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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΥΠΠΟΑ 07/06/2022
Α. Π.: οικ. 267297

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ &
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Ταχ.Δ/νση
: Α. Παπανδρέου 37
Ταχ.Κώδικας : 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες : Κελεσίδου Ελένη
Τηλέφωνο
: 213 131 6101
ΘΕΜΑ: «Έλεγχος νομιμότητας του κανονισμού Εγγραφών - Μεταγραφών της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης.
β. Του Π.Δ.70/2015(ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών…Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
γ. Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/ 22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού».
2. Τα άρθρα 27, 33 του Ν.2725/1999 όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τον

Ν.

4727/2020

(ΦΕΚ

184/Α/23-09-2020)

«Ψηφιακή

Διακυβέρνηση

(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.
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4.

Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5.

Την υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (ΦΕΚ 3099/Β/01-08-2019) κοινή

απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο
Αυγενάκη.
6. Το έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/163801/134-2022 με το οποίο υπεβλήθη προς έλεγχο νομιμότητας ο εν λόγω κανονισμός με το
σχετικό απόσπασμα πρακτικού (Γ.Σ.04-04-2022).
7.

Το υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ/201235/06-05-2022 έγγραφο του τμήματος με σχετικές

παρατηρήσεις και υποδείξεις, καθώς επίσης και το υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ/218490/13-052022 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού.
8.

Τα υπ. αρ ΥΠΠΟΑ/214812/12-05-22 & ΥΠΠΟΑ/223411/17-05-2022 έγγραφα

της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, καθώς και το υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ/228768/19-052022 έγγραφό της με το τελικό κείμενο του Κανονισμού Εγγραφών – Μεταγραφών.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε ως προς τη νομιμότητά του τον Κανονισμό Εγγραφών –
Μεταγραφών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΡΘΡΟ 1
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής
1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητού Ιππασίας σε αθλητικό Σωματείο προϋπόθεση
είναι να μην έχει δελτίο εγγραφής σε άλλο Σωματείο – Μέλος της Ομοσπονδίας..
2. Η εγγραφή ή η μεταγραφή που συντελείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται στη συνέχεια του παρόντος, πιστοποιείται από την
Ομοσπονδία με την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας και πιστοποίηση υγείας.
3. Να έχει συμπληρώσει ο αθλητής το 9ο έτος της ηλικίας του.
2
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ΑΡΘΡΟ 2
Δικαιολογητικά εγγραφής
Για την έγγραφή αθλητού στη δύναμη Σωματείου – Μέλους της Ομοσπονδίας
χρειάζεται η υποβολή στην Ομοσπονδία των ακολούθων δικαιολογητικών:
1.

Αίτηση εγγραφής σε ειδικό έντυπο που εκδίδει η Ομοσπονδία που
υπογράφεται από τον αθλητή και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου στο
οποίο επιθυμεί να ενταχθεί. Το δελτίο εγγραφής πρέπει να φέρει για να γίνει
δεκτό εκτός από την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα του σωματείου, στο
οποίο θα γραφτεί και την σφραγίδα του σωματείου.

2.

Για τους ανηλίκους κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα (όσοι δεν έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους) έγγραφη συγκατάθεση των
ασκούντων τη γονική μέριμνα.

3.

Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας της Ελλάδος για την έγγραφή
του αθλητού στα αντίστοιχα Μητρώα ή επικυρωμένη φωτοτυπία της
Αστυνομικής Ταυτότητας.

4.

Κάρτα Υγείας Αθλητού, στο έντυπο που διατίθεται από την ΕΟΙ, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 33 του Ν. 2725/1999 περί
δελτίου υγείας, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του Ν. 4908/2022.

5.

Έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου

6.

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την
υπογραφή της, με συνοδευτικό έγγραφο του σωματείου στο οποίο
εγγράφεται ο αθλητής και επισυνάπτονται σε αυτήν τα παραπάνω
απαραίτητα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 3
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής ομογενών και αλλοδαπών αθλητών

1.

Επιτρέπεται η εγγραφή στη δύναμη Ελληνικού σωματείου - μέλους της
Ομοσπονδίας: α) ομογενή, β) πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.), γ) πολίτη τρίτης χώρας και ανιθαγενή, που διαμένει νόμιμα στη Χώρα
με άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχος βεβαίωσης
κατάθεσης αίτησης της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.
4251/2014 (Α’ 80) για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου
διαμονής αντίστοιχα και δ) πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενή που διαμένει στη
Χώρα είτε ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντος διεθνή
προστασία.

2.

