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Άρθρο 1. Γενικά
Με τον παρόντα Κανονισμό και κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του Άρθρου 33
του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/ τ. Α’/ 17.06.1999) και σε εναρμόνιση με το Άρθρο 42 του ν. 4809/2021
(ΦΕΚ 102/ τ. Α΄/19.6.2021) με τις τελευταίες αλλαγές από το ν. 4964/2022, καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις εγγραφής και μεταγραφής στα αθλήματα της ποδηλασίας, των αθλητών σε αθλητικά
ερασιτεχνικά σωματεία, μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, που διατηρούν τμήμα
ποδηλασίας, ο χρόνος διενέργειας και η διαδικασία εγγραφής και μεταγραφής των αθλητών, τα
αρμόδια όργανα έγκρισής τους και σχετικές διατάξεις.

Κεφάλαιο 1: Εγγραφή αθλητών
Άρθρο 2. Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής αθλητών
1.

Για την εγγραφή οποιουδήποτε προσώπου ως αθλητή στη δύναμη σωματείου - μέλους της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.) και την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας αυτού,
πρέπει ο ενδιαφερόμενος:
α) Να έχει συμπληρώσει το 7ο έτος της ηλικία του.
β) Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο αθλητικό ποδηλατικό σωματείο.
2. Δύναται αθλητής να εκδώσει δελτίο Sportive σε οποιαδήποτε ηλικία εφόσον δεν επιθυμεί να
εγγραφεί σε σωματείο. Αυτό το δελτίο παρέχει πρόσβαση μόνο σε ποδηλατικούς αγώνες που
προβλέπουν την συμμετοχή αυτών των ποδηλατών.
3. Στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού
επιπέδου και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου, ατομικών ή ομαδικών
αθλημάτων, επιτρέπεται να συμμετέχουν:
α) ομογενείς,
β) πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
γ) πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς που διαμένουν νόμιμα στη χώρα με άδεια διαμονής ή
δελτίο διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης της § 5 του άρθρου 8
ή της § 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 /τ. Α’/ 01.04.2014) για τη χορήγηση ή την
ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής αντίστοιχα και
δ) πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς
προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστασία.
Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου εγγράφονται σε αθλητικά σωματεία της επιλογής τους και
αποκτούν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον πληρούν τις ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις που
θέτουν οι κανονισμοί της ομοσπονδίας, με την επίδειξη αντίστοιχα:
α) δελτίου ταυτότητας ομογενούς,
β) διαβατηρίου κράτους - μέλους Ε.Ε.
γ) άδειας διαμονής ή δελτίου διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την
ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής της § 5 του άρθρου 8 ή της § 4 του άρθρου 9 του ν.
4251/2014 ΦΕΚ 80 /τ. Α’/ 01.04.2014) αντίστοιχα και δ) άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς
προστασίας ή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).
4. Απαγορεύεται δε η συμμετοχή αθλητή σε αγώνες που δεν έχουν εγκριθεί από την Ομοσπονδία.
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Άρθρο 3. Δικαιολογητικά
1.

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 o αθλητής είναι ανήλικος,
απαιτείται η παροχή έγγραφης συγκατάθεσης των προσώπων που έχουν την επιμέλειά του. Η
συγκατάθεση αυτή μπορεί να έχει την μορφή της υπογραφής για λογαριασμό του αθλητή της
αίτησης εγγραφής από τα πρόσωπα αυτά, διαφορετικά απορρίπτεται. Τα πλήρη στοιχεία των
ανωτέρω αναγράφονται στην αίτηση.
Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από:
α. Μία φωτογραφία του αθλητή, έγχρωμη, καθαρή και πρόσφατη, τύπου αστυνομικής ταυτότητας
ή διαβατηρίου, ενώ με την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής έκδοσης του δελτίου θα
απαιτείται φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή τύπου διαβατηρίου και σε ανάλυση «300 dpi»
β. 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 (Ε.Ε.), διαβατήριο κράτους - μέλους Ε.Ε.
- 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 §
4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης
για την έκδοση άδειας διαμονής της § 5 του άρθρου 8 ή της § 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.
γ. Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς με κάλυψη κατ
ελάχιστον:
− Προσωπικό ομαδικό ατύχημα, και
− Γενική αστική ευθύνη έναντι τρίτων
δ. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει προς θεώρηση την Κάρτα Υγείας του, που προβλέπεται
στην § 9 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πιστοποίηση της
υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε
προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή καταγράφεται στην κάρτα υγείας, που εκδίδει
και ανανεώνει η Ε.Ο.Π. Η κάρτα αποτελεί αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το δελτίο
αθλητικής ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στη κατοχή του. Η
κάρτα υγείας του αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων,
υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς κατέχοντες οποιαδήποτε σχέση με το
Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την
καρδιολογική ειδικότητα. Επίσης, σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα
παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε. σε θέματα
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3.

