ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΘEMA: "Εγγραφή Ομογενών και αλλοδαπών αθλητών στα Ελληνικά
αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία Καλαθοσφαίρισης και συμμετοχής τους
στα Ελληνικά Πρωταθλήματα και τους Αγώνες Κυπέλλου."
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του ν. 2725/99 "Ερασιτεχνικός και
επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 121/Α/Π.6.99)
β. Του άρθρου 29 Α του ν. 1558 (ΦΕΚ 13 Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27
του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του ν.
2469/1997 (ΦΕΚ 38Α) Ζ
2. Τη με αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α1/20261/20.4.2000 απόφαση τον πρωθυπουργού
και Υπουργού Πολιτισμού "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού".
3. Οτι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής αλλοδαπού αθλητή
1. Απαγορεύεται η εγγραφή αλλοδαπού αθλητή στη δύναμη Ελληνικού Σωματείου
Καλαθοσφαίρισης και η συμμετοχή του στα πάσης φύσεως Ελληνικά
Πρωταθλήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3,4, και 5
του παρόντος άρθρου.
2. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η συμμετοχή στα Εθνικά Πρωταθλήματα των νόμιμα
εγγραφόμενων σε Ελληνικά σωματεία αθλητών Κυπριακής υπηκοότητας (με την
επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας), καθώς
και των από πατρική ή
μητρική γραμμή ομογενών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας
3. Επιτρέπεται επίσης κατ' εξαίρεση η εγγραφή στη δύναμη Ελληνικών Σωματείων
αθλητών ξένης υπηκοότητας εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και διαμένουν
έκτοτε μόνιμα σε αυτή, καθώς επίσης και αλλοδαπών που δεν έχουν υπερβεί το
δέκατο πέμπτο (15) έτος της ηλικίας τους και έχουν συνεχή μόνιμη εγκατάσταση
στην Ελλάδα, τρία τουλάχιστον χρόνια πριν αχό την υποβολή της αίτησης
εγγραφής τους, που αποδεικνύεται με δημόσια έγγραφα (π. χ. βεβαίωση
Υπηρεσίας Αλλοδαπών, Βεβαίωση Διευθυντών Σχολείων θεωρημένες αχό την
οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ,).
4. Επιτρέπεται επίσης κατ' εξαίρεση η εγγραφή σε Σωματεία ΑΙ Εθνικής
Κατηγορίας Γυναικών δύο αλλοδαπών αθλητριών είτε δύο ομογενών αθλητριών
κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στο άρθρο 2 της παρούσας Αλλοδαπές αθλήτριες
που απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια με οποιοδήποτε τρόπο, με την προϋπόθεση
ότι αυτές έχουν συνεχή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα για δύο (2) τουλάχιστον
χρόνια πριν από την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, δύνανται να
εγγράφονται ελεύθερα σε σωματεία
Επιτρέπονται αλλαγές αλλοδαπών αθλητριών Καλαθοσφαίρισης κάθε σωματείου ΑΙ
Εθνικής Κατηγορίας μέχρι 31/12 κάθε έτους έως δύο συνολική και ανεξάρτητα αν
οι αλλαγές αφορούν την ίδια αθλήτρια. Αλλοδαπές αθλήτριες των οποίων έληξε η
συμφωνία συνεργασίας τους με σωματεία ΑΙ Εθνικής Κατηγορίας μένουν
ελεύθερες δυνάμενες να μετεγγραφούν σε άλλο σωματείο ΑΙ Εθνικής Κατηγορίας,
σύμφωνα με ης ισχύουσες διατάξεις μετεγγραφών.
5. Υπήκοοι Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) οι οποίοι διαμένουν
στην Ελλάδα (εργαζόμενοι, φοιτητές κλπ.) δύνανται οι ίδιοι και τα μέλη των
οικογενειών τους να εγγράφονται στη δύναμη των Ελληνικών αθλητικών

ερασιτεχνικών σωματείων Καλαθοσφαίρισης και να συμμετέχουν στους πάσης
φύσεως αγώνες και πρωταθλήματα.