Για την εγγραφή ομογενή και αλλοδαπού αθλητή στη δύναμη Ελληνικού
σωματείου και την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας, εκτός από τα
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δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος, θα πρέπει ο
ενδιαφερόμενος να προσκομίσει α) δελτίο ταυτότητας ομογενούς, β)
διαβατήριο κράτους μέλους Ε.Ε., γ) άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής ή
βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή
δελτίο διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.
4251/2014 (Α’ 80) αντίστοιχα και δ) άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς
προστασίας ή δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).
3.

Οι αλλοδαποί και ομογενείς αθλητές δύνανται να συμμετέχουν στους πάσης
φύσεως αγώνες και πρωταθλήματα.
ΑΡΘΡΟ 4
Ακυρότητες - Κυρώσεις

1.

Αθλητής που υπογράφει δελτίο εγγραφής στη δύναμη σωματείου ενώ ήδη
είναι εγγεγραμμένος σε άλλο σωματείο, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού
ενός έτους από κάθε αγώνα και η αίτηση εγγραφής του απορρίπτεται.

2.

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στην
περίπτωση υπογραφής από τον αθλητή δελτίων μεταγραφής υπέρ δύο (2) ή
περισσοτέρων σωματείων.

3.

Προσβολή του αρχικού δελτίου αθλητικής ιδιότητας αθλητού, για
οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, δικαιούται να ασκήσει κάθε
σωματείο – μέλος της Ομοσπονδίας, επειδή τεκμαίρεται ότι έχει έννομο
συμφέρον. Η προσφυγή ασκείται ενώπιον των αρμοδίων δικαιοδοτικών
οργάνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΡΘΡΟ 5
Μεταγραφές

1.

Επιτρέπονται οι μεταγραφές αθλητών, χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς. Η
αίτηση μεταγραφής κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Σωματείο που ανήκει ο
αθλητής, προς ενημέρωση.

2.

Επιτρέπονται οι μεταγραφές αθλητών ακόμα και κάθε χρόνο με την
προϋπόθεση όμως της συγκατάθεσης του σωματείου στο οποίο ανήκει ο
αθλητής και η οποία θα προκύπτει από επισυναπτόμενη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου (πρωτότυπο απόσπασμα Πρακτικού δεόντως
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο) του σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής
και στην οποία θα αναφέρεται το όνομα του σωματείου στο οποίο αυτός θα
μεταγραφεί. Στην περίπτωση που ο αθλητής είναι ανήλικος χρειάζεται η
έγγραφη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα.
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3.

Αθλητής που έχει συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας του, έχει το δικαίωμα
να μεταγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς την
συγκατάθεση του σωματείου του.

4.

Ο αθλητής που εγγράφεται για πρώτη φορά σε ιππικό σωματείο έχει
δικαίωμα να μεταγραφεί και χωρίς την συγκατάθεση του σωματείου του
οποτεδήποτε υποβάλλει αίτηση μεταγραφής, πάντως εντός της μεταγραφικής
περιόδου.

5.

Για την μεταγραφή ομογενών και αλλοδαπών αθλητών από ένα Ελληνικό
σωματείο σε άλλο, ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις με αυτές των
Ελλήνων αθλητών.
ΑΡΘΡΟ 6
Μεταγραφή λόγω μετοίκησης

1.

Αθλητής που μετοίκησε λόγω εγγραφής σε Ανώτερο και Ανώτατο
Εκπαιδευτικό ίδρυμα δύναται να μεταγραφεί ελεύθερα, χωρίς τη
συγκατάθεση του Σωματείου του, σε Σωματείο της περιοχής του τόπου των
σπουδών του. Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών.

2.

Αθλητής που μεταγράφεται λόγω σπουδών δεν έχει δικαίωμα μεταγραφής
κατά την διάρκεια των σπουδών του σε άλλο σωματείο του τόπου μετοίκησης
του εντός της επόμενης μεταγραφικής περιόδου, εκτός αν συναινεί το αρχικό
του σωματείο.

3.

Αθλητής που μεταγράφεται λόγω σπουδών μπορεί να επανέλθει στο αρχικό
του σωματείο πριν την αποφοίτηση του, από της επόμενης μεταγραφικής
περιόδου, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση της συγκατάθεσης του
σωματείου στο οποίο έχει μεταγραφεί λόγω σπουδών.

4.

Αθλητής που μετοίκησε για επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων
του, δύναται να μεταγραφεί ελεύθερα χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου
του, σε Σωματείο της περιοχής της νέας κατοικίας του. Η μετοίκηση για
επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων του αποδεικνύεται με
προσκόμιση βεβαιώσεως ασφάλισης δημοσίου ασφαλιστικού οργανισμού
στον τόπο μετακίνησής τους για ένα (1) τουλάχιστον χρόνο.
ΑΡΘΡΟ 7
Μεταγραφή λόγω διάλυσης, διαγραφής και απώλειας της ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης σωματείου.

