
1 
 

ΚΑΣΙΚΑ ΦΩΣΙΟ      Θεςςαλονίκη 20.3.2022 

Α ΡΗΓΑ, τθλ.  6932626625      

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ – ΠΡΟΣΑΕΙ 

 

ΕΠΙ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΓΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΣΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΙΒΟΤ 2022 

 
Άρθρο 1 
……………. 
3.«Ζλλθνεσ και Ελλθνίδεσ υπικοοι, που ζχουν τθν υπθκοότθτα και άλλθσ 
χϊρασ, διαμζνουν ςτθν αλλοδαπι και μετζχουν ςε αγϊνεσ που διεξάγο-
νται ςε αυτιν, μποροφν να εγγραφοφν και ςε Ελλθνικό ςωματείο και να 
αγωνίηονται ςε αγϊνεσ και πρωτακλιματα τθσ θμεδαπισ, υπό τθν προχ-
πόκεςθ ότι οι ίδιοι ι οι ζχοντεσ τθν επιμζλεια αυτϊν δθλϊςουν ότι, (εφ’ 
όςον κλθκοφν) κα αγωνίηονται μόνο με τθν Ελλθνικι Εκνικι Ομάδα». 
 
Άρθρο 2 
……………….. 
6 β. Τπεφκυνθ  διλωςθ, των ιδίων, ι  ςε περίπτωςθ  ανθλίκων, των εχό-
ντων τθν επιμζλεια, με τθν οποία κα δθλϊνεται θ υποχρζωςι τουσ, να 
αγωνίηονται μόνον με τθν Ελλθνικι Εκνικι Ομάδα του τίβου. 
…………. 
9.  …………  παρόν κανονιςμόσ  
 
Άρθρο 5 
ΜΕΣΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΣΩΝ – ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΧΩΡΙ ΣΗΝ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ 
…. 
3. Ακλθτισ άνω των 28 ετϊν (28 & 1 θμζρα ςυμπλθρωμζνων), μζχρι και 
35 ςυμπλθρωμζνων 
…………. 
Από 35 ετϊν ( 35 & 1 θμζρα ςυμπλθρωμζνων), 
ε περίπτωςθ …. ….. τότε καταβάλει ςτθν ΕΑ παράβολο 100 ευρϊ  
 

Σχόλιο [FK1]: ε ςφγκρουςθ με  άρκρο 
2.6β 

Σχόλιο [FK2]: ε ςφγκρουςθ με χόλιο 1 

Σχόλιο [FK3]: Παρϊν … ξζφυγε! 

Σχόλιο [FK4]: 28 ετϊν ςυμπλθρωμζνων 
(28 & 1 θμζρα) 

Σχόλιο [FK5]: μζχρι και 35 ςυμπλθρω-
μζνων (35 & 1 θμζρα) 

Σχόλιο [FK6]: Από 35 ετϊν ςυμπλθρω-
μζνων ( 35 & 1 θμζρα) 

Σχόλιο [FK7]:  τθν ΕΑ εάν εκδϊςει 
Νζο Δελτίο, τον ΕΓΑ ςτθν περίπτωςθ 
μεταγραφισ  κ.λπ.  
Να γίνει ςαφζσ το που κα πλθρϊνει. 
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7.τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 5 και 6(α) ,6(β) του παρόντοσ άρ-
κρου και για τισ τρείσ (3) πρϊτεσ αγωνιςτικζσ περιόδουσ, μετά τθν ζγκρι-
ςθ τθσ μεταγραφισ, οι βακμοί αξιολόγθςθσ από τισ διακρίςεισ του ακλθτι 
ςτα διαςυλλογικά και πανελλινια πρωτακλιματα ςτίβου κα μοιράηονται 
ςτα δφο ςωματεία και αυτό κα ζχει εφαρμογι για ακλθτζσ θλικίασ 14 ε-
τϊν και άνω (ΠΠ-ΠΚ Αϋ και μεγαλφτεροι). 
Άρθρο  6. 
……………… 
2Α  Αθλητήσ μεταγράφεται ελεφθερα …… 
……………..  Παράρτημα 1 του παρόντοσ κανονιςμοφ. 
 
