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Πεξί θαζαξηζκνύ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ εγγξαθήο θαη κεηεγγξαθήο αζιεηώλ ζσκαηείσλ ηεο 

Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Αζιεηηζκνύ Κσθώλ  (Δ.Ο.Α.Κ.-ΑκεΑ) ρξόλνπ δηελέξγεηαο θαη 

δηαδηθαζίαο απηώλ θαη αξκνδίσλ νξγάλσλ έγθξηζήο ηνπο θαη ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ. 

  

'Άπθπο 1 

Με ηov παξόληα Καλνληζκό θαη θαηά εμνπζηνδόηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηαπ 

άξζξνπ 33 ηαπ v.2725/1999(ΦΔΚ 121, Α') θαζαξίδνληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο εγγξαθήο 

θαη κεηεγγξαθήο ζηα αζιήκαηα πνπ ππάγνληαη ζηελ Δ.Ο.Α.Κ.   ησλ ειιήλσλ, αιινδαπώλ θαη 

oκoγεvώv εξαζηηερλώλ αζιεηώλ ζε αζιεηηθά εξαζηηερληθά ζσκαηεία, κέιε ηεο Δ.Ο.Α.Κ.  πνπ 

δηαηεξνύλ ηκήκα ησλ σο άλσ αζιεκάησλ, ν ρξόλνο δηελέξγεηαο θαη ε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη 

κεηεγγξαθήο ησλ αζιεηώλ , ηα αξκόδηα όξγαλα έγθξηζήο ηνπο θαη ζρεηηθέο δηαηάμεηο.  

 

ΚΔΦΑΛΑIΟ Α' 

ΔΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΣΩΝ 

'Άπθπο 2 

'Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο εγγξαθήο ειιήλσλ αζιεηώλ 

1. Γηα ηελ εγγξαθή έιιελα αζιεηή ζηε δύλακε αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ-κέιoπο ηεο Δ.Ο.Α.Κ. θαη 

γηα ηελ έθδνζε δειηίνπ αζιεηηθήο ηδηόηεηαο απηνύ, πξέπεη o ελδηαθεξόκελνο: 

α. Να έρεη ζπκπιεξώζεη ην 8ν έηνο ηεο ειηθίαο ηαπ.  

β. Να κε είλαη εγγεγξακκέλνο ζε άιια αζιεηηθό ζσκαηείν ηεο δύλακεο ηεο Δ.Ο.Α.Κ.  

γ. Να ζπκπιεξώζεη θαη λα ππνγξάςεη αίηεζε εγγξαθήο ζε εηδηθό έληππε ηεο Οκνζπνλδίαο. 

Αλ  o αζιεηήο είλαη αλήιηθνο, δειαδή δελ έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηαπ, 

απαηηείηαη ε παξνρή έγγξαθεο ζπγθαηάζεζεο ησλ πξνζώπσλ πoπ αζθνύλ ηε γνληθή κέξηκλα ζ' 

απηό.  

Η ζπγθαηάζεζε απηή κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή ηεο ππνγξαθήο γηα ινγαξηαζκό ηαπ αζιεηή ηεο 

αίηεζεο εγγξαθήο από ηα πηo πάγσ πξόζσπα, ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη ζηε αίηεζε.  

δ. Να έρεη εμεηαζηεί κε κέξηκλα ηαπ ζσκαηείνπ ηαπ από γηαηξό, ζύκθσλα κε ην άξζξν 33 παξ. 9 

ηαπ v. 2725/1999, o νπνίνο βεβαηώλεη ζηε αίηεζε εγγξαθήο όηη o αζιεηήο είλαη πγηήο. 

Να έρεη ραξαθηεξηζηεί από ηελ Δηδηθή Ιαηξηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο, άξζξν 29, 

παξ.5 ηνπ λόκνπ 2725/99, όηη έρεη ην ειάρηζην πνζνζηό αλαπεξίαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ 

θαηεγνξία ηνπ αζιήκαηόο ηνπ. 

ε. Να ππνβάιεη πηζηνπνηεηηθό Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο πνπ έρεη εθδνζεί πξόζθαηα, γηα ηε εγγξαθή 

ηαπ ζηα αληίζηνηρα Μεηξώα ή επηθπξσκέλε θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπ ηαπηόηεηαο. 

ζη. Να πξνζθνκίζεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 8, παξ. 2 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηηο πξνβιεπόκελεο 

Ιαηξηθέο εμεηάζεηο. 

δ. Να πξνζθνκίζεη ηέζζεξηο (4) θσηνγξαθίεο ηαπ αζιεηή, όκνηεο, θαζαξέο θαη πξόζθαηεο, ηύπνπ 

αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο.  

 

Σε εηδηθή ζέζε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο o Γεληθόο Γξακκαηέαο ηαπ ζσκαηείνπ ζην oπoίo εγγξάθεηαη 

o αζιεηήο: 
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α) βεβαηώλεη κε ηε ππνγξαθή ηαπ γηα ην γλήζηα ηεο ηαπηόηεηαο θαη ηεο ππνγξαθήο ηαπ αζιεηή, 

ησλ πξνζώπσλ πνπ αζθνύλ ηε γνληθή κέξηκλα ζ' απηό θαη ηαπ γηαηξνύ θαη β) ζέηεη ηε ζθξαγίδα 

ηαπ ζσκαηείνπ. 

2. Η αίηεζε εγγξαθήο ππνβάιιεηαη κέζα ζε έλα κήλα ην πνιύ από ηελ ππνγξαθή ηεο κε 

δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηαπ ζσκαηείνπ ζην νπαίν εγγξάθεηαη o αζιεηήο θαη επηζπλάπηνληαη ζ'απηή 

ηα πην πάγσ αλαθεξόκελα δηθαηνινγεηηθά. 

 

'Άπθπο 3 

'Οποί και πποϋποθέζειρ εγγπαθήρ αλλοδαπών και oμoγεvώv αθληηών  

1. Δπηηξέπεηαη ε εγγξαθή αιινδαπώλ θαη oκoγεvώv αζιεηώλ ζηε δύλακε ζσκαηείνπ-κέιoπο ηεο 

Οκνζπνλδίαο.  

2. Οη αλσηέξσ αζιεηέο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε όινπο ηνπο αγώλεο, πιελ ησλ Παλειιελίσλ 

αγώλσλ όισλ ησλ θαηεγνξηώλ θαη ησλ αγώλσλ Κππέιινπ Διιάδαο. Γηα ηε ζπκκεηνρή 

αιινδαπώλ θαη oκoγεvώv ζηα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα θαη ηνπο αγώλεο Κππέιινπ Διιάδαο, 

απαηηείηαη , ζύκθσλα  κε ηε παξ. 7 ηαπ άξζξνπ 33 ηαπ v. 2725/1999, απόθαζε ηαπ αξκνδίνπ γηα 

ηov αζιεηηζκό Υπνπξγνύ, ύζηεξα από πξόηαζε ηεο Οκνζπνλδίαο.  

3. Γηα ηε εγγξαθή αιινδαπνύ ή νκνγελή αζιεηή ζηε δύλακε Διιεληθνύ ζσκαηείνπ θαη ηε 

έθδνζε δειηίνπ αζιεηηθήο ηδηόηεηαο, πξέπεη o ελδηαθεξόκελνο λα ζπγθεληξώλεη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

πνπ νξίδεηαη ζηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2  ηαπ παξόληνο κε ζηνηρεία α', β',γ', δ',ζη'θαη δ'. 

Δπίζεο πξέπεη o εvδηαθεξόκεvoο αιιoδαπόο ή o oκoγεvήο λα πξoζθoκίζεη:  

α) βεβαίσζε ηεο αζιεηηθήο Οκoζπovδίαο ηεο ρώξαο ή ησλ ρσξώv πνπ είvαη ππήθooο όηη  

δεv είvαη εγγεγξακκέvoο ζηε δύvακή ηεο  

β) ιεμηαξρηθή πξάμε γέvvεζήο ηoπ,  

γ) επηθπξσκέvε θσηoηππία ηoπ δηαβαηεξίoπ ηoπ  

θαη δ) ηεο άδεηαο παξακovήο ηoπ ζηεv Διιάδα ή ησλ πξoζώπσv πνπ αζθoύv ηε γovηθή κέξηκvα 

ζ' απηόv, αv o αζιεηήο είvαη αvήιηθoο . Τα έγγξαθα πνπ εθδίδovηαη από Αξρέο αιινδαπώλ 

ρσξώv πξέπεη vα πξoζθoκίδovηαη θαη ζε επίζεκε κεηάθξαζή ηoπο ζηεv ειιεvηθή γιώζζα. 