Αθλητής έχει το δικαίωμα να ενταχθεί ελεύθερα σε οποιοδήποτε σωματείο της
προτίμησής του αν το σωματείο στο οποίο ανήκει διαλύθηκε με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση ή διαγράφηκε από τη δύναμη της Ομοσπονδίας με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης ή δεν έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση παρά την πάροδο διετίας
από την εγγραφή του στην ΕΟΙ ή ανακλήθηκε η ειδική αθλητική αναγνώριση που του
5

A∆A: 9Ω3Λ4653Π4-40Σ

είχε χορηγηθεί ή στερείται αναγνωρισμένων αθλητικών εκπαιδευτικών /
προπονητικών εγκαταστάσεων. Η κρίση περί των ανωτέρω ανήκει στην Επιτροπή
Μεταγραφών, η απόφαση της οποίας επικυρώνεται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 8
Μεταγραφή λόγω αγωνιστικής απραξίας
Αθλητής που την τελευταία διετία (2) πριν από την υποβολή της αιτήσεως
μεταγραφής δεν αγωνίστηκε σε κανένα επίσημο αθλητικό αγώνα (κατά την έννοια
της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 2725/99) του σωματείου, έχει το δικαίωμα
να μεταγραφεί σε σωματείο της προτιμήσεώς του, χωρίς την συγκατάθεση του
σωματείου του και χωρίς να χρειάζεται η συνδρομή οποιουδήποτε λόγου, πέρα από
την έγγραφη συγκατάθεση τους των ασκούντων την γονική μέριμνα προκειμένου για
ανήλικους αθλητές. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τους αθλητές που
απουσιάζουν στο εξωτερικό για λόγους σπουδών, για επαγγελματικούς ή αθλητικούς
λόγους, καθώς και για τους αθλητές εκείνους που η μη συμμετοχή τους στις
αγωνιστικές εκδηλώσεις των σωματείων τους οφείλεται σε ανυπέρβλητα αίτια (π.χ.
στράτευση, τραυματισμό οφειλόμενο σε οποιαδήποτε αιτία κ.τ.λ.). το βάρος της
απόδειξης εναπόκειται στο σωματείο που ανήκε ο αθλητής. Επιτρέπεται όμως
ανταπόδειξη. Ο χρόνος ποινής που επέβαλε Σωματείο σε αθλητή και που
καταχωρήθηκε στο επίσημο ποινολόγιο της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τον
Πειθαρχικό Κανονισμό, δεν υπολογίζεται στην διετία.
ΑΡΘΡΟ 9
Ειδικά θέματα αθλητών
1.

2.

Αθλητής που έχει διαγραφεί λόγω ποινής για πειθαρχικό παράπτωμα από τη
δύναμη σωματείου – μέλους της Ομοσπονδίας με απόφαση του, ή με απόφαση
της Ομοσπονδίας ή στερήθηκε τη φίλαθλη ιδιότητα για ορισμένο χρονικό
διάστημα, έχει δικαίωμα να εγγραφεί πάλι ως αθλητής του σωματείου του ή
άλλου σωματείου μετά τη παρέλευση έτους από την τελεσιδικία της σχετικής
απόφασης.
Απαγορεύεται αθλητής να αγωνισθεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο σε δύο (2)
διαφορετικά ελληνικά σωματεία σε αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα
από την Ομοσπονδία.
ΑΡΘΡΟ 10
Υπολογισμός Ηλικίας

Για τον υπολογισμό ηλικίας αθλητή, όπου απαιτείται, λαμβάνεται υπόψη ως ημέρα
γεννήσεως του αυτή που προκύπτει από το πιστοποιητικό γεννήσεως που εκδίδεται
από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα ή από Αστυνομική Ταυτότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Διαδικασία Μεταγραφών
ΑΡΘΡΟ 11
Επιτροπή Μεταγραφών
1.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας συγκροτείται
5μελής Επιτροπή που αποτελείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή έναν από
τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, ένα μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας και τρεις
φιλάθλους.

2.

Η απόφαση της επιτροπής μεταγραφών, εγκριτική ή απορριπτική, πρέπει να
υποβάλλεται προς επικύρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Ιππασίας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών
από την λήξη της προθεσμίας μεταγραφών που ορίζεται από τον παρόν
κανονισμό.

3.

Αν η σχετική απόφαση δεν εκδοθεί στην προβλεπόμενη από του παρόντος
άρθρου προθεσμία των σαράντα (40) ημερών, η μεταγραφή θεωρείται
συντελεσμένη υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι εκ των υποβληθέντων
δικαιολογητικών αποδεικνύεται η νομιμότητα της αιτούμενης μεταγραφής.

4.

