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                                                                                            Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019 

                                                                    Αρ. Πρωτ. 719 

 
 

 

 Προς: Αθλητικά Σωματεία Μέλη ΕΑΟΜ ΑμεΑ 

 Θέμα: «Προκήρυξη μεταγραφικής περιόδου 2019 - 2020»  

 Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ στην 32η συνεδρίασή του την 1η Οκτωβρίου 2019, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1, και 2 του εγκεκριμένου και ισχύοντος Κανονισμού εγγραφών – μετεγγραφών της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, απεφάσισε να προκηρύξει την μεταγραφική περίοδο για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 ως εξής:  

 

1. Αιτήσεις μετεγγραφών από 1 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2019 (συμπεριλαμβάνονται όλοι οι λόγοι μετεγγραφής πλην αυτού της αποδέσμευσης, με την  επιφύλαξη των περιπτώσεων των άρθρων 15, 16 και 17 του κανονισμού). 
 

2. Περιπτώσεις αθλητών που αποδεσμεύονται το χρονικό διάστημα είναι από 16 μέχρι 30 Νοεμβρίου 
2019. 

 Σας γνωρίζουμε ότι μετά την πρόσφατη ψήφιση του νόμου 4603/2019 έχουμε τις πιο κάτω αλλαγές στον κανονισμό   εγγραφών- μεταγραφών 

 1. Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999, αντικαθίσταται ως εξής: 
 

 «7. 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 σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής της παραγράφου 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α` 80) 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 οικείας ομοσπονδίας, με την επίδειξη αντίστοιχα: 
 

 α) δελτίου ταυτότητας ομογενούς, 
 β) διαβατηρίου κράτους - μέλους Ε.Ε., 
 γ) άδειας διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 και 
 δ) άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης διεθνούς προστασίας.». 
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 Επίσης όσον αφορά τον κανονισμό εγγραφών - μεταγραφών παρακαλούμε όπως προσέξετε τα παρακάτω:  
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 

 Περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων εγγραφής και μεταγραφής αθλητών/τριών ΑμεΑ  του χρόνου διενέργειας και διαδικασίας αυτών και αρμοδίων οργάνων έγκρισής τους και σχετικών διατάξεων. Άρθρο 1 

  Με τον παρόντα Κανονισμό (Εγκύκλιο)  και κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθ. 33 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121, Α’) και σε εναρμόνιση με το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 4603/2019 (ΦΕΚ 48, Α’) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής και μεταγραφής των αθλητών-τριων ΑμεΑ  σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία ΑμεΑ, μέλη της Ελληνικής Εθνικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ, που διατηρούν αντίστοιχα  τμήματα , ο χρόνος διενέργειας και η διαδικασία εγγραφής και μεταγραφής των αθλητών, τα αρμόδια όργανα έγκρισής τους και σχετικές διατάξεις.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 2 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής αθλητών-τριων 

 Για την εγγραφή οποιουδήποτε προσώπου ως αθλητή ή αθλήτριας στη δύναμη σωματείου - μέλους της Ομοσπονδίας και την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας αυτού, πρέπει ο ενδιαφερόμενος: α)Να έχει συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας του.  β)Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο αθλητικό  σωματείο που διατηρεί αντίστοιχο τμήμα. 
 Άρθρο 3 Δικαιολογητικά 

 1. Για την αρχική εγγραφή σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει ο εγγραφόμενος να συμπληρώσει και να υπογράψει αίτηση εγγραφής σε ειδικό έντυπο της Ομοσπονδίας. Αν ο αθλητής είναι ανήλικος, δηλαδή δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του απαιτείται η δήλωση έγγραφης ή της τυχόν μεταγραφής του να υπογράφεται απαραίτητα από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα (πατέρα και μητέρα του) ή τον κηδεμόνα ή τον μόνιμο επίτροπο του, διαφορετικά απορρίπτεται. Τα πλήρη στοιχεία των ανωτέρω αναγράφονται στην αίτηση. 
 2. Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από: α) δύο (2) φωτογραφίες του αθλητή, έγχρωμες, όμοιες, καθαρές και πρόσφατες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, β) δελτίο υγείας ή αντίστοιχα, από την έναρξη εφαρμογής του ν. 4479/2017, κάρτα υγείας, γ) 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. 
 

http://www.chessfed.gr/archives/47
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- 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 παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 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. 
 

 3. 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 και 
    β) θέτει τη σφραγίδα του σωματείου. 
 

 4.Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται μέσα σε χρονικό διάστημα 5 ημερών από την υπογραφή της με διαβιβαστικό έγγραφο του σωματείου στο οποίο εγγράφεται ο αθλητής και επισυνάπτονται σ’ αυτή τα πιο πάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά.  
 

 5.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Εγγραφών / Μετεγγραφών της ΕΑΟΜΑμεΑ. 
 Σας ενημερώνουμε ότι το παράβολο μετεγγραφής για κάθε αθλητή ανέρχεται στα €5,00 (πέντε ευρώ) τα οποία κατατίθενται στην Alpha Bank -ΙΒΑΝ GR6701403490349002002003030 - ALPHA 290- της Ομοσπονδίας 

 Παρακαλούμε για την, εκ μέρους των σωματείων και των υπό μετεγγραφή αθλητών, πιστή τήρηση του ισχύοντος κανονισμού.   Με αθλητικούς χαιρετισμούς για το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ 

             O Πρόεδρος                                                                                                    O Γενικός Γραμματέας 

                                                                                                  
              Γεώργιος Φουντουλάκης                                                                                       Κωνσταντίνος Σιάχος 


