
1 
 

 

 

ΤΡΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(ΤΟΕ)  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α - ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Άρθρο 1 

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Έλληνα αθλητή ΤΡΙΑΘΛΟΥ 

Για την αρχική εγγραφή Έλληνα αθλητή στη δύναμη οποιουδήποτε αθλητικού 

σωματείου ΤΡΙΑΘΛΟΥ μέλους της ΤΟΕ και την έκδοση δελτίου αθλητικής 

ιδιότητας,  πρέπει ο ενδιαφερόμενος : 

α) Να έχει συμπληρώσει την ηλικία των έντεκα  (11) ετών 

β) Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Ελληνικό σωματείο - μέλος της 

Τριαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. 

 

Άρθρο 2  

Δικαιολογητικά 

1. Για την, κατά το προηγούμενο άρθρο, εγγραφή αθλητή Τριάθλου στη δύναμη 

σωματείου, χρειάζεται η υποβολή των ακολούθων δικαιολογητικών: 

α) σχετικού εντύπου (αίτηση εγγραφής), εκδιδομένου από την Ομοσπονδία, 

που υπογράφεται από τον αθλητή μαζί με τη σχετική Δήλωση περί τήρησης 

από την Τ.Ο.Ε. και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Προκειμένου 



2 
 

δε για ανήλικους αθλητές απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση εκείνων που 

ασκούν τη γονική μέριμνά του. Η εν λόγω συγκατάθεση αφορά όλους τους, 

κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, ανήλικους (όσους δεν έχουν 

συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους). 

β) πρωτότυπου πιστοποιητικού γέννησης Δήμου ή Κοινότητας της Ελλάδας, 

πρόσφατα εκδιδομένου για την εγγραφή του αθλητή στα αντίστοιχα Μητρώα, ή 

ευκρινούς φωτοαντιγράφου της Αστυνομικής του Ταυτότητας. 

γ) κάρτας υγείας, εκδιδόμενης από την Ομοσπονδία, συμπληρωμένη σύμφωνα 

με τις διατάξεις ταυ άρθρου 33 παρ.9 του ν.2725/99,όπως αντικαταστάθηκε με 

το όρθρο 52 του Ν. 4908/2022. Η κάρτα υγείας συνιστά αυτοτελές έγγραφο και 

δεν συνδέεται με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας κα ισχύει για ένα έτος από τη 

θεώρησή της.  

δ) έγχρωμης ψηφιακής φωτογραφίας του αθλητή, τύπου Αστυνομικής 

Ταυτότητας. 

2. Σε ειδική θέση της αίτησης εγγραφής ο Γενικός Γραμματέας του σωματείου 

στο οπαίο εγγράφεται ο αθλητής θέτει την υπογραφή του και τη σφραγίδα του 

σωματείου, πιστοποιώντας τον έλεγχο των στοιχείων που αναγράφηκαν για την 

έκδοση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας. 

3. 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 3 

Εγγραφή αθλητών χωρίς Ελληνική υπηκοότητα 

Για την εγγραφή ως αθλητή στην δύναμη ελληνικού σωματείου - μέλους της 

ΤΟΕ και την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας ενός πολίτη κράτους μέλους 

της Ε.Ε. ή ομογενούς ή ενός πολίτη τρίτης χώρας και ανιθαγενή που διαμένει 

νόμιμα στη Χώρα με άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχος 

βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του 

άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή 

δελτίου διαμονής αντίστοιχα, και επίσης ενός πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενή 



3 
 

που διαμένει στη Χώρα είτε ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας είτε ως 

αιτούντος διεθνή προστασία, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να συγκεντρώνει τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στο όρθρο 1 του παρόντος και επιπλέον να 

υποβάλλει: 

α) αντίγραφο δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή διαβατηρίου κράτους μέλους της 

Ε.Ε. ή άδειας ή δελτίου διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την 

χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής της παρ. 5 του όρθρου 8 

ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4251/2014 ή, τέλος, αντίγραφα άδειας 

διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή δελτίου αιτούντος διεθνή 

προστασία (Δ.Α.Δ.Π.). 

