
KΑΝΟΝΙΜΟ ΔΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΩΝ  

 

Πεξί θαζνξηζκνχ φξσv θαη πξνυπνζέζεσv εγγξαθήο θαη κεηεγγξαθήο αζιεηψλ ζσκαηείσλ ηεο Διιεληθήο 

Οκνζπνλδίαο Σζηξιίληηλγθ – Αζιεηηθνχ Οκαδηθνχ Υνξνχ, ρξφvνπ δηεvέξγεηαο θαη δηαδηθαζίαο απηψv θαη 

αξκoδίσv oξγάvσv έγθξηζήο ηoπο θαη ζρεηηθψv δηαηάμεσv. 

 

Άπθπo 1 

Με ηov παξφvηα Καvovηζκφ θαη θαηά εμoπζηoδφηεζε ησv δηαηάμεσv ηνπ άξζξνπ 27 θαη ησλ παξαγξάθσλ 3 

θαη 7 ηoπ άξζξνπ 33 ηoπ v. 2725/1999 (ΦΔΚ 121, Α') φπσο ηζρχεη, θαζoξίδovηαη oη φξoη θαη oη πξoυπoζέζεηο 

εγγξαθήο θαη κεηεγγξαθήο ζηα αζιήκαηα ηνπ Σζηξιίληηλγθ ησv ειιήvσv, αιιoδαπψv θαη oκoγεvψv 

εξαζηηερvψv αζιεηψv ζε αζιεηηθά εξαζηηερvηθά ζσκαηεία, κέιε ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Σζηξιίληηλγθ – 

Αζιεηηθνχ Οκαδηθνχ Υνξνχ πoπ δηαηεξoχv ηκήκα ησλ σο άλσ αζιεκάησλ, ν ρξφvoο δηεvέξγεηαο θαη ε 

δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη κεηεγγξαθήο ησv αζιεηψv, ηα αξκφδηα φξγαvα έγθξηζήο ηoπο θαη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

      

ΚΔΦΑΛΑIΟ Α' 

 

ΔΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΣΩΝ  

 

Άπθπo 2 
Όξoη θαη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ειιήλσλ αζιεηψλ  

1. Γηα ηεv εγγξαθή έιιελα αζιεηή ζηε δχvακε αζιεηηθνχ ζσκαηείoπ - κέιoπο ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο 

Σζηξιίληηλγθ – Αζιεηηθνχ Οκαδηθνχ Υνξνχ θαη ηεv έθδoζε δειηίoπ αζιεηηθήο ηδηφηεηαο απηoχ, πξέπεη o 

εvδηαθεξφκεvoο: 

α.  Να είλαη ηξηψλ (3) εηψλ θαη άλσ θαη λα κεv είvαη εγγεγξακκέvoο ζε άιιo αζιεηηθφ ζσκαηείo ηεο δχvακεο 

ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Σζηξιίληηλγθ – Αζιεηηθνχ Οκαδηθνχ Υνξνχ ή λα κελ έρεη αλαλεσζεί ην αζιεηηθφ 

ηνπ δειηίν θαη ην δειηίν πγείαο ηνπ κέζα ζηηο ηεζεηκέλεο πξνζεζκίεο απφ ηνλ λφκν, ηνλ παξφληα θαλνληζκφ 

θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ο.Σ.-Α.Ο.Υ. 

β. Να ζπκπιεξψζεη θαη vα ππoγξάςεη αίηεζε εγγξαθήο ζε εηδηθφ έvηππo ηεο Οκoζπovδίαο. Αv  o αζιεηήο 

είvαη αvήιηθoο, δειαδή δεv έρεη ζπκπιεξψζεη ηo 18ν έηoο ηεο ειηθίαο ηoπ, απαηηείηαη ε παξoρή έγγξαθεο 

ζπγθαηάζεζεο ησv πξoζψπσv πoπ αζθoχv ηε γovηθή επηκέιεηα θαη κέξηκvα ζ' απηφv. Η ζπγθαηάζεζε απηή 

κπoξεί vα έρεη ηε κoξθή ηεο ππoγξαθήο γηα ιoγαξηαζκφ ηoπ αζιεηή  ηεο αίηεζεο εγγξαθήο απφ ηα πηo πάvσ 

πξφζσπα, ηα πιήξε ζηoηρεία ησv oπoίσλ πξέπεη λα αvαγξάθovηαη ζηεv αίηεζε. ε εηδηθή ζέζε ηεο αίηεζεο 

εγγξαθήο o Γεvηθφο Γξακκαηέαο ηoπ ζσκαηείoπ ζηo oπoίo εγγξάθεηαη o αζιεηήο α) βεβαηψvεη κε ηεv 

ππoγξαθή ηoπ φηη ηα έγγξαθα πξνζθνκίζηεθαλ απφ ηνλ αζιεηή ή ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηελ γνληθή 

επηκέιεηα θαη κέξηκλα, φηη ν αζιεηήο ή ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε γνληθή επηκέιεηα θαη κέξηκλα ππέγξαςαλ 

ηελ αίηεζε ελψπηφλ ηνπ, θαη β) ζέηεη ηε ζθξαγίδα ηoπ ζσκαηείoπ. 



γ. ηελ αίηεζε εγγξαθήο επηζπλάπηνληαη φια ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

 Φσηνηππία ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο ή πηζηνπνηεηηθνχ Γήκoπ/Κoηvφηεηαο, πoπ λα έρεη εθδνζεί 

πξφζθαηα, ή θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, ζην νπνίν έγγξαθν λα δειψλεηαη 

ελππνγξάθσο (θαη κε αλαγξαθή ηνπ πιήξνπο νλνκαηεπψλπκνπ ηνπ ππνγξάθνληνο) φηη ηα 

πξνζθνκηδφκελα ζηνηρεία είλαη αιεζή, 

 ηέζζεξηο (4) θσηoγξαθίεο ηoπ, φκoηεο, θαζαξέο θαη πξφζθαηεο, ηχπoπ αζηπvoκηθήο ηαπηφηεηαο, ή 

ςεθηαθή θσηνγξαθία κε ηελ ςεθηαθή  αλάιπζε πνπ απνηππψλεη επθξηλψο  φια ηα ζηνηρεία ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ εηθνληδφκελνπ (πξνηεηλφκελε αλάιπζε 300 dpi θαη κέγεζνο 4 εθαηνζηψλ πιάηνπο θαη 5 

εθαηνζηψλ χςνπο), 

 πξνζήθνπζα εμφθιεζε ηνπ νξηζζέληνο παξαβφινπ εγγξαθήο , 

 φπνηα άιια έγγξαθα πξναηξεηηθά επηζπκεί ν απνζηνιέαο, φπσο απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξάγξαθν 

13 ηνπ άξζξνπ 5. 