4.

προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών. Η κάρτα υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή
της (§ 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 του ν.
4908/2022. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να παράσχει τη συγκατάθεσή του στο έντυπο της αίτησης
εγγραφής ή, αν ο αθλητής είναι ανήλικος, να παράσχουν την συγκατάθεσή τους τα πρόσωπα
που ασκούν τη γονική μέριμνα σε αυτόν, για την επεξεργασία και τη διαβίβαση από την Ε.Ο.Π.
των δηλωθέντων στην αίτηση προσωπικών δεδομένων.
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.
β. Θέτει τη σφραγίδα του σωματείου.
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.

Άρθρο 4. Διαδικασία – Χρόνος διενέργειας και όργανα έγκρισης
1.

2.
3.

4.

5.

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.
Η εγγραφή αθλητή στην Ομοσπονδία γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Την αίτηση εγγραφής με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, ελέγχει ο Γενικός Γραμματέας της
Ε.Ο.Π.. 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 ισχύει
από την έκδοσή τους και παρέχει 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.
Η παραδοχή ή η απόρριψη της αίτησης εγγραφής αθλητή από τον Γενικό Γραμματέα θεωρείται
απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π., κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου ενεργεί. Ο Γενικός Γραμματέας
μπορεί, αν διαπιστώσει μικροελλείψεις στην αίτηση, που, κατά την κρίση του, μπορούν να
διορθωθούν, μπορεί να καλεί το ενδιαφερόμενο σωματείο του υπό εγγραφή αθλητή, για τη
συμπλήρωση των μικροελλείψεων.
Αν υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις εγγραφής αθλητή σε διαφορετικά σωματεία και
που αφορούν το ίδιο πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη και εξετάζεται η αίτηση που υποβλήθηκε και
πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην Ε.Ο.Π.. 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 στο Πειθαρχικό Κανονισμό της
Ομοσπονδίας και στο άρθρο 5 § α΄ 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 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.ΦΙ.Π.) και να
υποβάλει μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα. Τέλος, η παράνομη πράξη, συνιστώντας και
πειθαρχικό αδίκημα, τιμωρείται κατά τα προβλεπόμενα στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Ο.Π
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7.

8.

9.

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 (φάκελο), το μητρώο αθλητών και με την ψηφιοποίηση από το
2023 στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητών.
Με την έναρξη λειτουργίας της on-line πλατφόρμας εγγραφών της Ομοσπονδίας θα είναι δυνατή η
συμπλήρωση της αίτησης σε αυτήν, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Με τη διαδικασία αυτή τα
δελτία θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή στο κινητό κάθε αθλητή ή στο σωματείο.
Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη
συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2δ του
παρόντος.
Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής
Ιδιότητας. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο Κριτή αγώνα κάθε είδους
αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής
αγώνων της Ομοσπονδίας ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.
Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα παρακάτω:
α) Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας
β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή
γ) Έτος γέννησης
δ) Άθλημα
ε) Φωτογραφία
στ) Αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας
ζ) ΑΜΚΑ
η) Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση - υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής
στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση - υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις
ιατρικές εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 5. Ακυρότητες – Κυρώσεις
α. 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.
β. Κάθε σωματείο της Ε.Ο.Π δικαιούται να ασκήσει προσβολή δελτίου εγγραφής αθλητή για
οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, εφόσον 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.

