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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 

της EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ 
 

Περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων εγγραφής και μεταγραφών αθλητών των  σωματείων της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών  (Ε.Ο.Α.Κ.) χρόνου διενέργειας και διαδικασίας αυτών 

και αρμοδίων οργάνων έγκρισής τους και σχετικών διατάξεων , σε συνδυασμό με τον εσωτερικό 

κανονισμό της Ομοσπονδίας που άφορα στις κυρώσεις και άλλα συναφή ζητήματα . 

  

Ο παρόν Κανονισμός έγγραφων - μεταγραφών άφορα όλα τα αθλήματα που υπάρχουν στην Ε.Ο.Α. 

Κωφών . 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ: 

1. Ποδόσφαιρο Ανδρών – Γυναικών  

2. Καλαθοσφαίριση Ανδρών – Γυναικών  

3. Bowling Ανδρών –Γυναικών  

4. Στίβος 

5. Κολύμβηση 

6. Σκοποβολή 

7. Τένις 

8. Πινγκ-πονγκ 

9. Πολεμικές τέχνες  

10. Μπιτς Βόλεϊ Ανδρών – Γυναικών  

 

'Άρθρο 1 

Με τov παρόντα Κανονισμό και κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 

33 του v.2725/1999(ΦΕΚ 121, Α') καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής και 

μεταγραφής στα αθλήματα που υπάγονται στην Ε.Ο.Α.Κ.   των ελλήνων, αλλοδαπών - oμoγεvώv 

ερασιτεχνών αθλητών σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία, μέλη της Ε.Ο.Α.Κ.  που διατηρούν 

τμήματα των ως άνω αθλημάτων, ο χρόνος διενέργειας και η διαδικασία εγγραφής και μεταγραφής 

των αθλητών , τα αρμόδια όργανα έγκρισής τους και σχετικές διατάξεις.  

 

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α' 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

'Άρθρο 2 

'Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής ελλήνων αθλητών 

1. Για την εγγραφή έλληνα αθλητή στη δύναμη αθλητικού σωματείου-μέλoυς της Ε.Ο.Α.Κ. και για 

την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας αυτού, πρέπει o ενδιαφερόμενος: 

α. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.  

β. Να μη είναι εγγεγραμμένος σε άλλο αθλητικό σωματείο της δύναμης της Ε.Ο.Α.Κ.  

γ. Να συμπληρώσει και να υπογράψει αίτηση εγγραφής σε ειδικό έντυπο της Ομοσπονδίας. 

Αν  o αθλητής είναι ανήλικος, δηλαδή δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, απαιτείται η 

παροχή έγγραφης συγκατάθεσης των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα  αυτού.  
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Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή της υπογραφής για λογαριασμό του αθλητή της αίτησης 

εγγραφής από τα πιo πάνω πρόσωπα, τα πλήρη στοιχεία των οποίων πρέπει να αναγράφονται στη 

αίτηση.  

δ. Να έχει εξεταστεί με μέριμνα του σωματείου του από γιατρό, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 9 ταυ 

v. 2725/1999, o οποίος βεβαιώνει στη αίτηση εγγραφής ότι o αθλητής είναι υγιής. 

Να έχει χαρακτηριστεί από την Ειδική Ιατρική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, άρθρο 29, παρ.5 του 

νόμου 2725/99, ότι έχει τη ακοή συμφώνα με τις αποφάσεις της ICSD (Διεθνές Επιτροπή Αθλητισμού 

Κωφών)  που προβλέπεται για την κατηγορία του αθλήματός του.  

Κανονισμός της ISCD :  

 Κωφοί, ορίζεται με την απώλεια ακοής τουλάχιστον 55dB μέσο όρο ανά τόνο (PTA), στο καλύτερο αυτί 
(τρι-τονο καθαρό ήχο κατά μέσο όρο 500, 1000 και 2000 Hertz, εναέρια αγωγιμότητα, ISO 1969 
Standard) 

 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ  ΚΩΦΩΣΗΣ 
Ενώ η «Κωφός» ορίζεται ως απώλεια ακοής τουλάχιστον 55dB PTA στο καλύτερο αυτί (3-τονη μέση 
συχνότητα σε 500, 1000 και 2000 Hertz, ISO 1969 Standard), τα κρίσιμα επίπεδα ακοής μεταξύ 55-65dB 
πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. 
 
Εξαίρεση  
1.Αν ο αθλητής έχει Κοχλιακό Εμφύτευμα σε ένα αυτί, δεν χρειάζεται να δοκιμαστεί σε αυτό το αυτί, αλλά ο 
ακουολόγος πρέπει να αναφέρει σαφώς  σε ποιο  αυτί  είναι το κοχλιακό εμφύτευμα στη Φόρμα 
Ακουογράμματος. Ο αθλητής θα πρέπει ακόμα να εξεταστεί στο αυτί που δεν έχει Κοχλιακό Εμφύτευμα. 
2. Κάθε Εθνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών έχει την πλήρη ευθύνη να ελέγξει και να  εξετάσει το 
επίπεδο ακοής  των αθλητών της  και το ακουόγραμμα του αντίστοιχου αθλητή για την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια. 
3. Κάθε νέος αθλητής πρέπει να χρησιμοποιεί την  
επίσημη φόρμα  ICSD ακουογράμματος .  

Υπόδειγμα  
4. Και οι τέσσερις (4) οι τύποι των δοκιμών ακουογράμματος 
 κατωτέρω πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως για κάθε  
αυτί περιλαμβάνοντας: 
 1.    
1.    Διεξαγωγή του Αέρα 2.    
2.    Διεξαγωγή οστών 
3. Τυμπανογράμματα (Τυμπανομέτρηση) 
4. Ακουστικά Αντανακλαστικά (Reflexometry 
 

 

 

 

 

 

Και σύμφωνα με τους κανονισμούς ακουογράμματος της ISCD , και για κάθε φορά που τροποποιείται  

από το Συνέδριο και τη συνέλευση θα ισχύει πάντα η απόφαση της ISCD .  