Άρθρο 2
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής ομογενή αθλητή
1. Επιτρέπεται η εγγραφή ομογενή αθλητή στη δύναμη σωματείου και μέχρι του
αριθμού των δύο (2) για το καθένα, τηρουμένων των περιορισμών που
αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος, προκειμένου για σωματεία
ΑΙ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών.
2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του ομογενή χρειάζεται η υποβολή εκτός από
την αίτηση εγγραφής και τα λοιπά δικαιολογητικά που ορίζονται για τους Έλληνες
και υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων, εκ των οποίων θα αποδεικνύεται σαφώς
και χωρίς καμία αμφιβολία η ιδιότητα του ομογενή του αιτούμενου την εγγραφή ή
μετεγγραφή από πατρική ή μητρική γραμμή που θα φτάνει μόνο μέχρι παππού ή
γιαγιά. Στην τελευταία περίπτωση είναι απαραίτητη η συνυποβολή πιστοποιητικού
εγγραφής στα μητρώα ή δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητος της χώρας του πατέρα
ή παππού ή της μητέρας ή γιαγιάς του αθλητή. Εφόσον δεν πληρούνται οι
παραπάνω προϋποθέσεις η αίτηση εγγραφής ή μετεγγραφής απορρίπτεται χωρίς
άλλη διατύπωση. Είναι αυτονόητο ότι όταν ο αθλητής είναι γραμμένος στη δύναμη
του σωματείου αλλοδαπής Ομοσπονδίας, εκτός από την άδεια της, πρέπει να
τηρηθεί και η διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις μετεγγραφών
της παρούσας (χρονικό διάστημα μετεγγραφών κλπ) και των αντίστοιχων της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Όταν ο αιτών την εγγραφή ομογενής έχει αποκτήσει την
Ελληνική Υπηκοότητα πριν από την αίτηση εγγραφής ή μετεγγραφής του,
θεωρείται Έλληνας αθλητής εξομοιούμενος πλήρως με αυτόν.
3. Με τους Έλληνες εξομοιώνονται επίσης και όσοι έχουν διπλή υπηκοότητα
(Ελληνική και άλλη).
Η ιθαγένεια του πατέρα και της μητέρας του ομογενή αθλητή ή του παππού ή
γιαγιάς αυτών, αποδεικνύεται μόνο με πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα του
οικείου Δήμου ή Κοινότητας της χώρας το οποίο πρέπει να υποβάλλεται έγκαιρα
και πάντως πριν από την εξέταση της αίτησης εγγραφής από την ΕΟΚ
Μετεγγραφές αθλητών
1. Στους Κύπριους υπηκόους αθλητές που ανήκαν ή ανήκουν στη δύναμη
Κυπριακών σωματείων επιτρέπεται η μετεγγραφή τους με τη συγκατάθεση του
σωματείου τους και την έγκριση της αντίστοιχης Κυπριακής Ομοσπονδίας, σε
Ελληνικό σωματείο, εφόσον σπουδάζουν σε Ανώτερο ή Ανώτατο Ελληνικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και για το χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τα νομοθετημένα έτη σπουδών στην οικεία Σχολής συν ένα. Μετά τη
συμπλήρωση του παραπάνω χρονικού διαστήματος και ανεξάρτητα αν ο αθλητής
αυτός εγγράφεται ή μετεγγράφεται σε άλλο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα,
επανέρχεται αμέσως και αυτοδίκαια στο Κυπριακό σωματείο από το οποίο προήλθε
χωρίς σε αυτή την περίπτωση να έχει το δικαίωμα να κάνει εκ νέου χρήση της
παρούσας διάταξης για την παραμονή του ή τη μετεγγραφή του σε Ελληνικό
σωματείο,
Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση που μετά τη συμπλήρωση του προαναφερόμενου
χρονικού διαστήματος ο αθλητής εγκαθίσταται μόνιμα στην Ελλάδα, παραμένει στο
σωματείο στο οποίο έχει εγγραφεί, με την απαραίτητη προϋπόθεση της
συγκατάθεσης του Κυπριακού σωματείου στο οποίο ανήκει και την έγκριση της
Κυπριακής Ομοσπονδίας