Κεφάλαιο 2: Μεταγραφή αθλητών
Άρθρο 6. Όροι και προϋποθέσεις μεταγραφής αθλητών – Διαδικασία
1.
2.

Η μεταγραφή αθλητή από ένα σωματείο-μέλος της Ε.Ο.Π. σε άλλο επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν
στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις ενός από τους λόγους μεταγραφής που αναφέρονται πιο κάτω.
Ο ενδιαφερόμενος αθλητής υποβάλει αίτηση μεταγραφής προς την Ομοσπονδία στο ειδικό έντυπο
μεταγραφής που εκδίδει η Ε.Ο.Π. 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
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

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 Ε.Ο.Π. και θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον περιέλθουν στην Ε.Ο.Π. δέκα πέντε (15) το πολύ
εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των μεταγραφών. Από την έναρξη της νέας
αγωνιστικής περιόδου θα είναι δυνατή η συμπλήρωση αίτησης στην on-line πλατφόρμα
μεταγραφών της Ομοσπονδίας, η οποία θα είναι ενεργή και θα δέχεται τις αιτήσεις μόνο κατά την
περίοδο των μεταγραφών και καθ’ όλη την διάρκεια του έτους για τις μεταγραφές σύμφωνα με το
άρθρο 10. Η αποστολή της αίτησης μεταγραφής στην ψηφιακή πλατφόρμα θα γίνεται από το
σωματείο στο οποίο ο αθλητής επιθυμεί την μεταγραφή του.
Η αίτηση μεταγραφής περιέχει:
α Τα στοιχεία του αιτούντος αθλητή (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, έτος γέννησης, κατοικία,
αριθμό τηλεφώνου, email, 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.
δ. Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή τύπου διαβατηρίου και σε ανάλυση «300 dpi»
Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά που
θεμελιώνουν τον επικαλούμενο λόγο μεταγραφής.
Στα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμπεριλαμβάνονται και:
α.
Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου
που αιτείται την μεταγραφή, στο οποίο να αναφέρεται ότι δέχεται στη δύναμή του τον
αθλητή.
β.
Παράβολο μεταγραφής που κατατίθεται στα γραφεία της Ομοσπονδίας, ή στο τραπεζικό
λογαριασμό της Ε.Ο.Π. και το ύψος του καθορίζεται ως εξής:
γ.
Για την μεταγραφή όλων των αθλητών ανεξαρτήτου κατηγορίας πλην της κατηγορίας
Μάστερς παράβολο τριάντα ευρώ (30,- €), για την κατηγορία Μάστερς παράβολο εξήντα
ευρώ (60,-€).
δ.
Το ύψος του παράβολου μεταγραφής με υποσχετική και για την διαδοχική ανανέωση προς
το ίδιο σωματείο με υποσχετική θα είναι παράβολο 30€ (ευρώ) άρθρο 7 § 2 του παρόντος
κανονισμού.
ε.
Η αναπροσαρμογή των ποσών αυτών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π. και πριν από
την έναρξη της εκάστοτε μεταγραφικής περιόδου, κοινοποιείται δε εγκαίρως προς τα
σωματεία-μέλη της.
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.
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.
Εφόσον η αίτηση μεταγραφής του αθλητή γίνει δεκτή, και επικυρωθεί από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.,
εκδίδεται δελτίο αθλητικής ιδιότητας στο νέο σωματείο του, ύστερα από σχετική αίτηση εγγραφής,
η οποία μπορεί να έχει κατατεθεί μαζί με την αίτηση μεταγραφής.
Η υπογραφή από αθλητή αιτήσεων μεταγραφής υπέρ δύο ή περισσοτέρων σωματείων, κατά την
ίδια μεταγραφική περίοδο, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται κατά τα οριζόμενα
στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας και στο άρθρο 5 § α’ του παρόντος. Όσον δε αφορά
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τις αιτήσεις μεταγραφής του αθλητή, λαμβάνεται υπόψη και κρίνεται από την Επιτροπή
Μεταγραφών η αίτηση που πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην Ομοσπονδία.
9. Αθλητής του οποίου έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε η αίτηση μεταγραφής, για οποιονδήποτε λόγο, δεν
επιτρέπεται να υποβάλει νέα αίτηση μεταγραφής στην ίδια μεταγραφική περίοδο.
10. Όπου στον Κανονισμό τίθεται περιορισμός ως προς τον αριθμό των αθλητών που έχει δικαίωμα να
αποκτήσει κατά κατηγορία (περίπτωση) μεταγραφής κάθε σωματείο και παρόλα αυτά έχει
υποβάλει αριθμό αιτήσεων μεγαλύτερο του προβλεπόμενου ανά κατηγορία, το σωματείο έχει
υποχρέωση, το πολύ μέχρι οκτώ (8) ημέρες από την λήξη της μεταγραφικής περιόδου, να
γνωστοποιήσει στην Ομοσπονδία τα ονόματα των αθλητών που προτιμά ν’ αποκτήσει. Σε
διαφορετική περίπτωση, θεωρούνται ως δεσμευτικές για κάθε σωματείο οι εντός του
προβλεπόμενου αριθμού κατά χρονική ακολουθία σειράς υποβολής και λήψης πρωτοκόλλου της
Ε.Ο.Π. προγενέστερες αιτήσεις ή με την σειρά που τις αναφέρει στο διαβιβαστικό εφόσον έχει
κάνει συνολικό αίτημα μεταγραφών. Απορρίπτονται οι επιπλέον αιτήσεις, ενώ οι υποβάλλοντες
τις αιτήσεις αυτές αθλητές παραμένουν, χωρίς άλλη διατύπωση, στη δύναμη του σωματείου στο
οποίο ανήκουν.
10. Μεταγραφές επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μίας (1) μεταγραφικής περιόδου κάθε
χρόνο, με εξαίρεση τις μεταγραφές Ελλήνων αθλητών του εξωτερικού για τις οποίες μπορεί να
ορίζεται άλλη μεταγραφική περίοδος. Η διάρκεια κάθε μεταγραφικής περιόδου δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες.
Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων των μεταγραφών συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι
προϋποθέσεις μεταγραφής λόγω:
• συναίνεσης σωματείου,
• αποδέσμευσης,
• αγωνιστικής απραξίας,
• μετοίκησης του αθλητή για σπουδές, ή για επαγγελματικούς λόγους του ίδιου ή των γονέων του,
• ελεύθερης μεταγραφής αθλητή κάτω ή πάνω από ορισμένη ηλικία και
• διάλυσης σωματείου ή αναστολής δραστηριότητας τμήματός του ή απώλειας της ειδικής
αναγνώρισής του.

