ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

Άρθρο 1o : Γενικά

Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την
εγγραφή, μετεγγραφή Ελλήνων ερασιτεχνών αθλητών, για την συμμετοχή τους σε
διοργανώσεις Beach Volley καθώς και σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία που διαθέτουν
τμήματα Beach Volley, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ακυρότητες και οι τυχόν
κυρώσεις, στα πλαίσια που καθορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 27 και 33 παρ. 3 του
νόμου 2725/99 (ΦΕΚ 121/17.6.99)

Άρθρο 2o : Όροι και Προϋποθέσεις εγγραφής αθλητών

1. Για την αρχική εγγραφή Έλληνα αθλητή στο Μητρώο Beach Volley και στην δύναμη
οποιουδήποτε αθλητικού ερασιτεχνικού σωματείου, εγγεγραμμένου στα μητρώα της
ΕΟΠΕ, που διαθέτει τμήμα beach volley,

χρειάζεται ο εγγραφόμενος: α) Να έχει

ο

συμπληρώσει το 8 έτος της ηλικίας του. β) Να μην έχει δελτίο εγγραφής (αθλητικής
ιδιότητας) σε άλλο αθλητικό σωματείο που διατηρεί τμήμα Beach volley.
2. Η εγγραφή Έλληνα αθλητή στην δύναμη αθλητικού ερασιτεχνικού σωματείου που
διαθέτει τμήμα beach volley μαζι με την εγγραφή στο Μητρώο Beach Volley, δεν είναι
υποχρεωτική για τις αγωνιστικές περιόδους 2014 & 2015. Σε αυτή την περίπτωση, ο
αθλητής έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε διοργανώσεις beach volley, όπου δεν
συμμετέχουν Σωματεία, αλλά μεμονωμένοι αθλητές. Αυτές ενδεικτικά είναι, το
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-κορασίδων
κ.ο.κ. Αντίθετα, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Σωματείων που
διαθέτουν τμήμα beach volley και διοργανώνεται από την Ε.Ο.ΠΕ. Απο την
αγωνιστική περίοδο 2016 και μετά, η εγγραφή Έλληνα αθλητή στην δύναμη
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αθλητικού ερασιτεχνικού σωματείου που διαθέτει τμήμα beach volley, μαζι με
την εγγραφή στο Μητρώο Beach Volley είναι υποχρεωτική.
3. Αθλητής

που

είναι

εγγεγραμμένος

στη

δύναμη

οποιουδήποτε

αθλητικού

ερασιτεχνικού σωματείου, εγγεγραμμένου στα μητρώα της ΕΟΠΕ, που διαθέτει
τμήμα Πετοσφαίρισης, μπορεί να εγγραφεί σε διαφορετικό ερασιτεχνικό σωματείο
που διαθέτει τμήμα beach volley.
4. Η Ε.Ο.ΠΕ. διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει παράβολο για κάθε διαδικασία νέας
εγγραφής αθλητή στο Μητρώο Beach Volley, καθώς και για κάθε νέα εγγραφή
(μεταγραφή) αθλητή στην δύναμη νέου Σωματείο με τμήμα Beach Volley
5. Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην
Ελλάδα, μπορούν, ανεξάρτητα ηλικίας, να εγγράφονται σε σωματεία-μέλη της
Ε.Ο.ΠΕ., υπό τις προϋποθέσεις της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 33 παρ.7 του ν.
2725/1999, εκδοθείσας ΥΑ 15135/07.06.2000, όπως εκάστοτε ισχύει. Την ίδια δυνατότητα
έχουν και υπήκοοι κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι δεκαέξι (16) ετών. Οι
αθλητές αυτοί, εφόσον δεν είχαν αποκτήσει την αθλητική ιδιότητα στη χώρα
καταγωγής τους, αποκτούν την ελληνική ομοσπονδία ως ομοσπονδία προέλευσης
(Federation of Origin) σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Πετοσφαίρισης (FIVB), ανεξαρτήτως του αν έχουν αποκτήσει και ελληνική ιθαγένεια,
εξομοιώνονται με Έλληνες αθλητές στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και
εφαρμόζονται γι’ αυτούς οι διατάξεις του παρόντος. Οι εν λόγω αθλητές χάνουν τα
ως άνω δικαιώματα σε περίπτωση που θα υποβάλουν αίτηση στην Διεθνή
Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης για αλλαγή ομοσπονδίας προέλευσης.
6. Τα σχετικά με την εγγραφή και συμμετοχή αλλοδαπών, ομογενών και Κυπρίων
αθλητών στις διοργανώσεις beach volley, θα ρυθμίζονται με απόφαση του αρμόδιου
για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της ΕΟΠΕ, όπως καθορίζει το
άρθρο 33 παρ. 7 του ν. 2725/99.