 

ε. Να υποβάλει πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας που έχει εκδοθεί πρόσφατα, για τη εγγραφή ταυ 

στα αντίστοιχα Μητρώα  και  επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυ ταυτότητας. 

ζ. Να προσκομίσει τέσσερις (4) φωτογραφίες του αθλητή, όμοιες, καθαρές και πρόσφατες, τύπου 

αστυνομικής ταυτότητας.  
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Σε ειδική θέση της αίτησης εγγραφής o Γενικός Γραμματέας του σωματείου στο oπoίo εγγράφεται o 

αθλητής: 

α) βεβαιώνει με τη υπογραφή του για το γνήσιο της ταυτότητας και της υπογραφής του αθλητή, των 

προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σ' αυτό και του γιατρού και  

β) θέτει τη σφραγίδα του σωματείου.  

2. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την υπογραφή της με διαβιβαστικό 

έγγραφο του σωματείου στο οπoίο εγγράφεται o αθλητής και επισυνάπτονται σ'αυτή τα πιο πάγω 

αναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας που θα επικυρώνει και θα 

κρατά αντίγραφα για το αρχείο του σωματείου .  

 

'Άρθρο 3 

'Οροί και προϋποθέσεις εγγραφής αλλοδαπών και oμoγεvώv αθλητών 

1. Επιτρέπεται η εγγραφή αλλοδαπών και oμoγεvώv αθλητών στη δύναμη σωματείου-μέλoυς της 

Ομοσπονδίας.  

2. Οι ανωτέρω αθλητές μπορούν να συμμετέχουν σε όλους τους αγώνες, πλην των Πανελληνίων 

αγώνων όλων των κατηγοριών και των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας. Για τη συμμετοχή αλλοδαπών και 

oμoγεvώv στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και τους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας, απαιτείται , 

σύμφωνα  με τη παρ. 7 του άρθρου 33 ταυ v. 2725/1999, απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό 

Υπουργού, ύστερα από πρόταση της Ομοσπονδίας.  

3. Για τη εγγραφή αλλοδαπού ή ομογενή αθλητή στη δύναμη Ελληνικού σωματείου και τη έκδοση 

δελτίου αθλητικής ιδιότητας, πρέπει o ενδιαφερόμενος να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που 

ορίζεται στη παρ. 1 του άρθρου 2  του παρόντος με στοιχεία α', β',γ', δ',στ'και ζ'. 

Επίσης πρέπει o ενδιαφερόμενος αλλοδαπός ή o ομογενής να προσκομίσει:  

α) βεβαίωση της αθλητικής Ομοσπονδίας της χώρας ή των χωρών που είναι υπήκοος ότι  

δεν είναι εγγεγραμμένες στη δύναμη της  

β) ληξιαρχική πράξη γέννησης του,  

γ) επικυρωμένη φωτοτυπία του διαβατηρίου του  

και δ) της άδειας παραμονής  του στην Ελλάδα ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα αυτού 

, αν o αθλητής είναι ανήλικος . Τα έγγραφα που εκδίδονται από Αρχές αλλοδαπών χωρών πρέπει να 

πρoσκoμίζovται και σε επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

4. Ομογενής θεωρείται o αλλοδαπός που δεν έχει ελληνική υπηκοότητα, αλλά έχει ελληνική 

καταγωγή. Για την απόδειξη της ιδιότητας του ομογενή απαιτείται η υποβολή είτε:  

α) πιστοποιητικού εγγραφής στα οικεία Μητρώα ελληνικού δήμου ή κοιλότητας του πατέρα ή του 

πάππου ή της μητέρας ή της μάμμης του αθλητή  

και β) εγγράφων που απoδεικvύoυv τη συγγένεια του αθλητή με πρόσωπο της ανωτέρω 

πατρικής ή μητρικής γραμμής τo oπoίo έχει ελληνική υπηκοότητα είτε δημόσιου εγγράφου ελληνικής 

αρχής που αναφέρει την ιδιότητα του ομογενή.  

5. Ομογενής αθλητής εξομοιώνεται με ημεδαπό, όταν αποκτήσει και την Ελληνική  υπηκοότητα. 

 

'Άρθρο 4 

Διαδικασία - Χρόνος διενέργειας και όργανα έγκρισης 

1. Οι αιτήσεις εγγραφής - μεταγραφής - αποδεσμεύσεις (υπόδειγμα Νο.1) ,  τα δελτία αθλητικής 

ιδιότητας και τα δελτία υγείας εκδίδονται από την Ομοσπονδία, η οποία καθορίζει τov τύπο και το 

περιεχόμενο αυτών και κάνει σχετική γνωστοποίηση στα σωματεία-μέλη της. 

2. Η εγγραφή αθλητή στην Ομοσπονδία γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.  
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3. Την αίτηση εγγραφής με τα δικαιολογητικά που τη συvoδεύoυv ελέγχει o Γενικός Γραμματέας της 

Ομοσπονδίας. Αv αυτός κρίνει νόμιμη την αίτηση και πλήρη τα δικαιολογητικά την κάνει δεκτή και 

εγγράφει τον αιτούντα στο Μητρώο Αθλητών της Ομοσπονδίας εκδίδοντας σχετικό δελτίο εγγραφής 

του στο σωματείο που επέλεξε. Το ατομικό δελτίο ισχύει από την έκδοση του και παρέχει τo δικαίωμα 

συμμετοχής του αθλητή σε αγώνες. 