4. Οκoγεvήο ζεσξείηαη o αιιoδαπόο πνπ δεv έρεη ειιεvηθή ππεθoόηεηα, αιιά έρεη ειιεvηθή 

θαηαγσγή. Γηα ηεv απόδεημε ηεο ηδηόηεηαο ηoπ oκoγεvή απαηηείηαη ε ππoβoιή είηε:  

α) πηζηoπoηεηηθoύ εγγξαθήο ζηα oηθεία Μεηξώα ειιεvηθoύ δήκoπ ή θoηvόηεηαο ηoπ παηέξα ή ηoπ 

πάππoπ ή ηεο κεηέξαο ή ηεο κάκκεο ηoπ αζιεηή  

θαη β) εγγξάθσv πoπ απoδεηθvύoπv ηε ζπγγέvεηα ηoπ αζιεηή κε πξόζσπo ηεο αvσηέξσ 

παηξηθήο ή κεηξηθήο γξακκήο ηo oπoίo έρεη ειιεvηθή ππεθoόηεηα είηε δεκόζηνπ εγγξάθνπ 

ειιεληθήο αξρήο πνπ αλαθέξεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ νκνγελή.  

5. Οκoγεvήο αζιεηήο εμoκoηώvεηαη κε εκεδαπό, όηαv απoθηήζεη θαη ηεv Διιεvηθή  ππεθoόηεηα. 

 

'Απθπo 4 

Γιαδικαζία - Υπόvoρ διεvέπγειαρ και όπγαvα έγκπιζηρ 

1. Οη αηηήζεηο εγγξαθήο, ηα δειηία αζιεηηθήο ηδηόηεηαο θαη ηα δειηία πγείαο εθδίδovηαη από ηεv 

Οκoζπovδία, ε oπoία θαζoξίδεη ηov ηύπo θαη ηo πεξηερόκεvo 3απηώv θαη θάvεη ζρεηηθή 

γvσζηoπoίεζε ζηαζσκαηεία-κέιε ηεο. 

2. Η εγγξαθή αζιεηή ζηεv Οκoζπovδία γίvεηαη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηoπ έηoπο.  

3. Τεv αίηεζε εγγξαθήο κε ηα δηθαηoιoγεηηθά πoπ ηε ζπvoδεύoπv ειέγρεη o Γεvηθόο Γξακκαηέαο 

ηεο Οκoζπovδίαο. Αv απηόο θξίvεη vόκηκε ηεv αίηεζε θαη πιήξε ηα δηθαηoιoγεηηθά ηεv θάvεη 

δεθηή θαη εγγξάθεη ηov αηηoύvηα ζηo Μεηξώo Αζιεηώv ηεο Οκoζπovδίαο εθδίδovηαο ζρεηηθό 
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δειηίo εγγξαθήο ηoπ ζηo ζσκαηείo πoπ επέιεμε. Τo δειηίo ηζρύεη από ηεv έθδoζή ηoπ θαη παξέρεη 

ηo δηθαίσκα ζπκκεηoρήο ηoπ αζιεηή ζε αγώvεο. 

4. Αίηεζε εγγξαθήο πoπ δεv έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηov πξoζήθovηα ηξόπo ή δεv έρoπv 

πξoζθoκηζηεί ηα απαηηoύκεvα δηθαηoιoγεηηθά πoπ ηε ζπvoδεύoπv απoξξίπηεηαη θαη επηζηξέθεηαη 

ζηo ζσκαηείo. 

5. Η παξαδoρή ή ε απόξξηςε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο αζιεηή από ηo Γεvηθό Γξακκαηέα ζεσξείηαη 

απόθαζε ηoπ Γ.Σ. ηεο Οκoζπovδίαο, θαη' εμoπζηoδόηεζε ηoπ oπoίoπ εvεξγεί o Γ. Γξακκαηέαο. 

6. Ο Γ. Γξακκαηέαο αv δηαπηζηώζεη κηθξoειιείςεηο ζηεv αίηεζε, πoπ θαηά ηεv θξίζε ηoπ 

κπoξoύv vα δηoξζσζoύv, κπoξεί vα θαιεί ηo εvδηαθεξόκεvo ζσκαηείo ηoπ ππό εγγξαθή αζιεηή 

γηα ηε ζπκπιήξσζε απηώλ ησv κηθξoειιείςεσv. 

7. Αv θαηά ηεv εμέηαζε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο δηαπηζησζεί είηε πιαζηoγξάθεζε ηεο ππoγξαθήο ή 

ηoπ πηζηoπoηεηηθoύ γέvvεζεο ή ησλ άιισv δηθαηoιoγεηηθώv είηε άιιε παξάvoκε πξάμε, πνπ είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ παξαδoρή ηεο αίηεζεο θαη ηελ έθδoζε ηoπ δειηίoπ, ηo Γ.Σ. ηεο Οκoζπovδίαο, 

ύζηεξα από ζρεηηθή δηoηθεηηθή εμέηαζε, ή βαζηδόκεvo ζε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απόθαζε, 

πξoβαίvεη ζε αvάθιεζε ηoπ δειηίoπ απηoύ.  

Αθόκε κπoξεί vα παξαπέκςεη ηoπο ππαίηηoπο ζηεv Δπηηξoπή Φηιάζιoπ Πvεύκαηoο (Δ.ΦI.Π.) θαη 

vα ππoβάιεη κεvπηήξηα αvαθoξά ζηov Δηζαγγειέα. Τέιoο ε παξάvoκε πξάμε ζπvηζηώvηαο θαη 

πεηζαξρηθό αδίθεκα,ηηκσξείηαη θαηά ηα πξoβιεπόκεvα ζηov Καvovηζκό ηoπ άξζξνπ 27 ηoπ 

v.2725/1999. 

8. Αv ππoβιεζoύv πεξηζζόηεξεο από κηα αηηήζεηο εγγξαθήο αζιεηή ζε δηαθoξεηηθά ζσκαηεία θαη 

πoπ αθoξoύv ηo ίδηo πξόζσπo, ιακβάvεηαη ππόςε θαη εμεηάδεηαη ε αίηεζε πoπ ππoβιήζεθε θαη 

πξσηoθoιιήζεθε πξώηε ζηεv Οκoζπovδία. Αvεμάξηεηα, 4όκσο, από ηo πoηα αίηεζε ηζρύεη 

θαηεμεηάδεηαη, ε ππoβoιή πεξηζζόηεξσv αηηήζεσv ηoπ ίδηoπ αζιεηή ζε δηαθoξεηηθά ζσκαηεία 

απoηειεί πεηζαξρηθό παξάπησκα πoπ ηηκσξείηαη θαηά ηα oξηδόκεvα ζηov Καvovηζκό ηεο 

Οκoζπovδίαο ηoπ άξζξoπ 27 ηoπ v. 2725/1999. 

9. Η αίηεζε εγγξαθήο ησv αζιεηώv θαη ε έθδoζε ησv δειηίσv αζιεηηθήο ηδηόηεηαο απηώv ππέξ 

ζσκαηείoπ-κέιoπο ηεο Οκoζπovδίαο πoπ θέξεη ηεv εκεξoκεvία έγθξηζεο ηεο αίηεζεο εγγξαθήο 

θαηαρσξoύvηαη ζε εηδηθό βηβιίo, ηo Μεηξώo Αζιεηώv.  

10. Τo δειηίo αζιεηηθήο ηδηόηεηαο εθδίδεηαη ζε δύo (2) αvηίηππα. Τo έvα αvηίηππo παξακέvεη ζηo 

αξρείo ηεο Οκoζπovδίαο. Τo άιιo παξαδίδεηαη ζηo ζσκαηείo ηoπ εγγεγξακκέvoπ αζιεηή καδί κε 

ηo δειηίo πγείαο απηoύ πoπ εθδίδεη ε Οκoζπovδία ζύκθσvα κε ηεv παξ. 9 ηoπ άξζξoπ 33 ηoπ v. 

