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ΑΡΘΡΟ 1ο : EΓΓΡΑΦΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 
 
1. Εγγραφή πετοσφαιριστή είναι η για πρώτη φορά καταχώρηση του ως αθλητή της 

πετοσφαίρισης στο μητρώο αθλητών της ΚΟΠΕ ( είτε αυτή είναι η πρώτη εγγραφή 
του αθλητή είτε η εγγραφή του μετά από μεταγραφή από άλλη Ομοσπονδία ) ή η 
επανεγγραφή του στο μητρώο αθλητών της ΚΟΠΕ εφόσον ο αθλητής για λόγους 
που αναφέρονται στους παρόντες έχει διαγραφεί από αυτό. 

 
2. Αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος αθλητής να αγωνιστεί 

σε οποιαδήποτε διοργάνωση της ΚΟΠΕ, είναι η εγγραφή του αθλητή στην δύναμη 
ενός των σωματείων της ΚΟΠΕ και η κατοχή έγκυρου δελτίου ταυτότητας στο 
όνομα του και υπέρ του σωματείου του ( εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
οικεία Ειδική Προκήρυξη της διοργάνωσης ). 
 

3. Η εγγραφή γίνεται υπέρ συγκεκριμένου σωματείου μέλους της ΚΟΠΕ, το οποίο θα 
πρέπει ταυτόχρονα να δηλώσει την συγκατάθεσή του για την εγγραφή του αθλητή 
στη δύναμή του. 
 

4. Νοείται ότι ανά πάσα στιγμή ένας αθλητής μπορεί να είναι εγγεγραμμένος στη 
δύναμη ενός και μόνο σωματείου είτε αυτό είναι μέλος της ΚΟΠΕ είτε άλλης 
Ομοσπονδίας μέλους της FIVB.   
 

5. Για να μπορέσει κάποιος αθλητής να εγγραφεί στη δύναμη σωματείου της 
Ομοσπονδίας πρέπει να υποβάλει στην ΚΟΠΕ την κατά περίπτωση σχετική αίτηση 
εγγραφής δεόντως συμπληρωμένη : 

 
 α. Η αίτηση εγγραφής πρέπει να είναι δεόντως υπογραμμένη και να                 
  αναγράφεται  απαραίτητα σ’ αυτή το σωματείο στο οποίο ο αθλητής επιθυμεί 
  να εγγραφεί. 
 
 β. Η αίτηση εγγραφής πρέπει να φέρει ευανάγνωστα το όνομα και την 

 υπογραφή των Προέδρου ή Γενικού Γραμματέα ή εξουσιοδοτημένου 
 αντιπρόσωπου του σωματείου στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο αθλητής και 
 την σφραγίδα του σωματείου. 

 
 γ. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής ο 

 αθλητής είναι κάτω των 18 χρόνων η αίτηση πρέπει να φέρει ευανάγνωστα 
 τα ονόματα και τις υπογραφές και των 2 ατόμων που έχουν την γονική του 
 μέριμνα. 

  
 δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ μπορεί να εξετάσει και κάνει δεκτή 

αίτηση εγγραφής αθλητή μόνο με την υπογραφή του ενός εκ των εχόντων 
την γονική του μέριμνα, σε περιπτώσεις που η απαίτηση για ύπαρξη των 
υπογραφών και των 2 ατόμων δεν μπορεί για πρακτικούς λόγους και 
τεκμηριωμένα να εφαρμοστεί ( γονείς σε διάσταση, ένας γονέας κλπ ).   

 
 ε. Στην αίτηση εγγραφής πρέπει να είναι απαραίτητα συμπληρωμένα όλα τα 

 υποχρεωτικά πεδία όπως ορίζονται στις αναγραφόμενες σε αυτή οδηγίες.  
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 στ. Μαζί με την αίτηση εγγραφής πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν : 
 

 1. Δύο ( 2 ) όμοιες και πρόσφατες φωτογραφίες του αθλητή. 
 

  2. Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του αθλητή και              
   πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του. 
 
  3. Το σχετικό παράβολο εγγραφής όπως αυτό έχει καθοριστεί από την 
   ΚΟΠΕ.  
 
6. Αίτηση εγγραφής που δεν πληροί όλους τους πιο πάνω όρους δεν θα γίνεται δεκτή, 

θα επιστρέφεται και δεν θα εκδίδεται δελτίο ταυτότητας. 
 

7. Η υποβολή της αίτησης εγγραφής στη δύναμη σωματείου και η έκδοση δελτίου 
ταυτότητας υπέρ του σωματείου είναι δεσμευτική για τα τρία μέρη ( αθλητή, 
σωματείο και ΚΟΠΕ ). 
 

8. Αθλητής που υποβάλλει περισσότερες της μίας αιτήσεις εγγραφής και σε 
διαφορετικά σωματεία, διαπράττει παράπτωμα και τιμωρείται από την Δικαστική 
Επιτροπή με ποινή αποκλεισμού μέχρι δέκα ( 10 ) αγωνιστικών ημερομηνιών ενώ 
παραμένει στο πρώτο σωματείο στο οποίο γράφτηκε με βάση τη σειρά παραλαβής 
από την ΚΟΠΕ των αιτήσεων του. 
 

9. Αθλητής ο οποίος δηλώνει στην αίτηση εγγραφής του ψευδή στοιχεία διαπράττει 
παράπτωμα και τιμωρείται από τη Δικαστική Επιτροπή ενώ η τοποθέτηση στην 
αίτηση εγγραφής μη γνήσιας υπογραφής από οποιοδήποτε, αποτελεί βαρύτατο 
παράπτωμα και έχει σαν πιθανό επακόλουθο ποινικές κυρώσεις. 
 

10. Σωματείο ή τμήμα σωματείου το οποίο έχει εξασφαλίσει από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΚΟΠΕ άδεια αναστολής συμμετοχής σε πρωταθλήματα ανώτατης 
κατηγορίας ( αντρών ή και γυναικών ) συγκεκριμένης αγωνιστικής περιόδου, δεν 
μπορεί να εγγράφει αθλητές κατά την ίδια περίοδο εκτός αυτών οι οποίοι ηλικιακά 
μπορούν να αγωνιστούν σε διοργανώσεις στις οποίες το σωματείο εξακολουθεί να 
συμμετέχει πχ αναπτυξιακά πρωταθλήματα. 
 

11. Ομοίως σωματείο το οποίο σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών 
έχει τοποθετηθεί στην κατηγορία των αδρανών μελών, δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να εγγράφει στην δύναμή του οποιασδήποτε κατηγορίας και ηλικίας 
αθλητές για όσο διάστημα αυτό παραμένει αδρανές.  

 
12. Αθλητής ήδη εγγεγραμμένος σε σωματείο δεν μπορεί να δέχεται άμεσα ή έμμεσα 

οποιεσδήποτε προτάσεις από άλλο σωματείο για μετακίνηση του σε αυτό παρά 
μόνο αν έχει προηγουμένως εξασφαλίσει τη γραπτή συγκατάθεση του σωματείου 
στο οποίο ανήκει. 

 
13. Σωματείο που επιθυμεί να εντάξει στη δύναμη του αθλητή ήδη εγγεγραμμένο σε 

άλλο σωματείο, δεν μπορεί να προχωρεί σε άμεσες ή έμμεσες διαπραγματεύσεις με 
αυτόν παρά μόνο αν έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο 
ανήκει ο αθλητής. 
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14. Σε περίπτωση καταγγελίας για παραβίαση των διατάξεων των παραγράφων 12 και 
13 οι καταγγελλόμενοι ( σωματείο και ή αθλητής ) θα παραπέμπονται στη Δικαστική 
Επιτροπή της ΚΟΠΕ η οποία μπορεί να επιβάλει σε κάθε ένα από αυτούς 
χρηματικό πρόστιμο μέχρι € 10.000,00 ενώ επιπρόσθετα το σωματείο θα 
αποκλείεται από του να εντάξει στη δύναμη του τον αθλητή για περίοδο τριών ( 3 ) 
χρόνων από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. 
 

15. Η χρησιμοποίηση αθλητή σε προπόνηση ή φιλικό αγώνα από σωματείο άλλο από 
αυτό στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ( εκτός αν έχει την έγκριση του τελευταίου ), 
αποτελεί παράπτωμα και σε περίπτωση καταγγελίας οι καταγγελλόμενοι ( σωματείο 
και ή αθλητής ) θα παραπέμπονται στη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ η οποία 
μπορεί να επιβάλλει στον μεν αθλητή αποκλεισμό από οποιοδήποτε αγώνα για 
περίοδο μέχρι δώδεκα ( 12 ) μήνες στο δε σωματείο χρηματικό πρόστιμο μέχρι € 
10.000,00 και αποκλεισμό από του να εντάξει στη δύναμη του τον αθλητή για 
περίοδο τριών ( 3 ) χρόνων από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.  
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ΑΡΘΡΟ 2ο : ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ  
ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

 
1. Η εγγραφή στη δύναμη των σωματείων της ΚΟΠΕ αθλητών που είναι πολίτες της  
 Κυπριακής Δημοκρατίας επιτρέπεται ενώ η διαδικασία εγγραφής και τα χρονικά 
 περιθώρια εντός των οποίων μπορεί να γίνει αυτή, ρυθμίζονται με τις διατάξεις των 
 παρόντων Κανονισμών. 
 
2. Ηλικίες αθλητών και περίοδοι εγγραφής :   
 
 α. Αθλητές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής τους στη 
  ΚΟΠΕ είναι μεγαλύτεροι των δέκα οκτώ ( 18 ) χρόνων. 

  
  1. Κάθε ομάδα σωματείου της ΚΟΠΕ μπορεί να εγγράψει και διατηρεί   
   στη δύναμη της απεριόριστο αριθμό αθλητών που είναι πολίτες της   
   Κυπριακής Δημοκρατίας. 

  
2. Η εγγραφή των πιο πάνω αθλητών μπορεί να γίνεται αυστηρά 
 και μόνο κατά την διάρκεια των μεταγραφικών περιόδων όπως 
 καθορίζεται στους παρόντες Κανονισμούς.   

 
β. Αθλητές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής τους στη 
  ΚΟΠΕ είναι μικρότεροι των δέκα οκτώ ( 18 ) χρόνων. 

  
   1.  Κάθε ομάδα σωματείου της ΚΟΠΕ μπορεί να εγγράψει και διατηρεί  
   στη δύναμη της απεριόριστο αριθμό αθλητών που είναι πολίτες της   
   Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 

 2. Σε περίπτωση που η εγγραφή αφορά αθλητή που πραγματοποιεί την 
 πρώτη του εγγραφή στην ΚΟΠΕ, αυτή μπορεί να γίνει σε 
 οποιαδήποτε χρονική στιγμή της αγωνιστικής περιόδου ακόμα και 
 εκτός των μεταγραφικών περιόδων ( σε τέτοια περίπτωση ο αθλητής 
 θα έχει δικαίωμα συμμετοχής αυστηρά και μόνο στις αναπτυξιακές 
 διοργανώσεις της περιόδου ).   

 
 3. Σε περίπτωση που η εγγραφή αφορά αθλητή που ανήκει στη δύναμη 

 ξένης Ομοσπονδίας, αυτή μπορεί να γίνει αυστηρά και μόνο κατά την 
 διάρκεια των μεταγραφικών περιόδων όπως καθορίζεται στους 
 παρόντες Κανονισμούς.     

 
3.  Διαδικασίες εγγραφής :  
  
 α. Αν ο αθλητής ανήκει στην δύναμη ξένης Ομοσπονδίας, για να δικαιούται να 
  εγγραφεί στην δύναμη σωματείου μέλους της ΚΟΠΕ πρέπει να καταθέσει    
  μέσα στα σχετικά χρονικά όρια ( όπως καθορίζονται στους Εσωτερικούς       
  Κανονισμούς και Προκηρύξεις της ΚΟΠΕ ), την αίτηση εγγραφής του στο     
  σχετικό έντυπο της ΚΟΠΕ, το εκάστοτε καθοριζόμενο από την Διεθνή         
  Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης πιστοποιητικό διεθνούς μετεγγραφής πλήρως 
  συμπληρωμένο και απόδειξη κατάθεσης στους σχετικούς λογαριασμούς των 
  εκάστοτε καθοριζόμενων από την Διεθνή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ή και 
  την Κυπριακή Ομοσπονδία παράβολων εγγραφής. 
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 β. Σε τέτοια περίπτωση η έκδοση από την ΚΟΠΕ του δελτίου ταυτότητας θα    
  γίνεται τότε και μόνο όταν τελεσίδικα εγκριθεί από την Διεθνή Ομοσπονδία 
  Πετοσφαίρισης η μετεγγραφή.     

 
γ. Στην περίπτωση αυτή η μετεγγραφή του αθλητή ισχύει αυστηρά για το 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο πιστοποιητικό διεθνούς μετεγγραφής 
ενώ με την λήξη αυτής της περιόδου ο αθλητής διαγράφεται αυτόματα από 
την δύναμη της ΚΟΠΕ και επιστρέφει χωρίς άλλη διαδικασία στην δύναμη 
του σωματείου ή και ομοσπονδίας από την οποία προέρχεται. 

 
 δ. Αν ο αθλητής δεν ανήκει στη δύναμη ξένης Ομοσπονδίας, για να δικαιούται 
  να εγγραφεί στην δύναμη σωματείου μέλους της ΚΟΠΕ πρέπει να καταθέσει 
  μέσα στα σχετικά χρονικά όρια ( όπως καθορίζονται στους Εσωτερικούς      
  Κανονισμούς και Προκηρύξεις της ΚΟΠΕ ), την αίτηση εγγραφής του στο    
  σχετικό έντυπο της ΚΟΠΕ, έγγραφη βεβαίωση από την Ομοσπονδία της     
  χώρας προέλευσης του ( νοουμένου ότι είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού ) 
  ότι αυτός δεν ανήκει στην ίδια ή οποιοδήποτε  σωματείο της και απόδειξη 
  κατάθεσης στον σχετικό λογαριασμό του εκάστοτε καθοριζόμενου από την 
  ΚΟΠΕ παράβολου εγγραφής. 

 
ε. Η ΚΟΠΕ σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας οφείλει να επιβεβαιώσει 
 μέσω της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης ότι πράγματι ο αθλητής δεν 
 ανήκει στη δύναμη άλλου σωματείου ή Ομοσπονδίας, πριν προχωρήσει στην 
 εγγραφή και έκδοση της ταυτότητας του. 
 
στ. Νοείται ότι σε περίπτωση που μεταξύ της ΚΟΠΕ και οποιασδήποτε άλλης    
 αναγνωρισμένης από την Διεθνή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης Ομοσπονδίας 
 έχει συνομολογηθεί συμφωνία ειδικού καθεστώτος για μεταγραφές ή και      
 μετακινήσεις αθλητών και η οποία έχει εγκριθεί από την Διεθνή Ομοσπονδία 
 Πετοσφαίρισης, οι όροι και διατάξεις της συμφωνίας είναι οι μοναδικοί που 
 πρέπει να πληρούνται για την μεταγραφή ή και μετακίνηση αθλητή μεταξύ   
 των δύο Ομοσπονδιών.  
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ΑΡΘΡΟ 3ο : ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  
ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

 
1. Η εγγραφή στη δύναμη των σωματείων της ΚΟΠΕ αθλητών που δεν είναι πολίτες 
 της Κυπριακής Δημοκρατίας επιτρέπεται ενώ η διαδικασία εγγραφής, οι αριθμητικοί 
 περιορισμοί και τα χρονικά περιθώρια εντός των οποίων μπορεί να γίνει αυτή, 
 ρυθμίζονται με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. 
 
2. Αθλητές των οποίων έστω και ο ένας από τους γονείς ή από τα άτομα που έχουν 
 την γονική τους μέριμνα, είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, λογίζονται 
 πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας εκτός αν οι ίδιοι έχουν με οποιοδήποτε τρόπο     
 ( πχ συμμετοχή σε ξένη Εθνική ομάδα κλπ ) επιλέξει άλλη υπηκοότητα. 
 
3. Ηλικίες αθλητών και περίοδοι εγγραφής :   
  

α. Αθλητές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής τους στη 
  ΚΟΠΕ είναι μεγαλύτεροι των δέκα οκτώ ( 18 ) χρόνων. 
  