Σνλίδεηαη φηη ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ αζιεηηθνχ δειηίνπ ν αζιεηήο ππνρξενχηαη ζε έθδνζε Κάξηαο 

Τγείαο Αζιεηή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ αζιεηηθφ λφκν.  

 

Όιεο νη αηηήζεηο εγγξαθήο κε ηα επηζπλαπηφκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπο ππoβάιινληαη άκεζα κε αξηζκεκέλν 

θαη ρξνλνινγεκέλν δηαβηβαζηηθφ έγγξαθo ηoπ ζσκαηείoπ ζηo oπoίo αλαθέξεηαη ην ζέκα ηνπ δηαβηβαζηηθνχ 

(π.ρ. “Τπνβνιή αηηήζεσλ εγγξαθήο αζιεηψλ”), θαη κε αξίζκεζε ηα νλφκαηα ησλ αζιεηψλ θαη κε ππνγξαθή 

ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζσκαηείνπ θαη κε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ. Σν ζσκαηείν παξαιακβάλεη 

ππνρξεσηηθά απφ ηελ γξακκαηεία ηεο Δ.Ο.Σ.-A.Ο.Υ., σο απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, αξηζκεκέλε κε πξσηφθνιιν 

θσηνηππία ηνπ δηαβηβαζηηθνχ ἠ email κε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη κε πιήξε αληηγξαθή ηνπ 

δηαβηβαζηηθνχ.  

 

Άπθπo 3 

'Οξoη θαη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο αιιoδαπψv θαη oκoγεvψv αζιεηψv 

1. Δπηηξέπεηαη ε εγγξαθή αιιoδαπψv θαη oκoγεvψv αζιεηψv ζηε δχvακε ζσκαηείoπ-κέιoπο ηεο 

Οκoζπovδίαο. Ωο αιινδαπνί ζεσξνχληαη, α) πνιίηεο θξάηνπο Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), β) 

πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο θαη αληζαγελείο πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηε ρψξα κε άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ, ή είλαη 

θάηνρνη βεβαίσζεο θαηάζεζεο αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο δηακνλήο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 8 ή ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4251/2014 (Α' 8 ) θαη γ) πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο ή αληζαγελείο πνπ δηακέλνπλ 

ζηε ρψξα είηε σο δηθαηνχρνη δηεζλνχο πξνζηαζίαο είηε σο αηηνχληεο δηεζλή πξνζηαζία.  

2. Γηα ηεv εγγξαθή αιιoδαπoχ ή oκoγεvή αζιεηή ζηε δχvακε Διιεvηθoχ ζσκαηείoπ θαη ηεv έθδoζε δειηίoπ 

αζιεηηθήο ηδηφηεηαο, πξέπεη o εvδηαθεξφκεvoο vα ζπγθεvηξψvεη ηηο πξoυπoζέζεηο πoπ oξίδovηαη ζηεv 

παξ. 1 ηνπ άξζξoπ 2  ηoπ παξφvηoο θαλνληζκνχ. 



Γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ν ελδηαθεξφκελνο αιινδαπφο πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ θαη επίζεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο (v. 3386/2005 θαη 

3703/2007 ππνπξγηθή απφθαζε) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηα παξαθάησ (εηδηθά νη, α) πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο 

θαη αληζαγελείο πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηε ρψξα κε άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ, ή είλαη θάηνρνη βεβαίσζεο 

θαηάζεζεο αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο δηακνλήο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 8 ή ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

λ. 4251/2014 (Α' 8 ) θαη β) πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο ή αληζαγελείο πνπ δηακέλνπλ ζηε ρψξα είηε σο δηθαηνχρνη 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο είηε σο αηηνχληεο δηεζλή πξνζηαζία, θάλνπλ ππεχζπλε δήισζε κε χπαξμεο ηνπο γηα 

φζα παξαθάησ έγγξαθα δελ ππάξρνπλ, θαη αξθνχλ ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ εδάθην θαη ζηελ παξ. 7 ηoπ 

άξζξoπ 33 ηoπ v. 2725/1999 έγγξαθα, εθφζνλ πξνζθνκίδνληαη πιήξε): 

α) Δπηθπξσκέλε θσηνηππία ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ (αληί ηνπ αλαθεξφκελνπ παξαπάλσ δειηίνπ ηαπηφηεηαο). 

β) Δπηθπξσκέλε θσηνηππία ηεο άδεηαο παξακνλήο ηνπ ζηελ Διιάδα ή ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηε γνληθή 

κέξηκλα ζε απηφλ, αλ ν αζιεηήο είλαη αλήιηθνο. 

γ) πγθαηάζεζε ησλ αζθνχλησλ ηελ γνληθή κέξηκλα αλειίθνπ αζιεηή πεξί εγγξαθήο ηνπ ζην σκαηείν. 

δ) Βεβαίσζε απφ ην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα γηα ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ (v. 2286/2005, άξζξν 20, 

παξ. 2). ηελ ίδηα βεβαίσζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηακνλήο ηνπ ζηνλ ηφπν γηα ηνλ 

νπνίν βεβαηψλεηαη ε δηακνλή ηνπ. 

Η έθδνζε ηνπ δειηίνπ αζιεηηθήο ηδηφηεηαο ζα είλαη ηζρχνο ελφο (1) έηνπο θαη ζα αλαλεψλεηαη απηφκαηα 

εθφζνλ επαλαπξνζθνκίδεηαη ε βεβαίσζε ππφ ην εδάθην δ'. 

3. Σα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ αξρέο αιινδαπψλ ρσξψλ πξέπεη λα έρνπλ ηελ αξκφδηα βεβαίσζε 

γλεζηφηεηαο ηνπ εγγξάθνπ θαη λα πξνζθνκίδνληαη θαη ζε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

4. Οκoγεvήο ζεσξείηαη o αιιoδαπφο πoπ δεv έρεη ειιεvηθή ππεθoφηεηα, αιιά έρεη ειιεvηθή θαηαγσγή. Γηα ηεv 

απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηoπ oκoγεvή απαηηείηαη ε ππoβoιή: 

α) πηζηoπoηεηηθoχ εγγξαθήο ζηα oηθεία Μεηξψα ειιεvηθoχ δήκoπ ή θoηvφηεηαο ηoπ παηέξα ή ηoπ πάππoπ ή 

ηεο κεηέξαο ή ηεο κάκκεο ηoπ αζιεηή, θαη β) εγγξάθσv πoπ απoδεηθvχoπv ηε ζπγγέvεηα ηoπ αζιεηή κε 

πξφζσπo ηεο αvσηέξσ παηξηθήο ή κεηξηθήο γξακκήο ηo oπoίo έρεη ειιεvηθή ππεθoφηεηα.  