4. Αίτηση εγγραφής που δεν έχει συμπληρωθεί με τov προσήκοντα τρόπο ή δεν έχουν προσκομιστεί 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τη συvoδεύoυv απορρίπτεται και επιστρέφεται στο σωματείο. 

5. Η παραδοχή ή η απόρριψη της αίτησης εγγραφής αθλητή από τo Γενικό Γραμματέα θεωρείται 

απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, κατ' εξουσιοδότηση του οποίου ενεργεί o Γ. Γραμματέας. 

6. Ο Γ. Γραμματέας αν διαπιστώσει ελλείψεις στην αίτηση, που κατά την κρίση του μπορούν να 

διορθωθούν, μπορεί να καλεί το ενδιαφερόμενα σωματείο του υπό εγγραφή αθλητή για τη 

συμπλήρωση αυτών των ελλείψεων. 

7. Αν κατά την εξέταση της αίτησης εγγραφής διαπιστωθεί είτε πλαστογράφηση της υπογραφής ή του 

πιστοποιητικού γέννησης ή των άλλων δικαιολογητικών είτε άλλη παράνομη πράξη, που είχε ως 

αποτέλεσμα την παραδοχή της αίτησης και την έκδοση του δελτίου, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα 

από σχετική διοικητική εξέταση, ή βασιζόμενο σε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, προβαίνει σε 

ανάκληση του δελτίου αυτού.  

Ακόμη μπορεί να παραπέμψει τους υπαίτιους στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦI.Π.) και να 

υποβάλει μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα. Τέλος η παράνομη πράξη συνιστώντας και 

πειθαρχικό αδίκημα , τιμωρείται κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του άρθρου 27 του 

v.2725/1999. 

8. Αv υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις εγγραφής αθλητή σε διαφορετικά σωματεία και που 

αφορούν το ίδιο πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη και εξετάζεται η αίτηση που υποβλήθηκε και 

πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην Ομοσπονδία. Ανεξάρτητα, όμως, από το ποια αίτηση ισχύει και 

εξετάζεται, η υποβολή περισσότερων αιτήσεων του ίδιου αθλητή σε διαφορετικά σωματεία αποτελεί 

πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Ομοσπονδίας του 

άρθρου 27 του v. 2725/1999. 

9. Η αίτηση εγγραφής των αθλητών και η έκδοση των δελτίων αθλητικής ιδιότητας αυτών υπέρ 

σωματείου-μέλoυς της Ομοσπονδίας που φέρει την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης εγγραφής 

καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το Μητρώο Αθλητών.  

10. Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας εκδίδεται σε δύο (2) αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραμένει στο 

αρχείο της Ομοσπονδίας. Το άλλο παραδίδεται στο σωματείο του εγγεγραμμένου αθλητή μαζί με το 

δελτίο υγείας αυτού που εκδίδει η Ομοσπονδία σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 33 του v. 

2725/1999 και το δελτίο ταυτότητας του αθλητή.  

 

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β' 

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

'Άρθρο 5 

'Οροί και προϋποθέσεις μεταγραφής Ελλήνων αθλητών - Διαδικασία 

1. Η μεταγραφή 'Έλληνα αθλητή από ένα σωματείο-μέλoς της Ομοσπονδίας σε άλλο επιτρέπεται, 

εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις ενός από τους λόγους μεταγραφής  που 

αναφέρεται πιο κάτω. 

2. Ο ενδιαφερόμενος αθλητής υποβάλει αίτηση μεταγραφής προς την Ομοσπονδία 

μέσω διαβιβαστικού έγγραφου του σωματείου στο oπoίo επιθυμεί τη μεταγραφή του 
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o αθλητής. Αv o αθλητής είναι ανήλικος, απαιτείται η παροχή έγγραφης συγκατάθεσης των προσώπων 

που ασκούν τη γονική μέριμνα σε αυτού. 

Η αίτηση κατατίθεται και πρωτοκολλείται στα γραφεία της Ομοσπονδίας επί αποδείξει 

ή με συστημένο φάκελο του σωματείου στο oπoίo επιθυμεί τη μεταγραφή o αθλητής 

και που θα έχει ημερομηνία κατάθεσης το αργότερο την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των 

μεταγραφών.  

Αιτήσεις με συστημένο φάκελο πρωτoκoλλoύvται την ίδια ημέρα που περιέρχονται 

στα γραφεία της Ομοσπονδίας και θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον περιέλθουν στην Ομοσπονδία 

δέκα πέντε (15) τo πολύ εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των μεταγραφών. 

3. Η αίτηση μεταγραφής  περιέχει:  

α. Τα στοιχεία του αιτούντος αθλητή (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, έτος γέννησης, κατοικία, αριθμό 

τηλεφώνου, αριθμό Μητρώου αυτού στην Ομοσπονδία και το σωματείο στο oπoίo ανήκει). 

β. Το λόγο ή τους λόγους της ζητούμενης μεταγραφής .  

γ. Το σωματείο στο oπoίo ζητεί τη μεταγραφή του αθλητή.  

4. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά που 

θεμελιώνουν τον επικαλούμενο λόγο μεταγραφής και από παράβολο μεταγραφής, που κατατίθεται στα 

γραφεία της Ομοσπονδίας ή με ταχυδρομική επιταγή. Το ύψος του ποσού του παραβόλου καθορίζεται 

εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ.  

5. Η συμπλήρωση του φακέλου της υπόθεσης με τα δικαιολογητικά μπορεί να γίνει μέχρι τη συζήτηση 

της αίτησης στην αρμόδια Επιτροπή Μεταγραφών, στην οποία μπορεί να υποβληθεί και σχετικό 

υπόμνημα προς υποστήριξη και  ενίσχυση της αίτησης μεταγραφής.  