β) υπογεγραμμένη την αίτηση της παρ. 1α του όρθρου 2 του παρόντος μαζί με 

την δήλωση περί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.  

γ) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 

δ) Κάρτα Υγείας Αθλητή, εκδιδόμενη από τη ομοσπονδία και συμπληρωμένη 

σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 33 του Ν. 2725/1999 (όρθρο 

52 Ν. 4908/22). 

ε) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένη στην αντίστοιχή αθλητική 

Ομοσπονδία Τριάθλου της χώρας ή των χωρών που είναι υπήκοοι. 

 Γενικά οι αλλοδαποί και ομογενείς αθλητές δύνανται να συμμετέχουν ως 

αθλητές της Τ.Ο.Ε. στους πάσης φύσεως αγώνες και πρωταθλήματα εφόσον 

δεν είναι εγγεγραμμένοι στην δύναμη Αθλητικής Ομοσπονδίας άλλης χώρας 

εκτός αν άλλως ορίζει πιθανή διακρατική συμφωνία Ελλάδος με άλλη χώρα 

καθώς και μνημόνιο συνεργασίας που πιθανόν να συνάψει η ΤΟΕ με άλλη 

αντίστοιχη Ομοσπονδία. 

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία εγγραφής και όργανα έγκρισης 

1. Οι αιτήσεις εγγραφής και τα δελτία αθλητικής ιδιότητας εκδίδονται από την 

Ομοσπονδία, η οποία καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενα αυτών και κάνει 

σχετική γνωστοποίηση στα σωματεία - μέλη της. Οι κάρτες υγείας των αθλητών 
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εκδίδονται επίσης από την Ομοσπονδία και γνωστοποιούνται στα σωματεία - 

μέλη της Ομοσπονδίας.  

2. Η εγγραφή αθλητή στην Ομοσπονδία γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 

Το παράβολο εγγραφής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Τ.Ο.Ε.. 

3. Την αίτηση εγγραφής με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν ελέγχει ο 

Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας. 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 ισχύει από την έκδοσή 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. Η παραδοχή ή η απόρριψη της αίτησης εγγραφής αθλητή από το Γενικό 

Γραμματέα θεωρείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της 

Ομοσπονδίας, κατ' εξουσιοδότηση του οποίου ενεργεί ο Γενικός Γραμματέας. 

6. Ο Γενικός Γραμματέας, αν διαπιστώσει μικροελλείψεις στην αίτηση που, κατά 

την κρίση του, μπορούν να  θεραπευθούν και συμπληρωθούν, μπορεί να 

καλέσει το ενδιαφερόμενο σωματείο του υπό εγγραφή αθλητή, για τη 

συμπλήρωση αυτών των μικροελλείψεων. 

7. 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 Ηθικής και Δεοντολογίας 

(Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.) και να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα. Για τους 

υπαγόμενους στην δικαιοδοσία της ΤΟΕ, η πράξη αυτή συνιστά και πειθαρχικό 

παράπτωμα τιμωρούμενο κατά τα προβλεπόμενα στο Πειθαρχικό Δίκαιο της 

ΤΟΕ. 
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 8. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη εγγραφή αθλητή στη δύναμη περισσοτέρων 

του ενός σωματείο μέλους της Ομοσπονδίας. Αν υποβληθούν περισσότερες 

από μια αιτήσεις εγγραφής αθλητή σε διαφορετικό σωματεία, λαμβάνεται 

υπόψη και εξετάζεται η αίτηση που υποβλήθηκε και πρωτοκολλήθηκε πρώτη 

στην Ομοσπονδία. Ανεξάρτητα, όμως, από το ποια αίτηση ισχύει και εξετάζεται, 

η υποβολή περισσότερων αιτήσεων του ίδιου αθλητή σε διαφορετικά σωματεία 

και γενικότερα η ταυτόχρονη εγγραφή αθλητή σε δύο σωματεία, αποτελεί 

πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται με την ποινή του αποκλεισμού του 

ενός (1) έτους από κάθε αγώνα. 