2725/1999 θαη ηo δειηίo ηαπηόηεηαο ηoπ αζιεηή.  

 

ΚΔΦΑΛΑIΟ Β' 

ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΣΩΝ 

 

'Απθπo 5 

'Οπoι και ππoϋπoθέζειρ μεηεγγπαθήρ Δλλήvωv αθληηώv - Γιαδικαζία 

1. Η κεηεγγξαθή 'Διιεvα αζιεηή από έvα ζσκαηείo-κέιoο ηεο Οκoζπovδίαο ζε άιιo 

επηηξέπεηαη, εθόζov ζπvηξέρoπv ζηo πξόζσπό ηoπ oη πξoϋπoζέζεηο εvόο από ηoπο ιόγoπο 

κεηεγγξαθήο πoπ αvαθέξovηαη πηo θάησ. 

2. Ο εvδηαθεξόκεvoο αζιεηήο ππoβάιεη αίηεζε κεηεγγξαθήο πξoο ηεv Οκoζπovδία 

κέζσ δηαβηβαζηηθoύ εγγξάθoπ ηoπ ζσκαηείoπ ζηo oπoίo επηζπκεί ηε κεηεγγξαθή ηoπ 

o αζιεηήο. Αv o αζιεηήο είvαη αvήιηθoο, απαηηείηαη ε παξoρή έγγξαθεο ζπγθαηάζεζεο ησv 

πξoζώπσv πoπ αζθoύv ηε γovηθή κέξηκvα ζ' απηόv. 

Η αίηεζε θαηαηίζεηαη θαη πξσηoθoιιείηαη ζηα γξαθεία ηεο Οκoζπovδίαο επί απoδείμεη 
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ή κε ζπζηεκέvo θάθειo ηoπ ζσκαηείoπ ζηo oπoίo επηζπκεί ηε κεηεγγξαθή o αζιεηήο 

θαη πoπ ζα έρεη εκεξoκεvία θαηάζεζεο ηo αξγόηεξo ηεv εκεξoκεvία ιήμεο ηεο πξoζεζκίαο ησv 

κεηεγγξαθώv.  

Αηηήζεηο κε ζπζηεκέvo θάθειo πξσηoθoιιoύvηαη ηεv ίδηα εκέξα πoπ πεξηέξρovηαη 

5ζηα γξαθεία ηεο Οκoζπovδίαο θαηζεσξoύvηαη εκπξόζεζκεο, εθόζov πεξηέιζoπv ζηεv 

Οκoζπovδία δέθα πέvηε (15) ηo πoιύ εξγάζηκεο εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξoζεζκίαο ησv 

κεηεγγξαθώv. 

3. Η αίηεζε κεηεγγξαθήο πεξηέρεη:  

α. Τα ζηoηρεία ηoπ αηηoύvηoο αζιεηή (όvoκα, επίζεηo, παηξώvπκo, έηoο γέvvεζεο, θαηoηθία, 

αξηζκό ηειεθώvoπ, αξηζκό Μεηξώoπ απηoύ ζηεv Οκoζπovδία θαη ηo ζσκαηείo ζηo oπoίo 

αvήθεη). 

β. Τo ιόγo ή ηoπο ιόγoπο ηεο δεηoύκεvεο κεηεγγξαθήο.  

γ. Τo ζσκαηείo ζηo oπoίo δεηεί ηε κεηεγγξαθή ηoπ αζιεηή.  

4. Η αίηεζε ζπvoδεύεηαη από ηα απαηηoύκεvα έγγξαθα απoδεηθηηθά ζηoηρεία θαη δηθαηoιoγεηηθά 

πoπ ζεκειηώvoπv ηov επηθαιoύκεvo ιόγo κεηεγγξαθήο θαη από παξάβoιo κεηεγγξαθήο, πoπ 

θαηαηίζεηαη ζηα γξαθεία ηεο Οκoζπovδίαο ή κε ηαρπδξoκηθή επηηαγή. Τν ύςνο ηνπ πνζνύ ηνπ 

παξαβόινπ θαζνξίδεηαη εθάζηνηε κε απόθαζε ηνπ Γ.Σ.  

5. Η ζπκπιήξσζε ηoπ θαθέιoπ ηεο ππόζεζεο κε ηα δηθαηoιoγεηηθά κπoξεί vα γίvεη κέρξη ηε 

ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ζηεv αξκόδηα Δπηηξoπή Μεηεγγξαθώv, ζηεv oπoία κπoξεί vα ππoβιεζεί 

θαη ζρεηηθό ππόκvεκα πξoο ππoζηήξημε θαη  εvίζρπζε ηεο αίηεζεο κεηεγγξαθήο.  

6. Καηά ηε ζπδήηεζε ησv αηηήζεσv κεηεγγξαθήο έρoπv δηθαίσκα vα παξεπξίζθovηαη θαη 

εθπξόζσπoη ησv εvδηαθεξoκέvσv ζσκαηείσv, θαζώο θαη oη αζιεηέο πoπ έρoπv ππoβάιεη αίηεζε 

κεηεγγξαθήο. Η παξoπζία ηoπο δεv είvαη  ππoρξεσηηθή γηα ηε ιήςε απόθαζεο. 

7. Δθόζov ε αίηεζε κεηεγγξαθήο ηoπ αζιεηή γίvεη δεθηή, εθδίδεηαη δειηίo αζιεηηθήο 

ηδηόηεηαο ζηo vέo ζσκαηείo ηoπ, ύζηεξα από ζρεηηθή αίηεζε εγγξαθήο, ε oπoία κπoξεί vα έρεη 

θαηαηεζεί καδί κε ηεv αίηεζε κεηεγγξαθήο. 

8. Η ππoγξαθή, από αζιεηή, αηηήζεσv κεηεγγξαθήο ππέξ δύo ή  πεξηζζoηέξσv ζσκαηείσv, θαηά 

ηεv ίδηα κεηαγξαθηθή πεξίoδo, απoηειεί πεηζαξρηθό παξάπησκα, πoπ ηηκσξείηαη θαηά ηα 

oξηδόκεvα ζηov Καvovηζκό ηεο Οκoζπovδίαο ηoπ άξζξνπ 27 ηoπ v. 2725/1999. 'Οζov δε αθoξά 

ηηο αηηήζεηο κεηεγγξαθήο ηoπ αζιεηή, ιακβάvεηαη ππόςε θαη θξίvεηαη από ηεvΔπηηξoπή 

Μεηεγγξαθώv ε αίηεζε πoπ πξσηoθoιιήζεθε πξώηε ζηεv Οκoζπovδία. 

9. Αζιεηήο ηoπ oπoίoπ έγηvε δεθηή ή απoξξίθζεθε ε αίηεζε κεηεγγξαθήο, γηα oπoηoδήπoηε ιόγo, 

δεv επηηξέπεηαη vα ππoβάιεη vέα αίηεζε κεηεγγξαθήο ζηεv ίδηα κεηεγγξαθηθή πεξίoδo.  

10. 'Οπoπ ζηov Καvovηζκό ηίζεηαη πεξηoξηζκόο σο πξoο ηov αξηζκό ησv αζιεηώv πoπ 

έρεη δηθαίσκα vα απoθηήζεη θαηά θαηεγoξία (πεξίπησζε) κεηεγγξαθήο θάζε ζσκαηείo 

θαη παξ' όια απηά έρεη ππoβάιεη αξηζκό αηηήζεσv κεγαιύηεξo ηoπ πξoβιεπoκέvoπ αvά 

θαηεγoξία, ηo ζσκαηείo έρεη ππoρξέσζε, ηo πoιύ κέρξη oρηώ (8) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο 

κεηεγγξαθηθήο πεξηόδoπ, vα γvσζηoπoηήζεη ζηεv Οκoζπovδία ηα ovόκαηα ησv αζιεηώv πoπ 

πξoηηκά vα απoθηήζεη. Σε δηαθoξεηηθή πεξίπησζε, ζεσξoύvηαη σο δεζκεπηηθέο γηα θάζε 

ζσκαηείo oη εvηόο ηoπ πξoβιεπoκέvoπ αξηζκoύ θαηά ρξovηθή αθoιoπζία ζεηξάο ππoβoιήο θαη 

ιήςεο πξσηoθόιιoπ ζηεv Οκoζπovδία πξoγεvέζηεξεο αηηήζεηο θαη απoξξίπηovηαη oη επηπιέov 

αηηήζεηο, εvώ oη ππoβάιιovηεο ηηο αηηήζεηο απηέο αζιεηέο παξακέvoπv, ρσξίο άιιε δηαηύπσζε, 

ζηε δύvακε ηoπ ζσκαηείoπ ζηo oπoίo αvήθoπv. 
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'Απθπo 6 

'Οπoι και ππoϋπoθέζειρ μεηεγγπαθήρ αλλοδαπών και oμoγεvώv αθληηών 

1. Δπηηξέπεηαη ε κεηεγγξαθή αιινδαπώλ θαη oκoγεvώv αζιεηώλ ζε ζσκαηείν-κέιoο ηεο 

Οκνζπνλδίαο.  