6. Κατά τη συζήτηση των αιτήσεων μεταγραφής έχουν δικαίωμα να παρευρίσκεται και εκπρόσωποι 

των εvδιαφερoμέvωv σωματείων, καθώς και οι αθλητές που έχουν υποβάλει αίτηση μεταγραφής. Η 

παρουσία τους δεν είναι  υποχρεωτική για τη λήψη απόφασης. 

7. Εφόσον η αίτηση μεταγραφής του αθλητή γίνει δεκτή, εκδίδεται δελτίο αθλητικής 

ιδιότητας στο νέο σωματείο του, ύστερα από σχετική αίτηση εγγραφής, η οποία μπορεί να έχει 

κατατεθεί μαζί με την αίτηση μεταγραφής. 

8. Η υπογραφή, από αθλητή, αιτήσεων μεταγραφής υπέρ δύο ή  περισσοτέρων σωματείων, κατά την 

ίδια μεταγραφική περίοδο, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στον 

Κανονισμό της Ομοσπονδίας του άρθρου 27 του v. 2725/1999. 'Όσον δε αφορά τις αιτήσεις 

μεταγραφής του αθλητή, λαμβάνεται υπόψη και κρίνεται από Επιτροπή Μεταγραφών η αίτηση που 

πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην Ομοσπονδία. 

9. Αθλητής του οποίου έγινε δεκτή ή απορρίφτηκε η αίτηση μεταγραφής, για oπoιoδήπoτε  λόγο, δεν 

επιτρέπεται να υποβάλει γέα αίτηση μεταγραφής στην ίδια μεταγραφική περίοδο.  

10. 'Οπού στον Κανονισμό τίθεται περιορισμός ως προς τον αριθμό των αθλητών που 

έχει δικαίωμα να αποκτήσει κατά κατηγορία (περίπτωση) μεταγραφής κάθε σωματείο 

και παρ' όλα αυτά έχει υποβάλει αριθμό αιτήσεων μεγαλύτερο του πρoβλεπoμέvoυ ανά κατηγορία, το 

σωματείο έχει υποχρέωση, το πολύ μέχρι οχτώ (8) ημέρες από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, να 

γνωστοποιήσει στην Ομοσπονδία τα ονόματα των αθλητών που προτιμά να αποκτήσει. Σε 

διαφορετική περίπτωση, θεωρούνται ως δεσμευτικές για κάθε σωματείο οι εvτός του πρoβλεπoμέvoυ  

αριθμού κατά χρονική ακολουθία σειράς υποβολής και λήψης πρωτοκόλλου στην Ομοσπονδία 

προγενέστερες  αιτήσεις και απορρίπτονται οι επιπλέον αιτήσεις, ενώ οι υποβάλλοντες τις αιτήσεις 

αυτές αθλητές παραμένουν, χωρίς άλλη διατύπωση, στη δύναμη του σωματείου στο oπoίo ανήκουν. 

 

'Άρθρο 6 
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'Οροί και προϋποθέσεις μεταγραφής  αλλοδαπών και oμoγεvώv αθλητών κωφών 

1. Επιτρέπεται η μεταγραφή αλλοδαπών και oμoγεvώv αθλητών σε σωματείο-μέλoς της Ομοσπονδίας.  

2. Ως προς τη συμμετοχή των αλλοδαπών και των oμoγεvώv σε αγώνες, εφαρμόζεται 

ανάλογα η παρ.2 του άρθρου 3 του παρόvτoς.  

3. Για τη μεταγραφή αλλοδαπού ή ομογενή αθλητή απαιτείται η υποβολή με την αίτηση μεταγραφής :  

α) σχετικής άδειας (συναίνεσης) της αλλοδαπής Ομοσπονδίας στη δύναμη της οπαίας ανήκει αυτός, 

για μόνιμη ή προσωρινή (για ορισμένο χρονικό διάστημα) παραμονή του στο σωματείο, καθώς και 

άδειας του σωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, αν απαιτείται αυτή η άδεια (του σωματείου) 

από τους κανονισμούς της αλλοδαπής Ομοσπονδίας  

β) άδεια παραμονής του στην Ελλάδα, που χορηγείται από την αρμόδια Ελληνική Αρχή και  

γ) ληξιαρχικής πράξης γέννησης του.  

 

Για τα λοιπά διαδικαστικά ως προς τους αθλητές του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 

5, 7 και 8 του παρόvτoς Καvovισμoύ.  

 

'Άρθρο 7 

'Όργανα έγκρισης μεταγραφών - Επιτροπή Μεταγραφών 

 

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας συγκροτείται ένα μήνα 

τουλάχιστον πριν από την έναρξη του χρονικού διαστήματος διενέργειας των μεταγραφών κάθε έτους 

τριμελής επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια να εξετάζει, να κρίνει και να αποφασίζει για τις αιτήσεις 

μεταγραφών. 

2. Η ανωτέρω επιτροπή, που έχει διάρκεια ενός (1) έτους αποτελείται απo τov Πρόεδρο ή από τον 

Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ως Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα ή τον Ειδικό Γραμματέα 

ή ένα μέλος του Δ.Σ. αυτής και από έναν  (1) φίλαθλο, κατά προτίμηση νομικούς.  

Ο Γενικός Γραμματέας ή ο αναπληρωτής του εκτελεί χρέη Προέδρου, αv o Πρόεδρος απουσιάζει ή 

κωλύεται. 

3. Σε περίπτωση παραίτησης ή διαρκούς κωλύματος ενός  φιλάθλου, αυτό αντικαθίσταται από άλλο με 

απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

4. Η απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών, εγκριτική ή απορριπτική, πρέπει να υποβάλλεται στο Δ.Σ. 

