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Ο παρών κανονισμός συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
αθλητικής νομοθεσίας (Ν.2725/1999), με σκοπό τον καθορισμό των όρων και 
των προϋποθέσεων των εγγραφών Αθλητών και Αθλητριών, στα σωματεία 
– μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΕΓΓΡΑΦΗ 

Άρθρο 1ο Όροι και προϋποθέσεις 
Για την εγγραφή οποιουδήποτε προσώπου ως αθλητή ή αθλήτριας στη 
δύναμη σωματείου – μέλους της Ε.Ο.Α.Α. με σκοπό την έκδοση αθλητικού 
δελτίου, πρέπει ο ενδιαφερόμενος: 

α) Να έχει συμπληρώσει το όγδοο (8) έτος της ηλικίας του. 

β) Να μην είναι εγγεγραμμένο σε άλλο αθλητικό σωματείο – μέλος της Ε.Ο.Α.Α. 
στο ίδιο άθλημα. 

 

Άρθρο 2ο Δικαιολογητικά 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την απαραίτητη αίτηση η 
οποία εκδίδεται αποκλειστικά από το ηλεκτρονικό σύστημα της Ε.Ο.Α.Α. και 
αφού την υπογράψουν, το σωματείο-μέλος, τοποθετεί τις προβλεπόμενες 
επιπλέον πληροφορίες, σφραγίδα και υπογραφή και την αποστέλλει με τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην Ε.Ο.Α.Α.  

2.1 Έλληνες υπήκοοι 
Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες οι οποίοι διαθέτουν την Ελληνική Υπηκοότητα 
και Ιθαγένεια, πρέπει να προσκομίσουν για την εγγραφή τους στο σωματείο 
– μέλος της Ε.Ο.Α.Α. τα παρακάτω: 

α) Φωτογραφία σε υψηλή ανάλυση 

β) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας  

γ) Ιατρική Βεβαίωση ή Κάρτα Υγείας 

δ) Υ.Δ. ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του Ν.2725/1999  

 
Ειδικά για ανήλικους ενδιαφερόμενους, απαιτείται η υπογραφή του νόμιμου 
κηδεμόνα και επιπλέον: 

α) Πιστοποιητικό γέννησης 
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2.2 Ομογενείς 
Οι Ομογενείς πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον το δελτίο ταυτότητας 
ομογενούς. 

2.3 Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Οι πολίτες της Ε.Ε. πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον διαβατήριο κράτους – 
μέλους. 

2.4 Πολίτες τρίτης χώρας 
Οι πολίτες τρίτης χώρας θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον την άδεια 
διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής. 

2.5 Δικαιούχοι ή αιτούντες διεθνούς προστασίας 
Οι δικαιούχοι ή αιτούντες διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να προσκομίσουν 
επιπλέον την άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή βεβαίωση 
κατάθεσης αίτησης διεθνούς προστασίας. 

 

Άρθρο 3ο Χρόνος υποβολής 
3.1. Αιτήσεις εγγραφής αθλητών και αθλητριών, μπορούν να υποβάλλονται 
από τα σωματεία – μέλη στην Ε.Ο.Α.Α., σε όλη την διάρκεια του έτους. 

3.2. Οι αιτήσεις εγγραφής και τα συνημμένα δικαιολογητικά, υποβάλλονται 
από το σωματείο – μέλος στην Ε.Ο.Α.Α., σε αποκλειστικό διάστημα τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της αίτησης. 

3.3. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβάλλονται μετά την παραπάνω προθεσμία, θα 
απορρίπτονται.  

3.4. Αιτήσεις οι οποίες αφορούν τον ίδιο ενδιαφερόμενο και κατατεθούν από 
περισσότερα από ένα σωματεία – μέλη στην Ε.Ο.Α.Α., λαμβάνεται υπόψιν και 
εξετάζεται η αίτηση η οποία υποβλήθηκε και πρωτοκολλήθηκε πρώτη.    

