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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο κανονισμός εγγραφών-μετεγγραφών της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος
(Ο.Χ.Ε.) που είχε ψηφιστεί από την Γενική Συνέλευση των σωματείων μελών της
ΟΧΕ στις 28 Μαΐου 2000 και τροποποιήθηκε στην Γενική συνέλευση της ΟΧΕ της
18ης Μαρτίου 2006,στις 14 Μαρτίου 2010 και στις 31 Μαρτίου 2013 τροποποιείται
ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΘΡΟ: 1
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Έλληνα αθλητή-τριας
Για την αρχική εγγραφή αθλητή Έλληνα υπηκόου, στις τάξεις οποιουδήποτε
αθλητικού σωματείου που ανήκει στην δύναμη της ΟΧΕ, πρέπει ο εγγραφόμενος:
Α) Να έχει συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας του.
Β) Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο σωματείο της δύναμης της ΟΧΕ.
ΑΡΘΡΟ 2
Δικαιολογητικά
1.
Για την αρχική εγγραφή σύμφωνα με το παραπάνω πρέπει ο
εγγραφόμενος:
α) Να συμπληρώνει σχετικό έντυπο (αίτηση εγγραφής) της ΟΧΕ, που θα
υπογράφεται από αυτόν και από τον Γ.Γ. του σωματείου που θέλει να εγγραφεί.
Αν δε δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του(ανήλικος) θα υπογράφει
και ο ασκών την γονική μέριμνα.
β) Το έντυπο θα υπογράφεται υποχρεωτικά από ιατρό Νομαρχιακού Νοσοκομείου ή
Κέντρου Υγείας ή Αγροτικού Ιατρείου ή Υγειονομικής Στρατιωτικής Μονάδας ή
έχοντα οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 2725/99 ΑΡΘ.33 ΠΑΡ.9).
Η πιστοποίηση της ιδιότητας του ιατρού πρέπει να εμφαίνεται στην σφραγίδα του,
ή να ακολουθείται από βεβαίωση της υπηρεσίας όπου εργάζεται.
γ) Να υποβάλει πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας εγγραφής του στα αντίστοιχα
μητρώα που να έχει εκδοθεί πρόσφατα (6 μήνες) με επικυρωμένη φωτογραφία, ή
επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου.
δ) Να προσκομίσει 2 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
2. Η εγγραφή αθλητή στην Ομοσπονδία γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους.
3. Την αίτηση εγγραφής με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν ελέγχει το
αρμόδιο τμήμα και κατόπιν, o Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας εφόσον και
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 ισχύει από την έκδοση του
και παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής του αθλητή σε αγώνες .
4. 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.

5. Εφόσον διαπιστωθούν μικρoελλείψεις στην αίτηση που, μπορούν να
διορθωθούν, καλείται το ενδιαφερόμενο σωματείο του υπό εγγραφή αθλητή, για τη
συμπλήρωση αυτών των μικρoελλείψεων.
6. Αν κατά την εξέταση της αίτησης εγγραφής διαπιστωθεί είτε
πλαστογράφηση της υπογραφής ή του πιστοποιητικού γέννησης ή των άλλων
δικαιολογητικών είτε άλλη παράνομη πράξη, που είχε ως αποτέλεσμα την παραδοχή
της αίτησης και την έκδοση του δελτίου, το Δ.Σ. 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 (Ε.ΦI.Π.) και να υποβάλει μηνυτήρια
αναφορά στον Εισαγγελέα.
ΑΡΘΡΟ 3
Ακυρότητες – Κυρώσεις
1. Αθλητής που υπογράφει δελτίο εγγραφής, ενώ ήδη ανήκει σε άλλο σωματείο, η νέα
αίτηση του απορρίπτεται και ο αθλητής τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού από τρεις
(3) μήνες έως ένα (1) έτος , από κάθε αγώνα.
2. Αν υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις εγγραφής αθλητή σε διαφορετικά
σωματεία που αφορούν το ίδιο πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη και εξετάζεται η αίτηση
που υποβλήθηκε και πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην Ομοσπονδία. Ανεξάρτητα, όμως,
από το ποιά αίτηση ισχύει και εξετάζεται, η υποβολή περισσότερων αιτήσεων του
ίδιου αθλητή σε διαφορετικά σωματεία αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που
τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος από κάθε
αγώνα.