9. Προσβολή δελτίου εγγραφής αθλητή για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό 

λόγο δικαιούται να ασκήσει κάθε σωματείο της Τ.Ο.Ε., εφ’ όσον αιτιολογεί ότι 

έχει έννομο, προς τούτο, συμφέρον. 

10. Η αίτηση εγγραφής των αθλητών και η έκδοση των δελτίων αθλητικής 

ιδιότητας αυτών υπέρ σωματείου - μέλους της Ομοσπονδίας, που φέρει την 

ημερομηνία έγκρισης της αίτησης εγγραφής, καταχωρούνται στο Μητρώο 

Αθλητών το οποίο τηρεί η Ομοσπονδία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Άρθρο 5 

Όροι και προϋποθέσεις μετεγγραφής  Ελλήνων αθλητών - Διαδικασία 

1. Η μετεγγραφή Έλληνα αθλητή από ένα σωματείο - μέλος της Ομοσπονδίας 

σε άλλο επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις 

ενός από τους λόγους μετεγγραφής που αναφέρονται πιο κάτω. 

2. Ο ενδιαφερόμενος αθλητής υποβάλλει στην Ομοσπονδία το σχετικό έντυπο 

της αίτησης μετεγγραφής που εκδίδει η Τ.Ο.Ε. μέσω διαβιβαστικού εγγράφου 

– αίτησης του σωματείου στο οποίο επιθυμεί τη μετεγγραφή 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 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με συστημένο φάκελο του 

σωματείου στο οποίο επιθυμεί τη μετεγγραφή ο αθλητής και που θα έχει 
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ημερομηνία κατάθεσης το αργότερο την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των 

μετεγγραφών. 

Αιτήσεις με συστημένο φάκελο πρωτοκολλώνται την ίδια ημέρα που 

περιέρχονται στα γραφεία της Ομοσπονδίας και θεωρούνται εμπρόθεσμες. 

3. Η αίτηση μετεγγραφής περιέχει : 

α. Τα στοιχεία του αιτούντος αθλητή (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, έτος 

γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό Μητρώου αυτού 

στην Ομοσπονδία και το σωματείο στο οποίο ανήκει). 

β. Τον λόγο ή τους λόγους της ζητούμενης μετεγγραφής. 

γ. Το σωματείο στο οποίο ζητεί τη μετεγγραφή του ο αθλητής. 

δ. τη δήλωση περί τήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του 

από την Ομοσπονδία.  

ε. δύο έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

4. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία και 

δικαιολογητικά που θεμελιώνουν τον επικαλούμενο λόγο μετεγγραφής,  

φωτοτυπία της κάρτας υγείας του αθλητή και από σχετικό παράβολο 

μετεγγραφής, που καταβάλλεται στα γραφεία της Ομοσπονδίας ή στον 

Τραπεζικό λογαριασμό της ΤΟΕ. Το ύψος του ποσού του παράβολου 

καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ. 

5. Η συμπλήρωση του φακέλου της υπόθεσης με τα δικαιολογητικά μπορεί να 

γίνει μέχρι τη συζήτηση της αίτησης στην αρμόδια Επιτροπή Μετεγγραφών, 

στην οποία μπορεί να υποβληθεί και σχετικό υπόμνημα προς υποστήριξη και 

ενίσχυση της αίτησης μετεγγραφής. 

6. Κατά τη συζήτηση των αιτήσεων μετεγγραφής έχουν δικαίωμα να 

παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων σωματείων, καθώς και 

οι αθλητές που έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής, εφ' όσον ζητηθεί 

εμπρόθεσμα και έγγραφα από τα ενδιαφερόμενα μέρη που αφορούν την 

μετεγγραφή. Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη απόφασης. 

7. Πριν εξετασθεί από την Επιτροπή Μετεγγραφών περίπτωση μετεγγραφής, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις πιο πάνω παραγράφους είναι δυνατή η 
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ανάκληση της μίας ή των περισσοτέρων αιτήσεων, είτε από τον αθλητή είτε από 

το ή τα σωματεία που υπέβαλαν αίτηση. 

