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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΟΧΑ 

 

Περί καθορισμού όρων προϋποθέσεων εγγραφής και μετεγγραφής αθλητών της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Χειμερινών Αθλημάτων, χρόνου διενέργειας και διαδικασίας αυτών και αρμοδίων έγκρισής τους και 
σχετικών διατάξεων. 

 

Άρθρο 1 

Με τον παρόντα κανονισμό και κατά εξουσιοδότηση των άρθρων 27 και 33 του Ν. 2725/1999, 
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής και μετεγγραφής στα χειμερινά αθλήματα των 
Ελλήνων, ομογενών και αλλοδαπών ερασιτεχνών αθλητών σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, μέλη της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων, ο χρόνος διενέργειας και η διαδικασία εγγραφής και 
μετεγγραφής των αθλητών, τα αρμόδια όργανα έγκρισής τους και σχετικές διατάξεις. 

 

Άρθρο 2 

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Έλληνα αθλητή 

Για την αρχική έγγραφή Έλληνα αθλητή στη δύναμη οποιουδήποτε σωματείου της ΕΟΧΑ, απαιτείται: 

α) Να έχει συμπληρώσει την ηλικία που προβλέπεται από τους Διεθνείς κανονισμούς του οικείου 
κλάδου άθλησης. 

β) Να μην έχει δελτίο εγγραφής (αθλητικής ιδιότητας) σε άλλο Ελληνικό σωματείο, του ίδιου κλάδου 
άθλησης. 
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Άρθρο 3 

Δικαιολογητικά 

Για την, κατά προηγούμενο άρθρο, εγγραφή αθλητή στη δύναμη σωματείου, απαιτείται η υποβολή στην 
Ομοσπονδία των παρακάτω δικαιολογητικών: 

α) Σχετικού εντύπου (δελτίου εγγραφής), χορηγούμενο από την Ομοσπονδία, που υπογράφεται από τον 
αθλητή, προκειμένου δε, για ανήλικο και έγγραφη συγκατάθεση εκείνων που ασκούν τη γονική του 
μέριμνα. 

β) Πιστοποιητικού Δήμου ή Κοινότητας της Ελλάδας, για την εγγραφή του αθλητή στα αντίστοιχα 
μητρώα ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. 

γ) Βεβαίωσης στο δελτίο εγγραφής για την υγεία του αθλητή από ιατρό, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 33 παρ. 9 του Ν.2725/99 και των άλλων σχετικών νόμων. 

δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες του αθλητή, τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 

 

Άρθρο 4 

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής αλλοδαπών και ομογενών αθλητών 

1. Επιτρέπεται η εγγραφή αλλοδαπών και ομογενών αθλητών στη δύναμη σωματείου της ΕΟΧΑ, 
σύμφωνα τις διατάξεις των διεθνών κανονισμών και της Ελληνικής Νομοθεσίας. 

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 
ομογενών αθλητών στα Πανελλήνια πρωταθλήματα και στο Κύπελλο Ελλάδας, απαιτείται, σύμφωνα 
με την παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν. 2725/99, απόφαση του αρμόδιου για την αθλητισμό Υπουργού, 
έπειτα από πρόταση της Ομοσπονδίας. 

3. Για την εγγραφή αλλοδαπού ή ομογενή αθλητή στη δύναμη Ελληνικού σωματείου και την έκδοση 
αθλητικής ιδιότητας, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις 
παρ. α, γ, δ του άρθρου3 του παρόντος. 

Επίσης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός ή ομογενής να προσκομίσει: 

α) Βεβαίωση της Αθλητικής Ομοσπονδίας της χώρας ή των χωρών που είναι υπήκοος, ότι δεν είναι 
εγγεγραμμένος στη δύναμή της. 

β) Ληξιαρχική πράξη γέννησής του 

γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του και 

δ) της άδειας παραμονής του στην Ελλάδα ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σε αυτόν, 
αν ο αθλητής είναι ανήλικος και δεν του χορηγείται η σχετική άδεια. Τα έγγραφα που εκδίδονται από 
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Αρχές αλλοδαπών χωρών, πρέπει να προσκομίζονται και σε επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 

4. Ομογενής θεωρείται ο 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 Κοινότητας του πατέρα ή του παππού ή της μητέρας ή της γιαγιάς 
του αθλητή, και β) εγγράφων που αποδεικνύουν τη συγγένεια του αθλητή με πρόσωπο της ανωτέρω 
πατρικής ή μητρικής γραμμής, το οποίο έχει Ελληνική υπηκοότητα, είτε δημοσίου εγγράφου Ελληνικής 
Αρχής που πιστοποιεί την ιδιότητα του ομογενή. 