3. Η υπογραφή από αθλητή αιτήσεων μεταγραφής υπέρ δύο ή περισσοτέρων
σωματείων, κατά την ίδια μεταγραφική περίοδο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που
τιμωρείται με την ποινή που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος
άρθρου. 'Όσα δε αφορά τις αιτήσεις μεταγραφής του αθλητή, λαμβάνεται υπόψη και
κρίνεται από την Επιτροπή Μεταγραφών η αίτηση που πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην
Ομοσπονδία .
4. Προσβολή δελτίου εγγραφής αθλητή για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο
δικαιούται να ασκήσει κάθε σωματείο της ΟΧΕ, εφόσον αιτιολογεί, ότι έχει έννομο,
προς τούτο συμφέρον. Σε κάθε περίπτωση 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.
5. 'Όπου στον παρόντα Κανονισμό τίθεται περιορισμός ως προς τον αριθμό των
αθλητών που έχει δικαίωμα να αποκτήσει κατά κατηγορία (περίπτωση) μεταγραφής
κάθε σωματείο και παρ' όλα αυτά έχει υποβάλει αριθμό αιτήσεων μεγαλύτερο του
προβλεπομένου ανά κατηγορία, θεωρούνται ως δεσμευτικές για κάθε σωματείο oι
εντός του προβλεπομένου αριθμού κατά χρονική ακολουθία σειράς υποβολής και
λήψης πρωτοκόλλου στην Ομοσπονδία προγενέστερες αιτήσεις και απορρίπτονται oι
επιπλέον αιτήσεις, ενώ οι υποβάλλοντες τις αιτήσεις αυτές αθλητές παραμένουν,
χωρίς άλλη διατύπωση, στη δύναμη του σωματείου στο oπoίο ανήκουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ – ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 4
1. Επιτρέπεται η ελεύθερη μετεγγραφή οποιουδήποτε αθλητή-τριας, με την
συγκατάθεση του σωματείου του. Για να γίνει δεκτή τέτοια αίτηση μετεγγραφής
από την αρμόδια Επιτροπή Μετεγγραφών, πρέπει να κατατεθούν από το
σωματείο που αιτεί τα παρακάτω:
α) Αντίγραφο Πρακτικού του Δ.Σ. του σωματείου, που ανήκει ο αθλητής –
τρια, στην οποία να αναφέρεται το όνομα του αθλητή–τριας και το σωματείο
στο οποίο θα μετεγγραφεί.
β) Αίτηση μετεγγραφής της ΟΧΕ πλήρης συμπληρωμένη
γ) Το Δελτίο ιδιότητας αθλητή της ΟΧΕ από το σωματείο που μετεγγράφεται.
Σε περίπτωση που είναι ανήλικος, να υπάρχει και η υπογραφή του
ασκούντος την γονική μέριμνα , με τον αριθμό της αστυνομικής του
ταυτότητας.
δ) Δύο φωτογραφίες πρόσφατες του αθλητή–τριας.
.
2. Αθλητής-τρια, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί με υποσχετική επιστολή, σε άλλο
σωματείο, μόνο για μία αγωνιστική περίοδο.
Μετά το τέλος της χρονικής αυτής διάρκειας, ο αθλητής-τρια επιστρέφει
αυτοδίκαια,
στο
σωματείο
από
το
οποίο
μετεγγράφηκε.
Στον αθλητή-τρια που επιστρέφει, είναι δυνατή η εκ νέου χορήγηση μετεγγραφής
με υποσχετική επιστολή, για οποιοδήποτε σωματείο.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1 του
παρόντος άρθρου.
H άσκηση μεταγραφικού δικαιώματος με υποσχετική δεν διακόπτει τον χρόνο της
παραμονής του αθλητή-τριας στο σωματείο του-της, αφού με την εκ μέρους τους
χορήγηση της πιο πάνω μεταγραφής οι αθλητές αυτοί δεν αποκόπτονται από το
σωματείο που ανήκουν, το οποίο διατηρεί πλήρως τα δικαιώματά τους.
3. Αθλητής-τρια που δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητώντριών, θεωρείται ότι αποδεσμεύθηκε από το Σωματείο του και έχει το δικαίωμα
να μετεγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του, εφόσον η μετεγγραφή
του δεν απαγορεύεται από τις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαγραφή στον πίνακα των
εν ενεργούντα αθλητών-τριών, μετά την υποβολή αυτού στην ΟΧΕ.