2. Ωο πξoο ηε ζπκκεηνρή ησv αιινδαπώλ θαη ησv oκoγεvώv ζε αγώvεο, εθαξκόδεηαη 

αvάιoγα ε παξ.2 ηoπ άξζξoπ 3 ηoπ παξόvηoο.  

3. Γηα ηε κεηεγγξαθή αιιoδαπoύ ή oκoγεvή αζιεηή απαηηείηαη ε ππoβoιή κε ηεv αίηεζε 

κεηεγγξαθήο:  

α) ζρεηηθήο άδεηαο (ζπvαίvεζεο) ηεο αιιoδαπήο Οκoζπovδίαο ζηε δύvακε ηεο oπoίαο αvήθεη 

απηόο, γηα κόληκε ή πξνζσξηλή (γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα) παξακνλή ηνπ ζην ζσκαηείν, 

θαζώο θαη άδεηαο ηνπ ζσκαηείνπ ζην νπνίν είλαη εγγεγξακέλνο, αλ απαηηείηαη απηή ε άδεηα (ηνπ 

ζσκαηείνπ) από ηνπο θαλνληζκνύο ηεο αιινδαπήο Οκνζπνλδίαο  

β) άδεηα παξακovήο ηoπ ζηεv Διιάδα, πoπ ρoξεγείηαη από ηεv αξκόδηα Διιεvηθή Αξρή θαη  

γ) ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέvvεζεο ηoπ.  

 

Γηα ηα ιoηπά δηαδηθαζηηθά σο πξoο ηoπο αζιεηέο ηoπ άξζξoπ απηoύ, εθαξκόδovηαη αvάιoγα ηα 

άξζξα 5, 7 θαη 8 ηoπ παξόvηoο Καvovηζκoύ.  

 

'Απθπo 7 

'Οπγαvα έγκπιζηρ μεηεγγπαθώv - Δπιηπoπή Μεηεγγπαθώv 

1. Με απόθαζε ηoπ Γηoηθεηηθoύ Σπκβoπιίoπ ηεο Οκoζπovδίαο ζπγθξoηείηαη έvα κήvα 

ηoπιάρηζηov πξηv από ηεv έvαξμε ηoπ ρξovηθoύ δηαζηήκαηoο δηεvέξγεηαο ησv κεηεγγξαθώv θάζε 

έηoπο πεvηακειήο επηηξoπή, ε oπoία είvαη αξκόδηα vα εμεηάδεη, vα θξίvεη θαη vα απoθαζίδεη γηα 

ηηο αηηήζεηο κεηεγγξαθώv. 

2. Η αvσηέξσ επηηξoπή, πνπ έρεη δηάξθεηα ελόο (1) έηνπο απoηειείηαη απo ηov Πξόεδξo ή από ηov 

Αληηπξόεδξo ηoπ Γ.Σ. ηεο Οκoζπovδίαο, σο Πξόεδξo, ηo Γεvηθό Γξακαηέα ή ηov Δηδηθό 

Γξακκαηέα ή έλα κέινο ηνπ Γ.Σ. απηήο θαη από ηξεηο (3) θηιάζιoπο, θαηά πξoηίκεζε voκηθoύο.  

Ο Γεvηθόο Γξακκαηέαο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ εθηειεί ρξέε Πξoέδξoπ, αv o Πξόεδξoο απoπζηάδεη 

ή θσιύεηαη. 

3. Σε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή δηαξθoύο θσιύκαηoο εvόο από ηoπο θηιάζιoπο, απηό 

αvηηθαζίζηαηαη από άιιo κε απόθαζε ηoπ Γ.Σ. ηεο Οκoζπovδίαο. 

4. Η απόθαζε ηεο Δπηηξoπήο Μεηεγγξαθώv, εγθξηηηθή ή απoξξηπηηθή, πξέπεη vα ππoβάιιεηαη ζηo 

Γ.Σ. ηεο Οκoζπovδίαο γηα επηθύξσζε κέζα ζε απoθιεηζηηθή πξoζεζκία ζαξαληαπέληε (45) 

εκεξώv από ηε ιήμε ηoπ ρξovηθoύ δηαζηήκαηoο ησv κεηεγγξαθώv γηα oπoηoδήπoηε ιόγo πιεv 

απηoύ ηεο απoδέζκεπζεο θαη είθoζη (20) εκεξώλ από ηε ιήμε ηoπ ρξovηθoύ δηαζηήκαηoο ησv 

κεηεγγξαθώv αζιεηώv πoπ απoδεζκεύovηαη, ησv αζιεηώv ζσκαηείoπ πξoεξρoκέvoπ από 

ζπγρώvεπζε θαη ησv αζιεηώv πoπ κεηεγγξάθovηαη ζύκθσλα κε ηo άξζξo 15 ηoπ Καvovηζκoύ 

απηoύ. 

5. Η απόθαζε ηεο Δπηηξoπήο Μεηαγξαθώv επηθπξώvεηαη ππoρξεσηηθά από ηo Γ.Σ. ηεο 

Οκoζπovδίαο.  

6. Αv ε επηθπξσηηθή απόθαζε ηoπ Γ.Σ. ηεο Οκoζπovδίαο δεv εθδoζεί κέζα ζε απoθιεηζηηθή 

πξoζεζκία είθνζη (20) εκεξώv από ηεv, θαηά πεξίπησζε, ιήμε θάζε πξoζεζκίαο ηεο παξαγξάθoπ 

4 ηoπ παξόvηoο άξζξoπ, ε κεηεγγξαθή ζεσξείηαη ζπvηειεζκέvε, εθόζov από ηα δηθαηoιoγεηηθά 

πoπ ππoβιήζεθαv απoδεηθvύεηαη ε voκηκόηεηα ηεο αηηoύκεvεο κεηεγγξαθήο.  
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Απθπo 8 

Υπovικό διάζηημα ςπoβoλήρ αιηήζεωv μεηεγγπαθήρ 

1.Μεηεγγξαθέο αζιεηώv επηηξέπεηαη vα γίvovηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κόvo κεηαγξαθηθήο 

πεξηόδoπ θάζε ρξόvo.  Δθηνο αλ απνθαζίζεη ε ζπλέιεπζε γηα 2
ε
 κεηαγξαθηθή πεξίνδν ηα κέζα 

ηεο αγσληζηηθήο πεξίνδνο . 

2. Τo ρξovηθό δηάζηεκα κέζα ζηo oπoίo επηηξέπεηαη ε ππoβoιή (θαηάζεζε) αίηεζεο κεηεγγξαθήο 

γηα oπoηoδήπoηε ιόγo, πιεv απηoύ ηεο απoδέζκεπζεο θαη κε ηεv επηθύιαμε ησv πεξηπηώζεσv 

ησv άξζξσv 15, 16 θαη 17 ηoπ παξόvηoο, είvαη από 1 έσο 15 Οθησβξίνπ. 

3. Δηδηθά γηα ηεv πεξίπησζε κεηεγγξαθήο αζιεηώλ πoπ απνδεζκεύνληαη, ηo ρξνληθό δηάζηεκα 

είvαη από 16 έσο 30 Οθησβξίνπ. 

4. Οη πην πάλσ αλαθεξόκελεο εκεξνκελίεο δηελέξγεηαο ησλ κεηεγγξαθώλ κπνξνύλ λα 

ηξνπνπνηνύληαη ή λα κεηαηίζεληαη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Δ.Ο.Α.Κ. ε νπνία ζα 

θνηλνπνηείηαη ζηα ζσκαηεία εληόο ηνπ κελόο Ινπλίνπ.  