5. Οκoγεvήο αζιεηήο εμoκoηψvεηαη κε εκεδαπφ, φηαv απoθηήζεη θαη ηεv Διιεvηθή ππεθoφηεηα, θαη κέρξη λα 

ηελ απνθηήζεη ινγίδεηαη σο αιινδαπφο. 

 

Άπθπo 4 

Γηαδηθαζία - Υξφvoο δηεvέξγεηαο θαη φξγαvα έγθξηζεο 

1. Οη αηηήζεηο εγγξαθήο (θαη κεηεγγξαθήο θαη δαλεηζκνχ θαη νηαζδήπνηε άιιεο δηαδηθαζίαο )& ηα δειηία 

αζιεηηθήο ηδηφηεηαο εθδίδovηαη απφ ηεv Οκoζπovδία, ε oπoία θαζoξίδεη ηov ηχπo θαη ηo πεξηερφκεvo απηψv 

θαη θάvεη ζρεηηθή γvσζηoπoίεζε ζηα ζσκαηεία - κέιε ηεο. 

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

3. Σεv αίηεζε εγγξαθήο κε ηα δηθαηoιoγεηηθά πoπ ηε ζπvoδεχoπv ειέγρεη o Γεvηθφο Γξακκαηέαο ηεο 

Οκoζπovδίαο. Αv απηφο θξίvεη vφκηκε ηεv αίηεζε θαη πιήξε ηα δηθαηoιoγεηηθά, ηεv θάvεη δεθηή θαη εγγξάθεη 



ηov αηηoχvηα ζηo Μεηξψo Αζιεηψv ηεο Οκoζπovδίαο, εθδίδovηαο ζρεηηθφ δειηίo εγγξαθήο ηoπ ζηo ζσκαηείo 

πoπ επέιεμε. Σo δειηίo ηζρχεη απφ ηεv έθδoζή ηoπ θαη παξέρεη ηo δηθαίσκα ζπκκεηoρήο ηoπ αζιεηή ζε αγψvεο  

4. Αίηεζε εγγξαθήο πoπ δεv έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηov πξoζήθovηα ηξφπo ή δεv έρoπv πξoζθoκηζηεί ηα 

απαηηoχκεvα δηθαηoιoγεηηθά πoπ ηε ζπvoδεχoπv απoξξίπηεηαη θαη επηζηξέθεηαη ζηo ζσκαηείo. 

5. Η παξαδoρή ή ε απφξξηςε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο αζιεηή απφ ηo Γεvηθφ Γξακκαηέα ζεσξείηαη απφθαζε 

ηoπ Γ.. ηεο Οκoζπovδίαο, θαη' εμoπζηoδφηεζε ηoπ oπoίoπ εvεξγεί o Γ. Γξακκαηέαο. 

6. Ο Γ. Γξακκαηέαο, αv δηαπηζηψζεη κηθξoειιείςεηο ζηεv αίηεζε πoπ, θαηά ηεv θξίζε ηoπ, κπoξoχv vα 

δηoξζσζoχv, κπoξεί vα θαιεί ηo εvδηαθεξφκεvo ζσκαηείo ηoπ ππφ εγγξαθή αζιεηή, γηα ηε ζπκπιήξσζε 

απηψλ ησv κηθξoειιείςεσv. 

7. Αv θαηά ηεv εμέηαζε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο δηαπηζησζεί είηε ειιείςεη δηθαηνινγεηηθψλ, είηε 

πιαζηoγξάθεζε ηεο ππoγξαθήο ή ηoπ πηζηoπoηεηηθoχ γέvvεζεο ή ησλ άιισv δηθαηoιoγεηηθψv είηε άιιε 

παξάvoκε πξάμε, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ παξαδoρή ηεο αίηεζεο θαη ηελ έθδoζε ηoπ δειηίoπ, ηo Γ.. ηεο 

Οκoζπovδίαο, χζηεξα απφ ζρεηηθή δηoηθεηηθή εμέηαζε, ή βαζηδφκεvo ζε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε, 

πξoβαίvεη ζε αvάθιεζε ηoπ δειηίoπ απηoχ. Αθφκε κπoξεί vα παξαπέκςεη ηoπο ππαίηηoπο ζηεv Δπηηξoπή 

Φηιάζιoπ Πvεχκαηoο (Δ.ΦI.Π.) θαη vα ππoβάιεη κεvπηήξηα αvαθoξά ζηov Δηζαγγειέα. Σέιoο ε παξάvoκε 

πξάμε ζπvηζηψvηαο θαη πεηζαξρηθφ αδίθεκα, ηηκσξείηαη θαηά ηα πξoβιεπφκεvα ζηov  Πεηζαξρηθφ Καvovηζκφ 

ηoπ άξζξνπ 27 ηoπ v. 2725/1999. 

8. Αv ππoβιεζoχv πεξηζζφηεξεο απφ κηα αηηήζεηο εγγξαθήο αζιεηή ζε δηαθoξεηηθά ζσκαηεία θαη πoπ 

αθoξoχv ηo ίδηo πξφζσπo, ιακβάvεηαη ππφςε θαη εμεηάδεηαη ε αίηεζε πoπ ππoβιήζεθε θαη πξσηoθoιιήζεθε 

πξψηε ζηεv Οκoζπovδία. Αvεμάξηεηα,φκσο, απφ ηo πoηα αίηεζε ηζρχεη θαη εμεηάδεηαη,ε ππoβoιή 

πεξηζζφηεξσv αηηήζεσv ηoπ ίδηoπ αζιεηή ζε δηαθoξεηηθά ζσκαηεία απoηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα, πoπ 

ηηκσξείηαη θαηά ηα oξηδφκεvα ζηov Πεηζαξρηθφ Καvovηζκφ ηεο ΔΟΣ-ΑΟΥ ηoπ άξζξoπ 27 ηoπ v. 2725/1999. 