Σε αντίθετη περίπτωση, η όποια διαφοροποίηση δεν γίνεται αποδεκτή.
4. Κάθε σωματείο μπορεί να αποκτά απεριόριστο αριθμό αθλητών-τριων
ανεξαρτήτως ηλικίας και λόγου (είδους) μετεγγραφής από αυτούς του παρόντος
άρθρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Γενικές διατάξεις μετεγγραφών-εγγραφών
ΑΡΘΡΟ 5
΄Εκταση εφαρμογής – περιπτώσεις
1. Επίσημος αγώνας θεωρείται κάθε εκδήλωση που διοργανώνει η ΟΧΕ ή γίνεται με
την έγκρισή της.
2. Αθλητής – τρια, ηλικίας τουλάχιστον είκοσι επτά (27) ετών, εφ΄ όσον τις
τελευταίες τρεις (3) αγωνιστικές περιόδους που ανήκει στην δύναμη του
σωματείου, δεν συμμετείχε στην Εθνική ομάδα ή δεν τιμωρήθηκε για άρνηση
προσφοράς υπηρεσιών σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33
παράγραφος 5, του Ν.2725/99, όπως ισχύει σήμερα και στις περιόδους αυτές έχει
πάρει μέρος σε λιγότερους από τους μισούς αγώνες, των διεξαχθέντων αγώνων
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ και ΚΥΠΕΛΛΟΥ του σωματείου του, έχει το δικαίωμα να
μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς την συγκατάθεση του
σωματείου του. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να εγγράψει στην δύναμή του
ένα (1) αθλητή-τρια από την κατηγορία αυτή. Για τον υπολογισμό της 3ετίας, δεν
υπολογίζεται ο χρόνος της τυχόν τιμωρίας του αθλητή-τριας από το σωματείο
του/της, εφόσον η Επιτροπή Μετεγγραφών της ΟΧΕ, αποφανθεί ότι η τιμωρία
του αθλητή επιβλήθηκε σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του Νόμου του
παρόντος κανονισμού και τις διατάξεις του Κανονισμού της ΟΧΕ.
Η διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ για τους αθλητέςτριες, που απουσιάζουν στο εξωτερικό, για λόγους σπουδών ή για
επαγγελματικούς λόγους.
Επίσης και για τους αθλητές-τριες 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.λ.π.).
Το βάρος της απόδειξης σ΄ αυτές τις περιπτώσεις εναπόκειται στο σωματείο που
ανήκει ο αθλητής-τρια . Επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη
3. α. Αθλητής ή αθλήτρια είκοσι τριών (23) ετών, εφόσον ανήκει στο ίδιο σωματείο
οχτώ (8) συνεχή έτη, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της
προτίμησής του, χωρίς την συγκατάθεση του σωματείου του.
Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να εγγράψει στην δύναμή του, έως και δύο (2)
αθλητές-τριες, από την κατηγορία αυτή.
Σε περίπτωση που ο αθλητής παραμείνει και μετά την παρέλευση της οκταετίας
αυτής στο ίδιο σωματείο το δικαίωμα μεταγραφής του εξ αυτού του λόγου δεν
χάνεται.
β. Στις περιπτώσεις μεταγραφών εξ αυτού του λόγου, οι μεταγραφόμενοι αθλητές
έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται σε άλλο σωματείο, χωρίς τη συναίνεση
αυτού κάθε ένα (1) έτος.
γ. Η άσκηση του μεταγραφικού δικαιώματος του εδαφίου α΄ της παραγράφου
αυτής δεν μπορεί να συντελεστεί στην περίπτωση που αυτός εντός του
απαιτούμενου χρονικού διαστήματος και πριν την συμπλήρωση αυτού, των οχτώ
(8) ετών, έχει μεταγραφεί σε άλλο σωματείο ελληνικό ή ξένο για οποιοδήποτε
λόγο (εκτός υποσχετικής επιστολής), λόγω διακοπής του προβλεπόμενου

συνεχούς χρόνου της παραμονής του στο σωματείο από το οποίο αυτός
μετακινείται.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις αθλήτριες.