Δηδηθά γηα ηελ πξνζερή κεηεγγξαθηθή πεξίνδν (αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2012-13), ην ρξνληθό 

δηάζηεκα ππνβνιήο αηηήζεσλ κεηεγγξαθήο ζα νξηζηεί από ην Γ.Σ. ηεο  Οκνζπνλδίαο, επζύο σο 

εγθξηζεί ν παξώλ θαλνληζκόο από ηνλ αξκόδην γηα ηα ζέκαηα αζιεηηζκνύ Υθππνπξγό . 

 

'Απθπo 9 

Διδικά θέμαηα αθληηών 

1. Ο αζιεηήο ηoπ oπoίoπ γίvεηαη δεθηή ε αίηεζε κεηεγγξαθήο, εθόζνλ δεv έρεη ηειεηώζεη ε 

αγσvηζηηθή πεξίoδoο, παξακέvεη θαη αγσvίδεηαη κε ηo ζσκαηείo από ηo oπoίo κεηεγγξάθεθε 

κέρξη ηε ιήμε ηεο αγσvηζηηθήο πεξηόδoπ πoπ θαζoξίδεηαη κε απόθαζε ηoπ Γ.Σ. ηεο Οκoζπovδίαο.  

2. Αζιεηήο πoπ ππέβαιε αίηεζε κεηεγγξαθήο δεv έρεη δηθαίσκα ζπκκεηoρήο ζε αγώvεο πξηv από 

ηεv έγθξηζε ηεο κεηεγγξαθήο.  

Τo πξoεγoύκεvo εδάθηo δεv εθαξκόδεηαη ζε πεξίπησζε ζπγθξόηεζεο ηεο Δζvηθήο Οκάδαο θαη 

αγώvσv απηήο, oπόηε ηo Γ.Σ. ηεο Οκoζπovδίαο κπoξεί vα επηηξέπεη ηε ζπκκεηoρή ηoπ ππό 

κεηεγγξαθή αζιεηή ζηoπο αγώvεο ηεο Δζvηθήο oκάδαο. 

3. Απαγoξεύεηαη αζιεηήο v' αγσvηζηεί ηεv ίδηα αγσvηζηηθή πεξίoδo ζε δύo (2) δηαθoξεηηθά 

ζσκαηεία ζε αγώvεο πoπ δηoξγαvώvovηαη ζηεv Διιάδα ή ζηo Δμσηεξηθό, θαζώο επίζεο θαη ζε 

αγώvεο κεηαμύ ζσκαηείσv αιιoδαπήο Οκoζπovδίαο. Δμαηξoύvηαη oη Κύπξηoη αζιεηέο πoπ έρoπv 

εγγξαθεί ή κεηεγγξαθεί ζε Διιεvηθά ζσκαηεία. 

4. Δγγξαθή αζιεηή πνπ δηαγξάθεηαη από ηε δύλακε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ γηα πεηζαξρηθό ηνπ 

παξάπησκα δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη ζε άιιν αζιεηηθό ζσκαηείν πξηλ από ηελ πάξνδν δύν (2) 

ηνπιάρηζηνλ εηώλ από ηελ ηειεζηδηθία ηεο δηαγξαθήο. 

 

ΚΔΦΑΛΑIΟ Γ' 

ΛΟΓΟI ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΣΩΝ 

'Απθπo 10 

Δλεύθεπη μεηεγγπαθή με ζςvαίvεζη και με ςπoζσεηική επιζηoλή :  

1. Αζιεηήο κπoξεί vα κεηεγγξαθεί ειεύζεξα, εθόζov ζπvαηvεί ηo ζσκαηείo ζηo oπoίo είvαη 

εγεγξακκέvoο.  

2. Αζιεηήο κπoξεί vα κεηεγγξαθεί ζε άιιo ζσκαηείo κε ππoζρεηηθή επηζηoιή ηoπ ζσκαηείoπ ηoπ 

κόvo γηα κηα αγσvηζηηθή πεξίoδo.  

3. Η ζπvαίvεζε ή ε ππoζρεηηθή επηζηoιή παξέρovηαη κε αθξηβέο αvηίγξαθo ή απόζπαζκα 

πξαθηηθώv ηoπ Γ.Σ. ηoπ ζσκαηείoπ ηoπ αζιεηή, πoπ επηζπvάπηεηαη ζηεv αίηεζε κεηεγγξαθήο θαη 

πoπ πεξηέρεη ηεv απόθαζε γηα παξαρώξεζε κε ζπvαίvεζε ή κε ππoζρεηηθή επηζηoιή αvηίζηoηρα. 
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Σηεv  πηo πάvσ απόθαζε ηoπ Γ.Σ. πξέπεη vα αvαθέξεηαη ηo ovoκαηεπώvπκo ηoπ αζιεηή θαη ηo 

ζσκαηείo ζηo oπoίo παξαρσξείηαη απηόο.  

4. 'Οηαv ηειεηώζεη ε ρξovηθή δηάξθεηα παξαρώξεζεο ηoπ αζιεηή κε ππoζρεηηθή επηζηoιή, o 

αζιεηήο επηζηξέθεη απηoδηθαίσο ζηo ζσκαηείo από ηo oπoίo κεηεγγξάθεθε θαη εvεξγoπoηείηαη ηo 

ζρεηηθό δειηίo αζιεηηθήο ηδηόηεηαο απηoύ.  

5. Ο αζιεηήο πoπ επηζηξέθεη ζηo ζσκαηείo ηo oπoίo ηov παξαρώξεζε κπoξεί vα κεηεγγξαθεί 

μαvά κε ππoζρεηηθή επηζηoιή ζηo ίδηo ή ζε άιιo ζσκαηείo. 

 

'Απθπo 11 

Αγωvιζηική αππαξία 

1. Αζιεηήο πoπ ηηο ηειεπηαίεο δύo (2) αγσvηζηηθέο πεξηόδoπο, πξηv από ηεv ππoβoιή ηεο αίηεζεο 

κεηεγγξαθήο, δεv αγσvίζηεθε ζε επίζεκo αγώvα ηoπ ζσκαηείoπ ηoπ έρεη ηo δηθαίσκα vα 

κεηεγγξαθεί ζε ζσκαηείo ηεο πξoηίκεζήο ηoπ, ρσξίο ηε ζπvαίvεζε ηoπ ζσκαηείoπ ηoπ θαη ρσξίο 

vα απαηηείηαη ε ζπvδξoκή άιιoπ ιόγoπ. 

2. Δπίζεκoο αγώvαο είvαη o αγώvαο πoπ δηoξγαvώvεηαη από ηεv Οκoζπovδία ή δηεμάγεηαη κε ηεv 

έγθξηζή ηεο. 

3. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηoπ παξόvηoο άξζξoπ δεv εθαξκόδovηαη γηα ηoπο αζιεηέο : 

α) πoπ απoπζηάδoπv ζηo εμσηεξηθό γηα ιόγoπο ζπoπδώv ή γηα επαγγεικαηηθoύο ιόγoπο,  

β) ησv oπoίσv ε κε ζπκκεηoρή ζηoπο αγώvεο ηoπ ζσκαηείoπ ηoπο oθείιεηαη ζε αvππέξβιεηα 

αίηηα, όπσο ζηξάηεπζε, ηξαπκαηηζκό. 

 

Σε πεξίπησζε πoπ ζηov αηηoύvηα αζιεηή έρεη επηβιεζεί πoηvή από ηo ζσκαηείo ηoπ, ην ρξνληθό 

δηάζηεκα ηεο πoηvήο δεv πξoζκεηξάηαη γηα ηov ππoιoγηζκό ηεο δηεηίαο, εθηόο αv ε Δπηηξoπή 

Μεηεγγξαθώv θξίvεη όηη ε πoηvή επηβιήζεθε κε ζθoπό ηε θαιθίδεπζε κεηεγγξαθηθoύ 

δηθαηώκαηoο ηoπ αζιεηή, oπόηε πξoζκεηξάηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο πoηvήο γηα ηov 

ππoιoγηζκό ηεο δηεηίαο. Τo βάξoο ηεο απόδεημεο ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο έρεη ηo ζσκαηείo πoπ 

αvήθεη o αζιεηήο, επηηξέπεηαη όκσο αvηαπόδεημε. 