  1. Κάθε ομάδα σωματείου της ΚΟΠΕ μπορεί να εγγράψει και διατηρεί   
   στη δύναμη της απεριόριστο αριθμό αθλητών που δεν είναι πολίτες   
   της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

  
2. Η εγγραφή των πιο πάνω αθλητών μπορεί να γίνεται αυστηρά 
 και μόνο κατά την διάρκεια των μεταγραφικών περιόδων όπως 
 καθορίζεται στους παρόντες Κανονισμούς.   

 
β. Αθλητές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής τους στη 
  ΚΟΠΕ είναι μικρότεροι των δέκα οκτώ ( 18 ) χρόνων. 

  
   1.  Κάθε ομάδα σωματείου της ΚΟΠΕ μπορεί να εγγράψει και διατηρεί  
   στη δύναμη της απεριόριστο αριθμό αθλητών που δεν είναι πολίτες  
   της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 

 2. Σε περίπτωση που η εγγραφή αφορά αθλητή που πραγματοποιεί την 
 πρώτη του εγγραφή στην ΚΟΠΕ, αυτή μπορεί να γίνει σε 
 οποιαδήποτε χρονική στιγμή της αγωνιστικής περιόδου ακόμα και 
 εκτός των μεταγραφικών περιόδων και ο αθλητής θα έχει δικαίωμα 
 συμμετοχής αυστηρά και μόνο στις αναπτυξιακές διοργανώσεις της 
 περιόδου.   

 
 3. Σε περίπτωση που η εγγραφή αφορά αθλητή που ανήκει στη δύναμη 

 ξένης Ομοσπονδίας, αυτή μπορεί να γίνει αυστηρά και μόνο κατά την 
 διάρκεια των μεταγραφικών περιόδων όπως καθορίζεται στους 
 παρόντες Κανονισμούς.     
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4. Διαδικασίες εγγραφής : 
 

 α. Αν ο αθλητής ανήκει στην δύναμη ξένης Ομοσπονδίας, για να δικαιούται να 
  εγγραφεί στην δύναμη σωματείου μέλους της ΚΟΠΕ πρέπει να καταθέσει    
  μέσα στα σχετικά χρονικά όρια ( όπως καθορίζονται στους Εσωτερικούς        
  Κανονισμούς και Προκηρύξεις της ΚΟΠΕ ), την αίτηση εγγραφής του στο    
  σχετικό έντυπο της ΚΟΠΕ, το εκάστοτε καθοριζόμενο από την Διεθνή         
  Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης πιστοποιητικό διεθνούς μετεγγραφής πλήρως 
  συμπληρωμένο και απόδειξη κατάθεσης στους σχετικούς λογαριασμούς των 
  εκάστοτε καθοριζόμενων από την Διεθνή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ή και 
  την Κυπριακή Ομοσπονδία παράβολων εγγραφής. 

 
 β. Σε τέτοια περίπτωση η έκδοση από την ΚΟΠΕ του δελτίου ταυτότητας θα   
  γίνεται τότε και μόνο όταν τελεσίδικα εγκριθεί από την Διεθνή Ομοσπονδία 
  Πετοσφαίρισης η μετεγγραφή.     

 
γ. Στην περίπτωση αυτή η μετεγγραφή του αθλητή ισχύει αυστηρά για το 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο πιστοποιητικό διεθνούς μετεγγραφής 
ενώ με την λήξη αυτής της περιόδου ο αθλητής διαγράφεται αυτόματα από 
την δύναμη της ΚΟΠΕ και επιστρέφει χωρίς άλλη διαδικασία στην δύναμη 
του σωματείου ή και ομοσπονδίας από την οποία προέρχεται. 

 
 δ. Αν ο αθλητής δεν ανήκει στη δύναμη ξένης Ομοσπονδίας, για να δικαιούται 
  να εγγραφεί στην δύναμη σωματείου μέλους της ΚΟΠΕ πρέπει να καταθέσει 
  μέσα στα σχετικά χρονικά όρια ( όπως καθορίζονται στους Εσωτερικούς      
  Κανονισμούς και Προκηρύξεις της ΚΟΠΕ ), την αίτηση εγγραφής του στο    
  σχετικό έντυπο της ΚΟΠΕ, έγγραφη βεβαίωση από την Ομοσπονδία της     
  χώρας προέλευσης του ότι αυτός δεν ανήκει στην ίδια ή οποιοδήποτε         
  σωματείο της και απόδειξη κατάθεσης στον σχετικό λογαριασμό του            
  εκάστοτε καθοριζόμενου από την  ΚΟΠΕ παράβολου εγγραφής. 

 
ε. Η ΚΟΠΕ σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας οφείλει να επιβεβαιώσει 
 μέσω της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης ότι πράγματι ο αθλητής δεν 
 ανήκει στη δύναμη άλλου σωματείου ή Ομοσπονδίας, πριν προχωρήσει στην 
 εγγραφή και έκδοση της ταυτότητας του. 
 
στ. Νοείται ότι σε περίπτωση που μεταξύ της ΚΟΠΕ και οποιασδήποτε άλλης    
 αναγνωρισμένης από την Διεθνή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης Ομοσπονδίας 
 έχει συνομολογηθεί συμφωνία ειδικού καθεστώτος για μεταγραφές ή και      
 μετακινήσεις αθλητών και η οποία έχει εγκριθεί από την Διεθνή Ομοσπονδία 
 Πετοσφαίρισης, οι όροι και διατάξεις της συμφωνίας είναι οι μοναδικοί που 
 πρέπει να πληρούνται για την μεταγραφή ή και μετακίνηση αθλητή μεταξύ   
 των δύο Ομοσπονδιών.  
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5. Αντικατάσταση αθλητή     
 

α. Σωματείο που διατηρεί στη δύναμη του αθλητές που δεν είναι πολίτες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας προερχόμενους από μετεγγραφή από ξένη  
Ομοσπονδία, μπορεί να τους αντικαταστήσει. 

 
 β. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνει εντός των μετεγγραφικών περιόδων και     
  τονίζεται σαφώς ότι λογίζεται ως μετεγγραφή. 
  

γ. Η αντικατάσταση θα γίνεται εφόσον το σωματείο καταθέσει στην ΚΟΠΕ : 
 

1. Την αίτηση εγγραφής του νέου αθλητή δεόντως συμπληρωμένη. 
 
2. Σε περίπτωση που αυτός ανήκει στη δύναμη ξένης Ομοσπονδίας, το 

από την Διεθνή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης εκάστοτε καθοριζόμενο 
πιστοποιητικό διεθνούς μετεγγραφής δεόντως συμπληρωμένο. 

 
3. Σε περίπτωση που αυτός δεν ανήκει στη δύναμη άλλης  

Ομοσπονδίας, έγγραφη βεβαίωση από την Ομοσπονδία της χώρας 
προέλευσης του ότι δεν ανήκει στην ίδια ή οποιοδήποτε σωματείο της. 

 
4. Ενυπόγραφη και σφραγισμένη επιστολή του σωματείου με την οποία 

να ζητείται η αντικατάσταση του αθλητή που αποδεσμεύεται. 
 

δ. Ο νέος αθλητής για να μπορέσει να λάβει μέρος σε αγώνες του σωματείου 
πρέπει να κατέχει την απαραίτητη ταυτότητα που εκδίδει η ΚΟΠΕ.    

 
          ε. Νοείται ότι αθλητές οι οποίοι έχουν εγγραφεί ή και μετεγγραφεί στην δύναμη 
  σωματείου με βάση τις ειδικές διατάξεις που αφορούν τους αθλητές των      
  αναπτυξιακών πρωταθλημάτων, εξαιρούνται από την κατηγορία των            
  αθλητών που μπορεί να αντικατασταθούν. 

  
 
 
 
.  
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ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
 
1. Η έκδοση των δελτίων ταυτότητας θα γίνεται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες 

σχετικούς κανονισμούς τοπικούς ή και διεθνείς και η ταυτότητα που θα εκδίδεται σε 
πρώτη εγγραφή αθλητή στην ΚΟΠΕ δεν θα έχει ημερομηνία λήξης. 

 
2. Η ΚΟΠΕ εντός δεκαπέντε ( 15 ) ημερών από της λήψης της σχετικής αίτησης 

δεόντως συμπληρωμένης και νοουμένου ότι έχει στη διάθεσή της όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία, είναι υποχρεωμένη να εκδώσει  δελτίο ταυτότητας στο οποίο 
θα υπάρχουν πρόσφατη φωτογραφία του αθλητή, τα  προσωπικά του στοιχεία, το 
σωματείο στο οποίο εγγράφεται ή μετεγγράφεται, η ημερομηνία έκδοσης του και οι 
ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ισχύος του. 
 

3. Σε περίπτωση κατά την οποία την στιγμή της υποβολής της αίτησης ο αθλητής είναι 
άνω των δεκαοκτώ ( 18 ) χρόνων, το δελτίο ταυτότητας θα εκδίδεται μόνο εάν η 
αίτηση συνοδεύεται από την « Βεβαίωση Συνεργασίας » με την οποία θα 
επιβεβαιώνεται ότι σωματείο και αθλητής έχουν συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας 
Ερασιτέχνη Αθλητή και δύο πρόσφατες και όμοιες φωτογραφίες του αθλητή.  

 
4. Σε περίπτωση μεταγραφής αθλητή θα εκδίδεται σε αυτόν νέο δελτίο ταυτότητας 

υπέρ του νέου σωματείου νοουμένου ότι μαζί με την αίτηση μεταγραφής του έχει 
απαραίτητα επιστρέψει στην ΚΟΠΕ και το δελτίο ταυτότητας το οποίο κατέχει. 

 
5. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του δελτίου ταυτότητας θα εκδίδεται νέο 
 νοουμένου ότι απαραίτητα μαζί με την σχετική αίτηση του αθλητή θα υποβάλλεται 
 στην ΚΟΠΕ και υπεύθυνη δήλωση του στην Αστυνομία με την οποία να δηλώνει 
 την απώλεια. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ 

 
1. Για  κάθε δελτίο ταυτότητας, για αντίγραφο το οποίο εκδίδεται σε περίπτωση 

απώλειας ή καταστροφής του πρωτότυπου καθώς και για κάθε μεταγραφή, θα 
καταβάλλεται στην ΚΟΠΕ μαζί με την αντίστοιχη αίτηση εγγραφής ή και μεταγραφής  
το σχετικό παράβολο το οποίο εκάστοτε θα καθορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. 

 
2. Υπεύθυνο για την καταβολή του πιο πάνω παράβολου είναι στην περίπτωση της 

πρώτης εγγραφής το σωματείο του αθλητή ενώ στην περίπτωση μεταγραφής το 
υποδεχόμενο σωματείο. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο : ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
1. Η χρησιμοποίηση από τα σωματεία της ΚΟΠΕ αθλητών οι οποίοι δεν είναι πολίτες 

της Κυπριακής Δημοκρατίας επιτρέπεται και οι αριθμητικοί περιορισμοί στη 
 συμμετοχή των αθλητών αυτών ρυθμίζονται με τις διατάξεις των παρόντων 
 Κανονισμών. 
 

2. Διοργανώσεις αντρών και γυναικών :   
   
 α. Σε κάθε αγώνα κάθε ομάδα υποχρεούται να δηλώνει στο φύλλο αγώνα τον 
  αριθμό των αθλητών που αναφέρεται στον πιο κάτω πίνακα και οι οποίοι είτε 
  έχουν την πρώτη εγγραφή τους στην ΚΟΠΕ και έχουν πάρει τη θεμελιώδη   
  εκπαίδευσή τους στην Κύπρο ( όπως αυτή καθορίζεται στους παρόντες ) είτε 
  είναι κάτοχοι διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ( εκτός των ατόμων 
  που εμπίπτουν στην παράγραφο 2 πιο κάτω ).  
  

  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΡΩΝ Η ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Αν στο φύλλο αγώνα δηλωθούν 12 αθλητές 9 

Αν στο φύλλο αγώνα δηλωθούν 11 αθλητές  8 

Αν στο φύλλο αγώνα δηλωθούν 10 αθλητές 7 

Αν στο φύλλο αγώνα δηλωθούν   9 ή και λιγότεροι αθλητές 6 

 
 β. Στους πιο πάνω αθλητές μπορεί να περιλαμβάνεται και ένας αθλητής         
  πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχει αποκτήσει την ιδιότητα αυτή 
  με απόφαση αρμόδιου σώματος ( Κυπριοποιημένος αθλητής ), ο οποίος έχει 
  μεταγραφεί από ξένη Ομοσπονδία στην ΚΟΠΕ η οποία λογίζεται πλέον ως η 
  Ομοσπονδία προέλευσής του ( Federation of Origin ) μετά από σχετική      
  απόφαση της FIVB και ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές 
  μας ομάδες εκτός των ΑΜΚΕ. 
 
 γ. Θεμελιώδης εκπαίδευση κάποιου αθλητή θεωρείται η εγγραφή του σε          
  σωματείο της ΚΟΠΕ και η συμμετοχή του για τρία ( 3 ) τουλάχιστον              
  συνεχόμενα χρόνια σε επίσημα πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας αρχής     
  γενομένης από την κατηγορία παίδων / κορασίδων ( ή όπως αλλιώς ήθελε 
  ονομαστεί ) ή μικρότερη. 
 
 δ. Ομάδα που παραβαίνει τα πιο πάνω υποπίπτει σε παράπτωμα και              
  παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή η οποία μπορεί να επιβάλει ποινή   
  μέχρι αποκλεισμού από επόμενες διοργανώσεις της ΚΟΠΕ.  
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3. Αναπτυξιακές διοργανώσεις :     
 
 α. Στις αναπτυξιακές διοργανώσεις από την κατηγορία U 16 ( ή όπως αλλιώς 
  αυτή ήθελε ονομαστεί ) και μικρότερες, κάθε ομάδα σε κάθε αγώνα της       
  μπορεί να χρησιμοποιεί απεριόριστο αριθμό αθλητών που δεν είναι πολίτες 
  της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
 β. Στις αναπτυξιακές διοργανώσεις από την κατηγορία U 18 ( ή όπως αλλιώς 
  αυτή ήθελε ονομαστεί ) και μεγαλύτερες, κάθε ομάδα σε κάθε αγώνα της     
  υποχρεούται να δηλώνει στο φύλλο αγώνα τον αριθμό των αθλητών που     
  αναφέρεται στον πιο κάτω πίνακα και οι οποίοι είτε έχουν την πρώτη           
  εγγραφή τους στην ΚΟΠΕ και έχουν πάρει τη θεμελιώδη εκπαίδευσή τους    
  στην Κύπρο ( όπως αυτή καθορίζεται στους παρόντες ) είτε είναι κάτοχοι     
  διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
  

  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ U 18 Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ  

Αν στο φύλλο αγώνα δηλωθούν 12 αθλητές 9 

Αν στο φύλλο αγώνα δηλωθούν 11 αθλητές  8 

Αν στο φύλλο αγώνα δηλωθούν 10 αθλητές 7 

Αν στο φύλλο αγώνα δηλωθούν   9 ή και λιγότεροι αθλητές 6 
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ΑΡΘΡΟ 7o : METEΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΠΕ   
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Η ΚΟΠΕ είναι η μοναδική αρμόδια και υπεύθυνη να καθορίζει τους 
 κανονισμούς και διαδικασίες για την πραγματοποίηση των μεταγραφών που 
 αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

 
2. Όλοι οι πετοσφαιριστές ανεξάρτητα ιθαγένειας που αγωνίστηκαν με ομάδα 
 σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα ή και αγώνα των εγχώριων ή διεθνών 
 διοργανώσεων μιας αγωνιστικής περιόδου, μπορούν την ίδια αγωνιστική 
 περίοδο να αγωνιστούν και με άλλη ομάδα σε εγχώριες ή διεθνείς 
 διοργανώσεις νοουμένου ότι έτυχαν μετεγγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις 
 των παρόντων κανονισμών. 
 
3. Πετοσφαιριστής εγγεγραμμένος στη δύναμη σωματείου της ΚΟΠΕ μπορεί να 
 μετεγγραφεί σε άλλο σωματείο εφόσον υποβληθούν στην ΚΟΠΕ οι ειδικές 
 κατά περίπτωση αιτήσεις μετεγγραφών της ΚΟΠΕ δεόντως συμπληρωμένες 
 και υπογραμμένες και νοουμένου ότι τηρούνται οι σχετικοί περί μετεγγραφών 
 κανονισμοί της ΚΟΠΕ.  

 
4. Οι αιτήσεις μετεγγραφής αποστέλλονται στην ΚΟΠΕ με συστημένη επιστολή 
 ή παραδίδονται ιδιοχείρως στα γραφεία της Ομοσπονδίας δια του σωματείου  
 στο οποίο ο πετοσφαιριστής επιθυμεί να μετεγγραφεί και καταχωρούνται στο 
 σχετικό μητρώο της ΚΟΠΕ. 