4. Αθλητής που τις τελευταίες δύο (2) αγωνιστικές περιόδους, πριν από την υποβολή
αίτησης μετεγγραφής δεν αγωνίσθηκε σε οποιοδήποτε ΕΠΙΣΗΜΟ αγώνα του
σωματείου του (δεν υπολογίζεται ο χρόνος τυχόν τιμωρίας του κατά την έννοια
της διάταξης της παρ.2 του παρόντος άρθρου), και της Εθνικής Ελλάδος, έχει το
δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς την
συγκατάθεση του σωματείου του και χωρίς να απαιτείται η συνδρομή
οποιουδήποτε άλλου λόγου, εκτός από την έγγραφη συναίνεση εκείνων που έχουν
την γονική μέριμνα, όταν πρόκειται για ανήλικους αθλητές-τριες.
Η διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ για τους αθλητέςτριες που απουσιάζουν στο εξωτερικό, για λόγους σπουδών ή για
επαγγελματικούς λόγους.
Επίσης δεν εφαρμόζεται και για τους αθλητές-τριες 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.λ.π.).
Το βάρος της απόδειξης σ΄ αυτές τις περιπτώσεις εναπόκειται στο σωματείο που
ανήκει ο αθλητής-τρια . Επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη.
5. Αθλητής-τρια, μέχρι ηλικίας δεκατεσσάρων (14) ετών, έχει το δικαίωμα να
μετεγγραφεί ΕΛΕΥΘΕΡΑ, σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς την
συγκατάθεση του σωματείου του και με την έγγραφη συναίνεση εκείνων που
έχουν τη γονική μέριμνα. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ΜΟΝΟ ΜΙΑ
ΦΟΡΑ.
6. Αθλητής-τρια που κατά τις 2 τελευταίες αγωνιστικές περιόδους, δεν τιμωρήθηκε
κατ΄ εφαρμογή των διατάξεών του άρθρου 33, παράγραφος 5, του Ν.2725/99,
όπως ισχύει σήμερα και μετοίκησε:
α) Είτε λόγω εγγραφής του σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της
ημεδαπής.
β) 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 η επιχείρηση που η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της
ανήκει στο Δημόσιο και εφ΄ όσον υπηρετεί ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ένα (1) χρόνο,
έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί χωρίς την συγκατάθεση του σωματείου του,
σε σωματείο της προτίμησής του, που έχει όμως την ΕΔΡΑ του, στην πόλη
όπου είναι το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο σπουδάζει ή υπηρεσία στην
οποία έχει διορισθεί.
Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι ότι η πόλη όπου σπουδάζει ή υπηρετεί,
απέχει περισσότερο από εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα, από την πόλη που
εδρεύει το σωματείο του.
Η μετοίκηση για επαγγελματικούς λόγους του ίδιου ή των γονέων του
εφόσον είναι ανήλικος, αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης δημοσίου
ασφαλιστικού οργανισμού στον τόπο μετακίνησής του, για τουλάχιστον ένα
(1) χρόνο.
Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα, να αποκτήσει απεριόριστο αριθμό
αθλητών-τριων της κατηγορίας αυτής (με την επιφύλαξη της παραγράφου 4
του άρθρου 9 του παρόντος).
Μετά την αποφοίτησή του από το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή την
επανατοποθέτησή του, στη δημόσια-ή δημοσίου χαρακτήρα- θέση από την
οποία προήλθε και με την κατάθεση της σχετικής βεβαίωσης, στην ΟΧΕ, ο

αθλητής-τρια επανέρχεται αυτοδίκαια και αμέσως στο σωματείο, από το
οποίο μετεγγράφηκε.
Για τους αθλητές-τριες 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, μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας για έκδοση της απόφασης μετεγγραφών από την ΟΧΕ.
Ως χρόνος φοίτησης νοείται ο νόμιμος χρόνος των ετών σπουδών,
αυξημένος κατά δύο (2) χρόνια. Εφ΄ όσον, και μετά την παρέλευση του
ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο αθλητής-τρια δεν έχει αποφοιτήσει,
επανέρχεται ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ και ΑΜΕΣΩΣ στο σωματείο από το οποίο έχει
μετεγγραφεί. Δεν έχει όμως το δικαίωμα της επιστροφής, έστω και λόγω
μετοίκησης, πριν από το τέλος των σπουδών του.