8. Εφόσον η αίτηση μετεγγραφής του αθλητή γίνει δεκτή, εκδίδεται δελτίο 

αθλητικής ιδιότητας στο νέο σωματείο του, ύστερα από σχετική αίτηση 

εγγραφής, η οποία μπορεί να έχει κατατεθεί μαζί με την αίτηση μετεγγραφής. 

9. Με την επιφύλαξη της παρ.7 του παρόντος άρθρου, η υπογραφή από αθλητή 

αιτήσεων μετεγγραφής υπέρ δύο ή περισσοτέρων σωματείων, κατά την ίδια 

μεταγραφική περίοδο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται με την 

ποινή του αποκλεισμού του ενός (1) έτους από κάθε αγώνα. Όσον δε αφορά 

τις αιτήσεις μετεγγραφής του αθλητή, λαμβάνεται υπόψη και κρίνεται από την 

Επιτροπή Μετεγγραφών η αίτηση που πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην 

Ομοσπονδία . 

10. Σε κάθε περίπτωση, πέραν των λόγων που αναφέρονται κατωτέρω, 

αθλητής δύναται να αιτηθεί τη μετεγγραφή του σε άλλο σωματείο για σπουδαίο 

λόγο, εφόσον τον αποδεικνύει.  

 

Άρθρο 6 

Όροι και προϋποθέσεις μετεγγραφής αλλοδαπών και ομογενών αθλητών 

1. Επιτρέπεται η μετεγγραφή αλλοδαπών και ομογενών αθλητών που είναι 

εγγεγραμμένοι σε σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας, σε άλλο ελληνικό 

σωματείο, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Έλληνες 

αθλητές . 

2. Για τη μετεγγραφή αλλοδαπού ή ομογενή αθλητή, ο οποίος είναι 

εγγεγραμμένος σε σωματείο που ανήκει στην δύναμη αλλοδαπής 

ομοσπονδίας, απαιτείται η υποβολή με την αίτηση μετεγγραφής: α) σχετικής 

άδειας (συναίνεσης) της αλλοδαπής Ομοσπονδίας στη δύναμη της οποίας 

ανήκει αυτός, για μόνιμη ή προσωρινή (για ορισμένο χρονικό διάστημα) 

παραμονή του στο σωματείο, καθώς και άδειας του σωματείου στο οποίο είναι 

εγγεγραμμένος, αν απαιτείται αυτή η άδεια (του σωματείου) από τους 

κανονισμούς της αλλοδαπής Ομοσπονδίας και β) ευκρινές φωτοαντίγραφο του 
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διαβατηρίου του ή των λοιπών εγγράφων που αναφέρονται, κατά περίπτωση 

στο άρθρο 3 του παρόντος. 

Για τα λοιπά διαδικαστικά ως προς τους αθλητές του άρθρου αυτού, 

εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 5, 13 και 14 του παρόντος Κανονισμού, με 

την επιφύλαξη των οριζόμενων στους διεθνείς Κανονισμούς. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Άρθρο 7 

Ελεύθερη μετεγγραφή με συναίνεση 

Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί ελεύθερα, εφόσον συναινεί το σωματείο στο 

οποίο είναι εγγεγραμμένος. Η συναίνεση θα πρέπει να προκύπτει από 

επισυναπτόμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου στο 

οποίο ανήκει ο αθλητής, περιεχομένη σε ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα 

πρακτικών αυτού. Στην περίπτωση που ο αθλητής είναι ανήλικος, χρειάζεται η 

έγγραφη συγκατάθεση εκείνων που έχουν τη γονική του μέριμνα. 

 

Άρθρο 8  

Μετεγγραφή με συναίνεση ή αποδέσμευση 

Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί ελεύθερα σε άλλο σωματείο εφόσον συναινεί 

προς τούτου το σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος. Αθλητής μπορεί 

μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, λόγω αποδέσμευσής του από το 

σωματείο του. Η συναίνεση ή αποδέσμευση του αθλητή χορηγείται με ακριβές 

αντίγραφο ή απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

σωματείου του, το οποίο επισυνάπτεται στην αίτηση μετεγγραφής του. 

