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ΘΕΜΑ: «Έλεγχος νομιμότητας του κανονισμού Εγγραφών - Μεταγραφών της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπέιζμπολ Σόφτμπολ».

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.

 09/11/2022
. .: . 548558

ΑΔΑ: ΨΦ7Ο4653Π4-ΨΟ8
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.11.10 11:41:51
EET
Reason:
Location: Athens



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 Μπέιζμπολ Σόφτμπολ με αρ. πρ. 019/2022/15-07-

22 με το οποίο υπεβλήθη προς έλεγχο νομιμότητας ο εν λόγω κανονισμός με το σχετικό 

απόσπασμα πρακτικού (Γ.Σ.12-06-2022).

7. Το υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ/439846/15-09-2022 έγγραφο του τμήματος με σχετικές παρατηρήσεις 

και υποδείξεις, καθώς και τις παρατηρήσεις & υποδείξεις του στις 06/10/22 και 31/10/222 

μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

8. Το υπ. αρ ΥΠΠΟΑ/479836/05-10-22 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπέιζμπολ 

Σόφτμπολ με το τελικό κείμενο του Κανονισμού Εγγραφών – Μεταγραφών και την Ορθή 

Επανάληψη αυτού με το από 31/10/22 email της.

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 Μπέιζμπολ Σόφτμπολ ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ ΚΑΙ ΣΟΦΤΜΠΟΛ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με τον παρόντα Κανονισμό και κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 33 παρ. 3 του ν. 2725/1999, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής και 

μεταγραφής στο άθλημα του μπέιζμπολ και του σόφτμπολ και των επιμέρους κλάδων άθλησης 

αυτού, των αθλητών σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία, μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Μπέιζμπολ Σόφτμπολ, που διατηρούν τμήμα Μπέιζμπολ και Σόφτμπολ και των επιμέρους 
κλάδων άθλησης αυτού, ο χρόνος διενέργειας και η διαδικασία εγγραφής και μεταγραφής των 

αθλητών, τα αρμόδια όργανα έγκρισής τους και σχετικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
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1. Για την εγγραφή οποιουδήποτε προσώπου ως αθλητή στη δύναμη σωματείου-μέλους της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπέιζμπολ και Σόφτμπολ (ΕΟΜΣ) και την έκδοση δελτίου αθλητικής 

ιδιότητας αυτού, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο αθλητικό 

σωματείο μπέιζμπολ ή σόφτμπολ ή συναφούς με αυτά αθλήματος (π.χ. Μπέιζμπολ 5). Ο 

αθλητής ή η αθλήτρια που επιθυμεί την εγγραφή του ή της πρέπει να έχει συμπληρώσει το 8ο 

έτος της ηλικίας του ή της.

2. Για την αρχική εγγραφή σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει ο εγγραφόμενος να συμπληρώσει 

και να υπογράψει αίτηση εγγραφής σε ειδικό έντυπο της Ομοσπονδίας. Αν ο αθλητής είναι 

ανήλικος, δηλαδή δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του απαιτείται η δήλωση 

εγγραφής ή της τυχόν μεταγραφής του να υπογράφεται απαραίτητα από τον πατέρα ή την 

μητέρα του ή τον κηδεμόνα ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα αυτού ή τον μόνιμο επίτροπο 

του, διαφορετικά απορρίπτεται. Τα πλήρη στοιχεία των ανωτέρω αναγράφονται στην αίτηση. 

3. Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από:

α) δύο (2) φωτογραφίες του αθλητή, έγχρωμες, όμοιες, καθαρές και πρόσφατες, τύπου 

αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

β) κάρτα υγείας σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 9 του  ν.4908/22.

γ) ανάλογα με την υπηκοότητα κάθε ενδιαφερόμενου:

- για την εγγραφή Έλληνα αθλητή, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό 

Δήμου ή Κοινότητας που έχει εκδοθεί πρόσφατα, για την εγγραφή του στα αντίστοιχα μητρώα.

- για την εγγραφή ομογενή αθλητή, δελτίο ταυτότητας ομογενούς

- για την εγγραφή πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), διαβατήριο κράτους 

– μέλους ΕΕ

- για την εγγραφή πολίτη τρίτης χώρας και ανιθαγενή που διαμένει νόμιμα στη χώρα με άδεια 

διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας 

διαμονής της παραγράφου 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α΄ 

80), άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής της παρ. 

