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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΡΘΡΟ 1
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής

Για την εγγραφή αθλητή(τριας) στη δύναμη Σωματείου – Μέλους της Ομοσπονδίας,
χρειάζεται η υποβολή στην Ομοσπονδία των ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. Διπλότυπη αίτηση εγγραφής που υπογράφεται από τον ίδιο τον αθλητή(τρια).
2. Για τους ανήλικους κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα [όσοι δεν έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους] έγγραφη συγκατάθεση ενός εκ
των ασκούντων τη γονική μέριμνα.
3. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας της Ελλάδας για την εγγραφή του
αθλητή(τριας) στα αντίστοιχα Μητρώα ή επικυρωμένη φωτοτυπία της
Αστυνομικής Ταυτότητας.
4. Δύο φωτογραφίες του αθλητή(τριας), τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
ΑΡΘΡΟ 3
Ακυρότητες - Κυρώσεις
1. Αθλητής(τρια) που υπογράφει αίτηση εγγραφής στη δύναμη σωματείου, ενώ ήδη
είναι γραμμένος σε άλλο σωματείο, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού ενός [1]
έτους από κάθε αγώνα και η αίτηση εγγραφής του απορρίπτεται.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση
υπογραφής από τον αθλητή(τρια) δελτίων μεταγραφής υπέρ δύο [2] ή
περισσοτέρων σωματείων-μελών της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.
3. Προσβολή της αίτησης εγγραφής ή μεταγραφής αθλητή(τριας), για οποιοδήποτε
τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, δικαιούται ν’ ασκήσει κάθε σωματείο – μέλος της
Ομοσπονδίας, στο σωματείο στο οποίο ανήκει ο αθλητής(τρια) του οποίου
προσβάλλεται η εγγραφή ή μεταγραφή, επειδή τεκμαίρεται ότι έχει έννομο
συμφέρον. Η προσφυγή ασκείται ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων που ο
ισχύων νόμος ορίζει ως αρμόδια.

Κανονισμός Εγγραφών Μεταγραφών

1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό
Σωματείο, προϋπόθεση είναι να μην έχει δελτίο εγγραφής σε άλλο τμήμα
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Σωματείου – Μέλους 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 υγείας (ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ), σύμφωνα με
τα όσα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας [Ε.Κ.Λ.] της
Ομοσπονδίας, το οποίο έχει ισχύ για μια μόνο αγωνιστική περίοδο ανεξάρτητα
από τον χρόνο έκδοσής του.
ΑΡΘΡΟ 2
Δικαιολογητικά εγγραφής
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΡΘΡΟ 4
Μεταγραφές

ΑΡΘΡΟ 5
Αθλητής(τρια) που την τελευταία διετία [2] πριν από την υποβολή της αίτησης
μεταγραφής δεν αγωνίσθηκε σε κανένα επίσημο αγώνα του σωματείου κατά
την
έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 2725/99, όπως
συμπληρωμένη
και
τροποποιημένη ισχύει, έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του,
χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του και χωρίς
να χρειάζεται η συνδρομή
οποιουδήποτε λόγου, πέρα από την έγγραφη συγκατάθεση του ενός εκ των ασκούντων τη
γονική μέριμνα προκειμένου για ανήλικους αθλητές(τριες).
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται:
α) Για τους αθλητές(τριες) που αγωνίζονται σε σωματεία του εξωτερικού κατ΄ εφαρμογή
των οριζομένων των οριζομένων στον παρόντα Κανονισμό, άρθρο 12 παρ. 2
β) Για τους αθλητές(τριες) που απουσιάζουν στο εξωτερικό για λόγους σπουδών ή για
επαγγελματικούς λόγους, καθώς 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 εναπόκειται στο σωματείο που ανήκει 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 6
Επιτρέπεται η παραχώρηση αθλητή(τριας) με υποσχετική για διάστημα μέχρι δύο [2]
αγωνιστικών περιόδων, ανεξάρτητα από την ηλικία του και με την προϋπόθεση ότι στο
πρακτικό παραχώρησης [πρωτότυπο απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. δεόντως υπογεγραμμένο
και σφραγισμένο] θα ορίζεται επακριβώς το χρονικό διάστημα για το οποίο
παραχωρείται ο αθλητής(τρια).
ΑΡΘΡΟ 7
Επιτρέπεται η ελεύθερη μεταγραφή σε σωματείο της αρεσκείας τους σε αθλητές(τριες)
που έχουν συμπληρώσει με την υποβολή της αίτησης μεταγραφής το 26ο έτος της ηλικίας
τους, χωρίς τη συγκατάθεση των σωματείων τους, με την προϋπόθεση ότι έχουν συνεχή