Αθλητής που δεν  συμπεριλαμβάνεται  στον  πίνακα  των  εν  ενεργεία  αθλητών 

ενός σωματείου, ο  οποίος  υποβάλλεται  ετησίως  στην Τ.Ο.Ε.  θεωρείται  ότι  

αποδεσμεύθηκε  από  το  Σωματείο  του  και  έχει  το  δικαίωμα  να  μετεγγραφεί  

ελεύθερα  σε  Σωματείο  της  προτίμησής  του. 
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Αθλητής που δεν συμπεριλήφθηκε στον πίνακα εν ενεργεία αθλητών ενός 

σωματείου έχει δικαίωμα να επανεγγραφεί στο ίδιο σωματείο οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή με αίτηση επανεγγραφής. 

 

Άρθρο 9 

Μετεγγραφή  λόγω αγωνιστικής απραξίας 

1. Αθλητής που την τελευταία διετία (2) πριν από την υποβολή της αίτησης 

μετεγγραφής δεν αγωνίσθηκε σε κανένα επίσημο αγώνα του σωματείου του 

έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη 

συγκατάθεση του σωματείου του και χωρίς να χρειάζεται η συνδρομή 

οποιουδήποτε άλλου λόγου, πέρα από την έγγραφη συναίνεση εκείνων που 

έχουν τη γονική μέριμνα, προκειμένου για ανήλικους αθλητές. 

2. Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν προσμετράται: 

α. Ο χρόνος τιμωρίας που έχει επικυρωθεί από την ΤΟΕ. 

β. Ο χρόνος απουσίας του στο εξωτερικό για λόγους σπουδών ή 

επαγγελματικούς. 

γ. Ο χρόνος μη συμμετοχής σε αγώνες του σωματείου που οφείλεται σε 

ανυπέρβλητη αιτία όπως στράτευση, τραυματισμός κλπ. 

 

Άρθρο 10 

Μετεγγραφή σε σχέση με ορισμένη ηλικία 

1. Αθλητής μεταγράφεται ελεύθερα από τα αθλητικό σωματεία στο οποίο 

ανήκει, σε άλλο σωματείο, κατά την μεταγραφική περίοδο του ημερολογιακού 

έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο ένατο (19°) έτος της ηλικίας 

του και εφεξής (Ν. 4908/2022 όρθρο 52). 

 

Άρθρο 11 

Μετεγγραφή λόγω μετοίκησης 
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1. Αθλητής έχει δικαίωμα να μεταγραφεί λόγω μετοίκησής του, χωρίς τη 

συγκατάθεση του σωματείου του, σε σωματείο του τόπου μετοίκησης αυτού, 

εφόσον στο πρόσωπό του οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Να έχει μετοικήσει είτε λόγω εγγραφής του σε ανώτερα ή ανώτατο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής (ΤΕΙ - ΑΕ) είτε για πλήρως αποδεδειγμένους 

επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων του, εφόσον είναι ανήλικος. 

β) η έδρα του τόπου που μετοικεί απέχει περισσότερα από εκατό (100) 

χιλιόμετρα από τον τόπο που εδρεύει το σωματείο.    

2. Για τους αθλητές που ζητούν τη μετεγγραφή 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 Μετεγγραφών μέχρι να προσκομιστεί η 

βεβαίωση, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομιστεί μέχρι τη λήξη 

της προθεσμίας για έκδοση των αποφάσεων μετεγγραφών από την Επιτροπή 

Μετεγγραφών. 

3. Ως Χρόνος φοίτησης νοείται ο προβλεπόμενος νόμιμος χρόνος ετών 

σπουδών, αυξανόμενος κατά δύο (2) έτη. 

4. Ο αθλητής μετά την αποφοίτησή του από το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή, εφόσον 

και μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου στην παρ. 3 του παρόντας 

όρθρου χρονικού διαστήματος, δεν έχει αποφοιτήσει ή μετά τη λήξη των 

επαγγελματικών του λόγων, επανέρχεται στο σωματείο από το οποίο έχει 

μετεγγραφεί λόγω μετοίκησης, υπό τον όρο ότι τα αρχικό σωματείο του θα 

υποβάλει αίτηση στην Ομοσπονδία με τα σχετικό αποδεικτικό στοιχεία. Σε κάθε 

περίπτωση, το πιο πάνω δικαίωμα του σωματείου, εάν δεν ασκηθεί μέσα σε 

ένα (1) έτος από τη γένεσή 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 

άλλα σωματείο της προτίμησής του. 