Κεφάλαιο 3: Λόγοι μεταγραφής αθλητών
Άρθρο 7. Μεταγραφή με συναίνεση - μεταγραφή με υποσχετική επιστολή και μεταγραφή
με αποδέσμευση
1.

2.

3.

Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί ελεύθερα, εφόσον συναινεί το σωματείο στο οποίο είναι
εγγεγραμμένος. Στην περίπτωση δε ανήλικου αθλητή (κάτω των 18 ετών) είναι απαραίτητη και η
υπογραφή του γονέα ή κηδεμόνα του ή του νόμιμου επιτρόπου του.
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 μόνο για μια (1) αγωνιστική περίοδο.
Η συναίνεση ή η υποσχετική επιστολή παρέχονται με ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα πρακτικών
του Δ.Σ. του σωματείου του αθλητή, που επισυνάπτεται στην αίτηση μεταγραφής και που περιέχει
την απόφαση για παραχώρηση με συναίνεση ή με υποσχετική επιστολή αντίστοιχα. Στην πιο πάνω
απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του αθλητή και το σωματείο στο
οποίο παραχωρείται αυτός.
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4.

5.

6.

7.

8.

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.
Ο αθλητής, που επιστρέφει στο σωματείο το οποίο τον παραχώρησε, μπορεί να μεταγραφεί ξανά
με υποσχετική επιστολή στο ίδιο ή σε άλλο σωματείο, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται στο
πρόσωπο του η προϋπόθεση του προβλεπόμενου στη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ορίου
ηλικίας.
Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, λόγω αποδέσμευσής του από το
σωματείο που ανήκε. Η αποδέσμευση του αθλητή χορηγείται με ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα
Πρακτικών του Δ.Σ. του σωματείου του, που περιέχει την απόφαση του Δ.Σ. περί αποδέσμευσης
του αθλητή και που επισυνάπτεται στην αίτηση μεταγραφής.
Η συμφωνία μεταγραφής αθλητή από αθλητικό σωματείο σε άλλο με συναίνεση του πρώτου,
επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα, εφόσον, για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής
ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί το προσήκον φορολογικό παραστατικό με τον αναλογούντα φόρο
προστιθέμενης αξίας ή όποια άλλη φορολογική επιβάρυνση προβλέπεται από την κείμενη
νομοθεσία και καταχωριστεί στα Βιβλία Εσόδων Εξόδων των δύο αθλητικών σωματείων.
Αθλητής ερασιτεχνικού σωματείου που μεταγράφεται σε ομάδα του εξωτερικού χωρίς τη
συναίνεση του σωματείου του, εφόσον επιστρέψει στην Ελλάδα, εντάσσεται αυτοδίκαια στη
δύναμη του αθλητικού σωματείου στο οποίο ανήκε πριν από τη μεταγραφή του.

Άρθρο 8. Αγωνιστική απραξία
1.

2.

Αθλητής που την τελευταία (μια 1) αγωνιστική περίοδο πριν από την υποβολή της αίτησης
μεταγραφής, δεν αγωνίστηκε σε επίσημο αγώνα του σωματείου του, έχει το δικαίωμα να
μεταγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συναίνεση του σωματείου του και χωρίς να
απαιτείται η συνδρομή άλλου λόγου.
Επίσημος αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την Ομοσπονδία ή διεξάγεται με την
έγκρισή της.

Άρθρο 9. Μεταγραφή λόγω μετοίκησης
1.

Αθλητής έχει δικαίωμα να μεταγραφεί λόγω μετοίκησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του
