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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛ.Ο.Π.
Άρθρο 1: Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων
αθλητών
Α. Για την εγγραφή Ελλήνων αθλητών στη δύναμη οποιουδήποτε
αθλητικού σωματείου της ΕΛ.Ο.Π θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να
έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται
από το νόμο, τον καταστατικό και τον κανονισμό της ΕΛ.Ο.Π και να
καταβάλλει το αντίτιμο εγγραφής, όπως αυτό ορίζεται υπό του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Ο.Π.
Β. Να μην έχει δελτίο εγγραφής (αθλητικής ιδιότητας) σε άλλο
σωματείο του ιδίου κλάδου άθλησης.
Γ. Αθλητής που έχει διαγραφεί λόγω ποινής από τη δύναμη
σωματείου με απόφαση του ή με απόφαση της αθλητικής
ομοσπονδίας ή ο οποίος στερήθηκε τη φίλαθλη ιδιότητα του, έχει το
δικαίωμα να εγγραφεί πάλι σε σωματείο ως αθλητής μετά την
παρέλευση του χρόνου τιμωρίας του.
Δ. Ειδικά όμως, στη περίπτωση που η στέρηση της φίλαθλης
ιδιότητας επιβάλλεται για διάστημα μεγαλύτερο από τρία (3) έτη, ο
αθλητής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί πάλι ως αθλητής, μόνο μετά
την παρέλευση του χρόνου που στερήθηκε την φίλαθλη ιδιότητα του.
Αν για τη στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας ευθύνεται το σωματείο
του, ο αθλητής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί σε οποιοδήποτε άλλο,
μετά την παρέλευση του χρόνου τιμωρίας του.

Άρθρο 2 : Δικαιολογητικά εγγραφής αθλητών
Για την κατά το προηγούμενο άρθρο, εγγραφή αθλητή στη δύναμη
σωματείου, χρειάζεται η υποβολή στην ΕΛ.Ο.Π των ακολούθων
δικαιολογητικών:
Α. Σχετικού εντύπου (αίτησης εγγραφής), της αθλητικής
ομοσπονδίας, που υπογράφεται από τον αθλητή, προκειμένου δε για
ανήλικους και έγγραφης συγκατάθεσης εκείνων που ασκούν τη
γονική μέριμνα στον αθλητή. Η εν λόγω συγκατάθεση αφορά όλους
τους, κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, ανήλικους (όσοι δεν
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους).
Β. Πιστοποιητικού γεννήσεως Δήμου ή Κοινότητας της Ελλάδας, για
την εγγραφή του αθλητή στα αντίστοιχα Μητρώα, φωτοτυπία της
Αστυνομικής Ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.
Γ. Βεβαίωσης στο δελτίο Εγγραφής, για την υγεία του αθλητή, από
πιστοποιημένους ιατρούς σύμφωνα με τα απαιτούμενα που ορίζει ο
εσωτερικός κανονισμός της ΕΛ.Ο.Π.
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Δ. Δύο φωτογραφιών του αθλητή, τύπου Αστυνομικής ταυτότητας.
Ε. Διαβιβαστικό έγγραφο του σωματείου προς την ΕΛ.Ο.Π.

Άρθρο 3: Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής αλλοδαπού
αθλητή
Α. Επιτρέπεται η εγγραφή αλλοδαπού αθλητή στη δύναμη ελληνικού
σωματείου σύμφωνα με τις διατάξεις των, κατά περίπτωση, διεθνών
κανονισμών, του καταστατικού της ΕΛ.Ο.Π και της Ελληνικής
νομοθεσίας.
Β. Οι αλλοδαποί αθλητές εγγράφονται στην δύναμη των σωματείων,
προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά του άρθρου 2 του
παρόντος και καταβάλλοντας το παράβολο εγγραφής όπως αυτό έχει
οριστεί υπό του ΔΣ της ΕΛ.Ο.Π.
Γ. Η συμμετοχή των αλλοδαπών αθλητών στα εθνικά πρωταθλήματα
και στους σχολικούς αγώνες μετά την εγγραφή τους, ισχύει όπως
προβλέπεται από το Καταστατικό και τον τεχνικό κανονισμό της
ΕΛ.Ο.Π.