Αθλητής-τρια που έχει μετεγγραφεί κατά τον παραπάνω τρόπο, δεν έχει το
δικαίωμα να μετεγγραφεί σε άλλο σωματείο του τόπου μετοίκησής του,
εκτός βέβαια αν συναινεί προς τούτο, το αρχικό του σωματείο, χωρίς σε
κάθε περίπτωση να φαλκιδεύονται τα συμφέροντά του.
Μπορεί όμως κατ΄ εξαίρεση να επανέλθει στο αρχικό του σωματείο, πριν
από την αποφοίτηση του, αν υπάρχει η απαραίτητη συγκατάθεση του
σωματείου, στο οποίο έχει μετεγγραφεί λόγω σπουδών.
Σε περίπτωση κατά την οποία η πόλη στην οποία μετοικεί ο αθλητής-τρια
δεν έχει σωματείο που να καλλιεργεί το άθλημα της χειροσφαίρισης, ο
αθλητής-τρια μπορεί να μετεγγραφεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση της
επιτροπής μετεγγραφών, σε σωματείο γειτονικής πόλης το οποίο καλλιεργεί
το άθλημα.
7. Αθλητής-τρια έχει το δικαίωμα να ενταχθεί ελεύθερα (οποιαδήποτε χρονική
περίοδο), σε οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησής του, αν
α) το σωματείο που ανήκει ΔΙΑΛΥΘΗΚΕ, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
β) Διαγράφηκε από τη δύναμη της ΟΧΕ, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των μελών της.
γ) ΑΝΕΣΤΕΙΛΕ την δραστηριότητά του, για λόγους που δεν συνιστούν
ανώτερη βία.
Ως αναστολή νοείται:
1. Η δήλωση του σωματείου ότι δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της
επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
2. Η μη εμπρόθεσμη δήλωση συμμετοχής του σωματείου για το
πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
3. Η μη συμμετοχή του σωματείου στο επίσημο πρωτάθλημα της επόμενης
αγωνιστικής περιόδου, αν και υπέβαλε σχετική δήλωση συμμετοχής. Ως
μη συμμετοχή νοείται και η μη εμφάνιση του σωματείου να αγωνιστεί
τις πρώτες 2 αγωνιστικές
δ) Απώλεσε την ειδική αθλητική αναγνώριση ύστερα από απόφαση της Γ.Γ.Α.
Στις περιπτώσεις γ1, γ2 και γ3 o αθλητής μπορεί να ασκήσει το μεταγραφικό
του δικαίωμα από την επομένη της δήλωσης αναστολής δραστηριότητας ή
μη συμμετοχής του σωματείου στο Πρωτάθλημα. Τότε θεωρείται ότι o
αθλητής έχει μεταγραφεί για μία (1) αγωνιστική περίοδο και την επομένη
αγωνιστική περίοδο o αθλητής επανέρχεται αυτοδικαίως στο σωματείο της
προέλευσης του. Εάν η αναστολή συνεχιστεί για 2η αγωνιστική περίοδο ή η
δήλωση περί μη συμμετοχής στο Πρωτάθλημα ή η μη συμμετοχή του σ'
αυτό επαναληφτεί και για 2η αγωνιστική περίοδο, o αθλητής είναι ελεύθερος
να μεταγραφεί σε σωματείο της προτίμησης του, χωρίς χρονικό περιορισμό

Ως αναστολή κατά τα ανωτέρω δεν νοείται η εξ υπαιτιότητας των αθλητών
μη συμμετοχή του σωματείου στα οικεία πρωταθλήματα.
Αν το έγγραφο της τελεσίδικης διάλυσης ή της τελεσίδικης διαγραφής από
την Γενική Συνέλευση κατατεθεί από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον
στην ΟΧΕ, ο αθλητής ελευθερώνεται αυτοδίκαια και έχει το δικαίωμα να
μετεγγραφεί σε οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησής του, σύμφωνα με την
διαδικασία που καθορίζεται με την παρούσα.
Ο αριθμός των αθλητών-τριων που μπορεί να αποκτήσει ένα σωματείο για
τους λόγους της παρούσας παραγράφου είναι απεριόριστος.
