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             ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 

                                          

                                          Άρθρο 1 

 
Με τον παρόντα κανονισμό και κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της 

παραγράφου 3 του α. 33 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121,Α’) καθορίζονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής και μεταγραφής στο άθλημα του 

γκολφ των Ελλήνων, αλλοδαπών και ομογενών ερασιτεχνών αθλητών σε 

αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Γκολφ που διατηρούν τμήμα γκολφ, ο χρόνος διενέργειας και διαδικασία 

εγγραφής και μεταγραφής των αθλητών, τα αρμόδια όργανα έγκρισης 

τους και σχετικές διατάξεις. 

 

                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

                                    ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

                                         Άρθρο 2 

 
             Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών 

1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή στη δύναμη αθλητικού 

σωματείου μέλους της Ομοσπονδίας και την έκδοση δελτίου 

αθλητικής ιδιότητας αυτού, πρέπει ο ενδιαφερόμενος. 

α. Να έχει συμπληρώσει το δέκατο (10) έτος της ηλικίας του. 

β. Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο σωματείο της δύναμης της  

Ομοσπονδίας. 

γ. Να συμπληρώσει και να υπογράψει το δελτίο αθλητικής 

ιδιότητας της Ομοσπονδίας, Αν ο αθλητής είναι ανήλικος, δηλαδή 

δεν έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του απαιτείτε η 

παροχή έγγραφης συγκατάθεσης ( υποβολή υπευθύνου δηλώσεως 

του νόμου 1599/86) των προσώπων που ασκούν την γονική 

μέριμνα σ’ αυτόν.  

δ. Να έχει εξεταστεί με μέριμνα του σωματείου του από γιατρό, 

σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 9 του ν. 2725/99, ο οποίος 

βεβαιώνει στο δελτίο αθλητικής ιδιότητας , ότι ο αθλητής είναι 

υγιής. 

ε. Να υποβάλει πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας που έχει 

εκδοθεί πρόσφατα. Για την εγγραφή του στα αντίστοιχα Μητρώα ή 

επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας. 

στ. Δύο (2) φωτογραφίες του αθλητή, όμοιες, καθαρές και 

πρόσφατες τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 

 

Σε ειδική θέση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας ο γενικός 

γραμματέας του σωματείου στο οποίο εγγράφεται ο αθλητής  α) 

βεβαιώνει με την υπογραφή του για το γνήσιο της ταυτότητας και 
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της υπογραφής του αθλητή των προσώπων που ασκούν την γονική 

μέριμνα  σ’ αυτό και  β) θέτει τη σφραγίδα του σωματείου. 

 

2. Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα το 

πολύ από την υπογραφή της με διαβιβαστικό έγγραφο του 

σωματείου στο οποίο εγγράφονται ο αθλητής και επισυνάπτονται 

σ’ αυτή τα πιο πάνω σφραγισμένα δικαιολογητικά.   

  

                                          Άρθρο 3 

 
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής αλλοδαπών και ομογενών αθλητών 

 

1. Επιτρέπεται η εγγραφή αλλοδαπών αθλητών εντός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς  και αλλοδαπών αθλητών εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,, όπως επίσης και ομογενών αθλητών στην δύναμη 

σωματείου – μέλους της Ομοσπονδίας. Όλοι οι παραπάνω 

δύνανται να συμμετάσχουν σε όλων των ειδών τους αγώνες (π.χ. 

διασυλλογικοί, περιφερειακά πρωταθλήματα, κύπελλα 

ομοσπονδίας κ.λ.π.) πλην των  Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων, 

όπου μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι Έλληνες αθλητές που 

αναφέρονται στο άρθρο 2. 

 

Επίσης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός ή ομογενής να 

προσκομίσει:  α) βεβαίωση της αθλητικής Ομοσπονδίας της χώρας ή 

των χωρών που είναι υπήκοος ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στη 

δύναμη της. Στην περίπτωση που δεν λειτουργεί στην χώρα από την 

οποία προέρχεται, ομοσπονδία θα βεβαιώνεται από υπεύθυνη δήλωση 

του ενδιαφερόμενου ή του γονέα ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα 

εάν πρόκειται για ανήλικο, β) επικυρωμένη φωτοτυπία του 

διαβατηρίου του και  γ) την άδεια παραμονής του (αν απαιτείται) στην 

Ελλάδα ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σ’ αυτόν, αν 

ο αθλητής είναι ανήλικος. 

Τα έγγραφα που εκδίδονται από Αρχές αλλοδαπών χωρών η ΕΟΓ έχει 

δικαίωμα να ζητήσει να προσκομίζονται και σε επίσημη μετάφραση 

τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

2. Ομογενής θεωρείται ο αλλοδαπός που δεν έχει ελληνική 

υπηκοότητα αλλά έχει ελληνική καταγωγή. Για την απόδειξη της 

ιδιότητας του ομογενή απαιτείται Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας 

Ομογενή. 