Άρθρο 4: Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής ομογενή
αθλητή
Α. Επιτρέπεται η εγγραφή ομογενή αθλητή στη δύναμη ελληνικού
σωματείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των, κατά περίπτωση, διεθνών
κανονισμών, του καταστατικού της ΕΛ.Ο.Π και της Ελληνικής
νομοθεσίας.
Β. Οι ομογενείς αθλητές εγγράφονται στην δύναμη των σωματείων,
προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά του άρθρου 2 του
παρόντος και καταβάλλοντας το παράβολο εγγραφής όπως αυτό έχει
οριστεί υπό του ΔΣ της ΕΛ.Ο.Π.
Γ. Η συμμετοχή των ομογενών αθλητών στα εθνικά πρωταθλήματα
και στους σχολικούς αγώνες μετά την εγγραφή τους, ισχύει όπως
προβλέπεται από το Καταστατικό και τον τεχνικό κανονισμό της
ΕΛ.Ο.Π.
Δ. Για την απόδειξη της ιδιότητας του ομογενή, χρειάζεται η
συνυποβολή - μαζί με την αίτηση εγγραφής και με τα λοιπά
δικαιολογητικά που ορίζονται από την παρούσα απόφαση για τους
Έλληνες - και απόφασης του Συμβουλίου Ιθαγενείας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που θα βεβαιώνει την ιδιότητα του αθλητή ως ομογενή
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από πατρική ή μητρική γραμμή. Στην τελευταία περίπτωση είναι
απαραίτητη η συνυποβολή πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα
Ελληνικού δήμου ή κοινότητας του πατέρα ή της μητέρας ή της
μαμής του αθλητή.
Ε. Με τους ομογενείς εξομοιώνονται επίσης και όσοι έχουν διπλή
υπηκοότητα ( Ελληνική και άλλη ), καθώς και όσοι αποκτήσουν στο
εξής, με οποιοδήποτε τρόπο, και την ελληνική υπηκοότητα. Η
ιθαγένεια του πατέρα ή της μητέρας ή του παππού ή της μαμής του
ομογενή αθλητή αποδεικνύεται μόνο με πιστοποιητικό εγγραφής στα
μητρώα οικείου Δήμου ή Κοινότητας της Ελλάδας, το οποίο πρέπει
να επισυνάπτεται στην αίτηση εγγραφής και στην οποία, επίσης,
πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση της αντίστοιχης αθλητικής
Ομοσπονδίας της χώρας από την οποία προέρχεται ότι δεν ανήκει σε
σωματείο της δύναμης της. Στην έννοια των σωματείων δεν
περιλαμβάνονται τα Πανεπιστήμια και τα σχολεία.
Ζ. Ομογενής αθλητής εξομοιώνεται με ημεδαπό, όταν αποκτήσει
μεταγενέστερα την ελληνική ιθαγένεια ή χάσει την υπηκοότητα του
ξένου κράτους, εφόσον αυτά βεβαιώνονται με έγγραφο ημεδαπής ή
αλλοδαπής κρατικής αρχής.

Άρθρο 5:Ακυρότητες - Κυρώσεις
Α. Αθλητής που υπογράφει δελτίο εγγραφής στη δύναμη σωματείου,
ενώ ήδη είναι γραμμένος άλλο σωματείο, τιμωρείται με ποινή
αποκλεισμού ενός ( 1 ) έτους από κάθε αγώνα και η αίτηση εγγραφής
απορρίπτεται.
Β. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και
στην περίπτωση υπογραφής από τον αθλητή δελτίων μεταγραφής
υπέρ δύο (2) ή περισσοτέρων σωματείων.
Γ. Προσβολή του δελτίου εγγραφής ή μεταγραφής αθλητή, για
οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, δικαιούται να ασκήσει κάθε
σωματείο της ίδιας κατηγορίας με το σωματείο στο οποίο ανήκει ο
αθλητής του οποίου προσβάλλεται η εγγραφή ή μεταγραφή, επειδή
τεκμαίρεται ότι έχει έννομο συμφέρον.