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

 

Άρθρο 5 

Ακυρότητες-Κυρώσεις 

1. Αθλητής που υπογράφει δελτίο εγγραφή στη δύναμη σωματείου, ενώ ήδη είναι γραμμένος σε άλλο 
σωματείο, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού ενός έτους από κάθε αγώνα με απόφαση του ΔΣ της 
Ομοσπονδίας και η αίτηση εγγραφής απορρίπτεται. 

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

 

Άρθρο 6 

Μετεγγραφές 

1.  Επιτρέπονται οι μετεγγραφές αθλητών, χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς, με την προϋπόθεση 
όμως της συγκατάθεσης του σωματείου που ανήκει ο αθλητής, η οποία προκύπτει από επισυναπτόμενη 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου που ανήκει ο αθλητής και στην ουσία θα 
αναφέρεται το όνομα του σωματείου στο οποίο αυτός θα μετεγγραφεί. Στην περίπτωση που ο αθλητής 
είναι ανήλικος, απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική του μέριμνα. 

2. Αθλητής που, κατά τις τελευταίες δυο αγωνιστικές περιόδους πριν από την αίτηση για μετεγγραφή, 
δεν συμμετείχε στην Εθνική Ομάδα ή δεν είχε καταλάβει 1η μέχρι 3η θέση σε Πανελληνίους αγώνες ή στο 
Εθνικό Πρωτάθλημα 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 τουλάχιστο ένα 
χρόνο, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του, σε σωματείο της 
προτίμησής 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 προϋπόθεση ότι η πόλη στην 
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οποία σπουδάζει ή υπηρετεί απέχει περισσότερο από τριακόσια (300) χιλιόμετρα από την πόλη που 
εδρεύει το σωματείο του. Η απόδειξη της μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους (του ίδιου ή των 
γονέων του) αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης δημοσίου ασφαλιστικού οργανισμού με 
ασφάλιση στον τόπο μετακίνησης τουλάχιστο ένα (1) χρόνο. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να 
αποκτήσει μόνο δυο (2) αθλητές της κατηγορίας αυτής. Μετά την αποφοίτησή του από το Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα ή την επανατοποθέτησή του στη θέση από την οποία προήλθε και την κατάθεση της σχετικής 
βεβαίωσης στην Ομοσπονδία, ο αθλητής επανέρχεται αυτοδίκαια και αμέσως στο σωματείο από το 
οποίο μετεγγράφηκε. Ως χρόνος σπουδών νοείται ο νόμιμος χρόνος των ετών σπουδών, αυξημένος κατά 
δυο έτη. 

3. Αθλητής που δεν συμμετείχε στην Εθνική Ομάδα ή δεν έχει κερδίσει 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους 
αγώνες ή στο Εθνικό Πρωτάθλημα, κατά τις τελευταίες δυο αγωνιστικές περιόδους  πριν από την αίτηση  
για μετεγγραφή και για αποδεικνυόμενους πλήρως επαγγελματικούς λόγους του ίδιου ή και των δυο 
γονέων του, αν είναι ανήλικος (ή άγαμος και ζει μαζί τους), μετοικεί σε τόπο που απέχει περισσότερο 
από τριακόσια (300) χιλιόμετρα από την έδρα του σωματείου του, η δε διαμονή του στον καινούριο τόπο 
διαρκεί αποδεδειγμένα τουλάχιστον ένα έτος, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο 
του τόπου της νέας κατοικίας του. Για την απόδειξη της μετοίκησης και την επανεγκατάσταση, ισχύουν 
τα αντίστοιχα της προηγούμενης παραγράφου. 

4. Αθλητής που τις τελευταίες δύο (2) αγωνιστικές περιόδους, πριν από την υποβολή της αίτησης 
μετεγγραφής, δεν αγωνίσθηκε σε επίσημο αγώνα του σωματείου του, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί 
σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συναίνεση του σωματείου του και χωρίς να απαιτείται η 
συνδρομή άλλου λόγου. 