σωματείου του, σε σωματείο του τόπου μετοίκησης αυτού, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του
οι εξής προϋποθέσεις:
α. Να έχει μετοικήσει είτε λόγω εγγραφής του σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της
ημεδαπής είτε για πλήρως αποδεδειγμένους επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων
του, αν είναι ανήλικος ή άγαμος και ζει μαζί τους αποδεικνυόμενο από επίσημα έγγραφα
στοιχεία (π.χ. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1).
β. Η έδρα του τόπου όπου μετοικεί απέχει περισσότερα από διακόσια (200) χιλιόμετρα από τον
τόπο που εδρεύει το σωματείο του.
γ. Κατά τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους να μην έχει καταλάβει 1η έως 3η θέση σε
Πανελλήνια Πρωταθλήματα ή να μην έχει συμμετάσχει σε αγώνες της Εθνικής Ομάδας ή να
μην έχει τιμωρηθεί για άρνηση προσφοράς υπηρεσιών σ’ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του νόμου 4908/2022 με ισχύ την 11/3/2022.
δ. Προκειμένου για την περίπτωση της μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους, η διαμονή του
στο νέο τόπο να έχει διαρκέσει αποδεδειγμένα τουλάχιστον ένα (6) μήνες, μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταγραφής.
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2.

3.
4.

5.

Για τους αθλητές που ζητούν τη μεταγραφή τους λόγω σπουδών, αν αυτοί αδυνατούν να
προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση σπουδών τους, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά
τους (λ.χ. λόγω προσωρινής αποχής των Γραμματέων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την
εργασία τους), δεν εκδίδεται απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών μέχρι να προσκομιστεί η
βεβαίωση, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομιστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για
έκδοση των αποφάσεων μεταγραφών από την Επιτροπή Μεταγραφών.
Ως χρόνος φοίτησης νοείται ο προβλεπόμενος νόμιμος χρόνος ετών σπουδών, αυξανόμενος κατά
δυο (2) έτη.
Ο αθλητής μετά την αποφοίτησή του από το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή, εφόσον και μετά την
παρέλευση του προβλεπόμενου στην § 3 του παρόντος άρθρου χρονικού διαστήματος, δεν έχει
αποφοιτήσει, ή μετά τη λήξη των επαγγελματικών λόγων, επανέρχεται στο σωματείο από το οποίο
έχει μεταγραφεί λόγω μετοίκησης, υπό τον όρο ότι το αρχικό σωματείο του θα υποβάλει αίτηση
στην Ομοσπονδία με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, το πιο πάνω δικαίωμα
του σωματείου, εάν δεν ασκηθεί μέσα σε δύο (2) έτη από την γένεση του, παραγράφεται και ο
αθλητής δικαιούται είτε να παραμείνει στο σωματείο της έδρας της μετοίκησης για σπουδές σε
εκπαιδευτικό ίδρυμα ή της έδρας της μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους ή να μεταγραφεί,
κατά την προσεχή μεταγραφική περίοδο, σε οποιοδήποτε άλλο σωματείο στης προτίμησης του.
Ο αθλητής ο οποίος μεταγράφεται για τους πιο πάνω λόγους δεν έχει το δικαίωμα μεταγραφής σε
άλλο σωματείο του τόπου μετοίκησής του ή σε οποιοδήποτε άλλο, εκτός αν συναινούν στη
μεταγραφή αυτού το σωματείο στο οποίο έχει μεταγραφεί λόγω της μετοίκησης και το αρχικό το
σωματείο του.