Άρθρο 9 
ΟΡΟΙ-ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ 
 
1. … 
Άρκρο 5 παρ.1, μζχρι 2, από 6 ζωσ 9 ετϊν και άλλουσ 2, από 9 ζωσ 12 ε-
τϊν από το ίδιο ωματείο. Εξαιροφνται του δικαιϊματοσ, τα Νζα ωμα-
τεία, τθσ ίδιασ πόλθσ, για τα 3 πρϊτα χρόνια τθσ λειτουργίασ τουσ, από 
τθν αναγνϊριςθ τουσ ςτο ΕΓΑ. 
……………………. 
Οι ακλθτζσ που αποκτϊνται κακ’ υπζρβαςθ των ανωτζρω αρικμθτικϊν 
περιοριςμϊν, καίτοι είχε απορριφκεί θ αίτθςθ μετεγγραφισ τουσ από τθν 
Επιτροπι Μετεγγραφϊν, προςμετροφνται ςτον αρικμό των δικαιουμζνων 
να αποκτθκοφν από τα ωματεία ςτθν επομζνθ μεταγραφικι περίοδο, 
ςτθν ίδια κατθγορία. 
τα αξιολογοφμενα πρωτακλιματα και αγϊνεσ (Πανελλινια – Διαςυλλο-
γικοί), οι βακμοί που απορρζουν από τθν κατάταξθ των ακλθτϊν – ακλθ-
τριϊν που αποκτικθκαν τθν τελευταία μεταγραφικι περίοδο, με απόφα-
ςθ του Α..Ε.Α.Δ., κακ ́ υπζρβαςθ των αρικμθτικϊν διατάξεων του κανονι-
ςμοφ Εγγραφϊν – Μετεγγραφϊν του .Ε.Γ.Α.. και των οποίων οι ςχετικζσ 
αιτιςεισ είχαν απορριφκεί από τθν επιτροπι μετεγγραφϊν, δεν προςμε-
τροφνται ςτθ βακμολογία, τθσ ετιςιασ αξιολόγθςθσ του ωματείου.  
 
 
 

Σχόλιο [FK8]: ΠΡΟΣΑΗ (ΘΑ ΚΑΣΑΣΕ-
ΘΕΙ)  
Να αναφζρονται και οι δφο ςφλλογοι ςε: 
1) τατιςτικά, Ρεκόρ, Νίκεσ,, 2) Να υπολο-
γίηεται και για τουσ δφο ςυλλόγουσ ςτουσ 
8 (δικαίωμα ψιφου), 3) Πικανά πριμ και οι 
δφο ςφλλογοι κακϊσ και οι δφο προπονθ-
τζσ. 

Σχόλιο [FK9]: Κ-16 και μεγαλφτεροι 

Σχόλιο [FK10]:  Σο 2Α πρζπει να πάει 
ςτο άρκρο 5 (ΧΩΡΙ ΤΝΑΙΝΕΗ) και κοντά 
του και το 2β. 
ΠΡΟΣΑΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΣΟ 2Α 

Σχόλιο [FK11]: Σο Παράρτθμα δεν 
υπάρχει! Να ενςωματωκεί ςτον Κανονι-
ςμό.  

Σχόλιο [FK12]: Μθ ξεχνάμε ότι παρα-
πάνω το 12 ΕΣΩΝ ζγινε 14.  
Να γίνει ςωςτι αναφορά ςτισ θλικίεσ. 

Σχόλιο [FK13]:  Εφόςον ςτο 1 προςτζ-
κθκε το» «μετά τθν πάροδο 3 ετϊν»  …. 
Σο εξαιροφνται …. Είναι περιττό. 