5. Επιτρέπεται η ελεύθερη μετεγγραφή σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συναίνεση του 
σωματείου του, σε αθλητή που έχει συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας του, κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραφής, με την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρώσει δέκα (10) 
συνεχή έτη από την εγγραφή του στο σωματείο του, πριν από την υποβολή αίτησης μετεγγραφής. Στην 
περίπτωση αυτή, ο μετεγγραφόμενος αθλητής έχει το δικαίωμα να μετακινείται σε άλλο σωματείο, 
χωρίς τη συναίνεση του σωματείου, κάθε δύο έτη. 

6. Αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, λόγω αποδέσμευσής του από το 
σωματείο του. Η αποδέσμευση του αθλητή χορηγείται με ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα πρακτικών 
του ΔΣ του σωματείου, που επισυνάπτεται στην αίτηση μετεγγραφής και που περιέχει την απόφαση του 
ΔΣ περί αποδέσμευσης του αθλητή. 

7. Αθλητής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ελεύθερα (οποιαδήποτε χρονική περίοδο) σε οποιοδήποτε 
σωματείο της προτίμησής του, αν το σωματείο που ανήκει: 

α) Διαλύθηκε με απόφαση της  Γ.Σ. αυτού ή με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή απώλεσε την ειδική 
αθλητική του αναγνώριση ή διαγράφηκε από τη δύναμη της Ομοσπονδίας, υπό τον όρο ότι η κατά 
περίπτωση διάλυση ή απώλεια της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αποδεικνύεται με επίσημο 
έγγραφο. 
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β) Υπέβαλλε δήλωση περί αναστολής δραστηριότητας στο άθλημα που επιδίδεται ο αθλητής για ένα 
έτος ή δήλωση περί μη συμμετοχής στα οικεία πρωταθλήματα. Στις περιπτώσεις αυτές ο αθλητής 
μπορεί να ασκήσει το μεταγραφικό του δικαίωμα από την επομένη της δήλωσης αναστολής 
δραστηριότητας ή μη συμμετοχής του σωματείου στο πρωτάθλημα. 

8. Για τους αθλητές που μετακινούνται λόγω συγχώνευσης σωματείων ή τμημάτων σωματείων, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 2725/99. 

 

Άρθρο 7 

Διαδικασία Μετεγγραφών 

1. Τον μήνα Ιούλιο κάθε έτους, συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, πενταμελής 
επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε αίτηση μετεγγραφής. 

2. Η παραπάνω επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο ή έναν Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας ως 
Πρόεδρο, το Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα της ή ένα από τα μέλη του Δ.Σ. και από τρεις φιλάθλους, οι 
οποίοι τα πέντε προηγούμενα έτη δεν συμμετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο οποιουδήποτε αθλητικού 
σωματείου. 

3. Η απόφαση της επιτροπής μετεγγραφών (εγκριτική ή απορριπτική) πρέπει να υποβάλλεται στην 
Ομοσπονδία, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας 
μετεγγραφών που ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού. 

4.  Η κατά τα άνω απόφαση της επιτροπής μετεγγραφών, επικυρώνεται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας. Αν η σχετική απόφαση δεν εκδοθεί μέσα στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, η 
μετεγγραφή θεωρείται συντελεσθείσα, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά αποδεικνύεται η νομιμότητα της αιτούμενης μετεγγραφής. 

5. Κατά της επικυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται προσφυγή στο Α.Σ.Ε.Α.Δ. μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την επίδοσή της. 

 

Άρθρο 8 

Χρονικό διάστημα μετεγγραφών 

α. Το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση των αιτήσεων μετεγγραφής, ορίζεται 
από 1ης έως 15ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

β.  Το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων μετεγγραφής Ελλήνων 
αθλητών του εξωτερικού, ορίζεται από 1ης έως 10ης Φεβρουαρίου κάθε έτους (Ν.2725/99, άρθρο 33, 
παρ.3). 
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Ο παρών κανονισμός αποτελούμενος από οκτώ (8) άρθρα, εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε στη Γενική 
Συνέλευση των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας την 12-3-2016 και περιλαμβάνει όλα τα χειμερινά 
αθλήματα που αναφέρονται στο ισχύον καταστατικό της ΕΟΧΑ. Η ισχύς του αρχίζει από την επόμενη 
ημέρα της έγκρισής του από τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων 

 

Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ 