9. Η αίηεζε εγγξαθήο ησv αζιεηψv θαη ε έθδoζε ησv δειηίσv αζιεηηθήο ηδηφηεηαο απηψv ππέξ ζσκαηείoπ - 

κέιoπο ηεο Οκoζπovδίαο πoπ θέξεη ηεv εκεξoκεvία έγθξηζεο ηεο αίηεζεο εγγξαθήο θαηαρσξoχvηαη ζε εηδηθφ 

βηβιίo, ηo Μεηξψo Αζιεηψv.  

10.Σo δειηίo αζιεηηθήο ηδηφηεηαο εθδίδεηαη ζε δχo (2) αvηίηππα. Σo έvα αvηίηππo παξακέvεη ζηo αξρείo ηεο 

Οκoζπovδίαο. Σo άιιo παξαδίδεηαη ζηo ζσκαηείo ηoπ εγγεγξακκέvoπ αζιεηή. 

11. Όια ηα ππάξρνληα δειηία αλαλεψλνληαη ππνρξεσηηθά θάζε ρξφλν κε ζπλππνγξαθή ηεο αλαλέσζήο ηνπο 

απφ ην ζσκαηείν (κε ζπλππνγξαθή πξνέδξνπ θαη γξακκαηέα ζσκαηείνπ) θαη ηνλ αζιεηή ζηνλ νπνίν ην 

δειηίν αλαθέξεηαη.  Σν ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ησλ αλαλεψζεσλ ησλ 

αζιεηηθψλ δειηίσλ ησλ ήδε εγγεγξακκέλσλ ζηελ νκνζπνλδία αζιεηψλ νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01 

επηεκβξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ. Οη αζιεηέο ησλ νπνίσλ ηα δειηία δελ αλαλεψλνληαη ζηελ ρξνληθή απηή 

πεξίνδν απφ ην ζσκαηείν ζην νπνίν ήηαλ εγγεγξακκέλνη ινγίδνληαη σο απνδεζκεπζέληεο. 

12. Δθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, φπνπ απαηηείηαη ζπλδξνκή νξηζκέλεο 

ειηθίαο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο, ιακβάλεηαη ππφςε σο εκέξα γέλλεζεο απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ην 

πηζηνπνηεηηθφ ή ηε ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ αζιεηή. 



 

 

ΚΔΦΑΛΑIΟ Β' 

 

ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΗ.  

 

Άπθπo 5 

'Οξoη θαη πξoυπoζέζεηο κεηεγγξαθήο αζιεηψv – Γηαδηθαζία 

 

1. Η κεηεγγξαθή αζιεηή απφ έvα ζσκαηείo-κέιoο ηεο Οκoζπovδίαο ζε άιιo επηηξέπεηαη ειεχζεξα ρσξίο 

θαλέλα πεξηνξηζκφ, εθφζov ζπvηξέρoπv ζηo πξφζσπφ ηoπ oη πξoυπoζέζεηο εvφο απφ ηoπο ιφγoπο 

κεηεγγξαθήο πoπ αvαθέξovηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη επηθπιαζζφκελσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηα επφκελα άξζξα. 

 

2. Σα 2  ρξνληθά  δηαζηήκαηα  κέζα ζηελ εηήζηα αγσληζηηθή πεξίνδν ζηα  νπνία θαηαγξάθνληαη ζηε 

γξακκαηεία ηεο Δ.Ο.Σ.-Α.Ο.Υ. νη αηηήζεηο ειεχζεξεο κεηεγγξαθήο, κεηεγγξαθήο πξνζσξηλήο δηάξθεηαο ή 

κεηεγγξαθψλ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ζσκαηείνπ (εμαηξνπκέλσλ ησλ κεηεγγξαθψλ ιφγσ απνδέζκεπζεο) 

νξίδνληαη απφ 21 έσο 30 επηεκβξίνπ & 1 Μαξηίνπ  έσο 19  Απξηιίνπ αθφκα θαη αλ νη ζρεηηθέο αηηήζεηο 

έρνπλ εκεξνκελία απνζηνιήο πξνγελέζηεξε ηεο ρξνληθήο απηήο πεξηφδνπ. 

Αηηήζεηο κε ζπζηεκέvo θάθειo εκεξνκελίαο απνζηνιήο κέζα ζηα αλσηέξσ ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

πξσηoθoιιoχvηαη ηεv ίδηα εκέξα πoπ πεξηέξρovηαη ζηα γξαθεία ηεο Οκoζπovδίαο θαη ζεσξoχvηαη 

εκπξφζεζκεο, εθφζov πεξηέιζoπv ζηεv Οκoζπovδία δέθα πέvηε (15) ηo πoιχ εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήμε 

ηεο πξoζεζκίαο ησv κεηεγγξαθψv ή γηα ζαξάληα πέληε (45) ην πνιχ εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο 

πξoζεζκίαο ησv κεηεγγξαθψv εάλ δελ παξειήθζεζαλ εγθαίξσο απφ ηελ Οκνζπνλδία γηα ιφγνπο πνπ 

απνδεηθλχεη φηη δελ θέξεη επζχλε ν απνζηνιέαο. 

Οη αηηήζεηο γίλνληαη δεθηέο  ζε νηαδήπνηε κνξθή, αθφκε θαη ςεθηαθή.  

Ο ελδηαθεξφκελνο αζιεηήο ππνβάιιεη ππνγεγγξακέλε απφ ηνλ ίδην αίηεζε κεηεγγξαθήο πξoο ηεv 

Οκoζπovδία κέζσ δηαβηβαζηηθoχ εγγξάθoπ ηoπ ζσκαηείoπ ζηo oπoίo επηζπκεί ηε κεηεγγξαθή ηoπ o αζιεηήο. 

Αv o αζιεηήο είvαη αvήιηθoο, απαηηείηαη ε παξoρή έγγξαθεο ζπγθαηάζεζεο ησv πξoζψπσv πoπ αζθoχv ηε 

γovηθή κέξηκvα ζ' απηφv. 

Η αίηεζε θαηαηίζεηαη θαη πξσηoθoιιάηαη ζηα γξαθεία ηεο Οκoζπovδίαο επί απoδείμεη ή κε ζπζηεκέvo 

θάθειo ηoπ ζσκαηείoπ ζηo oπoίo επηζπκεί ηε κεηεγγξαθή o αζιεηήο θαη πoπ ζα έρεη εκεξoκεvία θαηάζεζεο 

ηo αξγφηεξo ηεv εκεξoκεvία ιήμεο ηεο πξoζεζκίαο ησv κεηεγγξαθψv.  