Άρθρο 10. Μεταγραφή λόγω διάλυσης, διαγραφής, αναστολής δραστηριότητας και
απώλειας της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σωματείου
1.

Αθλητής έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί 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 αναγνώρισή του ή διαγράφηκε από τη δύναμη της Ομοσπονδίας, υπό τον όρο
ότι η κατά περίπτωση διάλυση ή η απώλεια της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ή η διαγραφή
αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο. Σε αυτή την περίπτωση το μεταγραφικό δικαίωμα μπορεί
να ασκηθεί από την επόμενη της ημερομηνίας διάλυσης ή διαγραφής ή της απώλειας της
ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.
β. Υπέβαλε δήλωση περί αναστολής δραστηριότητας στο άθλημα που επιδίδεται ο αθλητής. Ως
αναστολή δραστηριότητας του σωματείου θεωρείται και η αφαίρεση του δικαιώματος ψήφου
του σωματείου κατά την πρώτη του εκάστοτε έτους Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Π., σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 7 του καταστατικού της Ε.Ο.Π.
2. Η μεταγραφή αθλητή που συντρέχει στο πρόσωπό του ένας από τους προβλεπόμενους στο άρθρο
αυτό λόγους μεταγραφής, γίνεται ύστερα από σχετική αίτησή του προς την Επιτροπή
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 Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας.

Άρθρο 11. Ελεύθερη μεταγραφή με αποζημίωση κατάρτισης
Ερασιτέχνης αθλητής μεταγράφεται ελεύθερα από το αθλητικό σωματείο, στη δύναμη του οποίου
ανήκει, σε άλλο σωματείο, κατά την μεταγραφική περίοδο του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου
συμπληρώνεται το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας του και εφεξής. Το δικαίωμα του πρώτου
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εδαφίου περί ελεύθερης μεταγραφής με αποζημίωση κατάρτισης ασκείται μόνο κατά τη διάρκεια της
μεταγραφικής περιόδου.
Ως προς τον υπολογισμό του ύψους της τυχόν καταβλητέας αποζημίωσης κατάρτισης, τις προϋποθέσεις
καταβολής της, το σωματείο ή τα σωματεία που δικαιούνται να εισπράξουν τέτοια αποζημίωση και
οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα, ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

Άρθρο 12. Αριθμός αθλητών από μεταγραφή για κάθε σωματείο
Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να αποκτήσει από μεταγραφή στην ιδία μεταγραφική περίοδο μέχρι έναν
αριθμό αθλητών από κάθε κατηγορία μεταγραφής ως εξής:
α. Με συναίνεση σωματείου μέχρι 5 αθλητές (άρθρο 7 § 1)
β. Με υποσχετική επιστολή μέχρι 2 αθλητές (άρθρο 7 § 2)
γ. Λόγω αποδέσμευσης μέχρι 3 αθλητές (άρθρο 7 § 6)
δ. Λόγω αγωνιστικής απραξίας μέχρι 4 αθλητές (άρθρο 8)
ε. Λόγω μετοίκησης για σπουδές μέχρι 3 αθλητές (άρθρο 9)
στ. Λόγω μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους μέχρι 3 αθλητές (άρθρο 9)
ζ. Λόγω διάλυσης ή διαγραφής σωματείου μέχρι 5 αθλητές (άρθρο 10)
η. Λόγω αναστολής δραστηριότητας σωματείου μέχρι 3 αθλητές (άρθρο 10)
θ. Λόγω απώλειας της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σωματείου μέχρι 3 αθλητές (άρθρο 10)
ι. Ελεύθερη μεταγραφή με αποζημίωση κατάρτισης για αθλητές άνω των (19) ετών μέχρι 3 αθλητές
(άρθρο 11)