 
5.     Οι αιτήσεις μετεγγραφής πρέπει απαραίτητα να πληρούν τις πιο κάτω 
 προϋποθέσεις ενώ σε αντίθετη περίπτωση αυτές θα θεωρούνται ως μη  
 ληφθείσες και θα επιστρέφονται : 
 

α. Να είναι συνταγμένες στα ειδικά κατά περίπτωση έντυπα 
μετεγγραφών της ΚΟΠΕ. 

 
β. Κάθε αίτηση μετεγγραφής πρέπει να υποβάλλεται σε ξεχωριστό 

έντυπο ενώ απαγορεύεται η ομαδική υποβολή μεταγραφής σε ένα 
έντυπο. 

 
  γ. Στις αιτήσεις μετεγγραφών πρέπει να είναι απαραίτητα                       
   συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία όπως ορίζονται στις         
   αναγραφόμενες σε αυτές οδηγίες.  
 

δ. Να φέρουν απαραίτητα τα ονόματα και τις υπογραφές του αθλητή, 
των Προέδρου ή Γενικού Γραμματέα ή εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του σωματείου αλλά και τη σφραγίδα τόσο του 
σωματείου από το οποίο αποχωρεί όσο και του σωματείου που 
δέχεται τον αθλητή. 

 
ε. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

μετεγγραφής ο αθλητής είναι κάτω των 18 χρόνων αυτή πρέπει να 
φέρει ευανάγνωστα τα ονόματα και τις υπογραφές των εχόντων την 
γονική του μέριμνα. 
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  στ. Κάθε αίτηση μετεγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από δύο ( 2 ) όμοιες 
   και πρόσφατες φωτογραφίες του πετοσφαιριστή και το σχετικό          
   παράβολο μετεγγραφής όπως αυτό έχει καθοριστεί από την ΚΟΠΕ.  
 

ζ. Πιθανές συμπληρώσεις, επανορθώσεις και διευκρινήσεις επιτρέπονται 
εφόσον αυτές δηλώνονται σε νέα αίτηση και όχι στην αίτηση που έχει 
ήδη παραληφθεί και νοουμένου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. 

 
 6.       Κατά τη διάρκεια κάθε πετοσφαιρικής περιόδου κάθε αθλητής που έχει την 
  ΚΟΠΕ ως Ομοσπονδία προέλευσης του ( Federation of Origin ) δικαιούται 
  δύο το μέγιστο μετεγγραφές εντός της ΚΟΠΕ.  
 
 7. Οι μετεγγραφές εντός της ΚΟΠΕ αθλητών που προέρχονται από ξένη                 
  Ομοσπονδία ρυθμίζονται από τους Διεθνείς κανονισμούς ( διαδικασία,         
  πιθανοί αριθμητικοί περιορισμοί κλπ ).  
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Β. ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ  
 

1. Ελεύθερη μετεγγραφή αθλητή είναι η μόνιμη μετεγγραφή ενός αθλητή από 
ένα σωματείο σε άλλο. 

 
2. Πετοσφαιριστής που διατηρεί σε ισχύ μνημόνιο συνεργασίας ή συμβόλαιο 

υπέρ κάποιου σωματείου δεν μπορεί να μετακινηθεί σε άλλο εκτός αν όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη συμφωνήσουν γι’ αυτό. 

 
3. Τόσο η συμφωνία μεταξύ των δύο σωματείων όσο και το μνημόνιο  

συνεργασίας ή το συμβόλαιο του πετοσφαιριστή με το νέο του σωματείο θα 
πρέπει να κατατίθενται στην ΚΟΠΕ.    
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Γ. ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ 
 

1. Υποσχετική μετεγγραφή αθλητή είναι η μετεγγραφή που διενεργείται από ένα 
σωματείο σε άλλο για μια αγωνιστική περίοδο ή το υπόλοιπο αυτής.  

 
2. Ο τερματισμός της υποσχετικής μετεγγραφής μεσούσης της περιόδου και 

πριν την κανονική ολοκλήρωσή της και η επιστροφή του αθλητή στο 
σωματείο προέλευσης, επιτρέπεται νοουμένου ότι γίνεται εντός των 
χρονικών ορίων των καθορισμένων μεταγραφικών περιόδων και με την 
σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων μερών. 

 
3. Σε περίπτωση τερματισμού της υποσχετικής μετεγγραφής μεσούσης της 

περιόδου και πριν την κανονική ολοκλήρωσή της, η επιστροφή του αθλητή 
στο σωματείο προέλευσης του θα λογίζεται ως μετεγγραφή.   
  

4. Με τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου ο αθλητής που παραχωρήθηκε με 
υποσχετική μετεγγραφή επανέρχεται αυτόματα στη δύναμη του σωματείου 
προέλευσης του χωρίς η μετακίνηση αυτή να λογίζεται ως μετεγγραφή. 
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Δ. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΘΛΗΤΗ 
  

1. Πετοσφαιριστές άνω των 18 χρόνων οι οποίοι δεν έχουν σε ισχύ μνημόνιο 
συνεργασίας ή συμβόλαιο υπέρ κάποιου σωματείου, λαμβάνοντας υπόψη 
και τις πρόνοιες του άρθρου 7 των παρόντων, είναι ελεύθεροι να 
μετεγγραφούν σε όποιο σωματείο επιθυμούν, αφού υποβάλλουν στην ΚΟΠΕ 
δεόντως συμπληρωμένο το έντυπο μετεγγραφής ελεύθερου αθλητή. 

  
2. Ομοίως αθλητές σωματείου που έχει τεθεί από την ΚΟΠΕ στην κατηγορία 

των αδρανών μελών παραμένουν αυτόματα ελεύθεροι και μπορούν να 
μετακινηθούν με ελευθέρα μετεγγραφή σε όποιο σωματείο επιθυμούν, αφού 
υποβάλλουν στην ΚΟΠΕ δεόντως συμπληρωμένο το έντυπο μετεγγραφής 
ελεύθερου αθλητή.  
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Ε. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 
 

1.       Σε κάθε πετοσφαιρική περίοδο υπάρχουν δύο ( 2 ) μετεγγραφικές περίοδοι. 
 

2.  Η πρώτη μετεγγραφική περίοδος αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε χρονιάς και 
 ολοκληρώνεται την τελευταία μέρα του μήνα στον οποίο αρχίζουν οι 
 επίσημες διοργανώσεις πρωταθλήματος ή πρωταθλήματος κυπέλλου            
 ( όποια διοργάνωση προηγείται ) κάθε κατηγορίας. 

 
3.   Η δεύτερη μετεγγραφική περίοδος αρχίζει την αμέσως επόμενη μέρα από 

 την λήξη της πρώτης μετεγγραφικής περιόδου και ολοκληρώνεται την 
 παραμονή της έναρξης της τελικής φάσης κάθε πρωταθλήματος ( των 
 πρωταθλημάτων κυπέλλου εξαιρουμένων ) όπως αυτή καθορίζεται στις 
 οικείες ειδικές προκηρύξεις.  

  
4.  Εκτός των μετεγγραφικών περιόδων καμία μετεγγραφή μπορεί να γίνει. 

 
5.  Με εξαίρεση των αναφερομένων στο άρθρο 2 των παρόντων εκτός των 

 μετεγγραφικών περιόδων καμία εγγραφή αθλητή που δεν ανήκει στη δύναμη 
 άλλης Ομοσπονδίας μπορεί να γίνει. 

  
6.  Ειδικότερα στην πρώτη μετεγγραφική περίοδο ένα σωματείο μπορεί : 

 
                      α.     Να εγγράψει αθλητές – ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους – που 
   δεν ανήκουν στην δύναμη άλλης Ομοσπονδίας.   

 
β. Να πραγματοποιήσει μετεγγραφές αθλητών – ανεξάρτητα από την 

υπηκοότητά τους – που ανήκουν στην δύναμη της ΚΟΠΕ ή άλλης 
Ομοσπονδίας. 

 
7.  Στη  δεύτερη μετεγγραφική περίοδο ένα σωματείο μπορεί : 

          
  α. Να εγγράψει αθλητές πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 

  β. Να εγγράψει αθλητές που δεν είναι πολίτες της Κυπριακής                 
   Δημοκρατίας, δεν ανήκουν στην δύναμη άλλης Ομοσπονδίας και      
   κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής τους είναι       
   μικρότεροι των 18 χρόνων.  

 
  γ. Να πραγματοποιήσει μία μετεγγραφή αθλητή πολίτη της Κυπριακής             
   Δημοκρατίας ( ανεξάρτητα ηλικιακού περιορισμού ) ο οποίος ανήκει 
   στη δύναμη της ΚΟΠΕ ή άλλης Ομοσπονδίας. 
 

 δ. Επιπλέον της παραγράφου γ να πραγματοποιήσει μέχρι δύο ( 2 ) το 
 μέγιστο μετεγγραφές αθλητών πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας οι 
 οποίοι ανήκουν στη δύναμη της ΚΟΠΕ και κατά την ημερομηνία 
 υποβολής της αίτησης μεταγραφής τους είναι μικρότεροι των 18 
 χρόνων και οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής αυστηρά και 
 μόνο στις αναπτυξιακές διοργανώσεις της περιόδου.  
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  ε. Να πραγματοποιήσει μια μετεγγραφή αθλητή που δεν είναι πολίτης   
   της Κυπριακής Δημοκρατίας ο οποίος ανήκει στη δύναμη της ΚΟΠΕ ή 
   άλλης Ομοσπονδίας ή να εγγράψει ένα αθλητή που δεν είναι πολίτης 
   της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν ανήκει στη δύναμη της ΚΟΠΕ ή      
   άλλης Ομοσπονδίας και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
   εγγραφής του είναι μεγαλύτερος των 18 χρόνων.  

 
στ. Επιπλέον της παρ. ε να πραγματοποιήσει μία μετεγγραφή αθλητή που 

δεν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ο οποίος ανήκει στη 
δύναμη της ΚΟΠΕ και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
μεταγραφής του είναι μικρότερος των 18 χρόνων και ο οποίος θα έχει 
δικαίωμα συμμετοχής αυστηρά και μόνο στις αναπτυξιακές 
διοργανώσεις της περιόδου.  

 
  ζ. Αθλητής που έχει μεταγραφεί σύμφωνα με την παράγραφο ε και δεν 
   έχει αγωνιστεί σε οποιοδήποτε επίσημο αγώνα οποιασδήποτε                  
   διοργάνωσης, μπορεί να αντικατασταθεί κατά την διάρκεια της           
   δεύτερης μεταγραφικής περιόδου χωρίς η αντικατάσταση αυτή να     
   υπολογίζεται ως η μετεγγραφή ή εγγραφή που το σωματείο δικαιούται 
   σύμφωνα με την παράγραφο ε. Νοείται ότι κάθε ομάδα μπορεί να      
   χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα για μία και μοναδική φορά σε         
   ολόκληρη τη δεύτερη μεταγραφική περίοδο.   
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ΑΡΘΡΟ 8o : METΕΓΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Α.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
 

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος αθλητής να αγωνιστεί σε 
 οποιαδήποτε διοργάνωση της ΚΟΠΕ είναι η εγγραφή του στην δύναμη 
 κάποιου σωματείου της και η έκδοση από την ΚΟΠΕ έγκυρης ταυτότητας 
 στο όνομα αυτού και προς όφελος του σωματείου του. 
 
5. Η  υποβολή από αθλητή αίτησης εγγραφής στη δύναμη σωματείου και η 
 έκδοση από την ΚΟΠΕ δελτίου ταυτότητας υπέρ του σωματείου είναι 
 δεσμευτική για τα τρία μέρη ( αθλητή, σωματείο και ΚΟΠΕ ). 

 
6. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής 
 του ο αθλητής είναι κάτω των 18 χρόνων, η αίτηση πρέπει απαραίτητα να 
 υπογράφεται εκτός από τον ίδιο και από τους έχοντες την γονική του 
 μέριμνα. 

 
7. Σε ειδικές περιπτώσεις ( γονείς σε διάσταση, ένας γονέας κλπ ) το Διοικητικό 
 Συμβούλιο της ΚΟΠΕ μπορεί να κάνει αποδεκτές και αιτήσεις που 
 υπογράφονται μόνο από τον ένα από τους έχοντες την γονική μέριμνα.   

 
8. Η έκδοση των ταυτοτήτων θα γίνεται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες 
 σχετικούς κανονισμούς και η ταυτότητα που θα εκδίδεται με την πρώτη 
 εγγραφή του αθλητή στην ΚΟΠΕ δεν θα έχει ημερομηνία λήξης. 

 
9. Η περίοδος μέχρι τα 18 χρόνια του αθλητή ( ενηλικίωση ) θα είναι η 
 δοκιμαστική περίοδος εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ( training and 
 development ) και μετακίνησή του σε άλλο σωματείο είναι δυνατή σύμφωνα 
 με τα πιο κάτω :  

 
  α. Η μετακίνηση σε άλλο σωματείο θα γίνεται με υποσχετική μεταγραφή  
   και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. 
  
  β. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των υποσχετικών μεταγραφών 
   που μπορεί να τύχει ένας αθλητής κατά την περίοδο μέχρι τα 18 του. 
 
  γ. Ανάλογα με την ηλικία του αθλητή κατά την στιγμή της μετακίνησής   
   του, το σωματείο προέλευσης του δύναται να ζητήσει αποζημίωση για 
   την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ( training and development fees ) με 
   μέγιστα ποσά τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παραρτήματος 1 των 
   παρόντων.  
  

  δ. Νοείται ότι οποιασδήποτε άλλης μορφής μετακίνηση μπορεί να γίνει 
   σε περίπτωση που τα 3 μέρη (σωματείο προέλευσης, υποδεχόμενο 
   σωματείο, αθλητής και έχοντες την γονική του μέριμνα) συμφωνήσουν 

                     
10. Ο αθλητής εντός τριάντα ( 30 ) ημερών από της συμπλήρωσης των 18 του 
 χρόνων θα μπορεί να κληθεί από το σωματείο στο οποίο ανήκει, να 
 ανανεώσει την εγγραφή του σε αυτό συνυπογράφοντας « Μνημόνιο 
 Συνεργασίας  Ερασιτέχνη Αθλητή ». Ο ορισμός του ερασιτέχνη αθλητή για 
 τους σκοπούς των παρόντων κανονισμών παρατίθεται στο παράρτημα 1. 
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11. Η πρόταση του σωματείου πρέπει να είναι γραπτή και να δοθεί στον αθλητή 
 προσωπικά ή να έχει σταλεί σε αυτόν με συστημένη επιστολή στην 
 διεύθυνση του αθλητή όπως αυτή αναφέρεται στην πρώτη αίτηση εγγραφής 
 του στην ΚΟΠΕ ή σε άλλη διεύθυνση που έχει κοινοποιηθεί από τον αθλητή 
 στο σωματείο του.    

 
12. Τα δύο μέρη έχουν στην διάθεσή τους εξήντα ( 60 ) μέρες από την 
 ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης για την συνομολόγηση μνημονίου : 

 
 α.  Αν η ημερομηνία λήξης του διαστήματος των 60 ημερών βρίσκεται    
  εντός της αγωνιστικής περιόδου ( όπως αυτή καθορίζεται από τους    
  σχετικούς κανονισμούς ), το μνημόνιο συνεργασίας τίθεται άμεσα σε 
  εφαρμογή. 
 
 β.  Αν η ημερομηνία λήξης του διαστήματος των 60 ημερών βρίσκεται    
  εντός της αγωνιστικής περιόδου ( όπως αυτή καθορίζεται από τους   
  σχετικούς κανονισμούς ) και τα δύο μέρη συμφωνήσουν σε               
  μετακίνηση του αθλητή σε άλλο σωματείο, η μετακίνηση γίνεται         
  αμέσως νοουμένου ότι τηρούνται οι σχετικοί περί μετεγγραφών         
  κανονισμοί ενώ σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν ( πχ         
  συμφωνία για μετακίνηση εκτός των μεταγραφικών περιόδων ), το    
  μνημόνιο συνεργασίας τίθεται σε ισχύ αμέσως με την λήξη της           
  αγωνιστικής περιόδου. 
   