5. Ο αθλητής που μεταγράφεται κατά τους πιο πάνω τρόπους και συνεχίζει τις 

σπουδές του ή την επαγγελματική του απασχόληση δεν έχει το δικαίωμα της 
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επιστροφής, έστω και λόγω μετοίκησης, στο αρχικό σωματείο από το οποίο έχει 

μεταγραφεί, εκτός εάν συναινεί το σωματείο στο οποίο έχει μετεγγραφεί αυτάς 

λόγω σπουδών ή για επαγγελματικούς λόγους. 

6. Ο αθλητής που μετεγγράφεται για τους πιο πάνω λόγους δεν έχει δικαίωμα 

μετεγγραφής σε άλλο σωματείο του τόπου της μετοίκησής του ή σε 

οποιοδήποτε άλλο, εκτός εάν συναινούν στη μετεγγραφή αυτού το σωματείο 

στο οποίο έχει μεταγραφεί λόγω μετοίκησης και το αρχικό σωματείο του. 

 

Άρθρο 12 

Μετεγγραφή λόγω διάλυσης, διαγραφής αναστολής δραστηριότητας και 

απώλειας της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης  σωματείου. 

1. Αθλητής έχει το δικαίωμα να ενταχθεί ελεύθερα σε οποιοδήποτε σωματείο 

της προτίμησής του, αν το σωματείο που ανήκει διαλύθηκε με τελεσίδικη 

δικαστική απόφαση ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτού ή διαγράφηκε 

από τη δύναμη της Ομοσπονδίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή 

απώλεσε την ειδική αθλητική αναγνώριση ή ανέστειλε τη δραστηριότητα του 

αθλήματος του αθλήματος του Τριάθλου επί μία αγωνιστική περίοδο ή, εφόσον 

η αναστολή αυτή άρχισε στη διάρκεια αγωνιστικής περιόδου και το σωματείο 

δεν δηλώσει συμμετοχή στους αγώνες της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, η 

δε αναστολή της δραστηριότητας του αθλήματος δεν οφείλεται σε λόγους 

ανώτερης βίας. 

2. Ως αναστολή δραστηριότητας του σωματείου θεωρείται και η έγγραφη 

δήλωση αυτού, πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ότι δεν θα 

συμμετάσχει στους αγώνες Πρωταθλήματος της περιόδου αυτής στους 

οποίους δικαιούται να αγωνιστεί ο αθλητής ή δεν θα συμμετάσχει στο 

Πρωτάθλημα αυτό, παρ' όλον ότι δήλωσε συμμετοχή σε αυτό, χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας. 

3. Αν το αποδεικτικό έγγραφα της διάλυσης ή της διαγραφής από τη Γενική 

Συνέλευση ή της αναστολής της δραστηριότητας ή της απώλειας της ειδικής 

αθλητικής αναγνώρισης το σωματείο κατατεθεί από οποιοδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον στην Ομοσπονδία, ο αθλητής ελευθερώνεται αυτοδίκαια και έχει το 
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δικαίωμα να μετεγγραφεί σε οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησής του, 

σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται με την παρούσα. 

4. Η μετεγγραφή αθλητή που συντρέχει στο πρόσωπό του ένας από τους 

προβλεπόμενους στο άρθρο αυτό λόγους μετεγγραφής γίνεται, ύστερα από 

σχετική αίτησή του προς την Επιτροπή Μετεγγραφών, που διαβιβάζεται με 

έγγραφο του σωματείου στο οποίο επιθυμεί τη μεταγραφή του αυτός και 

απόφαση της Επιτροπής Μετεγγραφών, η οποία επικυρώνεται υποχρεωτικά 

από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Άρθρο 13 

Όργανα έγκρισης των μετεγγραφών 

1. 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. 