 

3. Η αίηεζε κεηεγγξαθήο πεξηέρεη: 

α. Σα ζηoηρεία ηoπ αηηoχvηoο αζιεηή (φvoκα, επίζεηo, παηξψvπκo, έηoο γέvvεζεο, θαηoηθία, αξηζκφ 



ηειεθψvoπ, αξηζκφ Μεηξψoπ απηoχ ζηεv Οκoζπovδία θαη ηo ζσκαηείo ζηo oπoίo αvήθεη) θαη φζα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη ππνγξαθέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2. 

β. Σo ιφγo ή ηoπο ιφγoπο ηεο δεηoχκεvεο κεηεγγξαθήο.  

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

 

4. Η αίηεζε ζπvoδεχεηαη απφ ηα απαηηoχκεvα έγγξαθα απoδεηθηηθά ζηoηρεία θαη δηθαηoιoγεηηθά πoπ 

ζεκειηψvoπv ηov επηθαιoχκεvo ιφγo κεηεγγξαθήο θαη απφ παξάβoιo κεηεγγξαθήο (ηνπ άξζξνπ 10), πoπ 

θαηαηίζεηαη ζηα γξαθεία ηεο Οκoζπovδίαο ή κε ηαρπδξoκηθή επηηαγή.   

 

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

αίηεζεο ζηεv αξκφδηα Δπηηξoπή κεηεγγξαθψv, ζηεv oπoία κπoξεί vα ππoβιεζεί θαη ζρεηηθφ ππφκvεκα πξoο 

ππoζηήξημε θαη  εvίζρπζε ηεο αίηεζεο κεηεγγξαθήο.  

 

6. Καηά ηε ζπδήηεζε ησv αηηήζεσv κεηεγγξαθήο  ηα ζσκαηεία έρνπλ δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη κφλν κε 

γξαπηφ ζεκείσκα. 

 

7. Δθφζov ε αίηεζε κεηεγγξαθήο ηoπ αζιεηή γίvεη δεθηή, εθδίδεηαη δειηίo αζιεηηθήο ηδηφηεηαο ζηo vέo 

ζσκαηείo ηoπ. 

 

8. Η ππoγξαθή απφ αζιεηή αηηήζεσv κεηεγγξαθήο ππέξ δχo ή πεξηζζoηέξσv ζσκαηείσv, θαηά ηεv ίδηα 

κεηεγγξαθηθή πεξίoδo απoηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα, πoπ ηηκσξείηαη θαηά ηα oξηδφκεvα ζηov Καvovηζκφ 

ηεο Οκoζπovδίαο ηoπ άξζξνπ 27 ηoπ v. 2725/1999. 'Οζov δε αθoξά ηηο αηηήζεηο κεηεγγξαθήο ηoπ αζιεηή, 

ιακβάvεηαη ππφςε θαη θξίvεηαη απφ ηεv Δπηηξoπή κεηεγγξαθψv ε αίηεζε πoπ πξσηoθoιιήζεθε πξψηε ζηεv 

Οκoζπovδία. 

 

 

9. Πξηλ εμεηαζζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο ΔΟΣ-ΑΟΥ πεξίπησζε κεηεγγξαθήο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο πην πάλσ παξαγξάθνπο, είλαη δπλαηή ε αλάθιεζε ηεο κίαο ή ησλ πεξηζζνηέξσλ αηηήζεσλ, 

ηφζν εθ κέξνπο ηνπ αζιεηή φζν θαη εθ κέξνπο ηνπ ή ησλ ζσκαηείσλ πνπ ηελ ππέβαιαλ. 

 

10. Αζιεηήο ηoπ oπoίoπ έγηvε δεθηή ή απoξξίθζεθε ε αίηεζε κεηεγγξαθήο, γηα oπoηoδήπoηε ιφγo, δεv 

επηηξέπεηαη vα ππoβάιεη vέα αίηεζε κεηεγγξαθήο ζηεv ίδηα κεηεγγξαθηθή πεξίoδo, εθηφο εάλ ε αίηεζε 

ππνβάιιεηαη ιφγσ απνδέζκεπζεο. 

 

11. Αζιεηήο πoπ ππέβαιε αίηεζε κεηεγγξαθήο δεv έρεη δηθαίσκα ζπκκεηoρήο ζε αγψvεο πξηv απφ ηεv 

έγθξηζε ή απφξξηςε ηεο κεηεγγξαθήο. Σo πξoεγoχκεvo εδάθηo δεv εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε ζπγθξφηεζεο 



ηεο Δζvηθήο Οκάδαο θαη αγψvσv απηήο, oπφηε ηo Γ.. ηεο Οκoζπovδίαο κπoξεί vα επηηξέπεη ηε ζπκκεηoρή 

ηoπ ππφ κεηεγγξαθή αζιεηή ζηoπο αγψvεο ηεο Δζvηθήο oκάδαο. 

 

12. Δγγξαθή αζιεηή πνπ δηαγξάθεηαη απφ ηελ δχλακε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ γηα πεηζαξρηθφ ηνπ παξάπησκα, 

γηα ην νπνίν έρεη ελεκεξσζεί θαη ζπκθσλήζεη ην Γ.. ηεο Δ.Ο.Σ.-Α.Ο.Υ., δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη ζε άιιν 

αζιεηηθφ ζσκαηείν πξηλ απφ ηελ πάξνδν ελφο (1) ηνπιάρηζηνλ έηνπο απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο δηαγξαθήο. 

 

13. Αλαγλσξίδεηαη ν ρξφλνο δέζκεπζεο ησλ αζιεηψλ κε ηα ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ, εθφζνλ κε ηελ ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ή κεηεγγξαθήο ηνπο ζε απηά, ζπλππνβάιιεηαη θαη ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε ην νπνίν 

θαζνξίδεηαη ξεηά ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ππνβαιιφκελν 

ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ θέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά λφκηκνπ θαη γλεζίνπ εγγξάθνπ. 

 

14. Κάζε ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα απνθηήζεη θαηά ηηο κεηεγγξαθέο ζπλνιηθά κφλν είθνζη (20) αζιεηέο 

απφ νπνηαδήπνηε αηηία ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηνπ ζσκαηείνπ απφ ην νπνίν κεηεγγξάθνληαη. Οη αζιεηέο πνπ 

απνθηνχληαη κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ ζσκαηείνπ απφ ην νπνίν κεηεγγξάθεηαη θαη φζνη εληάζζνληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ αξηζκφ 20. 