3. Ομογενής αθλητής εξομοιώνεται με ημεδαπό, όταν αποκτήσει και 

την Ελληνική υπηκοότητα. 

 

                                          Άρθρο 4 
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         Διαδικασία – Χρόνος διενέργειας και όργανα έγκρισης. 

 

1. Τα δελτία αθλητικής ιδιότητας εκδίδονται από την Ομοσπονδία η 

οποία καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο αυτών και κάνει 

σχετική γνωστοποίηση στα σωματεία μέλη της. 

2. Η εγγραφή αθλητή στην Ομοσπονδία γίνεται καθ’ όλη την 

διάρκεια του έτους. 

3. Τα δελτία αθλητικής ιδιότητας με τα δικαιολογητικά που τα 

συνοδεύουν ελέγχει ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας. Αν 

αυτός κρίνει νόμιμα τα δελτία και πλήρη τα δικαιολογητικά, τα 

κάνει δεκτά 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. Δελτίο αθλητικής ιδιότητας  που δεν έχει συμπληρωθεί με τον 

προσήκοντα τρόπο ή δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που το συνοδεύουν απορρίπτεται και επιστρέφεται 

στο σωματείο. 

5. Η παραδοχή ή η απόρριψη του δελτίου αθλητικής ιδιότητας 

αθλητή από τον γενικό γραμματέα θεωρείται απόφαση του Δ.Σ. 

της Ομοσπονδίας κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου ενεργεί ο 

Γενικός Γραμματέας. 

6. Ο Γενικός Γραμματέας εάν διαπιστώσει μικροελλείψεις στο δελτίο  

που κατά την κρίση του μπορούν να διορθωθούν, μπορεί να καλεί 

το ενδιαφερόμενο σωματείο του υπό εγγραφή αθλητή, για την 

συμπλήρωση των μικροελλείψεων. 

7. Αν διαπιστωθεί είτε πλαστογράφηση της υπογραφής ή του 

πιστοποιητικού γεννήσεως, ή άλλων δικαιολογητικών είτε άλλη 

παράνομη πράξη συνέπεια της οποίας ήταν η παραδοχή και 

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 .Ακόμα 

μπορεί να παραπέμψει τους υπαίτιους στην Επιτροπή Φιλάθλου 

Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π ) και να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά στον 

Εισαγγελέα. Τέλος, η παράνομη πράξη συνιστώντας και 

πειθαρχικό αδίκημα, τιμωρείται κατά τα προβλεπόμενα στον 

Κανονισμό του αρ. 27 του ν. 2725/1999. 

8. Αν υποβληθούν περισσότερα από ένα δελτία αθλητικής ιδιότητας 

αθλητή σε διαφορετικά σωματεία και που αφορούν το ίδιο 

πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη και εξετάζεται το δελτίο που 

υποβλήθηκε και πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην Ομοσπονδία. 

Ανεξάρτητα όμως από το ποιο δελτίο ισχύει και εξετάζεται, η 

υποβολή περισσότερων δελτίων του ίδιου αθλητή σε διαφορετικά 

σωματεία αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται κατά τα 
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οριζόμενα στον Κανονισμό της Ομοσπονδίας του άρθρου 27 του ν. 

2725/1999. 

 

 

 

                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

                             ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

            Α. Διαδικασία – Χρονικό διάστημα μετεγγραφών 

 

1. Στην Ε. Ο. ΓΚΟΛΦ συγκροτείται, με απόφαση του Δ.Σ  ( της 

οποίας αντίγραφο κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Γ.Γ.Α ) τον μήνα 

Φεβρουάριο κάθε έτους, από 15-28 /2,  Τριμελής Επιτροπή, η οποία 

είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε αίτηση μετεγγραφής από 

οποιαδήποτε αιτία. 

2.  Η ανωτέρω επιτροπή αποτελείται από δύο (2) μέλη του ΔΣ της Ε.Ο. 

ΓΚΟΛΦ, και από έναν φίλαθλο, από τους οποίους ο ένας πρέπει να 

είναι νομικός. 

3. Η απόφαση της Επιτροπής μετεγγραφών (εγκριτική ή απορριπτική) 

πρέπει να υποβάλλεται στην  Ε. Ο. ΓΚΟΛΦ μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας 

μετεγγραφών. Η ως άνω απόφαση της Επιτροπής μετεγγραφών 

επικυρώνεται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. της   Ε. Ο. ΓΚΟΛΦ εντός 

των επόμενων είκοσι (20) ημερών.                                                   

Αν η σχετική απόφαση δεν εκδοθεί στην προβλεπόμενη από την 

παρούσα παράγραφο προθεσμία, η μετεγγραφή θεωρείται 

εκτελεσμένη υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι εκ των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών αποδεικνύεται η νομιμότητα της 

αιτούμενης μετεγγραφής. 