5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014

- για την εγγραφή πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενή που διαμένει στη χώρα είτε ως δικαιούχος 

διεθνούς προστασίας είτε ως αιτών διεθνή προστασία, άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς 

προστασίας ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης διεθνούς προστασίας.

Τυχόν δικαιολογητικά που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να 

υποβάλλονται μαζί με νόμιμη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

4. Σε ειδική θέση της αίτησης εγγραφής ο γενικός γραμματέας του σωματείου στο οποίο 

εγγράφεται ο αθλητής:

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

του προσώπου που υπογράφει την αίτηση σε περίπτωση ανηλικότητας του αθλητή και
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β) θέτει τη σφραγίδα του σωματείου.

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

διαβιβαστικό έγγραφο του σωματείου στο οποίο εγγράφεται ο αθλητής και επισυνάπτονται σ’ 

αυτή τα πιο πάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά.

6. Οι αιτήσεις εγγραφής, τα δελτία αθλητικής ιδιότητας και η κάρτα υγείας εκδίδονται από την 

Ομοσπονδία, η οποία καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο αυτών και κάνει σχετική 

γνωστοποίηση στα σωματεία-μέλη της.

7. Η εγγραφή αθλητή στην Ομοσπονδία γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

8. Την αίτηση εγγραφής με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, ελέγχει ο Γενικός Γραμματέας 

της ΕΟΜΣ. Αν 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 δελτίο αθλητικής ιδιότητας και η κάρτα υγείας 

ισχύουν από την έκδοσή τους και παρέχουν το δικαίωμα συμμετοχής του αθλητή σε αγώνες. 

Αίτηση εγγραφής που δεν έχει συμπληρωθεί με τον προσήκοντα τρόπο ή δεν έχουν 

προσκομιστεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, απορρίπτεται και 

επιστρέφεται στο σωματείο. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί, αν διαπιστώσει μικροελλείψεις στην 

αίτηση, που, κατά την κρίση του, μπορούν να διορθωθούν, να καλεί το ενδιαφερόμενο σωματείο 

του υπό εγγραφή αθλητή, για τη συμπλήρωση των μικροελλείψεων. Η παραδοχή ή η απόρριψη 

της αίτησης εγγραφής αθλητή από τον Γενικό Γραμματέα θεωρείται απόφαση του ΔΣ της 

ΕΟΜΣ, κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου ενεργεί ο Γενικός Γραμματέας.

9. Αν υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις εγγραφής αθλητή που αφορούν το ίδιο 

πρόσωπο σε διαφορετικά σωματεία, λαμβάνεται υπόψη και εξετάζεται η αίτηση που 

υποβλήθηκε και πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην ΕΟΜΣ. Ανεξάρτητα, όμως, από το ποια αίτηση 

ισχύει και εξετάζεται, η υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων του ίδιου αθλητή σε διαφορετικά 

σωματεία αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στον Πειθαρχικό 

Κανονισμό της Ομοσπονδίας και στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος. Αν κατά την εξέταση της 

αίτησης εγγραφής διαπιστωθεί είτε πλαστογράφηση της υπογραφής ή του πιστοποιητικού 

γέννησης ή άλλων δικαιολογητικών είτε άλλη παράνομη πράξη, συνέπεια της οποίας ήταν η 

παραδοχή της αίτησης και η έκδοση του δελτίου, το ΔΣ 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 Ηθικής Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ) και να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά στον 

Εισαγγελέα. Τέλος η παράνομη πράξη, συνιστώντας και πειθαρχικό αδίκημα, τιμωρείται κατά 

τα προβλεπόμενα στον Πειθαρχικό Κανονισμό.

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

υπέρ σωματείου-μέλους της Ομοσπονδίας, που φέρει την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης 

εγγραφής, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το μητρώο αθλητών.
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ΑΡΘΡΟ 3

ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Η νέα αίτηση αθλητή που υπογράφει δελτίο εγγραφής, ενώ ήδη ανήκει σε άλλο σωματείο, 

απορρίπτεται και ο αθλητής τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού ενός (1) έτους, από κάθε αγώνα. 

Επίσης ο αθλητής τιμωρείται με την ίδια ποινή εάν υπογράψει σε δύο (2) ή περισσότερα 

σωματεία αιτήσεις μεταγραφής, οπότε αμφότερες οι αιτήσεις μεταγραφής του απορρίπτονται.