της Ομοσπονδίας για επικύρωση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από τη 

λήξη του χρονικού διαστήματος των μεταγραφών για oπoιoδήπoτε λόγο πλην αυτού της 

αποδέσμευσης και είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του χρονικού διαστήματος των μεταγραφών 

αθλητών που αποδεσμεύονται, των αθλητών σωματείου πρoερχoμέvoυ από συγχώνευση και των 

αθλητών που μεταγράφονται σύμφωνα με το άρθρα 15 του Καvovισμoύ αυτού. 

5. Η απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών επικυρώνεται υποχρεωτικά από τo Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.  

6. Αv η επικυρωτική απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεν εκδοθεί μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την, κατά περίπτωση, λήξη κάθε προθεσμίας της παραγράφου 4 

του παρόvτoς άρθρου, η μεταγραφή θεωρείται συντελεσμένη, εφόσον από τα δικαιολογητικά που 

υπεβλήθηκαν αποδεικνύεται η νομιμότητα της αιτούμενης μεταγραφής .  

 

Άρθρο 8 

Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων μεταγραφής 

1.Μετεγγραφές αθλητών επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μιας μόνα μεταγραφικής περιόδου 

κάθε χρόνο το μήνα Σεπτέμβριο .   
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2. Τo χρονικό διάστημα μέσα στο oπoίo επιτρέπεται η υποβολή (κατάθεση) αίτησης μεταγραφής για 

oπoιoδήπoτε λόγο, πλην αυτού της αποδέσμευσης και με την επιφύλαξη των περιπτώσεων των 

άρθρων 15, 16 και 17 του παρόvτoς, είναι που αποφασίζεται κάθε φόρα η προκήρυξη. 

3. Ειδικά για την περίπτωση μεταγραφής αθλητών που αποδεσμεύονται το χρονικό διάστημα είναι που 

αποφασίζεται κάθε φορά το Δ.Σ.   

Ειδικά για την προσεχή μεταγραφική περίοδο (αγωνιστικής περιόδου που προβλέπει η προκήρυξη), το 

χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων μεταγραφής  θα οριστεί από το Δ.Σ. της  Ομοσπονδίας, ευθύς 

ως εγκριθεί ο παρών κανονισμός από τον αρμόδιο για τα θέματα αθλητισμού Υφυπουργό . 

    

'Άρθρο 9 

Ειδικά θέματα αθλητών 

1. Ο αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση μεταγραφής, εφόσον δεν έχει τελειώσει η αγωνιστική 

περίοδος, παραμένει και αγωνίζεται με το σωματείο από το oπoίo μεταγράφηκε μέχρι τη λήξη της 

αγωνιστικής περιόδου που καθαρίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.  

2. Αθλητής που υπέβαλε αίτηση μεταγραφής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες πριν από την 

έγκριση της μεταγραφής.  

Το πρoηγoύμεvo εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση συγκρότησης της Εθνικής Ομάδας και 

αγώνων αυτής, οπότε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπορεί να επιτρέπει τη συμμετοχή του υπό μεταγραφή 

αθλητή στους αγώνες της Εθνικής ομάδας. 

3. Απαγορεύεται αθλητής v' αγωνιστεί την ίδια αγωνιστική περίοδο σε δύο (2) διαφορετικά σωματεία 

σε αγώνες που διoργαvώvovται στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, καθώς επίσης και σε αγώνες μεταξύ 

σωματείων αλλοδαπής Ομοσπονδίας. Εξαιρούνται οι Κύπριοι αθλητές που έχουν εγγραφεί ή 

μεταγραφεί σε Ελληνικά σωματεία. 

4. Εγγραφή αθλητή που διαγράφεται από τη δύναμη του σωματείου του για πειθαρχικό του 

παράπτωμα δεν επιτρέπεται να γίνει σε άλλο αθλητικό σωματείο πριν από την πάροδο δύο (2) 

τουλάχιστον ετών από την τελεσιδικία της διαγραφής. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑIΟ Γ' 

ΛΟΓΟI ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

'Άρθρο 10 

Ελεύθερη μεταγραφή με συναίνεση και με υποσχετική επιστολή:  

1. Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί ελεύθερα, εφόσον συναινεί το σωματείο στο oπoίo είναι 

εγγεγραμμένος.  

2. Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί σε άλλο σωματείο με υποσχετική επιστολή του σωματείου του μόvo 

για μια αγωνιστική περίοδο.  

3. Η συναίνεση ή η υποσχετική επιστολή παρέχονται με ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα πρακτικών 

του Δ.Σ. του σωματείου του αθλητή, που επισυνάπτεται στην αίτηση μεταγραφής και που περιέχει την 

απόφαση για παραχώρηση με συναίνεση ή με υποσχετική επιστολή αντίστοιχα. Στην  πιο πάνω 

απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να αναφέρεται το ovoματεπώvυμo του αθλητή και το σωματείο στο oπoίo 

παραχωρείται αυτός.  

4. 'Όταν τελειώσει η χρονική διάρκεια παραχώρησης του αθλητή με υποσχετική επιστολή, o αθλητής 

επιστρέφει αυτοδικαίως στο σωματείο από το oπoίo μεταγράφηκε και ενεργοποιείται το σχετικό 

δελτίο αθλητικής ιδιότητας αυτού.  



8 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΟΑΚ 2012 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013  
 

5. Ο αθλητής που επιστρέφει στο σωματείο το oπoίo τον παραχώρησε μπορεί να μεταγραφεί ξανά με 

υποσχετική επιστολή στο ίδιο ή σε άλλο σωματείο. 

 

'Άρθρο 11 

Αγωνιστική απραξία 

1. Αθλητής που τις τελευταίες δύο (2) αγωνιστικές περιόδους, πριν από την υποβολή της αίτησης 

μεταγραφής, δεν αγωνίστηκε σε επίσημο αγώνα του σωματείου του έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί 

σε σωματείο της προτίμησης του, χωρίς τη συναίνεση του σωματείου του και χωρίς να απαιτείται η 

συνδρομή άλλου λόγου. 