 γ. Αν η ημερομηνία λήξης του διαστήματος των 60 ημερών βρίσκεται    
  εντός της αγωνιστικής περιόδου ( όπως αυτή καθορίζεται από τους   
  σχετικούς κανονισμούς ) και ο αθλητής αρνηθεί να συζητήσει με το    
  σωματείο ή να υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το σωματείο στο 
  οποίο είναι ανήκει, παραμένει εγγεγραμμένος σε αυτό και δικαιούται 
  κατ’ εξαίρεση των προνοιών της παραγράφου 12 των παρόντων να 
  αγωνίζεται με αυτό  μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου όταν και 
  ενεργοποιούνται οι διατάξεις των παρόντων κανονισμών.     
 
 δ.  Αν η ημερομηνία λήξης του διαστήματος των 60ημερών βρίσκεται     
  εκτός της αγωνιστικής περιόδου ( όπως αυτή καθορίζεται από τους   
  σχετικούς κανονισμούς ), η οποιαδήποτε συμφωνία στην οποία θα    
  καταλήξουν τα μέρη ( παραμονή στο σωματείο ή μετακίνηση ) τίθεται 
  σε εφαρμογή από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 

 
13. Η μέγιστη χρονική διάρκεια του μνημονίου που θα προταθεί στον αθλητή 
 μπορεί να είναι πέντε ( 5 ) χρόνια για να λήγει με την συμπλήρωση των 23 
 του χρόνων ενώ αν η συμπλήρωση των 23 χρόνων του αθλητή γίνεται 
 κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου η ισχύς του μνημονίου 
 μεταφέρεται αυτόματα μέχρι την λήξη της, εκτός εάν τα δύο μέρη 
 συμφωνήσουν διαφορετικά. 

 
14. Τα δύο μέρη με βάση την ημερομηνία γέννησης του αθλητή μπορούν να 
 συμφωνήσουν σε μνημόνιο συνεργασίας μικρότερης διάρκειας η ισχύς του 
 οποίου θα μεταφέρεται αυτόματα μέχρι την λήξη της αγωνιστικής περιόδου 
 εντός της οποία ο αθλητής θα συμπληρώνει τα ανάλογα χρόνια ηλικίας εκτός 
 εάν τα δύο μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. 
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15. Η συνομολόγηση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ σωματείου και αθλητή 
 κοινοποιείται στην ΚΟΠΕ με την κατάθεση σε αυτή από οποιοδήποτε των 
 μερών, της σχετικής « Βεβαίωσης Συνεργασίας » δεόντως συμπληρωμένης. 
 Η κατάθεση της « Βεβαίωσης Συνεργασίας » είναι αναγκαία και απαραίτητη 
 προϋπόθεση για να μπορεί ο αθλητής να αγωνίζεται στις διοργανώσεις της 
 ΚΟΠΕ, εξαιρουμένων των ειδικών ρυθμίσεων των παρόντων.  

 
16. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ( τα μέρη δεν συμφωνούν ή δεν 
 επιθυμούν συνέχιση της συνεργασίας τους, το σωματείο δεν υποβάλλει 
 πρόταση συνεργασίας, άρνηση του αθλητή να συζητήσει κλπ ) δεν γίνεται 
 δυνατή η συνομολόγηση Μνημονίου Συνεργασίας ο αθλητής μπορεί να 
 αποχωρήσει είτε με ελευθέρα είτε με υποσχετική μετεγγραφή ( τηρουμένων 
 των περί μετεγγραφών κανονισμών ) καταβάλλοντας τα ποσά που 
 αναφέρονται στο παράρτημα 2.  

   
17. Νοείται ότι ανά πάσα στιγμή της περιόδου του Μνημονίου Συνεργασίας και 
 νοουμένου ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ( σωματείο προέλευσης, 
 υποδεχόμενο σωματείο και αθλητής ) έχουν συμφωνήσει γι’ αυτό, είναι 
 δυνατή η μετακίνηση του αθλητή σε άλλο σωματείο ( τηρουμένων των περί 
 μετεγγραφών κανονισμών ) με την καταβολή των ποσών που αναφέρονται 
 στο παράρτημα 2.  

 
18. Κατ’ αναλογία με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7 εντός τριάντα ( 30 ) 
 ημερών από της συμπλήρωσης από τον αθλητή των 23 του χρόνων ( ή 
 μικρότερης ηλικίας που τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει ) θα μπορεί να 
 κληθεί από το σωματείο στο οποίο ανήκει να ανανεώσει την εγγραφή του σε 
 αυτό συνυπογράφοντας « Μνημόνιο Ανανέωσης Συνεργασίας Ερασιτέχνη 
 Αθλητή ». 

 
19. Η πρόταση του σωματείου πρέπει να είναι γραπτή και να δοθεί στον 
 αθλητή προσωπικά ή να έχει σταλεί σε αυτόν με συστημένη επιστολή 
 στην διεύθυνση του αθλητή όπως αυτή αναφέρεται στην πρώτη αίτηση 
 εγγραφής του στην ΚΟΠΕ ή σε άλλη διεύθυνση που έχει κοινοποιηθεί 
 από τον αθλητή στο σωματείο του. 

 
20. Τα δύο μέρη έχουν στην διάθεσή τους εξήντα ( 60 ) μέρες από την 
 ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης για την συνομολόγηση μνημονίου. 

 
 α.  Αν η ημερομηνία λήξης του διαστήματος των 60 ημερών βρίσκεται    
  εντός της αγωνιστικής περιόδου ( όπως αυτή καθορίζεται από τους    
  σχετικούς κανονισμούς ), το μνημόνιο συνεργασίας τίθεται άμεσα σε 
  εφαρμογή. 

 
 β.  Αν η ημερομηνία λήξης του διαστήματος των 60 ημερών βρίσκεται    
  εντός της αγωνιστικής περιόδου ( όπως αυτή καθορίζεται από τους   
  σχετικούς κανονισμούς ) και τα δύο μέρη συμφωνήσουν σε               
  μετακίνηση του αθλητή σε άλλο σωματείο, η μετακίνηση γίνεται         
  αμέσως νοουμένου ότι τηρούνται οι σχετικοί περί μετεγγραφών         
  κανονισμοί ενώ σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν ( πχ         
  συμφωνία για μετακίνηση εκτός των μεταγραφικών περιόδων ), το    
  μνημόνιο συνεργασίας τίθεται σε ισχύ αμέσως με την λήξη της           
  αγωνιστικής περιόδου. 
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 γ. Αν η ημερομηνία λήξης του διαστήματος των 60 ημερών βρίσκεται    
  εντός της αγωνιστικής περιόδου ( όπως αυτή καθορίζεται από τους   
  σχετικούς κανονισμούς ) και ο αθλητής αρνηθεί να συζητήσει με το   
  σωματείο ή να υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το σωματείο στο 
  οποίο είναι ανήκει, παραμένει εγγεγραμμένος σε αυτό και δικαιούται 
  κατ’ εξαίρεση των προνοιών της παραγράφου 21 των παρόντων να 
  αγωνίζεται με αυτό μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου όταν και 
  ενεργοποιούνται οι διατάξεις των παρόντων κανονισμών.     

 
 δ.  Αν η ημερομηνία λήξης του διαστήματος των 60ημερών βρίσκεται     
  εκτός της αγωνιστικής περιόδου ( όπως αυτή καθορίζεται από τους   
  σχετικούς κανονισμούς ), η οποιαδήποτε συμφωνία στην οποία θα    
  καταλήξουν τα μέρη ( παραμονή στο σωματείο ή μετακίνηση ) τίθεται 
  σε εφαρμογή από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 

 
21. Η μέγιστη χρονική διάρκεια του μνημονίου που θα προταθεί στον αθλητή 
 μπορεί να είναι πέντε ( 5 ) χρόνια για να λήγει με την συμπλήρωση των 28 
 του χρόνων ενώ αν η συμπλήρωση των 28 χρόνων του αθλητή γίνεται 
 κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου η ισχύς του μνημονίου 
 μεταφέρεται αυτόματα μέχρι την λήξη της, εκτός εάν τα δύο μέρη 
 συμφωνήσουν διαφορετικά. 

 
22. Τα δύο μέρη με βάση την ημερομηνία γέννησης του αθλητή μπορούν να 
 συμφωνήσουν σε μνημόνιο συνεργασίας μικρότερης διάρκειας η ισχύς του 
 οποίου θα μεταφέρεται αυτόματα μέχρι την λήξη της αγωνιστικής περιόδου 
 εντός της οποία ο αθλητής θα συμπληρώνει τα ανάλογα χρόνια ηλικίας, 
 εκτός εάν τα δύο μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά.  

 
23. Η συνομολόγηση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ σωματείου και αθλητή 
 κοινοποιείται στην ΚΟΠΕ με την κατάθεση σε αυτή από οποιοδήποτε των 
 μερών, της σχετικής « Βεβαίωσης Συνεργασίας » δεόντως συμπληρωμένης. 
 Η κατάθεση της « Βεβαίωσης Συνεργασίας » είναι αναγκαία και απαραίτητη 
 προϋπόθεση για να μπορεί ο αθλητής να αγωνίζεται στις διοργανώσεις της 
 ΚΟΠΕ, εξαιρουμένων των ειδικών ρυθμίσεων των παρόντων.  

 
24. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ( τα μέρη δεν συμφωνούν ή δεν 
 επιθυμούν συνέχιση της συνεργασίας τους, το σωματείο δεν υποβάλλει 
 πρόταση συνεργασίας, άρνηση του αθλητή να συζητήσει κλπ ) δεν γίνεται 
 δυνατή η συνομολόγηση Μνημονίου Ανανέωσης Συνεργασίας, ο αθλητής 
 μπορεί να αποχωρήσει είτε με ελευθέρα είτε με υποσχετική μετεγγραφή ( 
 τηρουμένων των περί μεταγραφών κανονισμών ) καταβάλλοντας τα ποσά 
 που αναφέρονται στο παράρτημα 3.  

 
25. Νοείται ότι ανά πάσα στιγμή της περιόδου του Μνημονίου Ανανέωσης 
 Συνεργασίας και νοουμένου ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ( σωματείο 
 προέλευσης,  υποδεχόμενο σωματείο και αθλητής ) έχουν συμφωνήσει γι’ 
 αυτό, είναι δυνατή η μετακίνηση του αθλητή σε άλλο σωματείο ( τηρουμένων 
 των περί μεταγραφών κανονισμών ) με την καταβολή των ποσών που 
 αναφέρονται  στο παράρτημα 3.   
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26. Με την συμπλήρωση των 28 του χρόνων ο αθλητής είναι ελεύθερος να 
 μετακινηθεί σε οποιοδήποτε σωματείο επιθυμεί χωρίς την καταβολή 
 οποιουδήποτε ποσού στο σωματείο ή σωματεία στα οποία αγωνίστηκε μέχρι 
 τότε ενώ αν η συμπλήρωση της ηλικίας των 28 γίνει κατά την διάρκεια της 
 αγωνιστικής περιόδου το πιο πάνω δικαίωμα μεταφέρεται αμέσως με την 
 λήξη της, εκτός εάν τα δύο μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. 
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Β.   ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ  
 

1. Τα μνημόνια συνεργασίας μπορούν να κατατίθενται στην ΚΟΠΕ σε 
 οποιαδήποτε χρονική στιγμή και από οποιοδήποτε των μερών. 
 
2. Σε περίπτωση κατάθεσης των μνημονίων συνεργασίας στην ΚΟΠΕ αυτά θα 
 κατατίθενται σε 3 πρωτότυπα δεόντως συμπληρωμένα και υπογραμμένα 
 ενώ η κατάθεσή τους σε φωτοτυπία ή μέσω τηλεομοιότυπου απαγορεύεται. 
 Η ΚΟΠΕ θα σφραγίζει και πιστοποιεί όλα τα πρωτότυπα, θα καταχωρεί το 
 ένα πρωτότυπο στο μητρώο της και θα επιστρέφει τα άλλα δύο στο 
 σωματείο το οποίο οφείλει να παραδώσει το ένα στον αθλητή. 

 
3. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που επηρεάζουν ή αναφέρονται άμεσα ή 
 έμμεσα είτε στην διάρκεια είτε στους ειδικούς όρους των μνημονίων 
 συνεργασίας μπορούν επίσης να κατατίθενται στην ΚΟΠΕ. 

 
4. Με την κατάθεση στην ΚΟΠΕ του μνημονίου συνεργασίας το σωματείο στο 
 οποίο θα αγωνίζεται ο αθλητής θα καταβάλλει το σχετικό παράβολο που 
 θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ. 

 
5. Μόνο τα μνημόνια συνεργασίας ή ανανέωσης συνεργασίας τα οποία έχουν 
 κατατεθεί στην ΚΟΠΕ αποτελούν αμάχητο τεκμήριο για την διαδικασία 
 ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών η οποία δεν έχει δικαιοδοσία να 
 επιληφθεί διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή των εν λόγω 
 μνημονίων σε περίπτωση που αυτά δεν έχουν κατατεθεί στην ΚΟΠΕ. 

 
6. Σωματείο το οποίο με την άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ δεν 
 συμμετέχει στο ανώτερο πρωτάθλημα της Κατηγορίας του, υποχρεούται να 
 παραχωρήσει τους αθλητές του με υποσχετική μετεγγραφή για το διάστημα 
 της αναστολής σε σωματείο της αρεσκείας τους. Σ’ αυτή την περίπτωση τα 
 μνημόνια συνεργασίας εξακολουθούν να ισχύουν και την ευθύνη της     
 εφαρμογής τους αναλαμβάνει, για όσο διάστημα αγωνίζονται σ’ αυτό οι 
 αθλητές, το υποδεχόμενο σωματείο εκτός αν τα δύο μέρη ( υποδεχόμενο 
 σωματείο και αθλητής ) υπογράψουν νέο μνημόνιο συνεργασίας για το 
 διάστημα αυτό. 
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Γ.   ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 
 

1. Σε περίπτωση που κανονισμοί των ΚΟΠΕ ή FIVB ή CEV προνοούν ή          
  απαιτούν την ύπαρξη συμβολαίων μεταξύ αθλητών και σωματείων ( πχ       
  επαγγελματίες αθλητές ) ή σε περίπτωση που τα δύο μέρη ( σωματείο και   
  αθλητής ) επιθυμούν, αυτά θα χρησιμοποιούνται αντί των Μνημονίων          
  Συνεργασίας Ερασιτέχνη Αθλητή. 

 
2. Τα συμβόλαια των αθλητών θα κατατίθενται στην ΚΟΠΕ σε τρία ( 3 )           

  πρωτότυπα δεόντως συμπληρωμένα και υπογραμμένα ενώ απαγορεύεται η 
  κατάθεση τους σε φωτοτυπία ή μέσω τηλεομοιότυπου ( φαξ ). Η ΚΟΠΕ θα 
  καταχωρεί το ένα ( 1 ) πρωτότυπο στο μητρώο της και θα σφραγίζει και       
  πιστοποιεί τα άλλα δύο ( 2 ) τα οποία θα επιστρέφει στο σωματείο, το οποίο 
  οφείλει να παραδώσει το ένα στον αθλητή. 

 
3. Οποιεσδήποτε πρόσθετες συμφωνίες ή έγγραφα ή αναφορές σε συμφωνίες 

  ή έγγραφα για τα οποία γίνεται αναφορά στους όρους του συμβολαίου, θα     
  πρέπει επίσης να κατατίθενται στην ΚΟΠΕ ως αναπόσπαστο μέρος του      
  συμβολαίου, εφόσον αυτές επηρεάζουν ή αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα είτε 
  στην διάρκεια είτε στους οικονομικούς όρους του συμβολαίου ή σε               
  επιπρόσθετους οικονομικούς όρους ή υποχρεώσεις του σωματείου ή του    
  αθλητή. 

 
4. Τα συμβόλαια μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιηθούν με κοινή    

  απόφαση των εμπλεκομένων και οι τροποποιήσεις πρέπει απαραίτητα να   
  αποστέλλονται υπογεγραμμένες και από τα δύο μέρη στην ΚΟΠΕ. 

 
5. Οι συμβαλλόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους λόγους διακοπής 

  των συμβολαίων και πιθανές συνέπειες, στους οποίους όμως δεν μπορούν 
  να περιλαμβάνονται λόγοι σχετικοί με τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων. 

 
6. Παράβολο το οποίο δυνατόν να καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

  ΚΟΠΕ, θα καταβάλλεται από το σωματείο με την κατάθεση του συμβολαίου 
  και κάθε τροποποίησής του. 