2. Η ανωτέρω Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο ή έναν Αντιπρόεδρο της 

Ομοσπονδίας, ως Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα της ή ένα από τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και από τρεις φιλάθλους, οι οποίοι τουλάχιστον τα 

πέντε προηγούμενα έτη δεν μετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο οποιουδήποτε 

αθλητικού σωματείου, οποιουδήποτε βαθμού. Σε περίπτωση παραίτησης ή 

διαρκούς κωλύματος ενός από τους φιλάθλους, αυτός αντικαθίσταται από άλλο 

με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

3. Η απόφαση της επιτροπής μετεγγραφών, εγκριτική ή απορριπτική, πρέπει 

να υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας 

μετεγγραφών. Η κατά τα άνω απόφαση της Επιτροπής μετεγγραφών 

επικυρώνεται υποχρεωτικό από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. 
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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 τη διαδικασία που 

προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 2725/99. 

6. Η Επιτροπή Μετεγγραφών, σε περίπτωση που πιθανολογείται παράβαση 

από οποιοδήποτε σωματείο των όρων και των προϋποθέσεων μετεγγραφής 

αθλητή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα με 

αιτιολογημένη απόφασή της, να απορρίψει την αίτηση μετεγγραφής και να 

εισηγηθεί στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας την παραπομπή των υπευθύνων στην 

Επιτροπή Φιλόθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.), της 

οποίας τυχόν απαλλακτική απόφαση δεν ανατρέπει την απορριπτική απόφαση 

της Επιτροπής μετεγγραφών. 

 

Άρθρο 14 

Χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων μετεγγραφών 

Μεταγραφές αθλητών επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μιας μόνο 

μεταγραφικής περιόδου κάθε χρόνο, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 12 

του παρόντος. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η υποβολή 

(κατάθεση) αίτησης μεταγραφής για οποιονδήποτε λόγο, με την επιφύλαξη των 

περιπτώσεων του άρθρου 12 του παρόντος ορίζεται από 15 Νοεμβρίου έως 15 

Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

Η αίτηση κατατίθεται και πρωτοκολλάται στα γραφεία της Ομοσπονδίας. 

Αιτήσεις με συστημένο φάκελο ή courier πρωτοκολλώνται την ίδια μέρα που 

περιέρχονται στα γραφεία της Ομοσπονδίας και θεωρούνται εμπρόθεσμες εάν 

έχουν αποσταλεί το αργότερο την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των 

μεταγραφών. 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας επιτρέπεται να μεταβάλει τις πιο πάνω ημερομηνίες 

διενέργειας των μεταγραφών, με απόφασή του, για σοβαρούς τεχνικούς 
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λόγους, εκδίδοντας σχετική εγκύκλιο, που κοινοποιείται εγκαίρως στα 

σωματεία-μέλη της. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 

Άρθρο 15 

Συγχώνευση σωματείων ή τμημάτων σωματείων 

Σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση αθλητών που οφείλεται στη συγχώνευση 

σωματείων ή τμημάτων σωματείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2725/1999 

και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού υπουργικής απόφασης. 

 

Άρθρο 16 

Ειδικά θέματα αθλητών 

1. Σε κάθε περίπτωση που ο αθλητής μετεγγράφεται και δεν έχει τελειώσει η 

αγωνιστική περίοδος του αθλήματος, παραμένει και αγωνίζεται με το αρχικό 

σωματεία του, μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, που καθορίζεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. 

2. 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. 

2. Αθλητής ο οποίος ανήκει στη δύναμη σχολείου ή σχολής οποιασδήποτε 

φύσης, που μετέχει υπό μορφή σωματείου σε αγώνες της Ομοσπονδίας, έχει 

το δικαίωμα να εγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του, όταν 

παύσει να έχει την ιδιότητα του μαθητή ή φοιτητή, εφόσον δεν έχει υπογράψει 

σε σωματείο, κατά το χρόνο της φοίτησής του στο σχολείο ή στη σχολή. 

3. Αθλητής που έχει διαγραφεί για πειθαρχικό παράπτωμα από τη δύναμη 

σωματείου με απόφασή του ή με απόφαση της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα 
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να εγγραφεί πάλι ως αθλητής του σωματείου του ή άλλου σωματείου μετά την 

παρέλευση έτους από την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης. 