Άρθρο 6 : Γενικές Διατάξεις
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό,
αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Π.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛ.Ο.Π.
Άρθρο 1: Επιτροπή Μεταγραφών – Αρμοδιότητες
Α. Η Ομοσπονδία συγκροτεί, με απόφαση του Διοικητικού της
Συμβουλίου, επιτροπή μεταγραφών, η οποία είναι αρμόδια να
αποφασίζει για κάθε αίτηση μεταγραφής του αθλήματος. Η ανωτέρω
επιτροπή αποτελείται τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Ο Πρόεδρος της
επιτροπής και τα μέλη αυτής ορίζονται από το ΔΣ της ΕΛ.Ο.Π.
Β. Η απόφαση της επιτροπής μετεγγραφών, εγκριτική ή απορριπτική,
πρέπει να υποβάλλεται στην Ομοσπονδία, μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας
μετεγγραφών που ορίζεται από 1 – 20 Νοεμβρίου έκαστου έτους. Αν
η σχετική απόφαση δεν εκδοθεί εντός 40 ημερών από την
ημερομηνία λήξης προθεσμίας, η μεταγραφή θεωρείται
συντελεσμένη υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι εκ των
υποβληθέντων δικαιολογητικών αποδεικνύεται η νομιμότητα της
αιτούμενης μεταγραφής και έχει καταβληθεί το παράβολο
μεταγραφής, όπως αυτό ορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΕΛ.Ο.Π.
Γ. Κατά της επικυρωτικής απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο
ΑΣΕΑΔ, μέσα στην αναφερόμενη προθεσμία και σύμφωνα με τους
όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ν.
2725/99. Οι αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ δεσμεύουν απόλυτα την ΕΛ.Ο.Π
και εκτελούνται άματι κοινοποίησή τους στην Ομοσπονδία, χωρίς
έτερη απόφαση του ΔΣ ή της επιτροπής μεταγραφών.
Δ. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων μετεγγραφών, έχουν το
δικαίωμα να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων
σωματείων, καθώς και οι μετεγγραφόμενοι αθλητές. Η παρουσία τους
δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη απόφασης.
Ε. Χρονικό διάστημα μεταγραφών 1-20 Νοεμβρίου.