8. Αθλητής-τρια που έχει διαγραφεί λόγω ποινής από τη δύναμη σωματείου με
απόφαση του ή με απόφαση της ΟΧΕ ή όποιος στερήθηκε τη φίλαθλη ιδιότητά
του, έχει το δικαίωμα να εγγραφεί πάλι ως αθλητής του σωματείου του, μετά την
παρέλευση ΤΡΙΕΤΙΑΣ, από την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης.
Ειδικά όμως στην περίπτωση που η στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας επιβάλλεται
για διάστημα μεγαλύτερο από τρία (3) χρόνια, ο αθλητής έχει το δικαίωμα να
εγγραφεί πάλι ως αθλητής, ΜΟΝΟ μετά την παρέλευση του χρόνου που
στερήθηκε την φίλαθλη ιδιότητά του.
Αν για την στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας ευθύνεται το σωματείο του, τότε ο
αθλητής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί σε οποιοδήποτε άλλο, μετά την παρέλευση
τριετίας (3), από την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης.
9. Αθλητής-τρια ο οποίος έχει συμπληρώσει το τριακοστό δεύτερο (32) έτος της
ηλικίας του είναι ελεύθερος να μεταγράφεται άνευ συγκατάθεσης του σωματείου
που ανήκει σε σωματείο της αρεσκείας του. Το δικαίωμα αυτό δύναται να
ασκείται κάθε αγωνιστική περίοδο και ανεξαρτήτως του προηγούμενου
ιστορικού μεταγραφών του αθλητή-τριας.
10. Αναγνωρίζεται ο χρόνος δέσμευσης των αθλητών-τριών με τα σωματεία που
ανήκουν, εφόσον με την υποβολή της Αίτησης μεταγραφής τους σε αυτά,
συνυποβάλλεται και Ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο καθορίζεται ρητά η
χρονική διάρκεια της συνεργασίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι το
υποβαλλόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό φέρει τα χαρακτηριστικά νόμιμου και
γνησίου εγγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Διαδικασία Μετεγγραφών
ΑΡΘΡΟ: 6
Πενταμελείς Επιτροπές Μετεγγραφών
1. Στην ΟΧΕ συγκροτείται, με απόφαση του Δ.Σ., της οποίας αντίγραφο
κοινοποιείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το μήνα
ΙΟΥΛΙΟ κάθε έτους πενταμελής (5) Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια να
αποφασίζει για κάθε αίτηση μετεγγραφής.
2. Η ανωτέρω Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο ή έναν Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.,
ως ΠΡΟΕΔΡΟ, τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα, ή ένα από τα μέλη του Δ.Σ. και
από τρείς (3) ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ως μέλη, οι οποίοι τουλάχιστον τα πέντε (5)
προηγούμενα χρόνια, δεν μετείχαν στο Δ.Σ. οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου,
οποιουδήποτε βαθμού.

3. Η απόφαση της Επιτροπής Μετεγγραφών, εγκριτική ή απορριπτική, πρέπει να
υποβάλλεται στην ΟΧΕ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών,
από την λήξη της προθεσμίας μετεγγραφών που ορίζεται στο άρθρο 7 της
παρούσας.
Η κατά τα άνω απόφαση της Επιτροπής Μετεγγραφών ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, από το Δ.Σ. της ΟΧΕ.
4. Αν η σχετική απόφαση δεν εκδοθεί στην προβλεπόμενη από την παρ.3 του
παρόντος άρθρου προθεσμία, η μετεγγραφή θεωρείται συντελεσμένη, υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι εκ των υποβληθέντων δικαιολογητικών
αποδεικνύεται η νομιμότητα της αιτούμενης μετεγγραφής.
5. Κατά της επικυρωτικής απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ, μέσα στην
προθεσμία και σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία που προβλέπουν οι
διατάξεις του άρθρου.
6. Η Επιτροπή Μετεγγραφών, σε περίπτωση που ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ παράβαση
από οποιοδήποτε σωματείο, των όρων και των προϋποθέσεων μετεγγραφής
αθλητή-τριας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα με
αιτιολογημένη απόφασή της, να απορρίψει την αίτηση μετεγγραφής και να
εισηγηθεί στην ΟΧΕ, την παραπομπή των υπευθύνων στην Επιτροπή Φιλάθλου
Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) της οποίας τυχόν απαλλακτική απόφαση. δεν ανατρέπει την
απορριπτική απόφαση της Επιτροπής Μετεγγραφών.
7. Δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Ε.ΦΙ.Π., η μετεγγραφή με συναίνεση του
σωματείου, αν συνομολογηθεί με ανταλλαγή αθλητών-τριών.
8. 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.
ΑΡΘΡΟ: 6Β
1. Ορίζεται Επιτροπή Αξιολόγησης της Αξίας των Αθλητών που λειτουργεί στα πλαίσια
της ΟΧΕ και αποτελείται από τρία (3) μέλη, που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας.
2. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ίση με αυτή της θητείας του Δ.Σ. της ΟΧΕ
3. Το Δ.Σ. της ΟΧΕ έχει δικαίωμα της αναπλήρωσης και της αντικατάστασης των
μελών της Επιτροπής.
4. Για την απόφαση της Αξιολόγησης της Αξίας των Αθλητών ή Επιτροπή λαμβάνει
υπόψη της στοιχεία όπως:
-Το χρονικό διάστημα παραμονής του αθλητή στο σωματείο
-Την αγωνιστική ικανότητα του αθλητή, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την
δημιουργική δραστηριότητα του σωματείου
-Την συμμετοχή του στις Εθνικές Ομάδες
-Την κατηγορία στην οποία ανήκει το αθλητικό σωματείο στο οποίο μετακινείται ο
αθλητής
-Την αποζημίωση που ο αθλητής λαμβάνει από το σωματείο στο οποίο μετακινείται.
5. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται συγκεκριμένης υπόθεσης μετά από αίτημα των
ενδιαφερόμενων μερών (σωματείων και αθλητή) και εκδίδει την απόφαση-εισήγηση
προς το Δ.Σ. της ΟΧΕ εντός 7 ημερών από την συζήτηση της υπόθεσης.

6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να εγκριθούν από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας το
οποίο έχει το δικαίωμα της τροποποίησης ή της αναπομπής στην Επιτροπή για
επανεξέταση της υπόθεσης.
7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Αξίας των Αθλητών έχουν χαρακτήρα
υποχρεωτικής εφαρμογής από τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη.
Επιβάλλεται η ποινή στέρησης του δικαιώματος απόκτησης αθλητών με οιαδήποτε
κατηγορία μεταγραφών στο αθλητικό σωματείο στο οποίο μετακινείται ο αθλητής και
το οποίο δεν εκτελεί την υποχρέωση που του επιβλήθηκε περί καταβολής προς το
αθλητικό σωματείο από το οποίο αυτός μετακινείται χωρίς την συγκατάθεση του
τελευταίου, χρηματικού ποσού για τις υπηρεσίες που αυτό παρέσχε κατά το χρονικό
διάστημα που ανήκε στη δύναμη αθλητών του.
ΑΡΘΡΟ 7
Χρονικό διάστημα μετεγγραφών - αποδεσμεύσεων - υποβολής καταστάσεων
1. 1 - 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
α. Ελεύθερες – υποσχετικές μετεγγραφές
β. Μετεγγραφές του Άρθρου 5, παρ. 2,3,4,5,6,10
γ. Έλληνες αθλητές-τριες που αγωνίζονται στο εξωτερικό
2. 1- 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
Υποβολή καταστάσεων αθλουμένων
3. 10 - 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μετεγγραφές λόγω αποδέσμευσης
4. 1-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και 15-31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Μετεγγραφές Ελλήνων αθλητών-τριών που αγωνίζονται στο εξωτερικό
5. Αλλοδαποί - Κύπριοι - Ομογενείς ως σχετική απόφαση Υφυπουργού Αθλητισμού
Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού.
6. Οι ανωτέρω ημερομηνίες διενέργειας μετεγγραφών μπορούν να μετατίθενται
χρονικά, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ της ΟΧΕ, η οποία θα
κοινοποιείται έγκαιρα με σχετική εγκύκλιο στα σωματεία.
ΑΡΘΡΟ 8
Τήρηση όρων διατάξεων προγενέστερων υπουργικών αποφάσεων.
Αθλητής ο οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις προγενέστερων υπουργικών
αποφάσεων, έχει πάρει μετεγγραφή για την οποία υπάρχουν δεσμευτικοί όροι, δεν
έχει το δικαίωμα να πάρει νέα μετεγγραφή, αν δεν τηρήσει τους όρους που έχουν
τεθεί.