4. Απαγορεύεται αθλητής να αγωνισθεί την ίδια αγωνιστική περίοδο σε δύο (2) 

διαφορετικά σωματεία, σε αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα από την 

Ομοσπονδία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'  

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 17 

1. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται «αθλητής» νοείται και αθλήτρια. 

2. 'Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται συμμετοχή αθλητή σε αγώνες 

του σωματείου του, ως συμμετοχή δεν θεωρείται η απλή αναγραφή του 

ονόματος του αθλητή στο Φύλλο Αγώνα, αλλά μόνο η συμμετοχή του στον 

αγώνα. 

3. Σε περίπτωση μετεγγραφής ανήλικου αθλητή, απαιτείται η έγγραφη 

συγκατάθεση εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα σε αυτόν. 

4. Εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, όπου 

απαιτείται η συνδρομή (προϋπόθεση) ορισμένης ηλικίας, για τον υπολογισμό 

της, λαμβάνεται υπόψη ως ημέρα γέννησης, αυτή που προκύπτει από το 

πιστοποιητικά γέννησης του αθλητή, που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή 

Κοινότητα ή από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης αυτού. 

5. Επίσημος αγώνας θεωρείται ο αγώνας που διοργανώνεται οπό την 

Ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της. 

6. Το Δ.Σ. με απόφασή του, μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικά 

λεπτομέρειες, με την προϋπόθεση ότι δεν καταστρατηγούν άμεσα ή έμμεσα τον 

παρόντα Κανονισμό. και στο Ν. 2725/1999. Οι ανωτέρω λεπτομέρειες 

γνωστοποιούνται με σχετική εγκύκλιο του Δ.Σ. της Τ.Ο.Ε. ένα μήνα τουλάχιστον 

πριν την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου. 

7. Κατά της απόφασης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, σχετικά με την παραδοχή 

της αίτησης εγγραφής ή μεταγραφής αθλητή, επιτρέπεται προσφυγή στο 
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Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.) εκ μέρους 

εκείνου που ηττήθηκε ή εκείνου που υπέστη άμεση ή έμμεση βλάβη από την 

πρωτόδικη απόφαση. Η προσφυγή ασκείται σύμφωνα με ης διατάξεις των 

άρθρων 124 και επόμενα του ν. 2725/1999, σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών, 

που αρχίζει από την επομένη της καθ' οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης η 

γνώσης της προσβαλλομένης  απόφασης. 

8. Ο Αθλητής με την εγγραφή του στην Ομοσπονδία και την έκδοση του οικείου 

δελτίου, αποδέχεται αυτομάτως και τους ισχύοντες Κανονισμούς της Τ.Ο.Ε. 

τους οποίους και οφείλει να σέβεται.  

 

Άρθρο 18 

Ισχύς Κανονισμού 

1. Ο παρών Κανονισμός καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 33 παρ. 3 

του ν. 2725/1999, λαμβάνοντας υπόψη τους τους διεθνείς ισχύοντες 

Κανονισμοί Τριάθλου, οι οποίοι ενσωματώνονται στον παρόντα και 

συμπληρώνουν όσες διατάξεις δεν ορίζουν σχετικά  

2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού ισχύει από την ημέρα έγκρισής του από 

την Γενική Συνέλευση της  Ομοσπονδίας και υπό τον όρο της τελικής έγκρισής 

του από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό όπως ο νόμος ορίζει. 

 

Ο παρών Κανονισμός, που περιέχει …… άρθρα, εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση της Τ.Ο.Ε. στις …………., η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη. 

Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να προβεί σε συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που 

θα υποδειχθούν από την αρμόδια διεύθυνση της Γ.Γ.Α. μετά τον νενομισμένο 

έλεγχο και θα τεθεί σε ισχύ, ευθύς ως εγκριθεί από τον Υφυπουργό Πολιτισμού 

και Αθλητισμού 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΕ 

Ο πρόεδρος                                                         ο Γενικός Γραμματέας  