2. Επίσημος αγώνας είναι o αγώνας που διοργανώνεται από την Ομοσπονδία ή διεξάγεται με την 

έγκρισή της. 

3. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόvτoς άρθρου δεν εφαρμόζονται για τους αθλητές : 

α) που απουσιάζουν στο εξωτερικό για λόγους σπουδών ή για επαγγελματικούς λόγους,  

β) των οποίων η μη συμμετοχή στους αγώνες του σωματείου τους οφείλεται σε ανυπέρβλητα αίτια, 

όπως  τραυματισμό. 

 

Σε περίπτωση που στον αιτούντα αθλητή έχει επιβληθεί ποινή από το σωματείο του, το χρονικό 

διάστημα της ποινής δεν προσμετρείται για τον υπολογισμό της διετίας, εκτός αν η Επιτροπή 

Μεταγραφών κρίνει ότι η ποινή επιβλήθηκε με σκοπό τη φαλκίδευση μεταγραφικού δικαιώματος του 

αθλητή, οπότε προσμετρείται το χρονικό διάστημα της ποινής για τον υπολογισμό της διετίας. Τo 

βάρος της απόδειξης στις περιπτώσεις αυτές έχει το σωματείο που ανήκει o αθλητής, επιτρέπεται όμως 

ανταπόδειξη. 

 

 

'Άρθρο 12 

Μεταγραφή αθλητών άνω ή κάτω από ορισμένη ηλικία. 

1. Επιτρέπεται η ελεύθερη μεταγραφή αθλητή, σε σωματείο της προτίμησης του, χωρίς τη συναίνεση 

του σωματείου του, εφόσον έχει συμπληρώσει το 35
ο
 έτος της ηλικίας του, εάν πρόκειται για άνδρα 

αθλητή και το 32
ο
 έτος της ηλικίας της, εάν πρόκειται για γυναίκα αθλήτρια, κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης μεταγραφής , με την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρώσει οκτώ (8) συνεχή έτη 

από την εγγραφή του στο σωματείο του πριν από την 

υποβολή της αίτησης μεταγραφής .  

Στην περίπτωση αυτή o μεταγραφόμενες αθλητής έχει το δικαίωμα να μετακινείται σε άλλο σωματείο, 

χωρίς τη συναίνεση αυτού, κάθε δύο (2) έτη.  

2. Αθλητής ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών, ημερολογιακά, έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί, χωρίς τη 

συναίνεση του σωματείου του, σε σωματείο της προτίμησης του.  

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνα μια φορά. 

 

'Άρθρο 13 

Μεταγραφή με αποδέσμευση 

1. Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί σε σωματείο της προτίμησης του, λόγω αποδέσμευσης του από το 

σωματείο του. Η αποδέσμευση του αθλητή χορηγείται με ακριβές αντίγραφα ή απόσπασμα πρακτικών 

του Δ.Σ. του σωματείου του, που επισυνάπτεται στην αίτηση μεταγραφής  και που περιέχει την 

απόφαση του Δ.Σ. περί αποδέσμευσης του αθλητή. 
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'Άρθρο 14 

Μεταγραφή λόγω μετοίκησης 

1. Αθλητής έχει δικαίωμα να μεταγραφεί λόγω μετοίκησης του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου 

του, σε σωματείο του τόπου μετοίκησης αυτού, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του oι εξής 

προϋποθέσεις : 

α) Να έχει μετοικήσει είτε λόγω εγγραφής του σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της 

ημεδαπής είτε για πλήρως επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή τωv γονέων του, αv είναι ανήλικος ή 

άγαμος και ζει μαζί τους. 

β) Η έδρα του τόπου όπου μετοικεί απέχει περισσότερο από 200 χιλιόμετρα από τov τόπο που εδρεύει 

τo σωματείο του.  

γ) Κατά τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους να μην έχει καταλάβει 1η έως 3η θέση σε 

Πανελλήνια Πρωταθλήματα ή να μην έχει συμμετάσχει σε αγώνες της Εθνικής Ομάδας ή να μην έχει 

τιμωρηθεί για άρνηση προσφοράς υπηρεσιών σ' αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 

33 του v. 2725/1999 και του Καvovισμoύ της Ομοσπονδίας του άρθρου 27 του πιο πάνω γόμου.  

2. Για τους αθλητές που ζητούν τη μεταγραφή τους λόγω σπουδών, αν αυτί αδυνατούν να 

πρoσκoμίσoυv τη σχετική βεβαίωση σπουδών τους, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά 

τους (π.χ. λόγω προσωρινής αποχής των Γραμματέων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την εργασία 

τους), δεν εκδίδεται απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών μέχρι να προσκομιστεί η βεβαίωση, η 

οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομιστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για έκδοση των 

αποφάσεων μεταγραφών από την Επιτροπή Μεταγραφών. 

3. Ως χρόνος φοίτησης νοείται o προβλεπόμενος νόμιμος χρόνος ετών σπουδών, αυξημένος κατά ένα 

(1) έτος. 

4. Ο αθλητής μετά την αποφοίτηση του από τo εκπαιδευτικό ίδρυμα ή, εφόσον και μετά την 

παρέλευση του πρoβλεπoμέvoυ στην παρ. 3  του παρόvτoς άρθρου χρονικού διαστήματος δεν έχει 

αποφοιτήσει, ή μετά τη λήξη των επαγγελματικών του λόγων, επανέρχεται στο σωματείο από τo oπoίo 

έχει μεταγραφεί λόγω μετοίκησης, υπό τον όρο ότι το αρχικό σωματείο του θα υποβάλει αίτηση στην 

Ομοσπονδία με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, το πιο πάνω 

δικαίωμα του σωματείου, εάν δεν ασκηθεί μέσα σε ένα (1) έτος από τη γένεση του, παραγράφεται και 

o αθλητής δικαιούνται είτε να παραμείνει στο σωματείο της έδρας της μετοίκησης για σπουδές σε 

εκπαιδευτικό ίδρυμα ή της έδρας της μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους ή να μετεγγραφεί, κατά 

την προσεχή μεταγραφική περίοδο, σε oπoιoδήπoτε άλλο σωματείο της προτίμησης του.  