 

Άρθρο 4ο Διαδικασία και χρόνος έγκρισης 
4.1. Οι αιτήσεις εξετάζονται από τον γενικό Γραμματέα της Ε.Ο.Α.Α. και η 
απόφαση του για την έγκριση ή την απόρριψη τους, θεωρείτε ως απόφαση 
του Δ.Σ. 

4.2. Αν μετά τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών η αίτηση εγκριθεί, 
ο αθλητής ή η αθλήτρια εγγράφεται στο Μητρώο Αθλητών της Ε.Ο.Α.Α..  
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4.3. Αν η αίτηση απορριφθεί, στη περίπτωση αποστολής φυσικού αρχείου 
των δικαιολογητικών, τα έγγραφα επιστρέφονται στο σωματείο – μέλος. 

4.4. Στην περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας διαπιστώσει μικρές ελλείψεις 
σε αίτηση, μπορεί να ζητήσει από το σωματείο – μέλος, να καλύψει τις 
ελλείψεις. 

 

Άρθρο 5ο Ακυρώσεις και Κυρώσεις 
5.1. Αίτηση Αθλητή ή Αθλήτριας σωματείου – μέλους, που υπογράφει αίτηση 
σε άλλο σωματείο – μέλος,  απορρίπτεται ως απαράδεκτη και η υπόθεση 
μεταβιβάζεται στην Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Ο.Α.Α. για την επιβολή των 
προβλεπόμενων ποινών. 

5.2. Αίτηση ακύρωσης για την έκδοση δελτίου αθλητή ή αθλήτριας, μπορεί να 
καταθέσει οποιοδήποτε σωματείο – μέλος της Ε.Ο.Α.Α., για οποιονδήποτε 
τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, αποκλειστικά εγγράφως και με την απαραίτητη 
προϋπόθεση να αιτιολογείται το έννομο συμφέρον του. Η αίτηση ακύρωσης, 
μπορεί να υποβληθεί σε διάστημα τριών (3) μηνών, από την έκδοση του 
αθλητικού δελτίου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
Αθλητές και Αθλήτριες οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο της 
Ε.Ο.Α.Α., διαγράφονται από το Μητρώο, στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Αγωνιστική Απραξία 

Αθλητές και Αθλήτριες οι οποίοι δεν παρουσιάζουν αθλητική δραστηριότητα 
για τρία (3) συνεχόμενα έτη. 

2. Επιβολή ποινής 

Αθλητές και Αθλήτριες στους οποίους έχουν επιβληθεί η ποινή της στέρησης 
της αθλητικής ιδιότητας, από τους προβλεπόμενους φορείς. 

3. Προπονητής 

Αθλητής ή Αθλήτρια, ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος 
προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και διαπιστωθεί ότι 
άσκησε το επάγγελμα του προπονητή: 

α) Στην ίδια κατηγορία στην οποία συμμετέχει ως αθλητής. 

β) Σε ομάδα του ίδιου με αυτόν φύλο οποιαδήποτε κατηγορίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Για τον υπολογισμό ηλικίας όπου αυτό απαιτείται, λαμβάνεται υπόψιν η 
ημερομηνία γέννησης που αναφέρεται στο πιστοποιητικό γέννησης. 

2. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικές λεπτομέρειες 
αναφορικά με τον παρόντα κανονισμό, με την προϋπόθεση ότι δεν 
καταστρατηγούν άμεσα ή έμμεσα, τον παρόντα κανονισμό. 

3. Τα σωματεία – μέλη ή οι ενδιαφερόμενοι, έχουν το δικαίωμα να 
προσφύγουν κατά των αποφάσεων αποδοχής αίτησης της Ε.Ο.Α.Α. στο 
Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει.  

 

Ο παρών κανονισμός αποτελούμενος από πέντε (5) άρθρα συντάχθηκε από 
τη προσωρινή διοίκηση της Ε.Ο.Α.Α. και ψηφίστηκε στην Γενική Συνέλευση 
των σωματείων — μελών την 23/05/2021. Η ισχύς του αρχίζει από την 
επομένη ημέρα της έγκρισής του από τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού 
Υπουργό. 
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