Κανονισμός Εγγραφών Μεταγραφών

1. Επιτρέπονται οι μεταγραφές αθλητών(τριών), χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς,
με την προϋπόθεση όμως της συγκατάθεσης του σωματείου στο οποίο ανήκει ο
αθλητής(τρια) 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(τρια) και στην οποία θ’ αναφέρεται το όνομα του σωματείου στο οποίο
αυτός θα μεταγραφεί. Στην περίπτωση που ο αθλητής(τρια) είναι ανήλικος
χρειάζεται η έγγραφη συγκατάθεση του ενός εκ των ασκούντων τη γονική
μέριμνα.
2. Αθλητές που μεταγράφονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, σε σωματείο που συμμετέχει στην Α1
Εθνική Κατηγορία Ανδρών και κατά το χρόνο της στράτευσής τους δεν είναι
αξιολογημένοι στον τελευταίο πίνακα αξιολόγησης, στις θέσεις από 1 έως 30, δεν
επιτρέπεται να ζητήσουν τη σύμφωνη γνώμη της ομοσπονδίας για τον
χαρακτηρισμό τους ως “επίλεκτοι” και την εν συνεχεία ένταξή τους στο
Α.Σ.Α.Ε.Δ.
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αγωνιστική δράση τέσσερις [4] αγωνιστικές περιόδους στο σωματείο τους στην τελευταία
τετραετία πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας. Αν αθλητής(τρια) μέσα στην τετραετία
αυτή έχει παραχωρηθεί με υποσχετική δε θεωρείται ότι έχει συνεχή αγωνιστική δράση
στο σωματείο στο οποίο ανήκει.
ΑΡΘΡΟ 8
Αθλητής(τρια) ηλικίας μέχρι δέκα [10] ετών έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί ελεύθερα σε
σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του και με έγγραφη
συναίνεση του ενός εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα.
ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΘΡΟ 10
Αθλητής(τρια) έχει το δικαίωμα να ενταχθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε σε οποιοδήποτε
σωματείο της προτίμησής του υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει αγωνιστεί στην ίδια
αγωνιστική περίοδο στο σωματείο που ανήκει και το οποίο διαλύθηκε με τελεσίδικη
δικαστική απόφαση ή διαγράφηκε από τη δύναμη της Ομοσπονδίας ή δεν του χορηγήθηκε
η ειδική αθλητική αναγνώριση ή ανακλήθηκε η ειδική αθλητική αναγνώριση που του είχε
χορηγηθεί. Η απόδειξη των παραπάνω ανήκει στις υπηρεσίες της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 11
Αθλητής(τρια) που έχει διαγραφεί λόγω ποινής από τη δύναμη σωματείου – μέλους της
Ομοσπονδίας με απόφασή του ή της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να εγγραφεί πάλι ως
αθλητής του σωματείου του μετά την παρέλευση διετίας από την τελεσιδικία της σχετικής
απόφασης και σε άλλο Σωματείο μετά την παρέλευση τετραετίας. Αν στερήθηκε τη
φίλαθλη ιδιότητα, ό,τι ορίζει η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος .
ΑΡΘΡΟ 12
i. Απαγορεύεται αθλητής(τρια) ν’ αγωνισθεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο σε δύο [2]
διαφορετικά σωματεία, σε αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα από την
Ομοσπονδία.