 
7. Τα συμβόλαια που κατατίθενται στην ΚΟΠΕ αποτελούν αμάχητο τεκμήριο  

  για σκοπούς διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών η     
  οποία δεν έχει δικαιοδοσία να επιληφθεί διαφορών που προκύπτουν από την 
  εφαρμογή των εν λόγω συμβολαίων σε περίπτωση που αυτά δεν έχουν      
  κατατεθεί στην ΚΟΠΕ. 

 
8. Συμβόλαια με ημερομηνία λήξης κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 

  θα θεωρούνται ότι λήγουν αμέσως μετά το τέλος της. 
 

9. Σωματείο το οποίο με την άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ δεν 
  συμμετέχει στο ανώτερο πρωτάθλημα της Κατηγορίας του, υποχρεούται να 
  παραχωρήσει τους αθλητές του με υποσχετική μετεγγραφή για το διάστημα 
  της αναστολής σε σωματείο της αρεσκείας τους. Σ’ αυτή την περίπτωση τα 
  συμβόλαια των αθλητών εξακολουθούν να ισχύουν και την ευθύνη της         
  εφαρμογής τους αναλαμβάνει για όσο διάστημα αγωνίζονται σ’ αυτό οι        
  αθλητές το υποδεχόμενο σωματείο, εκτός αν τα δύο μέρη υπογράψουν νέο 
  συμβόλαιο για το διάστημα αυτό. 
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Δ.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Τα αναφερόμενα στα Παραρτήματα ποσά είναι τα μέγιστα που δικαιούται να 
 απαιτήσει το σωματείο προέλευσης του αθλητή για να συγκατατεθεί στην 
 μετακίνηση του και νοείται ότι σε περίπτωση που όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 
 συμφωνήσουν η οποιαδήποτε μετακίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
 την καταβολή μικρότερων ποσών. 

 
2. Για σκοπούς εφαρμογής των παρόντων κανονισμών διεθνής αθλητής 
 λογίζεται ο αθλητής που έχει τουλάχιστον καταγραφεί στο φύλλο αγώνα 
 επίσημου διεθνούς αγώνα της εθνικής ομάδας των ηλικιών εφήβων ή 
 νεανίδων και άνω. 

 
3. Σε περιόδους αναστολής σωματείου οι αθλητές του μετακινούνται με 
 υποσχετική σε σωματεία της αρεσκείας τους χωρίς το σωματείο να 
 καρπούται οποιοδήποτε ποσό και τα Μνημόνια Συνεργασίας ή τα Συμβόλαια  
 ισχύουν για το χρονικό τους μέρος ενώ οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις 
 μπορούν να γίνουν μεταξύ του αθλητή και του υποδεχόμενου σωματείου. 

 
4. Η περίοδος κατά την οποία κάποιος πετοσφαιριστής παραχωρείται σε άλλο 
 σωματείο με υποσχετική μετεγγραφή, θα υπολογίζεται όσον αφορά το 
 χρονικό της μέρος στην χρονική διάρκεια υφιστάμενου Μνημονίου 
 Συνεργασίας ή Συμβολαίου του πετοσφαιριστή. 
 
5. Κατά την περίοδο που ο πετοσφαιριστής παραχωρείται με υποσχετική οι 
 πρόνοιες υφιστάμενου Μνημονίου Συνεργασίας ή Συμβολαίου του, με 
 εξαίρεση θεμάτων που αφορούν την χρονική τους διάρκεια και δικαιώματα 
 επιλογής ( options ) αναστέλλονται. 
 
6. Σωματείο που υποδέχεται πετοσφαιριστή με υποσχετική μετεγγραφή  
 υποχρεούται να συνάψει μαζί του για την περίοδο της υποσχετικής, 
 Μνημόνιο Συνεργασίας ή Συμβόλαιο στα οποία να καθορίζονται 
 τουλάχιστον οι οικονομικοί όροι της συνεργασίας. 
 
7. Αθλητές σωματείου που έχει τεθεί από την ΚΟΠΕ στην κατηγορία των 
 αδρανών μελών παραμένουν αυτόματα ελεύθεροι και μπορούν να 
 μετακινηθούν σε σωματεία της αρεσκείας τους χωρίς το αδρανές σωματείο 
 να καρπούται οποιοδήποτε ποσό.  

 
8. α. Διακοπή μνημονίου συνεργασίας ή συμβολαίου 

 
           1.  Αθλητής ο οποίος επιθυμεί τερματισμό υφιστάμενου Μνημονίου        

 Συνεργασίας ή Συμβολαίου οφείλει να προσφύγει στην Επιτροπή 
 Επίλυσης Διαφορών της ΚΟΠΕ.  
 

           2. Αθλητής μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή για τερματισμό του 
 Μνημονίου Συνεργασίας ή του Συμβολαίου του όταν το οφειλόμενο σ’ 
 αυτόν ποσό με βάση τους όρους των πιο πάνω είναι καθυστερημένο 
 πέραν των τεσσάρων ( 4 ) μηνών. 
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           3. Αθλητής ο οποίος έχει προσφύγει στην Επιτροπή δεν μπορεί να 

 μετεγγραφεί σ’ άλλο σωματείο πριν την τελική απόφαση της 
 Επιτροπής. 
 

                      4.  Σε περίπτωση διακοπής από το σωματείο Μνημονίου Συνεργασίας ή 
  του Συμβολαίου αθλητή, ο τελευταίος μπορεί να προσφύγει στην       
  Επιτροπή εντός τριάντα ( 30 ) ημερών από της κοινοποίησης σ’ αυτόν 
  της απόφασης του σωματείου.  

 
            5. Σε περίπτωση τερματισμού με κοινή απόφαση των δύο μερών          

  Μνημονίου Συνεργασίας ή Συμβολαίου ο αθλητής μπορεί να              
  μετακινηθεί και να αγωνιστεί σε άλλο σωματείο τηρουμένων των        
  σχετικών περί μεταγραφών διατάξεων της ΚΟΠΕ. 

 
           6. Σωματείο το οποίο δεν επιθυμεί την συνέχιση της συνεργασίας του με 

 κάποιο αθλητή μπορεί να προχωρήσει σε διακοπή της καταβάλλοντας 
 στον αθλητή πέραν των δεδουλευμένων του και ποσό ίσο με 4 μηνών 
 μισθούς ( σε περίπτωση ύπαρξης συμβολαίου ) ή έξοδα (σε 
 περίπτωση ύπαρξης μνημονίου συνεργασίας ) .     

   
            β. Μνημόνια συνεργασίας ή συμβόλαια σε ισχύ 
           
                      1.  Αθλητής που δεσμεύεται με Μνημόνιο Συνεργασίας ή Συμβόλαιο με 

 κάποιο σωματείο δεν μπορεί να δέχεται άμεσα ή έμμεσα 
 οποιεσδήποτε προτάσεις από άλλο σωματείο για υπογραφή 
 Μνημονίου Συνεργασίας ή Συμβολαίου με αυτό παρά μόνο αν έχει 
 προηγουμένως εξασφαλίσει τη γραπτή συγκατάθεση του σωματείου 
 στο οποίο ανήκει. 
 

           2. Ομοίως σωματείο που επιθυμεί να εντάξει στη δύναμη του αθλητή ο 
 οποίος δεσμεύεται με Μνημόνιο Συνεργασίας ή Συμβόλαιο με άλλο 
 σωματείο, δεν μπορεί να προχωρεί σε άμεσες ή έμμεσες 
 διαπραγματεύσεις με αυτό παρά μόνο αν έχει εξασφαλίσει τη 
 συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής.  
 

           3. Σε περίπτωση παραβίασης των πιο πάνω το υπαίτιο σωματείο και ή ο 
 αθλητής παραπέμπονται στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ και θα 
 υπόκεινται σε χρηματική ποινή μέχρι € 10.000,00 έκαστος ( δηλαδή το 
 σωματείο και ο αθλητής ). Επιπρόσθετα  το σωματείο αποκλείεται από 
 του να εντάξει στη δύναμη του τον αθλητή για περίοδο τριών ( 3 ) 
 χρόνων από την ημερομηνία έκδοσης της απόφαση.  

     
           4.  Σωματείο που κατά χρόνο και τρόπο που δεν προνοείται στους         

 παρόντες κανονισμούς συνάπτει Μνημόνιο Συνεργασίας ή Συμβόλαιο 
 με αθλητή ο οποίος ήδη δεσμεύεται με Μνημόνιο Συνεργασίας ή 
 Συμβόλαιο με άλλο σωματείο, παραπέμπεται στην Δικαστική 
 Επιτροπή της ΚΟΠΕ και θα υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι          
 € 10.000,00 και θα αποκλείεται από του να εντάξει στη δύναμη του 
 τον αθλητή για περίοδο τριών ( 3 ) χρόνων από την ημερομηνία 
 έκδοσης της απόφαση. 
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                     5.    Η χρησιμοποίηση αθλητή σε προπόνηση ή φιλικό αγώνα από 

 σωματείο άλλο από αυτό με το οποίο διατηρεί Μνημόνιο Συνεργασίας 
 ή Συμβόλαιο χωρίς την έγκριση του σωματείου στο οποίο αυτός είναι 
 εγγεγραμμένος, αποτελεί παράπτωμα και σωματείο και αθλητής 
 παραπέμπονται στη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ η οποία θα 
 επιβάλλει στον μεν αθλητή αποκλεισμό από οποιοδήποτε αγώνα για    
 περίοδο μέχρι δώδεκα ( 12 ) μήνες στο δε σωματείο χρηματικό 
 πρόστιμο μέχρι € 10.000,00 και αποκλεισμό από του να εντάξει στη 
 δύναμη του τον αθλητή για περίοδο τριών ( 3 ) χρόνων από την 
 ημερομηνία έκδοσης της απόφαση.  

 
            γ. Τερματισμός Δραστηριότητας 
              

1.  Αθλητής που τερματίζει την δραστηριότητα του και δεσμεύεται με 
 μνημόνιο συνεργασίας ή συμβόλαιο, οφείλει να ειδοποιήσει γραπτώς 
 το σωματείο του και την ΚΟΠΕ σχετικά με την απόφαση του. 

               
2.  Στην περίπτωση αυτή ο αθλητής θα ανήκει στην δύναμη του 

 σωματείου μέχρι την λήξη του μνημονίου συνεργασίας ή του 
 συμβολαίου που τα δύο μέρη είχαν συνομολογήσει.        

 
3.  Αθλητής που τερματίζει την δραστηριότητα του και δεσμεύεται με 

 μνημόνιο συνεργασίας ή συμβόλαιο, δεν θα δικαιούται πέραν των 
 δεδουλευμένων του οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα πηγάζουν από το 
 μνημόνιο συνεργασίας ή το συμβόλαιο.   
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Ε.   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ     

 
1. Νοείται ότι με την έγκριση του παρόντος τυχόν συμφωνίες μεταξύ σωματείων 
  που έχουν συνομολογηθεί εκ των προτέρων και αφορούν μετακινήσεις        
  αθλητών, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την λήξη τους και με τους όρους που    
  αναφέρονται σε αυτές, νοουμένου ότι θα κατατεθούν εντός 15 ημερών στην 
  ΚΟΠΕ. 
 
2. Νοείται επίσης ότι με την έγκριση του παρόντος τυχούσες συμφωνίες μεταξύ 
  σωματείων της ΚΟΠΕ και αθλητών εγγεγραμμένων σ’ αυτή που έχουν         
  συνομολογηθεί στο παρελθόν δυνάμει των ισχυόντων κατά την ημερομηνία 
  συνομολόγησης των συμφωνιών κανονισμών, καθώς και τυχούσες              
  προσφορές που έχουν γίνει από σωματεία της ΚΟΠΕ σε αθλητές                 
  εγγεγραμμένους σ’ αυτή δυνάμει των ισχυόντων κατά την ημερομηνία της   
  προσφοράς κανονισμών, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την λήξη τους και με    
  τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτές και τους κανονισμούς στην βάση των 
  οποίων έχουν εφαρμοστεί, εκτός αν έχουν υπογραφεί νέες συμφωνίες         
  συνεργασίας ή ανανέωσης συνεργασίας μεταξύ των μερών δυνάμει των      
  νέων κανονισμών οι οποίοι αντικαθιστούν τους προαναφερόμενους             
  ( παράρτημα 4 ). 
 
3. Κατά την εφαρμογή των παρόντων αθλητές μεγαλύτεροι των 18 χρόνων οι 
  οποίοι δεν καλύπτονται από τις παραγράφους 1 και 2 πιο πάνω καλούνται 
  κατά τα αναφερόμενα στους παρόντες για συνομολόγηση « Μνημονίου       
  Συνεργασίας Ερασιτέχνη Αθλητή » το οποίο θα τελειώνει με την                   
  συμπλήρωση από τον αθλητή των 23 του χρόνων ενώ αν η συμπλήρωση  
  της ηλικίας των 23 γίνεται εντός της αγωνιστικής περιόδου η ισχύς του         
  μνημονίου μεταφέρεται αυτόματα μέχρι την λήξη της. 
 
4. Ομοίως κατά την εφαρμογή των παρόντων αθλητές μεγαλύτεροι των 23      
  χρόνων οι οποίοι δεν καλύπτονται από τις παραγράφους 1 και 2 πιο πάνω 
  καλούνται κατά τα αναφερόμενα στους παρόντες για συνομολόγηση              
  « Μνημονίου Συνεργασίας Ερασιτέχνη Αθλητή » το οποίο θα τελειώνει με την 
  συμπλήρωση από τον αθλητή των 28 του χρόνων ενώ αν η συμπλήρωση  
  της ηλικίας των 28 γίνεται εντός της αγωνιστικής περιόδου η ισχύς του        
  μνημονίου μεταφέρεται αυτόματα μέχρι την λήξη της. 

 
5. Οι πιο πάνω διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 10.10.2013 και 
  οι σχετικές βεβαιώσεις συνεργασίας να κατατεθούν στην ΚΟΠΕ ενώ σε       
  περίπτωση που δεν γίνει κατορθωτή η συνομολόγηση συνεργασίας ισχύουν 
  κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στους παρόντες κανονισμούς. 

 
6. Αθλητές που κατά την εφαρμογή των παρόντων σπουδάζουν σε χώρες του 
  εξωτερικού και έχουν παραχωρηθεί σε σωματεία του εξωτερικού, με την      
  ολοκλήρωση των σπουδών τους και την επανεγκατάσταση τους στην         
  Κύπρο, θα ανήκουν στο σωματείο από το οποίο έφυγαν και το οποίο οφείλει 
  να τους καλέσει για συνομολόγηση  « Μνημονίου Συνεργασίας Ερασιτέχνη 
  Αθλητή » η οποία θα τερματίζεται ανάλογα στα 23 ή 28 χρόνια του αθλητή. 
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7. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός των προβλεπομένων 
  προθεσμιών και η σχετική βεβαίωση συνεργασίας να κατατίθεται στην ΚΟΠΕ 
  ενώ σε περίπτωση που δεν γίνει κατορθωτή η συνομολόγηση συνεργασίας 
  ισχύουν κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στους παρόντες κανονισμούς. 

 
8. Νοείται ότι ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει έγκαιρα και           
  γραπτώς με συστημένη επιστολή ή απόδειξη παραλαβής το σωματείο του    
  για την επιστροφή και μόνιμη εγκατάσταση του στην Κύπρο ( πλήρης          
  διεύθυνση – τηλέφωνο κλπ ) ενώ η επιστολή του πρέπει απαραίτητα να        
  κοινοποιείται και στην ΚΟΠΕ.  
 
 γ. Οι κλήσεις προς τους αθλητές θα αποστέλλονται μέσω του σωματείου 

 στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι. 
  
 δ. Άρνηση ή παράλειψη προσέλευσης ενώπιον της Επιτροπής αποτελεί 

 παράπτωμα και ο υπαίτιος παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή 
 της ΚΟΠΕ. 

8ια 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – Ε. Ε. Δ. 
 

 1. ΣΥΝΘΕΣΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

  α.   Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών είναι πενταμελής και αποτελείται    
  από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία Μέλη. Οι πιο πάνω        
  ορίζονται εντός δεκαπέντε ( 15 ) ημερών από την λήξη της θητείας της 
  προηγούμενης Επιτροπής ενώ μέχρι τον ορισμό της νέας Επιτροπής 
  τα καθήκοντα της θα εκτελούνται από την παλαιά. 

 
  β. Οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και το ένα μέλος της Επιτροπής ορίζονται 

  από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ και τα υπόλοιπα δύο μέλη    
  από τον ΠΑΣΥΠΕ ( Παγκύπριος Σύνδεσμος Πετοσφαιριστών ). 