Άρθρο 2: Μεταγραφές Αθλητών
Α. Επιτρέπονται οι μετεγγραφές αθλητών, χωρίς δεσμεύσεις και
περιορισμούς, με την προϋπόθεση όμως της συγκατάθεσης του
σωματείου που ανήκει ο αθλητής, η οποία θα προκύπτει από
επισυναπτόμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής και στην οποία θα
αναφέρεται το όνομα του σωματείου στο οποίο αυτός θα
μετεγγραφεί. Ειδικότερα στην περίπτωση που αθλητής είναι
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ανήλικος, χρειάζεται η έγγραφη συγκατάθεση εκείνων που έχουν τη
γονική του μέριμνα.
Β. Αθλητής ατομικού αθλήματος που την τελευταία διετία (2) πριν
από την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής δεν αγωνίσθηκε σε
κανένα επίσημο αγώνα του σωματείου του έχει το δικαίωμα να
μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησης του, χωρίς τη συγκατάθεση
του σωματείου του, και χωρίς να χρειάζεται η συνδρομή
οποιουδήποτε άλλου λόγου, πέρα από την έγγραφη συναίνεση
εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, προκειμένου για ανήλικους
αθλητές. Επίσημος αγώνας θεωρείται κάθε εκδήλωση που
διοργανώνεται από την Ομοσπονδία ή γίνεται με την έγκριση της.
Γ. Αθλητής που συμπλήρωσε το 30ο έτος της ηλικίας του και έχει
συμπληρώσει 10 έτη από την ημερομηνία εγγραφής του στο
σωματείο, δικαιούται ελεύθερη μετεγγραφή. Κάθε σωματείο μπορεί
να εγγράψει στη δύναμη του αθλητές που ζητούν μετεγγραφή λόγω
ηλικίας.
Δ. Αθλητής που, κατά τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους
(βάσει του Νόμου 2725) δεν συμμετείχε σε εθνική ομάδα ή δεν
τιμωρήθηκε, δεν έχει καταλάβει 1η μέχρι 3η θέση σε Πανελλήνιους
Αγώνες ή σε Εθνικά Πρωταθλήματα στην κατηγορία Ανδρών Εφήβων και μετοίκησε είτε λόγω εγγραφής του σε ανώτερο ή
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής είτε λόγω μετάθεσης ή
διορισμού του σε δημόσια θέση ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., που για
την εκτέλεση του έργου τους επιχορηγούνται από την Πολιτεία ή
επιχείρηση που η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ανήκει
στο Δημόσιο και εφόσον υπηρετεί τουλάχιστον ένα (1) χρόνο, έχει το
δικαίωμα να μετεγγραφεί χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του,
σε σωματείο της προτίμησης του, που έχει όμως την έδρα του στην
πόλη όπου είναι το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο σπουδάζει, ή η
υπηρεσία στην οποία έχει διορισθεί, με την απαραίτητη, όμως ,
προϋπόθεση ότι η πόλη που σπουδάζει ή υπηρετεί απέχει
περισσότερο από τριακόσια (300) χιλιόμετρα από την πόλη που
εδρεύει το σωματείο του.
Η μετοίκηση για επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων
του, αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης ασφάλισης δημόσιου
ασφαλιστικού οργανισμού στον τόπο μετακίνησης του για
τουλάχιστον ένα χρόνο.
Μετά την αποφοίτηση του από τo εκπαιδευτικό ίδρυμα ή την
επανατοποθέτηση του στη δημόσια - ή δημοσίου χαρακτήρα - θέση
από την οποία προήλθε και με την κατάθεση της σχετικής βεβαίωσης
στην αντίστοιχη αθλητική Ομοσπονδία, ο αθλητής επανέρχεται
αυτοδίκαια και αμέσως στο σωματείο από το οποίο μετεγγράφηκε.
Για τους αθλητές που μετεγγράφονται για λόγους σπουδών, σε
περίπτωση που δεν υπάρχει βεβαίωση σπουδών (π. χ. λόγω
καλοκαιρινών διακοπών των Γραμματειών των Α.Ε.Ι.) η μετεγγραφή
εκκρεμεί μέχρι να προσκομισθεί η βεβαίωση και σε κάθε περίπτωση
πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων και πάντως μέχρι τη λήξη
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της προθεσμίας για έκδοση της απόφασης μετεγγραφών από την
οικεία αθλητική Ομοσπονδία.
Ως χρόνος φοίτησης νοείται ο νόμιμος χρόνος των ετών σπουδών,
αυξημένος κατά δύο (2) έτη.
Εφόσον, και μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος, ο αθλητής δεν έχει αποφοιτήσει, επανέρχεται
αυτοδίκαια και μετά από αίτησή του στο σωματείο από το οποίο έχει
μετεγγραφεί και στο οποίο, πάντως, δεν έχει το δικαίωμα της
επιστροφής, έστω και λόγω μετοίκησης, πριν από το τέλος των
σπουδών του. Αθλητής ο οποίος μετεγγράφεται κατά τον παραπάνω
τρόπο δεν έχει το δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλο σωματείο του
τόπου μετοίκησης του, εκτός αν συναινεί προς τούτο το αρχικό του
σωματείο, χωρίς σε κάθε περίπτωση να φαλκιδεύονται τα δικαιώματα
του.
Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η επάνοδος του, κατά τα άνω
μετεγγραφόμενου λόγω σπουδών αθλητή, στο αρχικό σωματείο από
το οποίο μετακινήθηκε πριν από την αποφοίτηση του, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση της συγκατάθεσης του σωματείου στο
οποίο έχει μετεγγραφεί, λόγω σπουδών.
Ε. Αθλητής που δεν συμμετείχε σε εθνική ομάδα την τελευταία
διετία ή δεν τιμωρήθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.2725/99 όπως ισχύει σήμερα, δεν έχει κερδίσει 1η ως 3η νίκη σε
πανελλήνιους αγώνες ή σε εθνικά πρωταθλήματα για όλες τις διεθνώς
αναγνωρισμένες κατηγορίες και για αποδεικνυόμενους πλήρως,
επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή και των δύο γονέων του, αν είναι
ανήλικος ή άγαμος και ζει μαζί τους, μετοικεί σε τόπο που απέχει
περισσότερο από 300 χιλιόμετρα από την έδρα του σωματείου του, η
δε διαμονή του στον καινούργιο τόπο διαρκεί αποδεδειγμένα
τουλάχιστον ένα (1) έτος, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί ελεύθερα
σε σωματείο του τόπου της νέας του κατοικίας.
Η μετοίκηση για επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων του
αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης ασφάλισης δημοσίου
ασφαλιστικού οργανισμού στον τόπο μετακίνησής' τους για
τουλάχιστον ένα (1) χρόνο. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να
αποκτήσει αθλητές της κατηγορίας αυτής. Εφόσον ο αθλητή αυτός
επανεγκατασταθεί στον τόπο της αρχικής του κατοικίας, επανέρχεται
στο σωματείο από το οποίο προέρχεται, μετά από αίτησή του.
Στ. Αθλητής έχει το δικαίωμα να ενταχθεί ελεύθερα (οποιαδήποτε
χρονική περίοδο), σε οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησης του, αν
το σωματείο που ανήκει διαλύθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση
ή διαγράφηκε από τη δύναμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της ή ανέστειλε τη
δραστηριότητα του αθλήματος στο οποίο επιδίδεται ο
ενδιαφερόμενος αθλητής επί μία αγωνιστική περίοδο ή εφόσον η
αναστολή αυτή άρχισε στη διάρκεια αγωνιστικής περιόδου και το
σωματείο δεν δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της επόμενης
αγωνιστικής περιόδου, η δε αναστολή της δραστηριότητας του
αθλήματος δεν οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας. Ως αναστολή

7

8

δραστηριότητας του σωματείου θεωρείται και η έγγραφη δήλωση
αυτού, πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος.

Άρθρο 3 : Γενικές Διατάξεις
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό,
αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Π.
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