 

15. σκαηείν κπνξεί λα δαλείζεη αζιεηή ζε άιιν ζσκαηείν κε έγγξαθν ην νπνίν ζα θαζνξίδεη ηελ δηάξθεηά  

ηνπ. Σν έγγξαθν απηφ κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη αλά πάζα ζηηγκή θαη πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζηελ 

νκνζπνλδία ψζηε ε νκνζπνλδία λα θαζίζηαηαη απαξαίηεηνο γλψζηεο, θνηλσλφο θαη εγγπεηήο ηεο 

ζπκθσλίαο.  

 

16. Όηη αθνξά ζε ζέκαηα κεηεγγξαθήο αζιεηή ιφγσ κεηνίθεζεο γηα νηνδήπνηε ιφγν ηζρχεη φζα πξνβιέπεη ν 

αζιεηηθφο λφκνο.  

 

Άξζξo 6 

Όξγαvα έγθξηζεο κεηεγγξαθψλ- Δπηηξνπή κεηεγγξαθψλ  

1. Με απφθαζε ηoπ Γηoηθεηηθoχ πκβoπιίoπ ηεο Οκoζπovδίαο ζπγθξoηείηαη ηξηκειήο επηηξoπή, ε oπoία είvαη 

αξκφδηα vα εμεηάδεη, vα θξίvεη θαη vα απoθαζίδεη γηα ηηο αηηήζεηο κεηεγγξαθψv. 

2. Η αvσηέξσ επηηξoπή, πνπ έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο απoηειείηαη απo ηov Πξφεδξo ή απφ ηov 

Αληηπξφεδξo ηoπ Γ.. ηεο ΔΟΣ-ΑΟΥ, σο Πξφεδξo, ηo Γεvηθφ Γξακκαηέα ή έλα κέινο ηνπ Γ.. απηήο θαη απφ 

έλα (1) θίιαζιν, θαηά πξoηίκεζε voκηθφ. Ο Γεvηθφο Γξακκαηέαο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ εθηειεί ρξέε Πξoέδξoπ, 

αv o Πξφεδξoο απoπζηάδεη ή θσιχεηαη. 

3. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή δηαξθoχο θσιχκαηoο εvφο απφ ηoπο θηιάζιoπο, απηφ αvηηθαζίζηαηαη απφ 

άιιo κε απφθαζε ηoπ Γ.. ηεο Οκoζπovδίαο. 

4. Η απφθαζε ηεο Δπηηξoπήο κεηεγγξαθψv, εγθξηηηθή ή απoξξηπηηθή, πξέπεη vα ππoβάιιεηαη ζηo Γ.. ηεο 



Οκoζπovδίαο γηα επηθχξσζε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 

5. Η απφθαζε ηεο Δπηηξoπήο κεηεγγξαθψv επηθπξψvεηαη ππoρξεσηηθά απφ ηo Γ.. ηεο Οκoζπovδίαο.  

6. Αv ε επηθπξσηηθή απφθαζε ηoπ Γ.. ηεο Οκoζπovδίαο δεv εθδoζεί κέζα ζε απoθιεηζηηθή πξoζεζκία 

εμήληα (60) εκεξψv απφ ηεv, θαηά πεξίπησζε, ππνβνιή ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξoπήο κεηεγγξαθψv, 

εγθξηηηθή ή απoξξηπηηθή, ε κεηεγγξαθή ζεσξείηαη ζπvηειεζκέvε ή απνξξηθζείζα, εθφζov απφ ηα 

δηθαηoιoγεηηθά πoπ ππoβιήζεθαv απoδεηθvχεηαη ε voκηκφηεηα ηεο αηηoχκεvεο κεηεγγξαθήο ή ε απφξξηςή 

ηεο. 

 

 

Άξζξν 7 

Μεηεγγπαθή λόγω διάλςζηρ, διαγπαθήρ, αvαζηoλήρ δπαζηηπιόηηηαρ, απώλειαρ ηηρ ειδικήρ αθληηικήρ 

αvαγvώπιζηρ ζωμαηείoς, μη ανανέωζηρ αθληηικού δεληίος, ζςγσώνεςζηρ ζωμαηίος, αποδέζμεςζηρ, 

αγωνιζηικήρ αππαξίαρ, λόγω μεηοίκηζηρ ηος αθληηή για ζποςδέρ ή για επαγγελμαηικούρ λόγοςρ ηος 

ίδιος ή ηων γονέων ηος,  ελεύθεπηρ μεηαγπαθήρ άνω ηων 18 εηών. 

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

ζσκαηείo ηεο πξoηίκεζήο ηoπ, αv ηo ζσκαηείo πoπ αvήθεη : 

α) Γηαιχζεθε κε απφθαζε ηεο Γ.. απηoχ ή κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ή απψιεζε ηεv εηδηθή αζιεηηθή 

αvαγvψξηζή ηoπ ή δηαγξάθεθε απφ ηε δχvακε ηεο Οκoζπovδίαο, ππφ ηov φξo φηη ε θαηά πεξίπησζε δηάιπζε 

ή ε απψιεηα ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αvαγvψξηζεο ή ε δηαγξαθή απoδεηθvχεηαη κε επίζεκo έγγξαθo.  

ε απηή ηεv πεξίπησζε ηo κεηεγγξαθηθφ δηθαίσκα κπoξεί vα αζθεζεί απφ ηεv επφκεvε ηεο εκεξoκεvίαο 

δηάιπζεο ή δηαγξαθήο ή ηεο απψιεηαο ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αvαγvψξηζεο ηoπ ζσκαηείoπ. 

β) Τπέβαιε δήισζε πεξί αvαζηoιήο δξαζηεξηφηεηαο ζηo άζιεκα πoπ επηδίδεηαη o αζιεηήο γηα έvα (1) έηoο ή 

δήισζε πεξί κε ζπκκεηoρήο ζηo πξσηάζιεκα ηεο αλψηεξεο θαηεγνξίαο ή δελ ζπκκεηέζρε ζην πξσηάζιεκα 

ηεο αλψηεξεο θαηεγνξίαο, παξφιν πνπ δήισζε ζπκκεηνρή, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.  

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο o αζιεηήο κπoξεί vα αζθήζεη ην κεηεγγξαθηθφ ηoπ δηθαίσκα απφ ηεv επoκέvε ηεο 

δήισζεο αvαζηoιήο δξαζηεξηφηεηαο ή κε ζπκκεηoρήο ηoπ ζσκαηείoπ ζηo Πξσηάζιεκα. Σφηε ζεσξείηαη φηη 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 αλψηεξεο θαηεγνξίαο ή ε κε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζ' απηφ επαvαιεθζεί θαη γηα 2ε αγσvηζηηθή πεξίoδo, o αζιεηήο είvαη ειεχζεξoο vα κεηεγγξαθεί ζε ζσκαηείo 

ηεο πξoηίκεζήο ηoπ, ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. 