 
  γ. Ο ΠΑΣΥΠΕ κοινοποιεί έγκαιρα στην ΚΟΠΕ τα μέλη που ο ίδιος ορίζει 

  για την τελική επικύρωση από αυτό του διορισμού τους. 
 

  δ. Αν ο ΠΑΣΥΠΕ αρνηθεί ή αμελήσει ή δεν επιθυμεί να ορίσει                
  οποιοδήποτε μέλος στην Επιτροπή μέσα στα καθορισμένα χρονικά   
  πλαίσια, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ μπορεί να ορίσει το ή τα 
  μέλη. 

 
 2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
  α. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι ψηλού ηθικού επιπέδου και   

  ακέραιου και τίμιου χαρακτήρα. 
 

  β. Οι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να είναι νομικοί 
  εγνωσμένου κύρους. 

 
  γ. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή οριστούν μέλη της Επιτροπής μέλη        

  Διοικητικών Συμβουλίων σωματείων οποιουδήποτε αθλήματος, εν     
  ενεργεία πετοσφαιριστές, διαιτητές, προπονητές, παρατηρητές,         
  διαμεσολαβητές αθλητών καθώς και άτομα που καταδικάστηκαν από 
  αρμόδιο όργανο της ΚΟΠΕ για σοβαρή παράβαση των βασικών ή     
  θεμελιωδών αρχών της Ομοσπονδίας ή από Δικαστήριο της              
  Δημοκρατίας για ατιμωτικό αδίκημα ή αδίκημα ηθικής αισχρότητας. 

 
  Νοείται ότι μέλη της Επιτροπής που έχουν οριστεί και ακολούθως     
  αποκτήσουν οποιαδήποτε ιδιότητα περιγράφεται στην παρούσα        
  παράγραφο, εκπίπτουν αυτόματα του αξιώματός τους. 

 
 3.   ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
     α.   Μέλος  της Επιτροπής εκπίπτει του  αξιώματος του : 
  

  1.  Σε περίπτωση καταδίκης του από Δικαστήριο ή άλλο αρμόδιο 
   σώμα για ατιμωτικό αδίκημα ή αδίκημα ηθικής αισχρότητας. 

 
 2.    Για σοβαρή παράβαση του Καταστατικού και των Κανονισμών 

 της ΚΟΠΕ. 
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  3.   Σε περίπτωση καταδίκης του με οποιαδήποτε ποινή από την 
  Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ ή την ΑΔΕΑ. 

 
  4. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 γ των παρόντων. 

 
                     5.    Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 γ των παρόντων. 
 

   β. Για τις περιπτώσεις 1 και 2 αρμόδια να αποφασίσει είναι η Δικαστική 
  Επιτροπή της ΚΟΠΕ μετά από παραπομπή σε αυτή της υπόθεσης    
  από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
 4.   ΘΗΤΕΙΑ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                α. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τετραετής συμβαδίζει με τη 

  θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ και λήγει μόλις εκλεγούν 
  τα νέα μέλη της. 

 
  Νοείται ότι οι εκκρεμείς κατά την έναρξη της θητείας της νέας             
  Επιτροπής υποθέσεις, εκδικάζονται και ολοκληρώνονται από την      
  προηγούμενη Επιτροπή. 

 
   β. Κανενός μέλους της Επιτροπής δύναται να ανακληθεί ο διορισμός του 

  πριν την κανονική λήξη της θητείας του. 
 

  γ. Μέλος της Επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα κατά την κρίση 
  του Προέδρου της από τρεις συνεχόμενες συνεδρίες, εκπίπτει του     
  αξιώματος του. 

 
   δ. Σε περίπτωση κένωσης θέσης της Επιτροπής το όργανο που είχε     

  ορίσει αρχικά το μέλος που εξέπεσε, οφείλει εντός μηνός από την      
  κένωση της θέσης να ορίσει νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας   
  της Επιτροπής. 

 
5.   ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
               α. Οποιοδήποτε παράπονο, διαφορά, αίτημα κλπ κατατίθεται γραπτώς 

  στην ΚΟΠΕ η οποία εντός δέκα ( 10 ) ημερών οφείλει να το διαβιβάσει 
  στον πρόεδρο της Επιτροπής.   

 
  β. Η Επιτροπή συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της ο    

  οποίος και προεδρεύει της Επιτροπής ενώ σε περίπτωση απουσίας 
  του αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο. 

 
    γ. Η παρουσία ενός εκ των Προέδρου και Αντιπροέδρου είναι               

  απαραίτητη για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συνεδρίας ενώ 
  σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας των πιο πάνω η συνεδρία της 
  Επιτροπής αναβάλλεται. 

 
    δ. Η Επιτροπή συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που καθορίζει ο Πρόεδρος 

  της και βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα 
  των απόντων. 
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    ε. Η Επιτροπή εκδικάζει υποθέσεις με συνοπτική διαδικασία και όχι       
  αργότερα από τριάντα μέρες από την παραπομπή τους ενώπιον της. 

  
   στ. Οι  αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και 

  στην περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος έχουν      
  νικώσα ψήφο. 

 
    ζ. Για κάθε συνεδρία τηρούνται πρακτικά τα οποία αφού υπογραφούν   

  από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο κοινοποιούνται στο Διοικητικό         
  Συμβούλιο της ΚΟΠΕ. 

 
    η. Τα πρακτικά δεν δημοσιοποιούνται σε οποιοδήποτε τρίτο ( πέραν των 

  εμπλεκομένων στην υπόθεση ) εκτός μετά από σχετική συγκατάθεση 
  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ. 

 
θ. Νοείται ότι σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής έχει 
 με οποιοδήποτε τρόπο ενδιαφέρον με συγκεκριμένο σωματείο ή        
 πετοσφαιριστή ή δικηγόρο που παρουσιάζεται ενώπιον της, αυτό      
 αποκλείεται από τη διαδικασία της συγκεκριμένης υπόθεση. 

 
     ι. Την ύπαρξη ενδιαφέροντος αποφασίζει τελεσίδικα ο Πρόεδρος της    

  Επιτροπής. 
  

     ια.   Οι αποφάσεις της Επιτροπής μπορούν να προσβληθούν με              
  προσφυγή στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ η οποία και               
  αποφασίζει τελεσίδικα ως  δευτεροβάθμιο όργανο. 

 
          6.   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

             1.   Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες : 
 

           α.    Εκδικάζει και επιλύει διαφορές ( οικονομικές ή άλλες ) που      
   προκύπτουν από την εφαρμογή όρων και προνοιών                
   συμφωνιών συνεργασίας ή συμβολαίων είτε βρίσκονται σε ισχύ 
   είτε έχουν περατωθεί : 

 
         1. Μεταξύ αθλητών ( Κυπρίων ή ξένων ) και σωματείων    
         
         2. Μεταξύ σωματείων της ΚΟΠΕ 
 

                    3. Μεταξύ της ΚΟΠΕ και σωματείων της 
 
                   4. Μεταξύ της ΚΟΠΕ και αθλητών εγγεγραμμένων σε αυτή 

 
            β.  Επιλύει διαφορές σχετικά με την ύπαρξη ή μη συμφωνίας                   
          συνεργασίας ή συμβολαίου. 

 
  γ. Επιλύει διαφορές μεταξύ σωματείων σε σχέση με οικονομικές 
   συμφωνίες που έγιναν για μετακινήσεις αθλητών.  
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   Νοείται ότι για να μπορεί η Επιτροπή να επιληφθεί τέτοιου      
   θέματος θα πρέπει οι συμφωνίες που έγιναν να έχουν             
   κατατεθεί στην ΚΟΠΕ. 
 
   Νοείται επίσης ότι στις περιπτώσεις αυτές την Επιτροπή         
   Επίλυσης θα αποτελούν μόνο τα μέλη που ορίζονται από την 
   ΚΟΠΕ και στις συνεδρίες της δεν θα συμμετέχουν τα οριζόμενα 
   από τον ΠΑΣΥΠΕ μέλη. 
 

       δ.   Επιλύει διαφορές που αφορούν τις εγγραφές ή μετεγγραφές   
  αθλητών κατόχων συμφωνιών συνεργασίας ή συμβολαίων. 

 
            ε. Ερμηνεύει διατάξεις ή πρόνοιες των συμφωνιών συνεργασίας ή 

  των συμβολαίων. 
 
            στ. Επιλύει διαφορές ( οικονομικές ή άλλες ) που προκύπτουν από 

  την εφαρμογή των διατάξεων του μεταγραφικού πλαισίου. 
 
            ζ. Γνωμοδοτεί επί θεμάτων ή ερωτημάτων που της υποβάλλονται 

  από την Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της      
  ΚΟΠΕ σχετικά με τις διατάξεις του μεταγραφικού πλαισίου. 

 
            η. Επιβάλλει ποινές σύμφωνα με το παρόν άρθρο σε αθλητές και 

  σωματεία που έχουν παραβεί τις διατάξεις του. 
 
            θ. Καθορίζει τρόπους αποπληρωμής των ποσών που η ίδια έχει 

  επιδικάσει και την διορία αποπληρωμής τους. 
 
            ι. Παραπέμπει όταν το κρίνει αναγκαίο οποιοδήποτε ενώπιον της 

  Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠΕ. 
       
           2. Η Επιτροπή έχει οποιαδήποτε άλλη εξουσία ήθελε κριθεί αναγκαία για 

 την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου όπως και 
 των σχετικών με εγγραφές και μετεγγραφές αθλητών άρθρων των 
 Εσωτερικών Κανονισμών της ΚΟΠΕ.    

 
        3. Η Επιτροπή θα αποφασίζει για θέματα της αρμοδιότητας της τα οποία 

  όμως δεν προβλέπονται στους παρόντες κανονισμούς, με τρόπο που 
  συνάδει με το πνεύμα των  παρόντων Κανονισμών. 

 
  4. Καμία διαφορά δεν εξετάζεται από την ΕΕΔ εφόσον αυτή δεν             

  υποβλήθηκε στην ΕΕΔ εντός δεκαοκτώ ( 18 ) μηνών από την            
  συμπλήρωση της βάσης της διαφορά ( όπου βάση της διαφοράς       
  θεωρείται το σύνολο των γεγονότων που θεμελιώνουν το δικαίωμα   
  παραπομπής διαφοράς στην ΕΕΔ ).   
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 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 α. Η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής ξεκινά με προσφυγή η οποία 

 καταχωρείται στην ΚΟΠΕ από σωματείο της ΚΟΠΕ, αθλητή ή άλλο 
 ενδιαφερόμενο πρόσωπο. 

 
 β. Για την εκδίκαση των προσφυγών η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει       

 κλήσεις για προσέλευση ενώπιον της ατόμων, αθλητών ή σωματείων 
 οι οποίες θα πρέπει να αποστέλλονται στα ενδιαφερόμενα μέρη 
 τουλάχιστον τρεις ( 3 ) μέρες πριν την συνεδρία της Επιτροπής. 

 
 
 ε. Οποιοσδήποτε διάδικος μπορεί να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής 

 είτε αυτοπροσώπως είτε δια δικηγόρου. Εάν κάποιος των διαδίκων 
 απουσιάζει κατά την συζήτηση της προσφυγής, αυτή εκδικάζεται 
 ερήμην του, εκτός εάν η Επιτροπή έχει ειδοποιηθεί έγκαιρα για την 
 απουσία οπότε και έχει το δικαίωμα να αποφασίσει διαφορετικά. 

 
 στ. Οι αποφάσεις της Επιτροπής παραμένουν σε ισχύ μέχρι πλήρους 

 ικανοποίησης ή ακύρωσης τους είτε από την Επιτροπή είτε από την 
 Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ. 

 
 ζ. Διάδικος ο οποίος καταδικάστηκε στην καταβολή αποζημίωσης 

 μπορεί να υποβάλει αίτημα στην Επιτροπή για την δια περιοδικών 
 πληρωμών αποπληρωμή της. 

  
 η. Σωματείο μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή κατά πετοσφαιριστή 

 αφού πρώτα έχει απευθύνει έγγραφη προειδοποίηση στον 
 πετοσφαιριστή καλώντας τον να συμμορφωθεί με τους όρους του 
 συμβολαίου του και δίνοντας του γι’ αυτό εύλογο διάστημα. 

 
 θ.   Για κάθε προσφυγή στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών ή στην 

 Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ, καταβάλλεται παράβολο που 
 καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ. 
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 8.        ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
            α. Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών μπορεί να επιβάλει τις πιο κάτω     

  ποινές : 
 
             1. Προφορική επίπληξη.  



  
             2. Αυστηρή έγγραφη επίπληξη.  
  
                       3. Χρηματική ποινή η οποία σε περίπτωση σωματείου μπορεί να 
    φθάνει μέχρι τα € 20.000,00 και σε περίπτωση προσώπου      
    μέχρι τα € 10.000,00. 

 
              4. Προσωρινό αποκλεισμό σωματείου ή ατόμου από οποιαδήποτε       

   αγωνιστική εκδήλωση στην Κύπρο ή στο εξωτερικό με μέγιστο 
   χρονικό διάστημα τους δώδεκα ( 12 ) μήνες.  

 
   5. Προσωρινό αποκλεισμό σωματείου ή ατόμου από οποιαδήποτε       

   αγωνιστική εκδήλωση στην Κύπρο ή στο εξωτερικό για αριθμό 
   αγώνων που θα αποφασίσει η ίδια. 

 
   6. Αποκλεισμός σωματείου ή ατόμου από την συμμετοχή ή το      

   υπόλοιπο κάποιας διοργάνωσης. 
 
            7. Μηδενισμό σωματείου σε αγώνα ή αγώνες σύμφωνα με τις     

   διατάξεις των Εσωτερικών Κανονισμών και Προκηρύξεων. 
   
                        8. Αφαίρεση από την βαθμολογία σωματείου της παρούσας ή και 

   της επόμενης αγωνιστικής περιόδου μέχρι και δέκα ( 10 )        
   βαθμών. 

 
   9.  Απαγόρευση μεταγραφών  
                    
                                  α.  Καμιά μετεγγραφή αθλητή Κύπριου ή ξένου μπορεί να 

   πραγματοποιηθεί από σωματείο που έχει καταδικαστεί 
   από την Επιτροπή για οφειλές σε αθλητές του και το     
   οποίο με απόφαση της ίδιας της Επιτροπής δεν έχει     
   συμμορφωθεί στην απόφαση της. 

 
            β.  Η απαγόρευση μεταγραφών θα ισχύει μέχρι το σωματείο                   

   συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της Επιτροπής με         
   μοναδικό υπεύθυνο να κρίνει αυτό την ίδια την Επιτροπή 

 
   γ. Νοείται ότι σε περίπτωση που η ίδια κρίνει απαραίτητο η 

   αναφερόμενη στην παράγραφο 2 εξουσία μπορεί με     
   απόφασή της να εκχωρηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο   
   της ΚΟΠΕ. 

       
            β. Η Επιτροπή μπορεί να καταδικάζει οποιοδήποτε διάδικο, κατήγορο, 

   κατηγορούμενο ή μάρτυρα στην καταβολή των εξόδων των διαφόρων 
   υποθέσεων. 
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           γ. Η επιμέτρηση της ποινής αφήνεται στη διακριτική εξουσία της            
  Επιτροπής ενώ σε κάθε υπόθεση η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει      
  περισσότερες της μίας ποινές. 

    
  δ. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι εκτελεστές κατά τον τρόπο που η 

  ίδια θα αποφασίσει. 