 

'Απθπo 12 

Μεηεγγπαθή αθληηώv άvω ή κάηω από οπιζμένη ηλικία. 

1. Δπηηξέπεηαη ε ειεύζεξε κεηεγγξαθή αζιεηή, ζε ζσκαηείo ηεο πξoηίκεζήο ηoπ, ρσξίο ηε 

ζπvαίvεζε ηoπ ζσκαηείoπ ηoπ, εθόζνλ έρεη ζπκπιεξώζεη ηo 35
ν
 έηoο ηεο ειηθίαο ηoπ, εάλ 

πξόθεηηαη γηα άλδξα αζιεηή θαη ην 32
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηεο, εάλ πξόθεηηαη γηα γπλαίθα αζιήηξηα, 

θαηά ηεv εκεξoκεvία ππoβoιήο ηεο αίηεζεο κεηεγγξαθήο, κε ηεv πξoππόζεζε όηη έρεη 

ζπκπιεξώζεη νθηώ (8) ζπvερή έηε από ηεv εγγξαθή ηoπ ζηo ζσκαηείo ηoπ πξηv από ηεv 

ππoβoιή ηεο αίηεζεο κεηεγγξαθήο.  

Σηεv πεξίπησζε απηή o κεηεγγξαθόκεvoο αζιεηήο έρεη ηo δηθαίσκα vα κεηαθηvείηαη ζε άιιo 

ζσκαηείo, ρσξίο ηε ζπvαίvεζε απηoύ, θάζε δύo (2) έηε.  

2. Αζιεηήο ειηθίαο κέρξη δώδεθα (12) εηώv, ρξovoιoγηθά θαη όρη εκεξoιoγηαθά, έρεη ηo δηθαίσκα 

vα κεηεγγξαθεί, ρσξίο ηε ζπvαίvεζε ηoπ ζσκαηείoπ ηoπ, ζε ζσκαηείo ηεο πξoηίκεζήο ηoπ.  

Τo δηθαίσκα απηό κπoξεί vα αζθεζεί κόvo κηα θoξά. 

 

'Απθπo 13 

Μεηεγγπαθή με απoδέζμεςζη 

1. Αζιεηήο κπoξεί vα κεηεγγξαθεί ζε ζσκαηείo ηεο πξoηίκεζήο ηoπ, ιόγσ απoδέζκεπζήο ηoπ 

από ηo ζσκαηείo ηoπ. Η απoδέζκεπζε ηoπ αζιεηή ρoξεγείηαη κε αθξηβέο αvηίγξαθo ή απόζπαζκα 
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πξαθηηθώv ηoπ Γ.Σ. ηoπ ζσκαηείoπ ηoπ, πoπ επηζπvάπηεηαη ζηεv αίηεζε κεηεγγξαθήο θαη πoπ 

πεξηέρεη ηεv απόθαζε ηoπ Γ.Σ. πεξί απoδέζκεπζεο ηoπ αζιεηή. 

 

'Απθπo 14 

Μεηεγγπαθή λόγω μεηoίκηζηρ 

1. Αζιεηήο έρεη δηθαίσκα vα κεηεγγξαθεί ιόγσ κεηoίθεζήο ηoπ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηoπ 

ζσκαηείoπ ηoπ, ζε ζσκαηείo ηoπ ηόπoπ κεηoίθεζεο απηoύ, εθόζov ζπvηξέρoπv ζηo πξόζσπό ηoπ 

oη εμήο πξoϋπoζέζεηο : 

α) Να έρεη κεηoηθήζεη είηε ιόγσ εγγξαθήο ηoπ ζε αvώηεξo ή αvώηαηo εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ηεο 

εκεδαπήο είηε γηα πιήξσο απoδεδεηγκέvoπο επαγγεικαηηθoύο ιόγoπο ηoπ ηδίoπ ή ησv γovέσv ηoπ, 

αv είvαη αvήιηθoο ή άγακoο θαη δεη καδί ηoπο. 

β) Η έδξα ηoπ ηόπoπ όπoπ κεηoηθεί απέρεη πεξηζζόηεξo από 200 ρηιηόκεηξα από ηov ηόπo πoπ 

εδξεύεη ηo ζσκαηείo ηoπ.  

γ) Καηά ηηο δύo ηειεπηαίεο αγσvηζηηθέο πεξηόδoπο vα κεv έρεη θαηαιάβεη 1ε έσο 3ε ζέζε ζε 

Παvειιήvηα Πξσηαζιήκαηα ή vα κεv έρεη ζπκκεηάζρεη ζε αγώvεο ηεο Δζvηθήο Οκάδαο ή vα κεv 

έρεη ηηκσξεζεί γηα άξvεζε πξoζθoξάο ππεξεζηώv ζ' απηή ζύκθσvα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 

ηoπ άξζξoπ 33 ηoπ v. 2725/1999 θαη ηoπ Καvovηζκoύ ηεο Οκoζπovδίαο ηoπ άξζξνπ 27 ηoπ πηo 

πάvσ vόκoπ.  

2. Γηα ηoπο αζιεηέο πoπ δεηoύv ηε κεηεγγξαθή ηoπο ιόγσ ζπoπδώv, αv απηoί αδπvαηoύv vα 

πξoζθoκίζoπv ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ζπoπδώv ηoπο, γηα ιόγoπο πoπ δεv oθείιovηαη ζε 

ππαηηηόηεηά ηoπο (ι.ρ.ιόγσ πξoζσξηvήο απoρήο ησv Γξακκαηέσv ησv εθπαηδεπηηθώv ηδξπκάησv 

από ηεv εξγαζία ηoπο), δεv εθδίδεηαη απόθαζε ηεο Δπηηξoπήο Μεηεγγξαθώv κέρξη vα 

πξoζθoκηζηεί ε βεβαίσζε, ε oπoία ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη vα πξoζθoκηζηεί κέρξη ηε ιήμε ηεο 

πξoζεζκίαο γηα έθδoζε ησv απoθάζεσv κεηεγγξαθώv από ηεv Δπηηξoπή Μεηεγγξαθώv. 

3. Ωο ρξόvoο θoίηεζεο voείηαη o πξoβιεπόκεvoο vόκηκoο ρξόvoο εηώv ζπoπδώv, απμεκέvoο θαηά 

έλα (1) έηνο. 

4. Ο αζιεηήο κεηά ηεv απoθoίηεζή ηoπ από ηo εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ή, εθόζov θαη κεηά ηεv 

παξέιεπζε ηoπ πξoβιεπoκέvoπ ζηεv παξ. 3  ηoπ παξόvηoο άξζξoπ ρξovηθoύ δηαζηήκαηoο δεv 

έρεη απoθoηηήζεη, ή κεηά ηε ιήμε ησv επαγγεικαηηθώv ηoπ ιόγσv, επαvέξρεηαη ζηo ζσκαηείo από 

ηo oπoίo έρεη κεηεγγξαθεί ιόγσ κεηoίθεζήο, ππό ηov όξo όηη ηo αξρηθό ζσκαηείo ηoπ ζα ππoβάιεη 

αίηεζε ζηεv Οκoζπovδία κε ηα ζρεηηθά απoδεηθηηθά ζηoηρεία. Σε θάζε πεξίπησζε, ηo πηo πάvσ 

δηθαίσκα ηoπ ζσκαηείoπ, εάv δεv αζθεζεί κέζα ζε έλα (1) έηνο από ηε γέvεζή ηoπ, παξαγξάθεηαη 

θαη o αζιεηήο δηθαηoύηαη είηε vα παξακείvεη ζηo ζσκαηείo ηεο έδξαο ηεο κεηoίθεζεο γηα ζπoπδέο 

ζε εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ή ηεο έδξαο ηεο κεηoίθεζεο γηα επαγγεικαηηθoύο ιόγoπο ή vα 

κεηεγγξαθεί, θαηά ηεv πξoζερή κεηεγγξαθηθή πεξίoδo, ζε oπoηoδήπoηε άιιo ζσκαηείo ηεο 

πξoηίκεζήο ηoπ.  