Σχόλιο [FK14]: Πϊσ είναι δυνατόν;  
ε ποιεσ περιπτϊςεισ αποκτϊνται … κακ’ 
υπζρβαςθ (πουκενά δεν αναφζρεται)! Αν 
υπάρχει τρόποσ γιατί δεν ανακοινϊνεται 
ςε ΟΛΟΤ τουσ ςυλλόγουσ!!! 

Σχόλιο [FK15]: )! Αν υπάρχει τρόποσ 
γιατί δεν ανακοινϊνεται ςε ΟΛΟΤ τουσ 
ςυλλόγουσ!!! 
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Άρθρο 10 
Με απόφαςθ του Δ.. του ΕΓΑ που εκδίδεται το μινα επτζμβριο ζκα-
ςτου ζτουσ ςυγκροτείται Επιτροπι Μετεγγραφϊν  αποτελοφμενθ από ζ-
ναν εκ των Αντιπροζδρων, ι ζνα μζλοσ του Δ.. του ΕΓΑ ωσ Πρόεδρο και 
ζναν εκ των Ειδικϊν Γραμματζων ι ζνα μζλοσ του Δ.., ωσ Γραμματζα και 
τρία φίλακλα μζλθ κατά προτίμθςθ νομικοφσ που τουλάχιςτον κατά τα 
πζντε (5) προθγοφμενα ζτθ δεν μετείχαν ςε Διοικθτικό υμβοφλιο ωμα-
τείου που καλλιεργεί μεταξφ άλλων τον ςτίβο. ε περίπτωςθ κωλφματοσ ι 
παραίτθςθσ ενόσ εκ των φιλάκλων μελϊν, αυτό αντικακίςταται υπό άλ-
λου με απόφαςθ του Δ.. του ΕΓΑ. 
 
Άρθρο 11 
…………… 
3. Όπου κατά τον παρόντα Κανονιςμό τίκεται περιοριςμόσ ωσ προσ τον 
αρικμό των ακλθτϊν που δικαιοφται να αποκτιςει κατά κατθγορία το κά-
κε ωματείο και παρά ταφτα ζχει υποβλθκεί αρικμόσ αιτιςεων μεγαλφ-
τεροσ του προβλεπόμενου ανά κατθγορία, το ωματείο οφείλει όπωσ το 
αργότερο μζχρι πζντε (5) θμζρεσ μετά τθ λιξθ τθσ μεταγραφικισ περιό-
δου, να γνωςτοποιιςει ςτον ΕΓΑ τα ονόματα των ακλθτϊν – ακλθτριϊν 
τουσ οποίουσ προτιμά να αποκτιςει. ε διαφορετικι περίπτωςθ θ Επι-
τροπι Μετεγγραφϊν του ΕΓΑ κα κεωριςει ωσ δεςμευτικζσ για το ω-
ματείο τισ εντόσ του προβλεπόμενου αρικμοφ κατά χρονικι ακολουκία 
ςειράσ υποβολισ και πρωτοκόλλθςθσ ςτον ΕΓΑ προγενζςτερεσ αιτιςεισ, 
απορριπτόμενων των επί πλζον αιτιςεων, οι δε ςε αυτζσ αναφερόμενοι 
ακλθτζσ κα παραμείνουν, χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ςτθ δφναμθ του ςωμα-
τείου ςτο οποίο ανικουν. 
…………………… 
6. …… 
Οι αιτιςεισ πρζπει να είναι υπογεγραμμζνεσ από τουσ Ακλθτζσ, ι τουσ 
αςκοφντεσ τθν γονικι μζριμνα, ενϊ απαιτείται και υπογραφι από γιατρό 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 2725/99, άρκρο 33 παρ. 9 για τθν 
κατάςταςθ υγείασ του Ακλθτι, μόνο ςτθν περίπτωςθ του άρκρου 5 παρ. 
4.  
 