Άρθρο 3o: Δικαιολογητικά

Για την, κατά το προηγούμενο άρθρο, εγγραφή αθλητή στo Μητρώο Beach Volley,
χρειάζεται η υποβολή στην Ε.Ο.ΠΕ. των ακόλουθων δικαιολογητικών:
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α) Αίτηση εγγραφής του αθλητή, που υπογράφεται από τον υπό εγγραφή αθλητή.
Προκειμένου δε για ανήλικους απαιτείται και η έγγραφη συγκατάθεση των
ασκούντων τη γονική μέριμνα του αθλητή. Η εν λόγω συγκατάθεση αφορά όλους
τους, κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, ανήλικους (όσους δεν έχουν συμπληρώσει
ο

το 18 έτος της ηλικίας τους). Στην Αίτηση εγγραφής του αθλητή, μπορεί να δηλωθεί
και το ερασιτεχνικό σωματείο που διαθέτει τμήμα beach volley. Σε αυτή την
περίπτωση, πρέπει να συμπληρωθεί και το σχετικό πεδίο, που περιλαμβάνει και την
σύμφωνη γνώμη του Σωματείου. Η δήλωση αυτή ειναι υποχρεωτική απο την
αγωνιστική περίοδο 2016 και μετά.
β) Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Πιστοποιητικό Δήμου ή Δημοτικού
Διαμερίσματος της Ελλάδας, ή ληξιαρχική πράξη γεννήσεως σε περιπτώσεις
αδυναμίας έκδοσης πιστοποιητικού (π.χ. αλλοδαποί αθλητές κ.λ.π.) σχετικά με την
εγγραφή του αθλητή στα αντίστοιχα Μητρώα, το οποίο θα φέρει και επικυρωμένη
φωτογραφία του υπό εγγραφή αθλητή
γ) Βεβαίωση στην αίτηση εγγραφής, για την υγεία του αθλητή, από γιατρό σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 9 του ν. 2725/99.
δ) Δύο (2) φωτογραφίες του αθλητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.
ε) Αθλητής με λατινικό όνομα κατά την έκδοση του αθλητικού του δελτίου αυτό θα
μεταφράζεται στα ελληνικά με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 του
αθλητή.

Άρθρο 4o: Ακυρότητες – Κυρώσεις

1. Αθλητής που υπογράφει μέσα σε χρονικό διάστημα μίας (1) αγωνιστικής περιόδου
αιτήσεις εγγραφής σε δύο σωματεία-μέλη της ΕΟΠΕ, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού
ενός (1) έτους από κάθε αγώνα, με απόφαση του Δ.Σ./ΕΟΠΕ και μετά από σχετική
εισήγηση της Επιτροπής Beach Volley, η δε χρονικά δεύτερη αίτηση εγγραφής σε
ερασιτεχνικό σωματείο με τμήμα beach volley, απορρίπτεται.
2. Ερασιτέχνης αθλητής που έχει αγωνιστεί έστω και μία φορά σε επίσημο αγώνα της
τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου με ερασιτεχνικό σωματείο δεν μπορεί να αγωνιστεί
κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο με άλλο ερασιτεχνικό σωματείο – μέλος της Ε.Ο.ΠΕ.
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3. Κατά της απόφασης της ΕΟΠΕ σχετικά με την εγγραφή αθλητή, για οποιοδήποτε
τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, δικαιούται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ και
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 124 επ. ν. 2725/99 κάθε σωματείο της ίδιας
κατηγορίας με το σωματείο στο οποίο ανήκει ο αθλητής, με την οποία (προσφυγή) θα
προσβάλλει την εγγραφή, επειδή τεκμαίρεται ότι έχει έννομο συμφέρον. Η οκταήμερη
προθεσμία του άρθρου 126 παρ. 1 του ν. 27/25/99 αρχίζει από την επομένη της καθ’
οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης και σε κάθε
περίπτωση

από

τον

πρώτο

αγώνα

μεταξύ

του

έχοντος

έννομο

συμφέρον

προσφεύγοντος σωματείου και του σωματείου στη δύναμη του οποίου έχει εγγραφεί ο
εν λόγω αθλητής.