5. Ο αζιεηήο πoπ κεηεγγξάθεηαη θαηά ηoπο πηo πάvσ ηξόπoπο δεv έρεη ηo δηθαίσκα ηεο 

επηζηξoθήο, έζησ θαη ιόγσ κεηoίθεζεο, ζηo αξρηθό ζσκαηείo από ηo oπoίo έρεη κεηεγγξαθεί, 

εθηόο εάv ζπvαηvεί ηo ζσκαηείo ζηo oπoίo έρεη κεηεγγξαθεί απηόο ιόγσ ζπoπδώv ή γηα 

επαγγεικαηηθoύο ιόγoπο.  

6. Δπίζεο o αζιεηήο πoπ κεηεγγξάθεηαη γηα ηoπο πηo πάvσ ιόγoπο δεv έρεη δηθαίσκα κεηεγγξαθήο 

ζε άιιo ζσκαηείo ηoπ ηόπoπ ηεο κεηoίθεζήο ηoπ ή ζε oπoηoδήπoηε άιιo, εθηόο εάv  ζπvαηvoύv 

ζηε κεηεγγξαθή απηoύ ηo ζσκαηείo ζηo oπoίo έρεη κεηεγγξαθεί ιόγσ κεηoίθεζεο θαη ηo αξρηθό 

ζσκαηείo ηoπ.  
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'Απθπo 15 

Μεηεγγπαθή λόγω διάλςζηρ, διαγπαθήρ, αvαζηoλήρ δπαζηηπιόηηηαρ και 

απώλειαρ ηηρ ειδικήρ αθληηικήρ αvαγvώπιζηρ ζωμαηείoς 

1. Αζιεηήο έρεη ηo δηθαίσκα vα κεηεγγξαθεί ειεύζεξα (oπoηαδήπoηε ρξovηθή πεξίoδo), ζε 

oπoηoδήπoηε ζσκαηείo ηεο πξoηίκεζήο ηoπ, αv ηo ζσκαηείo πoπ αvήθεη: 

α) Γηαιύζεθε κε απόθαζε ηεο Γ.Σ. απηoύ ή κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απόθαζε ή απώιεζε ηεv 

εηδηθή αζιεηηθή αvαγvώξηζή ηoπ ή δηαγξάθεθε από ηε δύvακε ηεο Οκoζπovδίαο, ππό ηov όξo όηη 

ε θαηά πεξίπησζε δηάιπζε ή ε απώιεηα ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αvαγvώξηζεο ή ε δηαγξαθή 

απoδεηθvύεηαη κε επίζεκo έγγξαθo.  

Σε απηή ηεv πεξίπησζε ηo κεηεγγξαθηθό δηθαίσκα κπoξεί vα αζθεζεί από ηεv επόκεvε ηεο 

εκεξoκεvίαο δηάιπζεο ή δηαγξαθήο ή ηεο απώιεηαο ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αvαγvώξηζεο ηoπ 

ζσκαηείoπ. 

β) Υπέβαιε δήισζε πεξί αvαζηoιήο δξαζηεξηόηεηαο ζηo άζιεκα πoπ επηδίδεηαη o αζιεηήο γηα 

έvα (1) έηoο ή δήισζε πεξί κε ζπκκεηoρήο ζηo πξσηάζιεκα ηεο αλώηεξεο θαηεγνξίαο ή δελ 

ζπκκεηείρε ζην πξσηάζιεκα ηεο αλώηεξεο θαηεγνξίαο, παξόιν πνπ δήισζε ζπκκεηνρή, ρσξίο λα 

ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. Δπίζεο, εάλ θαηόπηλ απόθαζεο Γ.Σ. ην ζσκαηείν απεθάζηζε ηελ 

θαηάξγεζε, ήδε πθηζηακέλνπ, αζιεηηθνύ ηκήκαηνο.  

Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο o αζιεηήο κπoξεί vα αζθήζεη ην κεηεγγξαθηθό ηoπ δηθαίσκα από ηεv 

επoκέvε ηεο δήισζεο αvαζηoιήο δξαζηεξηόηεηαο ή κε ζπκκεηoρήο ηoπ ζσκαηείoπ ζηo 

Πξσηάζιεκα. Τόηε ζεσξείηαη όηη o αζιεηήο έρεη κεηεγγξαθεί γηα κία (1) αγσvηζηηθή πεξίoδo θαη 

ηεv επoκέvε αγσvηζηηθή πεξίoδo o αζιεηήο επαvέξρεηαη απηoδηθαίσο ζηo ζσκαηείo ηεο 

πξoέιεπζήο ηoπ. Δάv ε αvαζηoιή ζπvερηζηεί γηα 2ε αγσvηζηηθή πεξίoδo ή ε δήισζε πεξί κε 

ζπκκεηoρήο ζηo Πξσηάζιεκα ηεο αλώηεξεο θαηεγνξίαο ή ε κε ζπκκεηνρή ηνπ ζ' απηό 

επαvαιεθζεί θαη γηα 2ε αγσvηζηηθή πεξίoδo, o αζιεηήο είvαη ειεύζεξoο vα κεηεγγξαθεί ζε 

ζσκαηείo ηεο πξoηίκεζήο ηoπ, ρσξίο ρξνληθό πεξηνξηζκό.  

Δηδηθόηεξα γηα ηελ πεξίπηησζε ηεο θαηάξγεζεο ήδε πθηζηακέλνπ αζιεηηθνύ ηκήκαηνο, εάλ κελ 

ην ζπγθεθξηκέλναζιεηηθό ηκήκα επαλαζπζηαζεί από ην ζσκαηείν εληόο - ην πνιύ - ελόο (1) έηνπο 

από ηελ θαηάξγεζή ηνπ, ηόηε ν αζιεηήο κπνξεί λα αζθήζεη ην κεηεγγξαθηθό ηνπ δηθαίσκα, 

ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ γηα κία (1) αγσληζηηθή πεξίνδν θαη επαλεξρόκελνο απηνδηθαίσο ζην 

ζσκαηείν ηνπ ηελ επνκέλε αγσληζηηθή πεξίνδν. Αληίζηνηρα, εάλ από ηελ θαηάξγεζε θαη κέρξη 

ηελ απόθαζε ηεο επαλαζύζηαζεο έρεη κεζνιαβήζεη ρξνληθό δηάζηεκα πέξαλ ηνπ ελόο (1) έηνπο, 

ηόηε ν αζιεηήο κπνξεί λα κεηεγγξαθεί ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, ρσξίο ρξνληθό 

πεξηνξηζκό. 

2. Η κεηεγγξαθή αζιεηή πoπ ζπvηξέρεη ζηo πξόζσπό ηoπ έvαο από ηoπο πξoβιεπόκεvoπο ζηo 

άξζξo απηό ιόγoπο κεηεγγξαθήο γίvεηαη, ύζηεξα από ζρεηηθή αίηεζή ηoπ πξoο ηεv Δπηηξoπή 

Μεηεγγξαθώv, πoπ δηαβηβάδεηαη κε έγγξαθo ηoπ ζσκαηείoπ ζηo oπoίo επηζπκεί ηε κεηεγγξαθή 

ηoπ απηόο θαη απόθαζε ηεο Δπηηξoπήο Μεηεγγξαθώv, πoπ επηθπξώvεηαη ππoρξεσηηθά από ηo 

Γ.Σ. ηεο Οκoζπovδίαο.  

 

'Απθπo 16 

Μεηεγγπαθέρ αθληηώv ζωμαηείoς ππoεπσoμέvoς από ζςγσώvεςζη 

1. Γηα ηoπο αζιεηέο πoπ κεηαθηvoύvηαη ιόγσ ζπγρώvεπζεο ζσκαηείσv ή ηκεκάησv ζσκαηείσv, 

εθαξκόδovηαη oη δηαηάμεηο ηoπ άξζξoπ 9 ηoπ v. 2725/1999, ζε ζπvδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ' 

αξ. 24731/22-10-1999 απόθαζεο ηoπ αξκόδηoπ γηα ηov Αζιεηηζκό Υπoπξγoύ (ΦΔΚ 1976, Β', 

4-11-1999).  
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2. Ο αξηζκόο ησv αζιεηώv πoπ κεηαθηvoύvηαη, ιόγσ ηεο ζπγρώvεπζεο πoπ έγηvε, δεv 

πξoζκεηξάηαη ζηov αξηζκό πoπ έρεη δηθαίσκα v' απoθηήζεη από κεηεγγξαθή ηo ζσκαηείo πoπ 

πξoέξρεηαη από ζπγρώvεπζε.  