Κεφάλαιο 4: Διαδικασία μεταγραφών
Άρθρο 13. Όργανα έγκρισης μεταγραφών – Επιτροπή Μεταγραφών
1.

2.

3.
4.

5.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας συγκροτείται δέκα (10) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την έναρξη του χρονικού διαστήματος διενέργειας των μεταγραφών κάθε έτους
πενταμελής Επιτροπή, 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.
Η ανωτέρω επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο ή ένα από τους Αντιπρόεδρους του Δ.Σ. της
Ε.Ο.Π., ως πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα ή τον Ειδικό Γραμματέα του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π., ως
γραμματέα αυτής και από τρεις (3) φιλάθλους, κατά προτίμηση νομικούς, οι οποίοι τα πέντε (5)
τουλάχιστον προηγούμενα έτη δεν μετείχαν στο Δ.Σ. αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το
άθλημα της ποδηλασίας ή αθλητικής Ένωσης της Ομοσπονδίας. Ο Γενικός Γραμματέας εκτελεί χρέη
προέδρου, εάν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται.
Σε περίπτωση παραίτησης ή διαρκούς κωλύματος ενός από τους φιλάθλους, αυτό αντικαθίσταται
από άλλο με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
Η απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών, εγκριτική ή απορριπτική, πρέπει να υποβάλλεται στο Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας για επικύρωση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη
λήξη του χρονικού διαστήματος των μεταγραφών για οποιοδήποτε λόγο και είκοσι ημερών (20)
ημερών από την λήξη του χρονικού διαστήματος των μεταγραφών των αθλητών σωματείου
προερχομένου από συγχώνευση και των αθλητών που μεταγράφονται με το άρθρο 10 του
Κανονισμού αυτού.
Η απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών επικυρώνεται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
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6.

Αν η επικυρωτική απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεν εκδοθεί μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την, κατά περίπτωση, λήξη κάθε προθεσμίας της § 4 του
παρόντος άρθρου, η μεταγραφή θεωρείται συντελεσμένη, εφόσον από τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν αποδεικνύεται η νομιμότητα της αιτούμενης μεταγραφής.

Άρθρο 14. Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων μεταγραφής
1.
2.

3.

Μεταγραφές αθλητών επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μιας μόνο μεταγραφικής περιόδου
κάθε χρόνο, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 10 του παρόντος.
Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η υποβολή (κατάθεση) αίτησης μεταγραφής για
οποιονδήποτε λόγο, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του άρθρου 10 του παρόντος, είναι από
10 Νοεμβρίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου.
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας επιτρέπεται να μεταβάλει τις πιο πάνω ημερομηνίες διενέργειας των
μεταγραφών, με απόφασή του, για σοβαρούς τεχνικούς λόγους, εκδίδοντας σχετική εγκύκλιο, που
κοινοποιείται εγκαίρως στα σωματεία-μέλη της.

Άρθρο 15. Ειδικά θέματα αθλητών
1.

2.

3.

4.

5.