2. Προσβολή δελτίου εγγραφής αθλητή για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο δικαιούται 

να ασκήσει κάθε σωματείο της ΕΟΜΣ, εφ’ όσον αιτιολογεί ότι έχει έννομο, προς τούτο, 

συμφέρον. Εν πάση περιπτώσει το δικαίωμα της προσβολής αρχικού δελτίου εγγραφής, για 

οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, παραγράφεται όταν παρέλθει χρονικό διάστημα πάνω 

από ένα (1) έτος, από την έκδοση του αρχικού δελτίου του αθλητή.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

1. Η μεταγραφή αθλητή από ένα σωματείο-μέλος της ΕΟΜΣ σε άλλο επιτρέπεται, εφόσον 

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

αναφέρονται πιο κάτω.

2. Ο ενδιαφερόμενος αθλητής υποβάλει αίτηση μεταγραφής προς την Ομοσπονδία στο ειδικό 

έντυπο μεταγραφής που εκδίδει η ΕΟΜΣ πλήρως συμπληρωμένο, μέσω διαβιβαστικού 

εγγράφου του σωματείου στο οποίο επιθυμεί τη μεταγραφή του ο αθλητής. Αν ο αθλητής είναι 

ανήλικος, απαιτείται η παροχή έγγραφης συγκατάθεσης των προσώπων που ασκούν τη γονική 

μέριμνα σ’ αυτόν. Η αίτηση κατατίθεται και πρωτοκολλάται στα γραφεία της Ομοσπονδίας επί 

αποδείξει ή με συστημένο 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 πρωτοκολλούνται την ίδια ημέρα που 

περιέρχονται στα γραφεία της ΕΟΜΣ και θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφ’ όσον αποδεικνύεται ότι 

είχαν αποσταλεί ή δοθεί προς αποστολή πριν από τη λήξη της προθεσμίας των μεταγραφών. 

Κάθε αίτηση μεταγραφής θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον έχει ταχυδρομική σήμανση μέχρι και 

την τελευταία ημέρα λήξης της μεταγραφικής περιόδου.

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 οποίο 

ανήκει).

β. Το λόγο ή τους λόγους της ζητούμενης μεταγραφής.

γ. Το σωματείο στο οποίο ζητεί τη μεταγραφή του αθλητή.
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δ. Δύο (2) φωτογραφίες του αθλητή, (έγχρωμες) όμοιες, καθαρές και πρόσφατες, τύπου 

αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

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

που θεμελιώνουν τον επικαλούμενο λόγο μεταγραφής. 

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 παρευρίσκονται και 

εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων σωματείων, καθώς και οι αθλητές που έχουν υποβάλει 

αίτηση μεταγραφής. Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη απόφασης.

7. Η υπογραφή από αθλητή αιτήσεων μεταγραφής υπέρ δύο (2) ή περισσοτέρων σωματείων, 

κατά την ίδια μεταγραφική περίοδο, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται κατά τα 

οριζόμενα στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας και στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος. 

Όσον αφορά τις αιτήσεις μεταγραφής του αθλητή, λαμβάνεται υπόψη και κρίνεται από την 

Επιτροπή Μεταγραφών η αίτηση που πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην Ομοσπονδία.

8. Αθλητής του οποίου έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε η αίτηση μεταγραφής, για οποιονδήποτε 

λόγο, δεν επιτρέπεται να υποβάλει νέα αίτηση μεταγραφής στην ίδια μεταγραφική περίοδο.

ΑΡΘΡΟ 5

ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

1. Ελεύθερη μεταγραφή. Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί ελεύθερα από το αθλητικό σωματείο, 

στη δύναμη του οποίου ανήκει, σε άλλο σωματείο, από τη θερινή μεταγραφική περίοδο του 

ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας 

του και εφεξής. Το δικαίωμα περί ελεύθερης μεταγραφής ασκείται μόνο κατά τη διάρκεια της 

θερινής μεταγραφικής περιόδου. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο, το οποίο αποκτά τον 

αθλητή, οφείλει να καταβάλει μέχρι τη συζήτηση της αίτησης μεταγραφής ενώπιον της 

Επιτροπής Μεταγραφών αποζημίωση κατάρτισης του αθλητή, η οποία υπολογίζεται με βάση 