Κατά της επικυρωτικής απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ, μέσα στην
προθεσμία και σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι
διατάξεις του Ν. 2725/99.

5.

Η Επιτροπή Μεταγραφών, σε περίπτωση που πιθανολογείται παράβαση από
οποιοδήποτε σωματείο των όρων και των προϋποθέσεων μεταγραφής αθλητή
από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα με αιτιολογημένη
απόφαση της, να απορρίψει την αίτηση μεταγραφής και να εισηγηθεί στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας την παραπομπή των
υπευθύνων στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας
(ΕΦΙΠΗΔ), της οποίας τυχόν απαλλακτική απόφαση δεν ανατρέπει την
απορριπτική απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών.
ΑΡΘΡΟ 12
Δικαιολογητικά μεταγραφής – Διαδικασία υποβολής

Για την μεταγραφή αθλητού από ένα σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας σε άλλο
χρειάζεται η υποβολή στην Ομοσπονδία των ακολούθων δικαιολογητικών:
1.

Αίτηση μεταγραφής που υπογράφεται από τον αθλητή και τον Γενικό Γραμματέα
του Σωματείου στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί. Το δελτίο μεταγραφής για να
γίνει δεκτό πρέπει να φέρει, εκτός από την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα
του σωματείου στο οποίο θα μεταγραφεί και την σφραγίδα του σωματείου.
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2.

Για τους ανηλίκους κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα (όσοι δεν έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους) έγγραφη συγκατάθεση των
ασκούντων τη γονική μέριμνα.

3.

Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας της Ελλάδος για την έγγραφή του αθλητού
στα αντίστοιχα Μητρώα ή επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητα
ή αντίγραφο διαβατηρίου.

4.

Η αίτηση μεταγραφής υποβάλλεται στην Ομοσπονδία, με συνοδευτικό έγγραφο
του σωματείου στο οποίο θα μεταγράφει ο αθλητής και επισυνάπτονται σε
αυτήν τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 13
Χρονικό Διάστημα Μεταγραφών

1.

Μια μόνο μεταγραφική περίοδος χρονικής διάρκειας τριάντα (30) ημερών
επιτρέπεται να υπάρχει στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.

2.

Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων
μεταγραφών είναι 15 Νοεμβρίου - 15 Δεκεμβρίου.

3.

Η αίτηση κατατίθεται και πρωτοκολλάται στα γραφεία της Ομοσπονδίας επί
αποδείξει ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο σε φάκελο του σωματείου στο οποίο
επιθυμεί τη μεταγραφή ο αθλητής και που θα έχει ημερομηνία κατάθεσης το
αργότερο την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των μεταγραφών. Αιτήσεις με
συστημένο φάκελο πρωτοκολλώνται την ίδια μέρα που περιέρχονται στα
γραφεία της Ομοσπονδίας και θεωρούνται εμπρόθεσμες εάν έχουν αποσταλεί
το αργότερο την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των μεταγραφών.
ΑΡΘΡΟ 14
Παράβολο μεταγραφών

Για τις εγγραφές και μεταγραφές, μαζί με τις αιτήσεις και τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, κατατίθεται και
χρηματικό παράβολο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 15
Τελικές Διατάξεις
1. Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται «αθλητής» νοείται και αθλήτρια.
2. Επίσημος αγώνας θεωρείται ο αγώνας που διοργανώνεται από την
Ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.
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3. Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικά λεπτομέρειες,
με την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθενται τον παρόντα Κανονισμό και στον Ν.
2725/1999. Οι ανωτέρω λεπτομέρειες γνωστοποιούνται με σχετική εγκύκλιο
του Δ.Σ. ένα μήνα τουλάχιστον πριν την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου.
4. Κατά της απόφασης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, σχετικά με την παραδοχή της
αίτησης εγγραφής ή μετεγγραφής αθλητή, επιτρέπεται προσφυγή στο
Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.) εκ μέρους
εκείνου που ηττήθηκε ή εκείνου που υπέστη άμεση βλάβη από την πρωτόδικη
απόφαση. Η προσφυγή ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 124
και επόμενα του ν.2725/1999, σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών, που αρχίζει
από την επομένη της καθ’ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώση της
προσβαλλομένης απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 16
Ισχύς Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός αποτελούμενος από δέκα έξι (16) άρθρα εγκρίθηκε και
ψηφίστηκε στην Γενική Συνέλευση – Μελών της Ομοσπονδίας την 04.04.2022. Για τη
σύνταξη του παρόντος Κανονισμού ελήφθησαν υπόψη οι ισχύοντες Διεθνείς
Κανονισμοί. Η ισχύς του Κανονισμού αρχίζει από την επόμενη ημέρα της εγκρίσεως
του από τον αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού Υπουργό.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Κοιν.:
-ΑΣΕΑΔ
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