 
  ε. Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής επιτρέπεται άσκηση έφεσης   
   στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ η οποία πρέπει να ασκηθεί εντός 
   δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης   
   ( άλλως πως θα είναι εκπρόθεσμη ) και η οποία θα πρέπει να            
   συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο το οποίο σε περίπτωση         
   απόρριψης της έφεσης θα περιέρχεται στο ταμείο της ΚΟΠΕ ενώ σε 
   περίπτωση αποδοχής της θα επιστρέφεται αφού αφαιρεθούν             
   οποιαδήποτε έξοδα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΑΘΛΗΤΗ 

 
Ερασιτέχνης αθλητής είναι αυτός που δεν λαμβάνει μισθό για να αγωνίζεται στο σωματείο 
του αλλά μπορεί να λαμβάνει από αυτό  : 
 
1. Τα έξοδα της αθλητικής του εξάρτησης και/ή 
2. Τα έξοδα της ασφάλισής του σε σχέση με οποιουσδήποτε κινδύνους προκύπτουν 

από τη συμμετοχή του σε αγώνα και/ή προπόνηση και/ή εκπαίδευση και/ή 
3. Τα έξοδα διακίνησης του σε σχέση με αγώνα και/ή προπόνηση και/ή εκπαίδευση 

και/ή 
4. Τα έξοδα ιατρικής, φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε περίπτωση 

ατυχήματος κατά την διάρκεια αγώνα και/ή προπόνησης και/ή εκπαίδευσης και/ή 
5. Τα έξοδα της διαμονής και διατροφής του σαν αποτέλεσμα της συμμετοχής του σε 

αγώνα και/ή προπόνηση και/ή εκπαίδευση και/ή 
6. Οποιαδήποτε άλλα έξοδα πέραν των πιο πάνω τα οποία η ΚΟΠΕ εκάστοτε θα 

αποδέχεται ότι έχουν σχέση με την ενασχόληση του αθλητή με το άθλημα. 
7. Οποιεσδήποτε χορηγίες ( πχ ημιεπαγγελματισμός ) τρίτων ήθελε παραχωρηθούν 

στο σωματείο για τον σκοπό αυτό.  
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 
 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
TRAINING AND DEVELOPMENT FEES 

 
Για μετακινήσεις αθλητών κάτω των 18 χρόνων και ανάλογα με την ηλικία του αθλητή κατά 
την στιγμή της μετακίνησής του, το σωματείο προέλευσης του δύναται να ζητήσει την πιο 
κάτω αποζημίωση για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ( training and development fees ). 
 
1. Μέχρι 12 χρόνων δεν απαιτείται οποιοδήποτε ποσό  
2. Από 12 – 14 χρόνων € 250,00 το μέγιστο για κάθε αγωνιστική περίοδο 
3. Από 14 – 16 χρόνων € 500,00 το μέγιστο για κάθε αγωνιστική περίοδο 
4. Από 16 – 18 χρόνων € 750,00 το μέγιστο για κάθε αγωνιστική περίοδο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  
 

ΑΘΛΗΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 ΧΡΟΝΩΝ 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ  
 
Αθλητής ο οποίος συμπληρώνει τα 18 του χρόνια μπορεί να μετακινηθεί με ελευθέρα 
μεταγραφή καταβάλλοντας στο σωματείο προέλευσης ποσό € 10.000,00 προσαυξανόμενο 
κατά € 1.000,00 για κάθε αγωνιστική περίοδο που μεσολάβησε από την εγγραφή του 
μέχρι την ενηλικίωση του ( ως αγωνιστική περίοδος θεωρείται ολόκληρη η αγωνιστική 
περίοδος ή και μέρος αυτής ). 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Αθλητής ο οποίος γράφτηκε στο σωματείο στα 13 του χρόνια πρέπει να καταβάλει 
το ποσό των € 15.000,00 [ 10.000,00 + 5.000,00 ( 5 χρόνια Χ 1.000,00 )].  

 
ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ   
 
Αθλητής ο οποίος συμπληρώνει τα 18 του χρόνια μπορεί να μετακινηθεί με υποσχετική  
μεταγραφή καταβάλλοντας στο σωματείο προέλευσης το 1/3 του ποσού που απαιτείται για 
ελευθέρα μετεγγραφή.  
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Αθλητής ο οποίος γράφτηκε στο σωματείο στα 13 του χρόνια πρέπει να καταβάλει 
το ποσό των € 5.000,00.  

 
Νοείται ότι σε επαναλαμβανόμενες υποσχετικές μεταγραφές το αρχικό ποσό θα αυξάνεται 
κατά € 1.000,00 για κάθε αγωνιστική περίοδο που μεσολαβεί και μετά θα διαιρείται διά τρία.   

 
ΑΘΛΗΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 – 23 ΧΡΟΝΩΝ 

 
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ  
 
Αθλητής μεγαλύτερος των 18 χρόνων μπορεί να μετακινηθεί με ελευθέρα μεταγραφή 
καταβάλλοντας στο σωματείο προέλευσης ποσό € 10.000,00 προσαυξανόμενο κατά         
€ 1.000,00 για κάθε αγωνιστική περίοδο που μεσολάβησε από την εγγραφή του μέχρι την 
μετακίνησή του ( ως αγωνιστική περίοδος θεωρείται ολόκληρη η αγωνιστική περίοδος ή 
και μέρος αυτής ). 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Αθλητής ο οποίος γράφτηκε στο σωματείο στα 13 του χρόνια μπορεί να 
μετακινηθεί στα 19 του χρόνια με ελευθέρα καταβάλλοντας το ποσό των € 16.000,00 [ 10.000,00 + 
6.000,00 ( 6 χρόνια Χ 1.000,00 )].  

 
ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ   
 
Αθλητής μεγαλύτερος των 18 χρόνων μπορεί να μετακινηθεί με υποσχετική μεταγραφή 
καταβάλλοντας στο σωματείο προέλευσης το 1/3 του ποσού που απαιτείται για ελευθέρα 
μετεγγραφή.  
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Αθλητής ο οποίος γράφτηκε στο σωματείο στα 13 του χρόνια μπορεί να 
μετακινηθεί στα 19 του χρόνια με υποσχετική καταβάλλοντας το ποσό των € 5.333,00.  
 
Νοείται ότι σε επαναλαμβανόμενες υποσχετικές μεταγραφές το αρχικό ποσό θα αυξάνεται 
κατά € 1.000,00 για κάθε αγωνιστική περίοδο που μεσολαβεί και μετά θα διαιρείται διά τρία.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  
 

ΑΘΛΗΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 23 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ  
 
Αθλητής ο οποίος συμπληρώνει τα 23 του χρόνια μπορεί να μετακινηθεί με ελευθέρα 
μεταγραφή καταβάλλοντας στο σωματείο προέλευσης ποσό € 20.000,00 προσαυξανόμενο 
κατά € 10.000,00 σε περίπτωση που αυτός είναι διεθνής. 
 
ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ   
 
Αθλητής ο οποίος συμπληρώνει τα 23 του χρόνια μπορεί να μετακινηθεί με υποσχετική 
μεταγραφή καταβάλλοντας στο σωματείο προέλευσης το 1/3 του ποσού που απαιτείται για 
ελευθέρα μετεγγραφή.  
 

ΑΘΛΗΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 23 – 28 ΧΡΟΝΩΝ 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ  
 
Αθλητής μεγαλύτερος των 23 χρόνων μπορεί να μετακινηθεί με ελευθέρα μεταγραφή 
καταβάλλοντας στο σωματείο προέλευσης ποσό € 20.000,00 προσαυξανόμενο κατά         
€ 1.000,00 για κάθε αγωνιστική περίοδο που μεσολάβησε από την ημερομηνία 
συμπλήρωσης των 23 του χρόνων και προσαυξανόμενο κατά € 10.000,00 σε περίπτωση 
που αυτός είναι διεθνής ( ως αγωνιστική περίοδος θεωρείται ολόκληρη η αγωνιστική 
περίοδος ή και μέρος αυτής ). 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Διεθνής αθλητής μπορεί να μετακινηθεί με ελευθέρα μεταγραφή στα 26 
του χρόνια καταβάλλοντας το ποσό των € 33.000,00 [ 20.000,00 + 10.000,00 + ( 3 χρόνια 
Χ 1.000,00 )]. 
 
ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ   
 
Αθλητής μεγαλύτερος των 23 χρόνων μπορεί να μετακινηθεί με υποσχετική μεταγραφή 
καταβάλλοντας στο σωματείο προέλευσης το 1/3 του ποσού που απαιτείται για ελευθέρα 
μετεγγραφή.  
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Διεθνής αθλητής μπορεί να μετακινηθεί με υποσχετική μεταγραφή στα 26 
του χρόνια καταβάλλοντας το ποσό των € 11.000,00 [ 20.000,00 + 10.000,00 + ( 3 χρόνια 
Χ 1.000,00 )] / 3   
 
Νοείται ότι σε επαναλαμβανόμενες υποσχετικές μεταγραφές το αρχικό ποσό θα 
αυξάνεται κατά € 1.000,00 για κάθε αγωνιστική περίοδο που μεσολαβεί και μετά θα 
διαιρείται διά τρία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4   
 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ METΕΓΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Α.       ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
1. Η  κατάθεση αίτησης εγγραφής από κάποιο αθλητή σε ένα σωματείο και η έκδοση 

δελτίου ταυτότητας υπέρ του σωματείου από την ΚΟΠΕ είναι δεσμευτική για τα δύο 
μέρη.  

  
2. Η περίοδος μέχρι τα 22 χρόνια του αθλητή θα θεωρείται δοκιμαστική περίοδος 

εκπαίδευσης και πιθανή οικονομική αμοιβή στον αθλητή εξαρτάται αποκλειστικά 
από την θέληση του σωματείου του.  

 
3. Με την συμπλήρωση των 22 χρόνων από ένα αθλητή και με την απαραίτητη 

προϋπόθεση ότι την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο συμμετείχε ή και ήταν στην 
διάθεση της ομάδας του για τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, αυτός μπορεί να 
δεχθεί προσφορά για υπογραφή 4ετούς συμβολαίου το οποίο τίθεται σε ισχύ από 
την επόμενη αγωνιστική περίοδο.  

  
4. Η προσφορά πρέπει να είναι έγγραφη και σ’ αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται 

αναλυτικά ο ετήσιος μισθός του αθλητή. Οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα (πριμ, 
οδοιπορικά κλπ) τα οποία συμφωνούνται αποτελούν μέρος του συμβολαίου  και 
κατατίθενται μαζί μ’ αυτό στην ΚΟΠΕ και στον ΠΑΣΥΠΕ ενώ δεν 
συμπεριλαμβάνονται στις ρυθμίσεις που αναφέρονται στον πίνακα Α του παρόντος, 

 
5. Αθλητής ο οποίος έχει κληθεί εγγράφως από το σωματείο του για συνομολόγηση 

συμφωνίας οφείλει εντός 15 ημερών από της κλήσης του να απαντήσει εγγράφως 
θετικά ή αρνητικά στο σωματείο του ενώ αν έχει αρνηθεί να το πράξει, παραμένει 
στο σωματείο με το δελτίο ταυτότητας του να ισχύει.  

 
6. Αθλητής ο οποίος δεν καλείται εγγράφως με συστημένη επιστολή ή απόδειξη 

παραλαβής μέχρι την 31η Ιουλίου να υπογράψει το πρώτο συμβόλαιο, μπορεί αν το 
επιθυμεί, να ζητήσει υποσχετική μετεγγραφή σε σωματείο της επιλογής του, 
καταβάλλοντας στο σωματείο του σαν ελάχιστη αποζημίωση το ποσό που θα 
έπαιρνε από αυτό για την περίοδο όπως αυτό καθορίζεται από το σχέδιο  
ημιεπαγγελματισμού του ΚΟΑ. 

 
7. Αθλητής ο οποίος και μετά την λήξη της υποσχετικής μετεγγραφής του δεν καλείται  

εγγράφως με συστημένη επιστολή ή απόδειξη παραλαβής μέχρι την 31η Ιουλίου να 
υπογράψει το πρώτο συμβόλαιο, μπορεί αν το επιθυμεί, να ζητήσει μετεγγραφή σε 
σωματείο της επιλογής του, καταβάλλοντας στο σωματείο του σαν ελάχιστη 
αποζημίωση, το ποσό που καθορίζεται από τον ακόλουθο τύπο: 

 

Διάρκεια συμβολαίου  που θα υπογράψει  Χ  ετήσια αποζημίωση σύμφωνα με το 
σχέδιο  ημιεπαγγελματισμού του ΚΟΑ 

 
8. Με την λήξη του 4ετούς συμβολαίου ο αθλητής μπορεί να δεχθεί προσφορά για 

υπογραφή νέου 3ετούς συμβολαίου. Σε περίπτωση που μέχρι την 31η Ιουλίου δεν 
γίνει στον αθλητή έγγραφη προσφορά με συστημένη επιστολή ή απόδειξη 
παραλαβής για υπογραφή νέου συμβολαίου αυτός καθίσταται ελεύθερος να 
μετεγγραφεί σε σωματείο της αρεσκείας του.  
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9. Ρητά συμφωνείται ότι πετοσφαιριστής ο οποίος κλείνει τα 29 του χρόνια καθίσταται 
ελεύθερος να μετεγγραφεί εάν το επιθυμεί σε σωματείο της αρεσκείας του. Στην 
περίπτωση αυτή υπογράφει συμβόλαιο η διάρκεια του οποίου καθορίζεται με 
συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. 

 
10. Κάθε αθλητής για να μπορέσει να δεχτεί πρόταση για υπογραφή συμβολαίου και 

ανεξάρτητα από τις πιο πάνω αναφερόμενες προθεσμίες, πρέπει απαραίτητα την 
τελευταία αγωνιστική περίοδο να ήταν στην διάθεση του σωματείου του. 

                                                                                         
11. Σε περίπτωση κατά την οποία στις ηλικίες των 22 και 26 δεν γίνεται δυνατή η 

συνομολόγηση συμφωνίας υπογραφής συμβολαίου μεταξύ των δύο μερών, ο 
αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί σε σωματείο της αρεσκείας του το οποίο πρέπει να 
καταβάλει σαν ελάχιστο ποσό μετεγγραφής στο άλλο σωματείο το ποσό που  
φαίνεται  στον πιο κάτω πίνακα : 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

 

HΛΙΚΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΣΟ 

 
22 – 26 

 
26 – 29 

 

 
Ετήσιος μισθός Χ διάρκεια προτεινόμενου  συμβολαίου = α 

 
« 

 
(α) Χ 1.5 

 
« 
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Β. ΕΙΔΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1.      Κατά την διάρκεια των σπουδών κάποιου αθλητή μπορεί το σωματείο του να τον 

παραχωρήσει με μετεγγραφή σε σωματείο του εξωτερικού σύμφωνα με τους 
Εσωτερικούς Κανονισμούς της ΚΟΠΕ ενώ ο αθλητής επιστρέφοντας από τις 
σπουδές του για μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο, ανήκει στο σωματείο από το 
οποίο έφυγε και υποχρεούται να αγωνιστεί με αυτό τουλάχιστον για τον πρώτο 
χρόνο χωρίς συμβόλαιο σαν δοκιμαστική περίοδο, πριν μπορέσει να δεχτεί 
πρόταση για μετεγγραφή και ανεξάρτητα με τους όρους της παραγράφου 9 
ανωτέρω. Νοείται ότι ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει έγκαιρα και 
εγγράφως με συστημένη επιστολή ή απόδειξη παραλαβής το σωματείο του για την 
επιστροφή και μόνιμη εγκατάσταση του στην Κύπρο ( πλήρης διεύθυνση – 
τηλέφωνο κλπ ). Η επιστολή του αθλητή πρέπει απαραίτητα να κοινοποιείται και 
στην Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης.  

  
2.       Αθλητής ο οποίος εμπίπτει  στους όρους της παραγράφου 1 πιο πάνω και ο οποίος 

μετά τη δοκιμαστική περίοδο ενός χρόνου στην οποία  αγωνίστηκε με το σωματείο 
του επιθυμεί να μετεγγραφεί σε άλλο σωματείο αφού δεν κατέστει δυνατή η 
συνομολόγηση συμφωνίας με το σωματείο του, πρέπει να καταβάλει αυτός ή το 
σωματείο στο οποίο μετεγγράφεται σαν ελάχιστο ποσό μετεγγραφής το ποσό που 
φαίνεται στον πίνακα Β πιο κάτω: 

  
ΠΙΝΑΚΑΣ Β  

 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΣΟ 

 
 22-26 Χρόνια 

 
23-26      « 

 
24-26      « 

 
25-26      « 

 
26-29      « 

 
27-29      « 

 
28-30      « 

 
29-31      « 

  
Ετήσιος μισθός Χ διάρκεια προτεινόμενου συμβολαίου = (α) 

 
 

 
(α) Χ 1.5 

 
(α) Χ  2 

(α) Χ  2 
 

(α)  Χ 2 
 

(α)  Χ 1.5 
 

(α)  Χ 1.5 
 

(α)  Χ 1.5 
 

(α)  Χ 1.5 
 

 
3.       Ως ημερομηνία καθορισμού της ηλικίας των αθλητών ( 22 – 26 – 29 έτη ) για 

σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του παρόντος αλλά και σχετικών μ’ αυτό 
άρθρων  ορίζεται  η τριακοστή Ιουνίου (30/6) έκαστου έτους. 