αυτοματοποιημένο αλγόριθμο της Ομοσπονδίας, που στηρίζεται στα εξής στοιχεία: 1) Παροχές 

του σωματείου προς τον αθλητή βάσει αποδείξεων (έξοδα εκπαίδευσης, έξοδα μετακίνησης, 

έξοδα διαμονής, έξοδα διατροφής, έξοδα αθλητικού υλικού, έξοδα ιδιωτικής ασφάλειας, ιατρικά 

έξοδα), 2) Ατομικές διακρίσεις αθλητή (συμμετοχή σε κλιμάκια, συμμετοχή σε Εθνικές ομάδες, 

διάκριση με Εθνικές ομάδες, συμμετοχή σε Πανελλήνια πρωταθλήματα, διάκριση σε 

Πανελλήνια πρωταθλήματα).

2. Μεταγραφή με συναίνεση. Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί σε άλλο σωματείο με συναίνεση 

του σωματείου στο οποίο ανήκει. Η συναίνεση παρέχεται με ακριβές απόσπασμα πρακτικών 

του ΔΣ του σωματείου του αθλητή, που επισυνάπτεται στην αίτηση μεταγραφής και που 

αναγράφει και το νέο σωματείο στο οποίο θα γίνει η μεταγραφή. 
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3. Μεταγραφή με υποσχετική. Αθλητής ηλικίας μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών, συμπληρωμένων 

κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης μεταγραφής, μπορεί να μεταγραφεί σε άλλο 

σωματείο με υποσχετική επιστολή του σωματείου του για μια (1) αγωνιστική περίοδο. Η 

υποσχετική επιστολή παρέχεται με ακριβές απόσπασμα πρακτικών του ΔΣ του σωματείου του 

αθλητή, που επισυνάπτεται στην αίτηση μεταγραφής και που αναγράφει και το νέο σωματείο 

στο οποίο θα γίνει η μεταγραφή. Όταν τελειώσει η χρονική διάρκεια παραχώρησης του αθλητή 

με υποσχετική επιστολή, ο αθλητής επιστρέφει αυτοδικαίως στο σωματείο από το οποίο 

μεταγράφηκε και ενεργοποιείται το σχετικό δελτίο αθλητικής ιδιότητας αυτού.

4. Μεταγραφή με αποδέσμευση. Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί σε άλλο σωματείο, λόγω 

αποδέσμευσής του από το σωματείο που ανήκε. Η αποδέσμευση του αθλητή παρέχεται με 

ακριβές απόσπασμα πρακτικών του ΔΣ του σωματείου του αθλητή, που επισυνάπτεται στην 

αίτηση μεταγραφής.

5. Μεταγραφή λόγω αγωνιστικής απραξίας. Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί σε άλλο σωματείο, 

λόγω αγωνιστικής απραξίας, σε περίπτωση που την τελευταία μια (1) αγωνιστική περίοδο πριν 

από την υποβολή της αίτησης μεταγραφής, δεν αγωνίστηκε σε επίσημο αγώνα του σωματείου 

του. Επίσημος αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την Ομοσπονδία ή διεξάγεται 

με την έγκρισή της.

6. Μεταγραφή λόγω διάλυσης, διαγραφής, αναστολής δραστηριότητας κ.λπ. Αθλητής μπορεί 

να μεταγραφεί σε άλλο σωματείο, σε περίπτωση που το σωματείο στο οποίο ανήκει διαλύθηκε 

με απόφαση της ΓΣ αυτού ή με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή υπέβαλε δήλωση περί 

αναστολής της δραστηριότητάς του ή απώλεσε την ειδική αθλητική αναγνώρισή του ή 

διαγράφηκε από τη δύναμη της Ομοσπονδίας ή δεν έχει εγγραφεί για δύο (2) συνεχόμενα έτη 

στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

7. Μεταγραφή λόγω συγχώνευσης. Για τους αθλητές που μετακινούνται λόγω συγχώνευσης 

σωματείων ή τμημάτων σωματείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2725/1999 

σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 24731/22.10.1999 απόφασης του αρμόδιου για τον 

Αθλητισμό Υπουργού (ΦΕΚ Β΄ 1976/4.11.1999).

