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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 
 
 

Διατάξεις που ρυθμίζουν την αποζημίωση κατάρτισης  

(Άρθρο 11) 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 3Α του Νόμου 2725/1999, και τον Κανονισμό Εγγραφών και 

Μεταγραφών της Ε.Ο. Ποδηλασίας (Άρθρο 11), για την ολοκλήρωση μιας μεταγραφής, που εμπίπτει σ’ αυτές, 

προβλέπεται «Αποζημίωση Κατάρτισης». 

 

Δικαιούχοι της αποζημίωσης κατάρτισης είναι όλα τα σωματεία, που ανήκε ο αθλητής - αθλήτρια τις πέντε (5) 

προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους, συμπεριλαμβανομένης και της αγωνιστικής περιόδου, που υποβάλλεται η 

αίτηση μεταγραφής, Η αποζημίωση κατάρτισης θα διαιρείται στο καθένα εξ’ αυτών ανάλογα με τις αγωνιστικές 

περιόδους, που ανήκε σε αυτά τα σωματεία. 

 

Η βάση υπολογισμού της αποζημίωσης κατάρτισης ορίζεται στο ποσό των 1.000,00 ευρώ, και το οποίο θα 

προσαυξάνεται ανάλογα με τα κριτήρια, που ακολουθούν. Σε περίπτωση που ο αθλητής - αθλήτρια έχει εκδώσει 

αγωνιστικό δελτίο για λιγότερες από τις πέντε προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους, η βάση υπολογισμού της 

αποζημίωσης κατάρτισης ορίζεται στα 200,00 ευρώ, ανά αγωνιστική περίοδο, που εμφανίζεται με ενεργό δελτίο. 

 

Κριτήρια για τον υπολογισμό της τελικής αποζημίωσης κατάρτισης ανά περίπτωση: 

α)  Νίκη σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα 

 Πρώτη νίκη σε ατομικό αγώνισμα πανελληνίου πρωταθλήματος, προσαύξηση κατά 30%. 

 Δεύτερη νίκη σε ατομικό αγώνισμα πανελληνίου πρωταθλήματος, προσαύξηση κατά 20%. 

 Τρίτη νίκη σε ατομικό αγώνισμα πανελληνίου πρωταθλήματος, προσαύξηση κατά 10%. 

 Πρώτη ως τρίτη νίκη σε ομαδικό αγώνισμα πανελληνίου πρωταθλήματος, προσαύξηση κατά 10%. 

Σε περίπτωση περισσοτέρων της μιας νίκης της ίδιας ή διαφορετικής θέσης, το ποσοστό υπολογίζεται για την 

μεγαλύτερη νίκη, και μόνο μια φορά. 

β)  Σε περίπτωση συμμετοχής του αθλητής - αθλήτριας σε επίσημες διοργανώσεις της Εθνικής Ομάδας η 

προσαύξηση στην βάση υπολογισμού της αποζημίωσης κατάρτισης θα είναι 20% 

 

Προϋποθέσεις - Ζητήματα: 

1. Υπεύθυνη για τον υπολογισμό και το τελικό ποσό της αποζημίωσης κατάρτισης ανά περίπτωση είναι η 

Επιτροπή Μεταγραφών της Ε.Ο. Ποδηλασίας. 

2. Η αποζημίωση κατάρτισης θα είναι απαιτητή έως και το ημερολογιακό έτος, εντός του οποίου ο αθλητής - 

αθλήτρια θα συμπληρώνει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό του έτους 

συμπλήρωσης, 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. 

3. Για την ολοκλήρωση της μεταγραφής και έκδοσης του δελτίου του αθλητής - αθλήτριας στο νέο σωματείο, το 

τελευταίο θα καταβάλλει στην Ε.Ο. Ποδηλασίας το ποσό που απαιτείται, το αργότερο ως και δεκατέσσερις 

(14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία επικύρωσης των μεταγραφών από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π. και σε 

κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της αίτησης ανανέωσης δελτίου για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 

4. Κατόπιν το σωματείο ή τα σωματεία που δικαιούνται την αποζημίωση κατάρτισης, θα καταθέτουν στην Ε.Ο. 

Ποδηλασίας, γραμμάτιο είσπραξης και βεβαίωση ότι έχει ικανοποιηθεί και δεν έχει άλλη οικονομική 

απαίτηση. Εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών θα γίνεται η 

εκταμίευση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου (ή των σωματείων), που δικαιούνται την 

αποζημίωση. 
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5. Από το ποσό της αποζημίωσης κατάρτισης, η Ε.Ο. Ποδηλασίας θα παρακρατεί το ποσό των 100,00 ευρώ, το 

οποίο θα διατίθεται για σκοπούς της Επιτροπής Ανάπτυξης της Ε.Ο.Π.  

6. Σε περίπτωση, που σωματείο, το οποίο δικαιούται αποζημίωση κατάρτισης αλλά έχει πάψει να υφίσταται ή 

έχει απολέσει την αθλητική του αναγνώριση, το αναλογούν ποσό αποδίδεται στην Ε.Ο. Ποδηλασίας, η οποία 

θα το διαθέσει για σκοπούς της Επιτροπής Ανάπτυξης της Ε.Ο.Π.  

7. Όλα τα παραπάνω ισχύουν μόνο όταν η μεταγραφή γίνεται σύμφωνα με το (άρθρο 11) των μεταγραφών 

όπως αναφέρεται αρχικά στην πρώτη παράγραφο της διάταξης. 