γ) Γελ ππέβαιε αίηεζε αλαλέσζεο ηνπ αζιεηηθνχ δειηίνπ, κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 

αλσηέξσ άξζξα (φπσο π.ρ. νη πξνβιεπφκελεο ππνγξαθέο θαη ησλ δχν κεξψλ) θαη κε εμφθιεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θφζηνπο αλαλέσζεο, κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ αλαθνηλψλνληαη θαη νξίδνληαη απφ ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηεο ΔΟΣ-ΑΟΥ. 

Αζιεηήο γηα ηνλ νπνίνλ δελ ππεβιήζε αίηεζε αλαλέσζεο ηνπ αζιεηηθνχ δειηίνπ, ζεσξείηαη α) φηη δελ 



ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα ησλ ελ ελεξγεία αζιεηψλ ηνπ ζσκαηείνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ 

Οκνζπνλδία θαη β) φηη απνδεζκεχζεθε απφ ην ζσκαηείν ηνπ, θαη έρεη ην δηθαίσκα λα κεηεγγξαθεί ζε 

ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ. 

ε απηή ηεv πεξίπησζε ε κεηεγγξαθή ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζζεί ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

αλαλέσζεο ηνπ αζιεηηθνχ δειηίνπ, θαη ιακβάλεηαη ππ΄ φςε ε κε νηαδήπνηε εκεξνκελία ζρεηηθή αίηεζε 

κεηεγγξαθήο. 

δ) Η κεηεγγξαθή γηα ζπνπδέο ή γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ αζιεηνχ ή ησλ γνλέσλ ηνπ θαη γηα 

φζνπο αζιεηέο ζπκπιεξψλνπλ ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλα πεξηνξηζκφ θαη κπνξεί 

λα ιάβεη ρψξα ειεχζεξα ηηο πξνβιεπφκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

2. Η κεηεγγξαθή αζιεηή πoπ ζπvηξέρεη ζηo πξφζσπφ ηoπ έvαο απφ ηoπο πξoβιεπφκεvoπο ζηo άξζξo απηφ 

ιφγoπο κεηεγγξαθήο γίvεηαη, χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηoπ πξoο ηεv Δπηηξoπή κεηεγγξαθψv, πoπ 

δηαβηβάδεηαη κε έγγξαθo ηoπ ζσκαηείoπ ζηo oπoίo επηζπκεί ηε κεηεγγξαθή ηoπ απηφο θαη απφθαζε ηεο 

Δπηηξoπήο κεηεγγξαθψv, πoπ επηθπξψvεηαη ππoρξεσηηθά απφ ηo Γ.. ηεο Οκoζπovδίαο.  

 

Άξζξo 8 

Μεηεγγξαθέο αζιεηψv ζσκαηείoπ πξoεξρoκέvoπ απφ ζπγρψvεπζε  

1. Γηα ηoπο αζιεηέο πoπ κεηαθηvoχvηαη ιφγσ ζπγρψvεπζεο ζσκαηείσv ή ηκεκάησv ζσκαηείσv, εθαξκφδovηαη 

oη δηαηάμεηο ηoπ άξζξoπ 9 ηoπ v. 2725/1999, ζε ζπvδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξ. 24731/22-10-1999 

απφθαζεο ηoπ αξκφδηoπ γηα ηov Αζιεηηζκφ Τπoπξγoχ (ΦΔΚ 1976, Β', 4-11-1999).  

2. Οη αζιεηέο πoπ δεv δειψvovηαη απφ ηo πξoεξρφκεvo απφ ζπγρψvεπζε ζσκαηείo ζηεv Οκoζπovδία γηα 

έvηαμή ηoπο ζηε δχvακε ηoπ ζσκαηείoπ απηoχ, ζεσξoχvηαη απoδεζκεπκέvoη θαη κπoξoχv vα κεηεγγξαθoχv  

ζε ζσκαηείo ηεο πξoηίκεζήο ηoπο.  

 

Άξζξo 9 

Μεηεγγξαθή αζιεηψv ζσκαηείσv ζρoιείσv ή ζρoιψv 

Αζιεηήο o oπoίoο αvήθεη ζηε δχvακε ζρoιείoπ ή ζρoιήο πoπ ζπκκεηέρεη ζηoπο αγψvεο σο αζιεηηθφ 

ζσκαηείo έρεη δηθαίσκα vα κεηεγγξαθεί ειεχζεξα ζε ζσκαηείo ηεο πξoηίκεζήο ηoπ, φηαv παχζεη vα έρεη ηεv 

ηδηφηεηα ηoπ καζεηή ή ηoπ ζπoπδαζηή ηoπ ζρoιείoπ ή ηεο ζρoιήο, ή vα παξακείvεη ζηo ζσκαηείo ηoπ 

ζρoιείoπ ή ηεο ζρoιήο.  

 

Άξζξν 10 

Παξάβνια κεηεγγξαθψλ-δαλεηζκψλ-αλαλέσζεο 

Όια ηα παξάβνια, ησλ νπνίσλ ην νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα απνθαζίδεηαη απφ ην Γ ηεο ΔΟΣ-ΑΟΥ, ζα είλαη 

εληαία θαη ηα ζπλνιηθά πνζά ζα πεξηέξρνληαη αξρηθά ζηελ νκνζπνλδία θαη αθνινχζσο ζα γίλεηαη ζπλνιηθή 

εθθαζάξηζε θαη ην ππνινηπφκελν πνζφ ζα απνδίδεηαη ζηα ζσκαηεία. Όια ηα παξάβνια θαηαβάιινληαη απφ 

ηα ζσκαηεία πνπ ππνδέρνληαη ηνπο αζιεηέο πιελ ηεο παξαθάησ πεξίπησζεο ε'. 
 



α. Απφ ην παξάβνιν γηα κεηεγγξαθή κε αηηηνινγία “νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ” γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

αζιεηήο κεηεγγξάθεηαη απφ ην έλα ζσκαηείν ζην άιιν, νξίδεηαη ην 70% ηνπ πνζνχ ζα πεξηέξρεηαη ζην 

ζσκαηείν πνπ ζπλαηλεί ζηε κεηεγγξαθή ηνπ αζιεηή, θαη ην ππφινηπν πνζφ ζα πεξηέξρεηαη ζηελ νκνζπνλδία. 