8. Μεταγραφή λόγω μετοίκησης για σπουδές ή επαγγελματικούς λόγους. Για τον αθλητή που 

μετοικεί λόγω σπουδών ή για επαγγελματικούς λόγους του ίδιου ή των γονέων του είναι δυνατή 

η μεταγραφή σύμφωνα με τους όρους του ν. 2725/1999. Σε κάθε περίπτωση, με την επιστροφή 

του στην Ελλάδα, ο αθλητής που έχει μεταγραφεί λόγω μετοίκησης λόγω σπουδών ή για 

επαγγελματικούς λόγους, εφόσον αποδεικνύεται η νόμιμη διαμονή του στην Ελλάδα μπορεί να 

μεταγραφεί σε σωματείο της Ελλάδας, με τους όρους του ν. 2725/1999 και σύμφωνα με τις 

προβλέψεις στον παρόντα κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 6

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

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

άρθρο 5 λόγους μεταγραφής, γίνεται ύστερα από σχετική αίτησή του προς την Επιτροπή 
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Μεταγραφών, που διαβιβάζεται με έγγραφο του σωματείου στο οποίο επιθυμεί τη μεταγραφή 

του αυτός και η απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών που επικυρώνεται υποχρεωτικά από το 

ΔΣ της Ομοσπονδίας.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, που εκδίδεται το Δεκέμβριο 

κάθε χρόνου, συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή Μεταγραφών, η οποία είναι αρμόδια να 

εξετάζει, να κρίνει και να αποφασίζει για τις αιτήσεις μεταγραφών. Η θητεία της επιτροπής αυτής 

είναι για ένα (1) χρόνο μέχρι τον επόμενο ορισμό της νέας Επιτροπής.

3. Η ανωτέρω επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο ή ένα από τους Αντιπρόεδρους του ΔΣ 

της ΕΟΜΣ, ως πρόεδρο, τον γενικό γραμματέα ή τον ειδικό γραμματέα του ΔΣ της ΕΟΜΣ, ως 

γραμματέα αυτής και από τρεις (3) φιλάθλους.

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

στο ΔΣ της Ομοσπονδίας για επικύρωση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από τη λήξη του χρονικού διαστήματος των μεταγραφών για οποιοδήποτε λόγο.

5. Η απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών επικυρώνεται υποχρεωτικά από το ΔΣ της 

Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 7

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Ισχύουν δύο (2) μεταγραφικές περίοδοι, η θερινή με διάρκεια από 1.8 μέχρι 31.8 και η χειμερινή 

με διάρκεια από 1.1 μέχρι 15.1. Σε αυτές μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις μεταγραφής για 

όλους τους λόγους μεταγραφής του άρθρου 5, με την επιφύλαξη της ελεύθερης μεταγραφής 

(άρθρο 5 παρ. 1), για την οποία μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις μόνο τη θερινή μεταγραφική 

περίοδο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2725/1999, όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Όπου απαιτείται ορισμένη ηλικία, για τον υπολογισμό της, λαμβάνεται υπ’ όψη ως 

ημερομηνία γέννησης αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό γέννησης του αθλητή, που 

εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.

2. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται «αθλητής» νοείται και αθλήτρια.

3. Το ΔΣ με απόφασή του, μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικά λεπτομέρειες για την 

εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, με την προϋπόθεση ότι δεν καταστρατηγούν άμεσα ή 

έμμεσα τον παρόντα Κανονισμό. Οι ανωτέρω λεπτομέρειες γνωστοποιούνται με σχετική 

εγκύκλιο του ΔΣ έναν μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου.

4. Κατά της απόφασης του ΔΣ της Ομοσπονδίας σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη αίτησης 

εγγραφής ή μεταγραφής αθλητή, επιτρέπεται προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης 

Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Η προσφυγή ασκείται και σύμφωνα με τις διατάξεις των 
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άρθρων 124 και επόμενα του ν. 2725/1999, σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών, που αρχίζει από 

την επόμενη της καθ’ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόμενης 

απόφασης.

5. Ο παρών κανονισμός, για την κατάρτιση του οποίου έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι ισχύοντες 

διεθνείς κανονισμοί, καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 3 του ν. 2725/1999, ισχύει 

από την ψήφισή του από τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΜΣ στις 12.6.2022 και θα υποβληθεί για 

έλεγχο νομιμότητας από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Κοιν.:   

-ΑΣΕΑΔ
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