 

Σχόλιο [FK16]: Μιπωσ πρζπει να αλλά-
ξει αφοφ θ περίοδοσ μετεγγραφϊν ικε 15 
θμζρεσ νωρίτερα; (15 επτ. - 15 Οκτωβρ.) 

Σχόλιο [FK17]: Να διατυπωκεί με ςα-
φινεια θ παράγραφοσ. 

Σχόλιο [FK18]: Εφόςον υπάρχει αυτό 
το άρκρο, πϊσ είναι δυνατόν να υπάρχουν 
ακλθτζσ κακ’ υπζρβαςθ που αναφζρονται 
ςτο (άρκρο 9);  

Σχόλιο [FK19]: Ποιο το νόθμα, αφοφ 
από το 2018 όλοι υποχρεοφνται ςε κεϊ-
ρθςθ τθσ Κάρτασ Τγείασ και χωρίσ κεωρθ-
μζνθ Κάρτα δεν επιτρζπεται ςε κανζναν να 
αγωνιςτεί ι/και να προπονθκεί; 
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Οι αιτιςεισ πρζπει να κατατίκενται ςτα γραφεία του .Ε.Γ.Α.. υπό αρμο-
δίωσ εξουςιοδοτθμζνου οργάνου του ωματείου και επί αποδείξει άλλωσ 
με ςυςτθμζνο φάκελο που κα περιζχει όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτι-
κά και που κα ζχει θμερομθνία κατάκεςθσ το βραδφτερο τθν 31θ Οκτω-
βρίου του υπό κρίςθ ζτουσ. 
 Όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά κα πρζπει να κατατεκοφν ζωσ τθν 
31θ Οκτωβρίου του υπό κρίςθ ζτουσ άλλωσ θ ςχετικι αίτθςθ απορρίπτε-
ται. Επίςθσ δεν κα γίνονται δεκτζσ και κα επιςτρζφονται αιτιςεισ μετεγ-
γραφισ που δεν κα αναφζρονται ςε ςυγκεκριμζνο άρκρο του κανονιςμοφ 
ζγγραφϊν-μετεγγραφϊν Ζλλθνα ακλθτι ςε ακλθτικά ςωματεία του Ε-
ΓΑ.   
Μαηί με τα λοιπά δικαιολογθτικά , κατά περίπτωςθ, κατατίκεται και πα-
ράβολο είκοςι (20) ευρϊ ςτον ΕΓΑ για κάκε Ακλθτι και Ακλιτρια, εκτόσ 
των περιπτϊςεων του άρκρου (5) παρ. (1). 
7.  Για τισ μεταγραφζσ των ακλθτϊν τθσ παρ. 1 του άρκρου 5 του παρό-
ντοσ αποφαςίηει θ Επιτροπι Μετεγγραφϊν τθσ οικείασ Ζνωςθσ Ακλθτικϊν 
ωματείων (ΕΑ) εφ’ όςον το ωματείο ςτο οποίο μεταγράφεται ο ακλθ-
τισ ανικει ςτθν δφναμθ τθσ ίδιασ ΕΑ, άλλωσ θ Επιτροπι Μετεγγραφϊν 
του ΕΓΑ. 
 

 
 

ΠΡΟΣΑΗ 
Να επικαιροποιθκεί και ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ- ΜΕΣΑΓΡΑ-

ΦΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ, που παραμζνει ο 

ίδιοσ από το 2008! 

 

Με Σιμι 

Κατςίκασ Φϊτιοσ 

20.3.2022 

Α ΡΗΓΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

Σχόλιο [FK20]: 15 Οκτωβρίου 

Σχόλιο [FK21]: 15 Οκτωβρίου 

Σχόλιο [FK22]: Να προςτεκεί και θ 
περίπτωςθ των 100 και 50 ευρϊ των άνω 
των 35 ετϊν Άρκρο 5.3 

Σχόλιο [FK23]: Σϊρα που θ θλικία πιγε 
(μζχρι 14 ετϊν, ΙΧΤΕΙ θ παροφςα παρά-
γραφοσ; 