Άρθρο 5o : Ελεύθερες Μετεγγραφές αθλητών

1. Μετά το τέλος μιας (1) αγωνιστικής περιόδου

στην οποία αθλητής είναι

εγγεγραμμένος στην δύναμη Σωματείου με τμήμα beach volley, επιτρέπεται η
ελεύθερη μετεγγραφή του στην δύναμη άλλου σωματείου με τμήμα beach volley,
χωρίς να είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο ήταν
εγγεγραμμένος την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Σε αυτή την περίπτωση,
χρειάζεται η ανανέωση εγγραφής του αθλητή στο Μητρώο Beach Volley, με την
ταυτόχρονη δήλωση του νέου Σωματείου, στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί και την
συμπλήρωση του σχετικού πεδίου που περιλαμβάνει και την σύμφωνη γνώμη του
Σωματείου στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί.

Άρθρο 6o : Έκταση εφαρμογής – περιπτώσεις

1. Επίσημος αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την ΕΟΠΕ ή διεξάγεται με
την έγκριση της από τις αθλητικές Ενώσεις ή τις Τοπικές Επιτροπές, η διεξαγωγή του
οποίου

συμπεριλαμβάνεται

στο

Γενικό

Κανονισμό

Πρωταθλημάτων

και

τις

Προκηρύξεις της ΕΟΠΕ.
2. Αθλητής που έχει διαγραφεί λόγω ποινής από τη δύναμη σωματείου με απόφαση του η
οποία έχει επικυρωθεί από την ΕΟΠΕ ή ο οποίος στερήθηκε τη φίλαθλη ιδιότητά του με
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τελεσίδικη απόφαση της Ε.Φ.Ι., έχει το δικαίωμα να εγγραφεί πάλι ως αθλητής σε
οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησής του, μετά το τέλος της επιβληθείσας ποινής
του.
3. Σε περίπτωση μετεγγραφής ανήλικου αθλητή, απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση
εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα σε αυτόν.
4. Η

έννοια

της

λέξης

«αθλητής»

στις

διατάξεις

του

παρόντος

κανονισμού

συμπεριλαμβάνει πάντα και αυτήν της «αθλήτριας», εκτός των διατάξεων του
παρόντος στις οποίες γίνεται ρητή, σχετική, αναφορά.
5. Το ύψος, του προβλεπόμενου παραβόλου για την εγγραφή αθλητή στο Μητρώο Beach
Volley, θα καθορίζεται ετησίως από το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ και θα γνωστοποιείται εγκαίρως
6. Ως αγωνιστική περίοδος κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού νοείται το
χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου έως την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους.
7. Οποιαδήποτε διαφορά ανακύπτει α) μεταξύ σωματείων, β) μεταξύ αθλητών/τριών και
σωματείου, γ) μεταξύ αθλητών/τριών και ΕΟΠΕ και δ) μεταξύ σωματείων και ΕΟΠΕ
δύναται να επιλύεται και με τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3898/2010 όπως εκάστοτε ισχύει, με την προϋπόθεση όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη το επιθυμούν.
8. Το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ με ειδικές εγκυκλίους του θα μπορεί να καθορίζει τυχόν
λεπτομέρειες του παρόντος Κανονισμού

Άρθρο7o

Ο παρόν κανονισμός εγγραφών – μετεγγραφών beach volley της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης συγκείμενος από 7 συνολικά άρθρα ο οποίος καταρτίστηκε
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/17.6.99) και
υποβλήθηκε αρμοδίως προς έγκριση.
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