Κανονισμός Εγγραφών Μεταγραφών

1.
Αθλητής(τρια) που κατά τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους δε συμμετείχε
σε Εθνική Ομάδα ή δεν έχει κερδίσει 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους αγώνες και
μετοίκησε σε τόπο που απέχει περισσότερο από 300 χιλιόμετρα από την έδρα του
σωματείου του, έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου
του σε σωματείο της προτίμησής του στην πόλη που κατοικεί.
2.
Αν ο αθλητής(τρια) μετοίκησε λόγω εργασίας του ιδίου ή των γονιών του αυτό
αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης ασφάλισης δημόσιου ασφαλιστικού οργανισμού
στον τόπο μετακίνησής τους για έναν [1] τουλάχιστον χρόνο.
3.
Αν ο αθλητής(τρια) μετοίκησε λόγω εγγραφής του σε Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. απαιτείται η
προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών. Ως χρόνος φοίτησης νοείται ο νόμιμος χρόνος των ετών
σπουδών αυξημένος κατά δύο [2] έτη.
4.
Μετά την αποφοίτησή του επανέρχεται αυτοδίκαια και αμέσως στο σωματείο από
το οποίο έχει μεταγραφεί. Αν στο διάστημα αυτό δεν αποφοιτήσει επανέρχεται
αυτοδίκαια και αμέσως στο σωματείο από το οποίο έχει μεταγραφεί.
5.
Αθλητής(τρια) που μεταγράφεται λόγω σπουδών δεν έχει το δικαίωμα μεταγραφής
σε άλλο σωματείο του τόπου μετοίκησής του εκτός αν συναινεί το αρχικό του σωματείο.
6.
Αθλητής(τρια) που μεταγράφεται λόγω σπουδών μπορεί να επανέλθει στο αρχικό
του σωματείο πριν την αποφοίτησή του με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση της
συγκατάθεσης του σωματείου στο οποίο έχει μεταγραφεί λόγω σπουδών.
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ii.
Επιτρέπεται αθλητής(τρια) να αγωνιστεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο σε δύο [2]
διαφορετικά σωματεία με την προϋπόθεση τα σωματεία αυτά να ανήκουν σε
ομοσπονδίες διαφορετικών χωρών και αν οι κανονισμοί των χωρών αυτών το
επιτρέπουν
iii. Η διάταξη του εδ.ii έχει εφαρμογή μόνον σε Έλληνες αθλητές (-τριες).
iv. Η συμμετοχή αλλοδαπών ή αθλητών χωρών μελών της Ε.Ε. αθλητών (-τριων) σε
Ελληνικά σωματεία διέπεται από τις Υ.Α. 15070/7-6-2000/ΦΕΚ/760/Β/21-6-2000
&13025/4-7-2002/ΦΕΚ/903/Β/17-7-2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Επιτροπή Μεταγραφών
ΑΡΘΡΟ 14
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας συγκροτείται 3μελής
Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο της
Τεχνικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 15
1. Μία μόνο μεταγραφική περίοδος χρονικής διάρκειας είκοσι ημερολογιακών[20]
ημερών επιτρέπεται να υπάρχει στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.
2. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων μεταγραφών
είναι 11-30 Ιουνίου εκτός αν διαφορετικά αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Κατ΄ εξαίρεση και για τις περιπτώσεις των § 2 και 3 του άρθρου 9 του παρόντος η
αίτηση μεταγραφής μπορεί να κατατεθεί οποτεδήποτε μέχρι την 15η
του
μηνός Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους και η μεταγραφή να ολοκληρωθεί με
απόφαση της επιτροπής μεταγραφών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους και με την
προϋπόθεση ότι ο αθλητής (-τρια) δεν θα έχει συμμετάσχει στην τρέχουσα αγωνιστική
περίοδο σε επίσημους αγώνες με το σωματείο στου οποίου τη δύναμη ανήκε μέχρι τότε.
ΑΡΘΡΟ 16
Για τις πάσης φύσεως εγγραφές, μεταγραφές, καθώς και για την ανανέωση του Δελτίου
Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας, 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 17
Ισχύς Κανονισμού
1. Για ότι δεν προβλέπεται από τον κανονισμό αυτό ή είναι ασαφές αποφασίζει οριστικά
το Δ.Σ. της ΕΦΟΕπΑ
2.
Ο παρών κανονισμός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και εγκρίθηκε με την
νόμιμη πλειοψηφία από την Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων- μελών της
ΕΦΟΕπΑ της 28/08/2015. Η ισχύς του κανονισμού και των τροποποιήσεων που επήλθαν
σ’ αυτόν αρχίζει από την επόμενη ημέρα της έγκρισής του από τον Υπουργό Πολιτισμού
με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 27 του Ν. 2725/99 όπως αυτός
τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει κάθε φορά.
3. Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή άρθρων του παρόντα κανονισμού απαιτείται
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων-Μελών της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.

Κανονισμός Εγγραφών Μεταγραφών

ΑΡΘΡΟ 13
Για τον υπολογισμό ηλικίας ,όπου απαιτείται ,λαμβάνεται υπόψη ως ημέρα γέννησης αυτή
που προκύπτει από το πιστοποιητικό γέννησης που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή
Κοινότητα ή από την Αστυνομική Ταυτότητα.