ΑΡΘΡΟ 9
1. Εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στην παρούσα, που απαιτείται η συνδρομή
(προϋπόθεση) ορισμένης ηλικίας, για τον υπολογισμό της, λαμβάνεται υπ΄ όψη,

2.
3.
4.

5.

6.

ως ημέρα γέννησης, αυτή που προκύπτει από το πιστοποιητικό γέννησης του
αθλητή-τριας, που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα από τη ληξιαρχική
πράξη γέννησης αυτού.
Σε περίπτωση μετεγγραφής ανήλικου αθλητή-τριας, απαιτείται η έγγραφη
συγκατάθεση εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα σε αυτόν. Υπογράφουν στην
αίτηση μετεγγραφής και αναγράφουν και τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.
Για κάθε αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή αθλητή-τριας, καταβάλλεται ως
παράβολο ποσό το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ της ΟΧΕ
Με απόφαση του ΔΣ της ΟΧΕ καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός αθλητών-τριών
που μπορούν να δηλώνουν τα σωματεία στις καταστάσεις αθλουμένων τους ανά
αγωνιστική περίοδο. Οι καταστάσεις αποστέλλονται από την ΟΧΕ και
υποβάλλονται από τα σωματεία εντός της προβλεπομένης από το άρθρο 7
χρονικής περιόδου.
Σωματεία το οποία δεν έχουν επιδείξει αγωνιστική δραστηριότητα για δύο
συνεχόμενες περιόδους δεν θα λαμβάνουν καταστάσεις αθλουμένων και οι
εγγεγραμμένοι σε αυτά αθλητές-τριες θα είναι ελεύθεροι να εγγραφούν σε άλλο
σωματείο ανεξαρτήτως χρονικής στιγμής και αριθμητικού περιορισμού
Όλες οι αιτήσεις μεταγραφών θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται, με τα
αντίστοιχα έντυπα που έχει εκδώσει η ΟΧΕ. Αιτήσεις μεταγραφών που θα
υποβάλλονται με οποιαδήποτε άλλη μορφή ή με άλλο έντυπο θα απορρίπτονται.
ΑΡΘΡΟ 10
Συγχώνευση σωματείων ή τμημάτων σωματείων

1. Σε ότι αφορά την μετακίνηση αθλητών, που οφείλεται στη συγχώνευση σωματείων
ή τμημάτων σωματείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 24731/22.10.99
απόφασης του Υφυπουργού Αθλητισμού (Φ.Ε.Κ. 1976/Β/4.11.99), σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου 2725/99.
2. Ο αριθμός των αθλητών που μετακινούνται, λόγω της συγχώνευσης που έγινε, δεν
πρoσμετράται στον αριθμό που έχει δικαίωμα ν' αποκτήσει από μεταγραφή το
σωματείο που προέρχεται από συγχώνευση, προσμετράται όμως στον συνολικό
αριθμό αθλητών που έχει δικαίωμα να δηλώσει το σωματείο στις καταστάσεις
αθλουμένων.
3. Οι αθλητές που δεν δηλώνονται από το προερχόμενο από συγχώνευση σωματείο
στην Ομοσπονδία για ένταξη τους στη δύναμη του σωματείου αυτού, θεωρούνται
αποδεσμευμένοι και μπορούν να μεταγραφούν σε σωματείο της προτίμησης τους.
4. Ο αριθμός των αθλητών που μεταγράφονται στη δύναμη σωματείου, λόγω
αποδέσμευσης τους από τη δύναμη συγχωνευομένων σωματείων, δεν πρoσμετράται
στον αριθμό των αθλητών που έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν τα σωματεία από
αποδέσμευση.

ΑΡΘΡΟ 11
Ισχύς του παρόντος

Ο παρών κανονισμός εγγραφών-μετεγγραφών, που περιέχει 11 άρθρα, ύστερα από τις
τροποποιήσεις που επήλθαν σε αυτόν, εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση
των σωματείων μελών της ΟΧΕ στις 14 Ιουνίου 2015 και θα τεθεί σε ισχύ, ευθύς ως
εγκριθεί από τον αρμόδιο Υπουργό για θέματα Αθλητισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