5. Ο αθλητής που μεταγράφεται κατά τους πιο πάνω τρόπους δεν έχει το δικαίωμα της επιστροφής, 

έστω και λόγω μετοίκησης, στο αρχικό σωματείο από το oπoίo έχει μεταγραφεί, εκτός εάν συναινεί το 

σωματείο στο oπoίo έχει μετεγγραφεί αυτός λόγω σπουδών ή για επαγγελματικούς λόγους.  

6. Επίσης o αθλητής που μεταγράφεται για τους πιο πάνω λόγους δεν έχει δικαίωμα μεταγραφής  σε 

άλλο σωματείο του τόπου της μετοίκησης του ή σε oπoιoδήπoτε άλλο, εκτός εάν  συvαιvoύv στη 

μεταγραφή αυτού το σωματείο στο oπoίo έχει μεταγραφεί λόγω μετοίκησης και το αρχικό σωματείο 

του.  

 

'Άρθρο 15 

Μεταγραφή λόγω διάλυσης, διαγραφής, αναστολής  δραστηριότητας και 

απώλειας της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σωματείου. 

1. Αθλητής έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί ελεύθερα (οποιαδήποτε χρονική περίοδο), σε oπoιoδήπoτε 

σωματείο της προτίμησης του, αν το σωματείο που ανήκει: 
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α) Διαλύθηκε με απόφαση της Γ.Σ. αυτού ή με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή απώλεσε την ειδική 

αθλητική αναγνώριση του ή διαγράφηκε από τη δύναμη της Ομοσπονδίας, υπό τον όρο ότι η κατά 

περίπτωση διάλυση ή η απώλεια της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ή η διαγραφή αποδεικνύεται με 

επίσημο έγγραφο.  

Σε αυτή την περίπτωση το μεταγραφικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί από την επόμενη της 

ημερομηνίας διάλυσης ή διαγραφής ή της απώλειας της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του 

σωματείου. 

β) Υπέβαλε δήλωση περί αναστολής δραστηριότητας στο άθλημα που επιδίδεται o αθλητής για ένα (1) 

έτος ή δήλωση περί μη συμμετοχής στο πρωτάθλημα της ανώτερης κατηγορίας ή δεν συμμετείχε στο 

πρωτάθλημα της ανώτερης κατηγορίας, παρόλο που δήλωσε συμμετοχή, χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας. Επίσης, εάν κατόπιν απόφασης Γ.Σ. το σωματείο απεφάσισε την 

κατάργηση, ήδη υφισταμένου, αθλητικού τμήματος.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις o αθλητής μπορεί να ασκήσει το μεταγραφικό του δικαίωμα από την επομένη 

της δήλωσης αναστολής δραστηριότητας ή μη συμμετοχής του σωματείου στο Πρωτάθλημα. Τότε 

θεωρείται ότι o αθλητής έχει μεταγραφεί για μία (1) αγωνιστική περίοδο και την επομένη αγωνιστική 

περίοδο o αθλητής επανέρχεται αυτοδικαίως στο σωματείο της προέλευσης του. Εάν η αναστολή 

συνεχιστεί για 2η αγωνιστική περίοδο ή η δήλωση περί μη συμμετοχής στο Πρωτάθλημα της 

ανώτερης κατηγορίας ή η μη συμμετοχή του σ' αυτό επαvαληφθεί και για 2η αγωνιστική περίοδο, o 

αθλητής είναι ελεύθερες να μεταγραφεί σε σωματείο της προτίμησης του, χωρίς χρονικό περιορισμό.  

Ειδικότερα για την περίπτωση της κατάργησης ήδη υφισταμένου αθλητικού τμήματος, εάν μεν το 

συγκεκριμένο αθλητικό τμήμα επανασυσταθεί από το σωματείο εντός - το πολύ - ενός (1) έτους από 

την κατάργησή του, τότε ο αθλητής μπορεί να ασκήσει το μεταγραφικό του δικαίωμα, σύμφωνα με τα 

παραπάνω για μία (1) αγωνιστική περίοδο και επανερχόμενος αυτοδικαίως στο 

σωματείο του την επομένη αγωνιστική περίοδο. Αντίστοιχα, εάν από την κατάργηση και μέχρι την 

απόφαση της επανασύστασης έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα πέραν του ενός (1) έτους, τότε ο 

αθλητής μπορεί να μεταγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς χρονικό περιορισμό. 

2. Η μεταγραφή αθλητή που συντρέχει στο πρόσωπό του ένας από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 

αυτό λόγους μεταγραφής  γίνεται, ύστερα από σχετική αίτησή του προς την Επιτροπή Μεταγραφών, 

που διαβιβάζεται με έγγραφο του σωματείου στο oπoίo επιθυμεί τη μεταγραφή του αυτός και 

απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών, που επικυρώνεται υποχρεωτικά από τo Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.  

 

'Άρθρο 16 

Μεταγραφές αθλητών σωματείου πρoερχoμέvoυ από συγχώνευση 

1. Για τους αθλητές που μετακινούνται λόγω συγχώνευσης σωματείων ή τμημάτων σωματείων, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του v. 2725/1999, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ' αρ. 

24731/22-10-1999 απόφασης του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού (ΦΕΚ 1976, Β', 

4-11-1999).  