3. Οη αζιεηέο πoπ δε δειώvovηαη από ηo πξoεξρόκεvo από ζπγρώvεπζε ζσκαηείo ζηεv 

Οκoζπovδία γηα έvηαμή ηoπο ζηε δύvακε ηoπ ζσκαηείoπ απηoύ, ζεσξoύvηαη απoδεζκεπκέvoη θαη 

κπoξoύv vα κεηεγγξαθoύv  ζε ζσκαηείo ηεο πξoηίκεζήο ηoπο.  

4. Ο αξηζκόο ησv αζιεηώv πoπ κεηεγγξάθovηαη ζηε δύvακε ζσκαηείoπ, ιόγσ απoδέζκεπζεο 

ηoπο από ηε δύvακε ζπγρσvεπoκέvσv ζσκαηείσv θαηά ηεv έvvoηα 15ηεο παξ. 2 ηoπ ά. 3 ηεο ππ' 

αξ.24731/22-10-1999, Υ.Α.,πξoζκεηξάηαη ζηov αξηζκό ησv αζιεηώv πoπ έρoπv δηθαίσκα vα 

απoθηήζoπv ηα ζσκαηεία από απoδέζκεπζε. 

 

'Απθπo 17 

Απιθμόρ αθληηώv απo μεηεγγπαθή  για κάθε ζωμαηείo 

1. Κάζε ζσκαηείo έρεη δηθαίσκα vα απoθηήζεη από κεηαγξαθή γηα θάζε άζιεκα κέρξη έvαv 

αξηζκό αζιεηώv από θάζε θαηεγoξία κεηαγξαθήο σο εμήο: 

α) Με ζπvαίvεζε ζσκαηείoπ κέρξη 3 αζιεηέο (άξζξo 10 παξ.1 ) 

β) Με ππoζρεηηθή επηζηoιή κέρξη 2 αζιεηέο (άξζξo 10 παξ.2). 

γ) Λόγσ αγσvηζηηθήο απξαμίαο απεξηόξηζηνο αξηζκόο  (άξζξo 11) 

δ) Λόγσ ειηθίαο άvσ ησv 38 εηώλ γηα άλδξα θαη 32 εηώλ γηα γπλαίθα απεξηόξηζηνο αξηζκόο 

(άξζξo 12 παξ.1)  

ε) Λόγσ ειηθίαο θάησ ησv 12 εηώv απεξηόξηζηνο αξηζκόο (άξζξo 12 παξ.4). 

ζη) Λόγσ απoδέζκεπζεο κέρξη 2 αζιεηέο (άξζξ.13) 

δ) Λόγσ κεηoίθεζεο γηα ζπoπδέο κέρξη 2 αζιεηέο (άξζξo 14) 

ε) Λόγσ κεηoίθεζεο γηα επαγγεικαηηθoύο ιόγoπο κέρξη 2 αζιεηέο (άξζξo 14) 

ζ) Λόγσ δηάιπζεο,αλαζηνιήο δξαζηεξηόηεηαο,δηαγξαθήο θαη θαηάξγεζεο ηκήκαηνο ζσκαηείoπ, 

απεξηόξηζηνο αξηζκόο, εάλ κελ δελ πθίζηαηαη άιιν ζσκαηείν (πιήλ ηνπ δηαιπζέληνο) ην νπνίν λα 

έρεη έδξα ηελ ίδηα πόιε πνπ έρεη ην δηαιπζέλ θαη κέρξη ηξείο (3) αζιεηέο-ηξηεο ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε. (άξζξo 15).  

η) Λόγσ δηαγξαθήο ηνπ ζσκαηείνπ απεξηόξηζηνο αξηζκόο (άξζξν 15) 

 

ΚΔΦΑΛΑIΟ Γ' 

'Απθπo 18 

Σελικέρ Γιαηάξειρ 

1. Δθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πoπ oξίδovηαη ζηov παξόvηα Καvovηζκό, όπoπ απαηηείηαη oξηζκέvε 

ειηθία, γηα ηov ππoιoγηζκό ηεο, ιακβάvεηαη ππόςε σο εκεξoκεvία γέvvεζεο απηή πoπ 

αvαθέξεηαηζηo πηζηoπoηεηηθό γέvvεζεο ηoπ αζιεηή, πoπ εθδίδεηαη από ηov oηθείo Γήκo ή 

Κoηvόηεηα.  

2. 'Οπoπ ζηov παξόvηα Καvovηζκό αvαθέξεηαη "αζιεηήο" voείηαη θαη αζιήηξηα. 

3. 'Οπνπ ζηνλ παξόληα Καλνληζκό αλαθέξεηαη ζπκκεηνρή αζιεηή ζε αγώλεο ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ, 

σο ζπκκεηνρή δελ ζεσξείηαη ε απιή αλαγξαθή ηνπ νλόκαηνο ηνπ αζιεηή ζην Φύιιν Αγώλα, 

αιιά κόλν ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ αγώλα θαη πξνθεηκέλνπ γηα αζιεηή νκαδηθνύ αζιήκαηνο ε 

ζπκκεηνρή ηνπ σο βαζηθνύ παίθηε ή σο αλαπιεξσκαηηθνύ (αιιαγήο). 

4. Τo Γ.Σ. κε απόθαζή ηoπ, κπoξεί vα θαζoξίδεη ζπκπιεξσκαηηθά ιεπηoκέξεηεο, κε ηεv 

πξoϋπόζεζε όηη δεv θαηαζηξαηεγoύv άκεζα ή έκκεζα ηov παξόvηα Καvovηζκό.  

Οη αvσηέξσ ιεπηoκέξεηεο γvσζηoπoηoύvηαη κε ζρεηηθή εγθύθιηo ηoπ Γ.Σ. έvα κήvα ηoπιάρηζηov 

πξηv απo ηεv έvαξμε ηεο κεηαγξαθηθήο πεξηόδoπ.  
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5. Καηά ηεο απόθαζεο ηoπ Γ.Σ. ηεο Οκoζπovδίαο, ζρεηηθά κε ηεv παξαδoρή ηεο αίηεζεο 

εγγξαθήο ή κεηεγγξαθήο αζιεηή, επηηξέπεηαη πξoζθπγή ζηo Αvώηαηo Σπκβoύιηo Δπίιπζεο 

Αζιεηηθώv Γηαθoξώv (Α.Σ.Δ.Α.Γ.) εθ κέξνπο εθείλνπ πνπ εηηήζεθε ή εθείλνπ πνπ ππέζηε άκεζε 

ή έκκεζε βιάβε από ηελ πξσηόδηθε απόθαζε.  Η πξoζθπγή αζθείηαη ζύκθσvα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησv άξζξσv 124 θαη επόκεvα ηoπ v. 2725/1999, ζε πξoζεζκία oθηώ (8) εκεξώv, πoπ αξρίδεη από 

ηεv επoκέvε ηεο θαζ' oηovδήπoηε ηξόπo θoηvoπoίεζεο ή γvώζεο ηεο πξoζβαιιoκέvεο  απόθαζεο.  

1. Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ κεηεγγξαθεί ζύκθσλα κε Υ.Α. θαη' εμνπζηνδόηεζε ηνπ λ. 75/75, 

ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο απηώλ σο πξνο ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ αζιεηώλ απηώλ. 

2. Οη εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο λόκσλ θαη ινηπώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ ζρεηηθώλ κε ην 

αληηθείκελν ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά, απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο 

απηνύ. 

3. Ο παξώv Καvovηζκόο ςεθίζηεθε απo ηε Γεvηθή Σπvέιεπζε ησv ζσκαηείσv-κειώv ηεο 

Οκoζπovδίαο ηεο …………………………..2012  θαη ζα ηζρύζεη από ηελ έγθξηζε ηεο 

λνκηκόηεηάο ηνπ από ηνλ αξκόδην γηα ηα ζέκαηα αζιεηηζκνύ Υθππνπξγό Πνιηηηζκνύ, ζύκθσvα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησv άξζξσv 27 θαη 33 παξ. 3 ηoπ v. 2725/1999. 

 

 

 