            
4. Σαν περίοδοι κατάθεσης συμβολαίων ορίζονται οι μετεγγραφικές περίοδοι κάθε 

αγωνιστικής περιόδου. Μετά την παρέλευση των πιο πάνω περιόδων και εφόσον το 
σωματείο δεν έχει  καταθέσει το συμβόλαιο κάποιου αθλητή τότε ο ίδιος ο αθλητής 
μπορεί να το πράξει καταθέτοντας το συμβόλαιο του στην Ομοσπονδία εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την λήξη της αντίστοιχης προθεσμίας. 



Γ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ  ΑΘΛΗΤΩΝ 
 
1. Τα συμβόλαια των αθλητών θα κατατίθενται στην ΚΟΠΕ σε τρία ( 3 ) αντίγραφα 

δεόντως συμπληρωμένα και υπογραμμένα ενώ απαγορεύεται η κατάθεση τους σε 
φωτοτυπία ή μέσω τηλεομοιότυπου ( φαξ ). Η ΚΟΠΕ θα καταχωρεί το ένα (1) 
αντίγραφο στο σχετικό μητρώο της και θα σφραγίζει και πιστοποιεί τα άλλα δύο (2) 
τα οποία και θα επιστρέφει στο σωματείο, το οποίο οφείλει όπως παραδώσει το ένα 
από αυτά στον αθλητή. 

 
2. Οποιεσδήποτε πρόσθετες συμφωνίες ή έγγραφα ή αναφορές σε συμφωνίες ή 

έγγραφα για τα οποία γίνεται αναφορά στους όρους του συμβολαίου, θα πρέπει 
επίσης να κατατίθενται στην ΚΟΠΕ σαν αναπόσπαστο μέρος του συμβολαίου, 
εφόσον αυτές επηρεάζουν ή αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα είτε στην διάρκεια είτε  
στους οικονομικούς όρους του συμβολαίου ή σε επιπρόσθετους οικονομικούς 
όρους ή υποχρεώσεις του σωματείου ή του αθλητή. 

 
3. Τα συμβόλαια μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιηθούν κοινή συναινέση 

ενώ οι τροποποιήσεις πρέπει απαραίτητα να αποστέλλονται υπογεγραμμένες και 
από τα δύο μέρη εντός 15 ημερών στην ΚΟΠΕ αλλιώς  δεν θα αναγνωρίζονται. 

 
4. Οι συμβαλλόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους λόγους διακοπής των 

συμβολαίων και πιθανές συνέπειες, ενώ σ’ αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται λόγοι 
που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες των Εθνικών Ομάδων. 

 
5. Ποσό το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ 

καταβάλλεται σαν παράβολο από το σωματείο με την κατάθεση του συμβολαίου ή 
τροποποίησης του. 

 
6. Το συμβόλαιο που κατατίθεται στην ΚΟΠΕ αποτελεί αμάχητο τεκμήριο για  

σκοπούς διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών ενώ σε 
περίπτωση που το συμβόλαιο μεταξύ αθλητή και Σωματείου δεν έχει κατατεθεί στην 
ΚΟΠΕ, η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών δεν έχει δικαιοδοσία να επιληφθεί 
διαφορών που προκύπτουν από αυτό. 

 
7. Συμβόλαια με ημερομηνία λήξης κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου θα 

θεωρούνται ότι λήγουν αμέσως μετά το τέλος της. 
 
8. Όλοι οι αθλητές με την υπογραφή του συμβολαίου τους καθίστανται αυτόματα και 

μέλη του ΠΑΣΥΠΕ. 
 
9.       Όλοι οι αθλητές που υπογράφουν συμβόλαιο πρέπει να ασφαλίζονται με την 

 ευθύνη των σωματείων τους. Οι όροι της σχετικής συμφωνίας καθορίζονται 
 μεταξύ των δύο μερών και ασφαλιστήριο έγγραφο κατατίθεται στην ΚΟΠΕ  

 
10. Σωματείο που συμμετέχει στον σχεδιασμό περί ημιεπαγγελματισμού του ΚΟΑ 

υποχρεούται για όσο διάστημα συμμετέχει σ’ αυτόν να καταβάλλει στους αθλητές 
που έχουν συμβόλαια, ως ελάχιστη αμοιβή το ποσό που προβλέπει ο σχεδιασμός. 

 
11. Σωματείο το οποίο με την άδεια του Δ.Σ. της ΚΟΠΕ δεν συμμετέχει στο ανώτερο 
 πρωτάθλημα της Κατηγορίας του, υποχρεούται να παραχωρήσει τους αθλητές του 
 με υποσχετική μετεγγραφή για το διάστημα της αναστολής σε σωματείο της 
 αρεσκείας τους.  

8κε 



 Σ’ αυτή την περίπτωση τα συμβόλαια των αθλητών εξακολουθούν να ισχύουν και 
 την ευθύνη για την εφαρμογή τους αναλαμβάνει το υποδεχόμενο τους αθλητές 
 σωματείο για όσο διάστημα αυτοί  αγωνίζονται σ’ αυτό. 
 
12. Σε περίπτωση που σωματείο υποβιβάζεται στην κατώτερη κατηγορία τότε  

αυτόματα και για όσο διάστημα αυτό αγωνίζεται σ’ αυτή, τα συμβόλαια των 
αθλητών του παύουν να ισχύουν ενώ ενεργοποιούνται με την επάνοδο του στην 
ανώτερη κατηγορία. Η περίοδος αυτή προσμετρά στην όλη διάρκεια του 
συμβολαίου. 

 
13. Ομοίως το συμβόλαιο αθλητή ο οποίος μετεγγράφεται σε σωματείο Β’ Κατηγορίας 

αναστέλλεται καθ’ όσο χρονικό διάστημα αυτός αγωνίζεται στη Β’ Κατηγορία. Η 
περίοδος συμμετοχής του αθλητή στη Β’ Κατηγορία προσμετρά στην όλη διάρκεια 
του συμβολαίου. 
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Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ     

 
1. Αθλητής που ανήκει σε σωματείο προερχόμενος από μετεγγραφή, με την έναρξη 

της ισχύος του  μεταγραφικού  πλαισίου  υποχρεούται  να εργαστεί στο σωματείο 
τουλάχιστο επί μία τετραετία  πριν κάνει χρήση των προνοιών περί μετεγγραφής και 
ανεξάρτητα με τους όρους της παραγράφου Α9, εκτός και αν υπάρχει ιδιωτικό 
συμφωνητικό μεταξύ των δύο μερών. 

 
2. Αθλητές οι οποίοι κατά τη στιγμή και μόνο της εφαρμογής του παρόντος 

μεταγραφικού πλαισίου, έχουν συμπληρώσει το 28ο ή 29ο έτος της ηλικίας τους, 
δέχονται υποχρεωτικά, εάν και εφόσον το επιθυμεί το σωματείο στο οποίο ανήκουν, 
πρόταση για υπογραφή 2ετούς συμβολαίου, μετά τη λήξη του οποίου μένουν 
ελεύθεροι. 

 
3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος μεταγραφικού πλαισίου και ανεξάρτητα από την 

ηλικία του, για να μπορέσει κάποιος αθλητής να μετεγγραφεί από το σωματείο του 
σε άλλο σε περίπτωση που η συνομολόγηση συμφωνίας δεν κατέστει δυνατή, 
πρέπει το υποδεχόμενο σωματείο να καταβάλει σαν ελάχιστο ποσό  μετεγγραφής 
στο άλλο σωματείο το ποσό που φαίνεται στο πιο κάτω πίνακα. 

 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΣΟ 

 
22- 26 Χρόνια 

 
23- 26      « 

 
24- 26      « 

 
25- 26      « 

 
26- 29      « 

 
27- 29      « 

 
28- 30      « 

 
29- 31      « 

 
Ετήσιος μισθός Χ διάρκεια προτεινόμενου συμβολαίου= (α) 

 
 

 
(α) Χ 1.5 

 
(α) Χ  2 

(α) Χ  2 
 

(α)  Χ 2 
 

(α)  Χ 1.5 
 

(α)  Χ 1.5 
 

(α)  Χ 1.5 
 

(α)  Χ 1.5 
 

 
4. ‘Oλα τα υφιστάμενα κατά τη στιγμή της εφαρμογής των παρόντων κανονισμών 

συμβόλαια, παραμένουν σε ισχύ με τους όρους που αυτά έχουν συμφωνηθεί, εκτός 
αν αποφασίσουν διαφορετικά τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε τέτοια περίπτωση  οι 
τροποποιήσεις ή αλλαγές στα υφιστάμενα συμβόλαια πρέπει να κοινοποιηθούν 
εγγράφως στην ΚΟΠΕ ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από τους παρόντες 
κανονισμούς διαδικασίες. 

 
5. Από τη στιγμή της ψήφισης του παρόντος μεταγραφικού πλαισίου από τη Γενική         
 Συνέλευση της ΚΟΠΕ, αυτό έχει άμεση ισχύ για την Α’  Κατηγορία των Αντρών ενώ 
 θα ισχύσει για την Α’ Κατηγορία Γυναικών από την αγωνιστική περίοδο 2006 – 
 2007 (1η Ιουλίου 2006) χωρίς κατά την εφαρμογή του στην Α’ Κατηγορία Γυναικών 
 να ισχύσουν οι προβλεπόμενοι όροι στην παράγραφο 1 πιο πάνω 

8κζ 



ΑΡΘΡΟ 9o : ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΕ ΞΕΝΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  
  
1. Πετοσφαιριστής ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την πρώτη του εγγραφή στην 

ΚΟΠΕ ( η οποία πλέον λογίζεται ως η Ομοσπονδία προέλευσης του ) και ο οποίος 
είναι εγγεγραμμένος στην ΚΟΠΕ ( είτε υπέρ κάποιου σωματείου είτε ελεύθερος ), 
μπορεί να μετεγγραφεί σε σωματείο ξένης Ομοσπονδίας ή Ένωσης ή Οργάνωσης ή 
Φορέα μόνο μέσω της ΚΟΠΕ, ενώ μετεγγραφή η οποία γίνεται χωρίς την έγκριση 
της ΚΟΠΕ είναι άκυρη και θεωρείται ως μη γενόμενη.  

 
2. Σε περίπτωση που η μετεγγραφή γίνει μέσω των CEV ή FIVB θα ακολουθούνται 

όλοι οι σχετικοί περί τούτου Κανονισμοί. 
 
3. Οι μετεγγραφές αθλητών σε ξένες Ομοσπονδίες για λόγους σπουδών για τις οποίες 

δεν απαιτείται η εμπλοκή των CEV ή FIVB, θα έχουν την μορφή υποσχετικής 
μετεγγραφής για το χρονικό διάστημα των σπουδών και ο αθλητής με την 
επιστροφή του στην Κύπρο για μόνιμη εγκατάσταση θα επανεγγράφεται στο 
σωματείο στο οποίο ανήκε πριν την αναχώρησή του. 

  

4. Σε κάθε περίπτωση κατά το πιο πάνω διάστημα απαγορεύεται ρητά η μετακίνηση 
του αθλητή σε άλλο σωματείο είτε της ΚΟΠΕ είτε της ξένης Ομοσπονδίας χωρίς  
την προηγούμενη έγκριση της ΚΟΠΕ και του σωματείου στο οποίο ανήκε ο αθλητής 
πριν την αναχώρησή του.    

 
5. Η συμμετοχή αθλητή σε διοργανώσεις ή αγώνες της ΚΟΠΕ είναι αντικανονική σε 
 περίπτωση που την ίδια αγωνιστική περίοδο αυτός έτυχε μετεγγραφής από την 
 ΚΟΠΕ σε σωματείο ξένης Ομοσπονδίας, Ένωσης, Οργάνωσης ή άλλου Φορέα. 
 
6. Νοείται ότι σε περίπτωση που μεταξύ της ΚΟΠΕ και οποιασδήποτε άλλης              

 αναγνωρισμένης από την Διεθνή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης Ομοσπονδίας έχει 
συνομολογηθεί συμφωνία ειδικού καθεστώτος για μεταγραφές ή μετακινήσεις 
αθλητών η οποία έχει εγκριθεί από την Διεθνή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, οι όροι 
και διατάξεις της συμφωνίας είναι οι μοναδικοί που πρέπει να πληρούνται για την 
μεταγραφή ή και μετακίνηση αθλητή μεταξύ των δύο Ομοσπονδιών.  

 
7. Νοείται ότι οι πιο πάνω διαδικασίες πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
 των σχετικών περί μετεγγραφών άρθρων του παρόντος Κανονισμού. 
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ΑΡΘΡΟ 10o : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΟΥ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΚΕ ΣΕ 
ΞΕΝΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

  
1. Πετοσφαιριστής ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την πρώτη του εγγραφή στην 

ΚΟΠΕ ( η οποία πλέον λογίζεται ως η Ομοσπονδία προέλευσης του ) και ο οποίος 
έχει μετεγγραφεί σε σωματείο ξένης Ομοσπονδίας, με την λήξη της περιόδου 
μετεγγραφής επανεγγράφεται αυτόματα στην δύναμη του σωματείου στο οποίο 
ανήκε πριν από την αναχώρησή του στο εξωτερικό ( χωρίς η επανεγγραφή αυτή να 
λογίζεται ως μετεγγραφή ) και οποιαδήποτε μετακίνηση του σε άλλο σωματείο της 
ΚΟΠΕ θα γίνεται με βάση τις πρόνοιες και διαδικασίες του άρθρου 7 των 
παρόντων.  

 
2. Σε περίπτωση που η μετακίνηση του αθλητή στο εξωτερικό έγινε στη βάση 
 των Κανονισμών των CEV ή FIVB η διαδικασία επιστροφής θα ακολουθεί τις 
 πρόνοιες αυτών. 
 
3.    Νοείται ότι σε περίπτωση τερματισμού της υποσχετικής μετεγγραφής πριν την 

κανονική ολοκλήρωση της ( όπως αυτή καθορίζεται στο διεθνές πιστοποιητικό 
μεταγραφής ), η επιστροφή του αθλητή στο σωματείο προέλευσης του θα λογίζεται 
ως μετεγγραφή.    

  
4. Νοείται ότι σε περίπτωση που μεταξύ της ΚΟΠΕ και οποιασδήποτε άλλης              

 αναγνωρισμένης από την Διεθνή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης Ομοσπονδίας 
 έχει συνομολογηθεί συμφωνία ειδικού καθεστώτος για μεταγραφές ή 
 μετακινήσεις αθλητών η οποία έχει εγκριθεί από την Διεθνή Ομοσπονδία 
 Πετοσφαίρισης, οι όροι και διατάξεις της συμφωνίας είναι οι μοναδικοί που πρέπει 
να πληρούνται για την μεταγραφή ή και μετακίνηση αθλητή μεταξύ των δύο 
Ομοσπονδιών.  

 
5. Νοείται ότι οι πιο πάνω διαδικασίες πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
 των σχετικών περί μετεγγραφών άρθρων του παρόντος Κανονισμού. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο :  EΠΙΣΗΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕ 
 
1. Για την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών ως επίσημη ημερομηνία παραλαβής 

οποιουδήποτε εγγράφου από την ΚΟΠΕ θα θεωρείται η ημερομηνία ταχυδρόμησής 
του με συστημένη επιστολή προς αυτή ή η ημερομηνία της δια χειρός παράδοσης 
του στα γραφεία της Ομοσπονδίας ή η ημερομηνία αποστολής του στην ΚΟΠΕ με 
τηλεομοιότυπο ( φαξ ) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( e – mail ). 

 
2. Όταν η τελευταία μέρα οποιασδήποτε χρονικής προθεσμίας όπως αυτή 
 καθορίζεται στους παρόντες Κανονισμούς ( είτε αριθμητική π.χ. τριάντα μέρες 
 είτε ημερολογιακή π.χ. 15η Δεκεμβρίου ) συμπέσει με επίσημη αργία, αυτή 
 μεταφέρεται αυτόματα στην πρώτη επόμενη εργάσιμη ημερομηνία.  
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ΑΡΘΡΟ 12ο : ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

 
1. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του τίθενται σε 

εφαρμογή αμέσως με την έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση της ΚΟΠΕ εκτός 
αν η τελευταία αποφασίσει διαφορετικά. 

 
2. Για οποιοδήποτε θέμα δεν περιλαμβάνεται στους παρόντες Κανονισμούς ή όπου 

υπάρχει ασάφεια ή σύγκρουση με άρθρα ή πρόνοιες του Καταστατικού, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ θα αποφασίζει εφαρμόζοντας κατά προτεραιότητα 
τις διατάξεις του Καταστατικού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 
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