β. Απφ ην παξάβνιν γηα κεηεγγξαθή κε αηηηνινγία “κε ζπλαίλεζε”, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζιεηήο 

κεηεγγξάθεηαη ζε άιιν ζσκαηείν, κε ηελ ζπλαίλεζε ηνπ ζσκαηείνπ απφ ην νπνίν ν αζιεηήο θεχγεη αιιά 

ρσξίο νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα , φιν ην πνζφ ζα πεξηέξρεηαη ζηελ νκνζπνλδία. 

γ. Απφ ην Παξάβνιν γηα κεηεγγξαθή κε αηηηνινγία “ρσξίο ζπλαίλεζε” γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζιεηήο 

κεηεγγξάθεηαη ζε άιιν ζσκαηείν ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηνπ ζσκαηείνπ απφ ην νπνίν ν αζιεηήο θεχγεη, φιν ην 

πνζφ ζα πεξηέξρεηαη ζηελ νκνζπνλδία. 

δ. Απφ ην παξάβνιν γηα κεηεγγξαθή κε αηηηνινγία “δαλεηζκφο κε ππνζρεηηθή” απφ ην έλα ζσκαηείν ζην άιιν 

ην 50% ηνπ πνζνχ ζα πεξηέξρεηαη ζηελ Οκνζπνλδία θαη ην ππφινηπν 50% ζα πεξηέξρεηαη ζην ζσκαηείν πνπ 

δαλείδεη ηνλ αζιεηή.  

ε. Σν παξάβνιν γηα κεηεγγξαθή κε αηηηνινγία “επηζηξνθή” ιφγσ ιήμεο ηνπ δαλεηζκνχ θαη επαλαθνξά αζιεηή 

ζην ζσκαηείν πνπ ηνλ είρε δαλείζεη, αληίζεηα κε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, θαηαβάιιεηαη απφ ην 

ζσκαηείν πνπ δαλείζζεθε ηνλ αζιεηή θαη ηνλ επηζηξέθεη ζην ζσκαηείν απφ ηνλ νπνίν ηνλ δαλείζζεθε, θαη ην 

νπνίν πνζφ πεξηέξρεηαη ζηελ νκνζπνλδία. 

η. Σν παξάβνιν γηα  κεηεγγξαθή γηα ζπνπδέο ή γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ αζιεηνχ ή ησλ 

γνλέσλ ηνπ θαη γηα φζνπο αζιεηέο ζπκπιεξψλνπλ ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο απνθαζίδεηαη απφ ην Γ. ηεο 

ΔΟΣ-ΑΟΥ θαη πεξηέξρεηαη φιν ζηελ νκνζπνλδία. 

δ. Σν παξάβνιν εηήζηαο αλαλέσζεο αζιεηηθνχ δειηίνπ απνθαζίδεηαη απφ ην Γ. ηεο ΔΟΣ-ΑΟΥ θαη 

πεξηέξρεηαη φιν ζηελ νκνζπνλδία. 

 

Άξζξν 11 

Σειηθέο Γηαηάμεηο 

1. 'Οπoπ ζηov παξφvηα Καvovηζκφ αvαθέξεηαη "αζιεηήο" voείηαη θαη αζιήηξηα. 

2. 'Οπνπ ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ αλαθέξεηαη ζπκκεηνρή αζιεηή ζε αγψλεο ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ, σο 

ζπκκεηνρή δελ ζεσξείηαη ε απιή αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ αζιεηή ζην θχιιν αγψλα, αιιά κφλν ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ αγψλα σο βαζηθνχ ή σο αλαπιεξσκαηηθνχ (αιιαγήο). 

3. Σo Γ.. ηεο ΔΟΣ-ΑΟΥ κε απφθαζή ηνπ κπνξεί λα εμεηδηθεχεη,  θαζoξίδνληαο ζπκπιεξσκαηηθά 

ιεπηoκέξεηεο, λα εξκελεχεη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, κε ηεv πξoυπφζεζε φηη νη απνθάζεηο ηνπ Γ δεv ηνλ 

θαηαζηξαηεγoχv.  

4. Καηά ηεο απφθαζεο ηoπ Γ.. ηεο Οκoζπovδίαο, ζρεηηθά κε ηεv παξαδoρή ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ή 

κεηεγγξαθήο αζιεηή, επηηξέπεηαη πξoζθπγή ζηo Αvψηαηo πκβoχιηo Δπίιπζεο Αζιεηηθψv Γηαθoξψv 

(Α..Δ.Α.Γ.) εθ κέξνπο εθείλνπ πνπ εηηήζεθε ή εθείλνπ πνπ ππέζηε άκεζε βιάβε απφ ηελ πξσηφδηθε 

απφθαζε.  Η πξoζθπγή αζθείηαη ζχκθσvα κε ηηο δηαηάμεηο ησv άξζξσv 124 θαη επφκεvα ηoπv. 2725/1999, ζε 

πξoζεζκία oθηψ (8) εκεξψv, πoπ αξρίδεη απφ ηεv επoκέvε ηεο θαζ' oηovδήπoηε ηξφπo θoηvoπoίεζεο ή 



γvψζεο ηεο πξoζβαιιoκέvεο απφθαζεο. 

5. Η δηαδηθαζία εγγξαθήο ή κεηεγγξαθήο αιινδαπνχ αζιεηή ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ησλ 

δηεζλψλ θαλνληζκψλ, ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

6. ηελ πεξίπησζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ππάξρνληνο αλελεξγνχ αζιεηηθνχ δειηίνπ,  ν αζιεηήο ππνρξενχηαη ζε 

έθδνζε θαη ηεο Κάξηαο Τγείαο Αζιεηή.  

7. Γηα ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο  θαλνληζκνχ  ειήθζεζαλ ππφςε νη ηζρχνληεο Γηεζλείο θαλνληζκνί 

8. Ο παξψλ Καλνληζκφο πνπ πεξηέρεη 11 άξζξα ςεθίζηεθε απφ ηε Γεvηθή πvέιεπζε ησv ζσκαηείσv - κειψv 

ηεο Οκoζπovδίαο, επηθπξψζεθε θαη εγθξίζεθε νκφθσλα απφ ηε Γ.. ηεο ΔΟΣ – ΑΟΥ ηεο 12.01.2020 θαη 

ηζρχεη ζχκθσvα κε ηηο δηαηάμεηο ησv άξζξσv 27 θαη 33 παξ. 3 θαη 7 ηoπ v. 2725/1999. 

 

 

 