Ο αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση μεταγραφής, εφόσον δεν έχει τελειώσει η
αγωνιστική περίοδος, παραμένει και αγωνίζεται με το σωματείο από το οποίο μεταγράφηκε μέχρι
τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου που καθορίζεται η 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους ή με απόφαση
του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
Αθλητής που υπέβαλε αίτηση μεταγραφής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες πριν από την
έγκριση της μεταγραφής. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση συγκρότησης
της Εθνικής Ομάδας και αγώνων αυτής, οπότε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπορεί να επιτρέπει τη
συμμετοχή του υπό μεταγραφή αθλητή στους αγώνες της Εθνικής ομάδας.
Απαγορεύεται αθλητής να αγωνισθεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο σε δύο (2) διαφορετικά
σωματεία σε αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, καθώς επίσης και σε
αγώνες μεταξύ σωματείων αλλοδαπής Ομοσπονδίας. Εξαιρούνται οι Κύπριοι αθλητές που έχουν
εγγραφεί ή μεταγραφεί σε Ελληνικά σωματεία.
Επιτρέπεται σε αθλητή ατομικού ή ομαδικού αθλήματος να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή
διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον τούτο δεν αντίκειται
στους τεχνικούς κανονισμούς του αθλήματος, στους κανονισμούς της Ομοσπονδίας ή της Δ.Ο.Ε. Οι
συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται να εγκριθούν από την Ομοσπονδία και με
μέριμνά της να κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Αν δεν συντρέχει μια από τις προϋποθέσεις, οι
συμβάσεις είναι ανίσχυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
Ο κάθε αθλητής οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες
εκάστοτε κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. σχετικά με τη φαρμακοδιέγερση. Αθλητής που τιμωρείται από
την οικεία Ομοσπονδία ή την αντίστοιχη παγκόσμια ομοσπονδία για παράβαση των κανονισμών
περί φαρμακοδιέγερσης στερείται τις κάθε είδους παροχές της Ομοσπονδίας, όπως επίσης και τις
κάθε είδους παροχές της Πολιτείας και τα ευεργετήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του
αθλητικού νόμου και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές.

Άρθρο 16. Τελικές διατάξεις
1.

Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, όπου απαιτείται ορισμένη
ηλικία, για τον υπολογισμό της, λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία γέννησης η 31η Δεκεμβρίου του
έτους, που αναφέρεται στο πιστοποιητικό γέννησης του αθλητή, που εκδίδεται από τον οικείο
Δήμο ή Κοινότητα.
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2.
3.

4.

5.

Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται «αθλητής» νοείται και αθλήτρια.
Το Δ.Σ. με απόφασή του, μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικά λεπτομέρειες, με την προϋπόθεση
ότι δεν καταστρατηγούν άμεσα ή έμμεσα τον παρόντα Κανονισμό. Οι ανωτέρω λεπτομέρειες
γνωστοποιούνται με σχετική εγκύκλιο του Δ.Σ. έναν μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη της
μεταγραφικής περιόδου.
Κατά της απόφασης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σχετικά με την παραδοχή της αίτησης εγγραφής ή
μεταγραφής αθλητή, επιτρέπεται προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών
Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.). Η προσφυγή ασκείται και σύμφωνα με τις διατάξεις των 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.
Για την νέα αγωνιστική περίοδο 2022-2023 λόγω της ψηφιοποίησης της Ε.Ο.Π. και της δυνατότητας
που θα υπάρξει για την συμπλήρωση αιτήσεων στην on-line πλατφόρμα εγγραφών - μεταγραφών
της Ομοσπονδίας, πιθανόν να λειτουργήσουν παράλληλα ο παλαιός και ο νέος τρόπος έκδοσης των
δελτίων. Με την πλήρη ψηφιοποίηση της έκδοσης των δελτίων θα υπάρξει η δυνατότητα τα δελτία
να είναι σε ηλεκτρονική μορφή σε έξυπνες συσκευές (κινητά, τάμπλετ κ.ά.) του κάθε αθλητή και/ή
στο σωματείο αυτού.

Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος
Ο παρών Κανονισμός, που περιέχει δεκαεπτά (17) άρθρα, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας στις 21 Οκτωβρίου 2022, η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με το άρθρο 23 § 8 του ν. 4712/2020. Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τον πληρεξούσιο
Δικηγόρο από κοινού ή ξεχωριστά ο κάθε ένας να προβούν σε συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που θα
υποδειχθούν από την αρμόδια διεύθυνση της Γ.Γ.Α. για τον νενομισμένο έλεγχο και θα τεθεί σε ισχύ,
ευθύς ως εγκριθεί από την ψήφιση από την Γ.Σ..
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου2022
Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Βασίλειος Διαμαντόπουλος

Σαμπρίνα Τβισς
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