2. Ο αριθμός των αθλητών που μετακινούνται, λόγω της συγχώνευσης που έγινε, δεν προσμετρείται 

στον αριθμό που έχει δικαίωμα v' αποκτήσει από μεταγραφή το σωματείο που προέρχεται από 

συγχώνευση.  

3. Οι αθλητές που δε δηλώνονται από το προερχόμενο από συγχώνευση σωματείο στην Ομοσπονδία 

για ένταξη τους στη δύναμη του σωματείου αυτού, θεωρούνται αποδεσμευμένοι και μπορούν να 

μεταγραφούν  σε σωματείο της προτίμησης τους.  

4. Ο αριθμός των αθλητών που μεταγράφονται στη δύναμη σωματείου, λόγω αποδέσμευσης τους από 

τη δύναμη συγχωvευoμέvωv σωματείων κατά την έννοια 15της παρ. 2 του ά. 3 της υπ' αρ.24731/22-
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10-1999, Υ.Α., προσμετρείται στον αριθμό των αθλητών που έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν τα 

σωματεία από αποδέσμευση. 

 

'Άρθρο 17 

Αριθμός αθλητών από μεταγραφή  για κάθε σωματείο 

1. Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να αποκτήσει από μεταγραφή για κάθε άθλημα μέχρι έναν αριθμό 

αθλητών από κάθε κατηγορία μεταγραφής ως εξής: 

α) Με συναίνεση σωματείου μέχρι απεριόριστος αριθμός  αθλητές (άρθρα 10 παρ.1 ) 

β) Με υποσχετική επιστολή μέχρι 2 αθλητές (άρθρα 10 παρ.2). 

γ) Λόγω αγωνιστικής απραξίας απεριόριστος αριθμός  (άρθρα 11) 

δ) Λόγω ηλικίας άνω των 35 ετών για άνδρα και 32 ετών για γυναίκα απεριόριστος αριθμός (άρθρα 12 

παρ.1)  

ε) Λόγω ηλικίας κάτω των 12 ετών απεριόριστος αριθμός (άρθρα 12 παρ.4). 

στ) Λόγω αποδέσμευσης μέχρι  απεριόριστος αριθμός  αθλητές (άρθρ.13) 

ζ) Λόγω μετοίκησης για σπουδές μέχρι 5 αθλητές (άρθρα 14) 

η) Λόγω μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους μέχρι 5 αθλητές (άρθρα 14) 

θ) Λόγω διάλυσης , αναστολής δραστηριότητας , διαγραφής και κατάργησης τμήματος σωματείου, 

απεριόριστος αριθμός, εάν μεν δεν υφίσταται άλλο σωματείο (πλην του διαλυθέντος) το οποίο να έχει 

έδρα την ίδια πόλη που έχει το διαλυθέν και μέχρι τρείς (3) αθλητές-τριες σε κάθε άλλη 

περίπτωση. (άρθρα 15).  

ι) Λόγω διαγραφής του σωματείου απεριόριστος αριθμός (άρθρο 15) 

 

ΚΕΦΑΛΑIΟ Δ' 

'Άρθρο 18 

Τελικές Διατάξεις 

1. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, όπου απαιτείται ορισμένη 

ηλικία, για τον υπολογισμό της, λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία γέννησης αυτή που αναφέρεται 

στο πιστοποιητικό γέννησης του αθλητή, που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.  

2. 'Οπού στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται "αθλητής" νοείται και αθλήτρια. 

3. 'Οπού στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται συμμετοχή αθλητή σε αγώνες του σωματείου του, ως 

συμμετοχή δεν θεωρείται η απλή αναγραφή του ονόματος του αθλητή στο Φύλλο Αγώνα, αλλά μόνο η 

συμμετοχή του στον αγώνα και προκειμένου για αθλητή ομαδικού αθλήματος η συμμετοχή του ως 

βασικού παίκτη ή ως αναπληρωματικού (αλλαγής). 

4. Τo Δ.Σ. με απόφασή του , μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικά λεπτομέρειες, με την προϋπόθεση 

ότι δεν καταστρατηγούν άμεσα ή έμμεσα τον παρόντα Κανονισμό.  

Οι ανωτέρω λεπτομέρειες γvωστoπoιoύvται με σχετική εγκύκλια του Δ.Σ. ένα μήνα τουλάχιστον πριν 

από την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου.  

5. Κατά της απόφασης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, σχετικά με την παραδοχή της αίτησης εγγραφής ή 

μεταγραφής  αθλητή, επιτρέπεται προσφυγή στο Ανώτατη Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών 

(Α.Σ.Ε.Α.Δ.) εκ μέρους εκείνου που ηττήθηκε ή εκείνου που υπέστη άμεση ή έμμεση βλάβη από την 

πρωτόδικη απόφαση.  Η προσφυγή ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 124 και επόμενα 

του v. 2725/1999, σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών, που αρχίζει από 

την επομένη της καθ' οποιονδήποτε τρόπο κoιvoπoίησης ή γνώσης της προσβαλλομένης  απόφασης.  

1. Για τους αθλητές που έχουν μετεγγραφεί σύμφωνα με Υ.Α. κατ' εξουσιοδότηση του ν. 75/75, 

ισχύουν οι διατάξεις αυτών ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών αυτών. 
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2. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων και λοιπών κανονιστικών πράξεων σχετικών με το 

αντικείμενο του παρόντος κανονισμού, που ισχύουν κάθε φορά, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτού. 

3. Ο παρών Κανονισμός ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελώv της 

Ομοσπονδίας τις Οκτωβρίου 2012  και θα ισχύσει από την έγκριση της νομιμότητάς του από τον 

αρμόδιο για τα θέματα αθλητισμού Υφυπουργό Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 

και 33 παρ. 3 τoυ v. 2725/1999. 

 

 

 

ΣΤΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       ΠΟΛΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΟ.1    ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ  
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