4. Κατά της επικυρωτικής απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο 

ΑΣΕΑΔ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την 

επίδοση της, σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία του νόμου. 

5. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων μετεγγραφών, έχουν το δικαίωμα 

να παρευρίσκονται και νόμιμοι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων 

σωματείων  καθώς και οι μετεγγραφόμενοι αθλητές ή νόμιμοι 

εκπρόσωποί τους. Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική για την 

λήψη απόφασης. 

6. Το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση 

αιτήσεων μετεγγραφής για οποιοδήποτε λόγο ορίζεται από 1-15 

Φεβρουαρίου κάθε έτους. 

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

ημερομηνίες διενέργειας των μεταγραφών για σοβαρούς λόγους, 

εκδίδοντας σχετική εγκύκλιο, που την κοινοποιεί στα Σωματεία – 

μέλη εγκαίρως. 
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8. Το Δ.Σ. της Ε. Ο. ΓΚΟΛΦ προ του ορισμού της Επιτροπής 

μεταγραφών, έχει το δικαίωμα να καθορίζει συμπληρωματικές 

λεπτομέρειες που δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό και 

με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν τον καταστρατηγούν, άμεσα 

ή έμμεσα. Η ισχύς του αρχίζει από την μεθεπόμενη χρονιά. 

 

 

          Β. Όροι και Προϋποθέσεις μεταγραφής αθλητών Γκολφ 

 

1. Συναίνεση Σωματείου 

Επιτρέπονται οι μεταγραφές αθλητών, χωρίς δεσμεύσεις και 

περιορισμούς με την προϋπόθεση όμως της συγκατάθεσης του 

σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής / τρια, η οποία προκύπτει 

από επισυναπτόμενη απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου του / της 

και στην οποία θα αναφέρεται το όνομα του σωματείου στο οποίο 

θα μετεγγραφεί. 

 

2. Αγωνιστική Απραξία 

Αθλητής που την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της 

αίτησης μεταγραφής δεν αγωνίστηκε σε κανένα επίσημο αγώνα 

του σωματείου του και δεν μετείχε σε αγώνες με Εθνική Ομάδα, 

έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, 

χωρίς της συγκατάθεσης του σωματείου του και χωρίς να 

χρειάζεται η συνδρομή οποιουδήποτε άλλου λόγου, πέραν από την 

έγγραφη συναίνεση εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, 

προκειμένου για ανήλικους αθλητές. 

 

3. Μετοίκηση λόγω σπουδών 

α. Αθλητής που, κατά τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους 

πριν από την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής, δεν συμμετείχε 

σε Εθνική Ομάδα ή δεν έχει καταλάβει 1η μέχρι και 3η θέση σε 

Πανελλήνιους Αγώνες σε οποιαδήποτε κατηγορία και μετοίκησε 

είτε λόγω εγγραφής του σε Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα της ημεδαπής, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί, χωρίς τη 

συγκατάθεση του σωματείου του, σε σωματείο της προτίμησής του 

που έχει όμως την έδρα του στην πόλη όπου ευρίσκεται το 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο σπουδάζει, με την απαραίτητη, 

όμως προϋπόθεση ότι η πόλη που σπουδάζει απέχει περισσότερο 

από διακόσια πενήντα (250) χλμ. από την πόλη που εδρεύει το 

σωματείο του. 

 

β. Μετά την αποφοίτησή του από το Α.Ε.Ι και με την κατάθεση της 

σχετικής βεβαίωσης σπουδών ή Πτυχίου στην Ε. Ο. ΓΚΟΛΦ, ο 

αθλητής επανέρχεται αυτοδίκαια και αμέσως στο σωματείο από το 

οποίο μετεγγράφηκε. 
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γ. Σε κάθε περίπτωση που δεν προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών ή 

πτυχίο για οποιοδήποτε λόγο, η μετεγγραφή εκκρεμεί μέχρι να 

προσκομισθούν τα ανωτέρω έγγραφα και σε κάθε περίπτωση πριν 

από την έναρξη των Πανελληνίων ή άλλων επισήμων αγώνων. 

 

δ. Ως χρόνος φοίτησης νοείται ο νόμιμος χρόνος των ετών 

σπουδών αυξημένος κατά δύο (2) έτη. 

 

ε. Εφόσον και μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού 

διαστήματος ο αθλητής δεν έχει αποφοιτήσει, επανέρχεται 

αυτοδίκαια και αμέσως στο σωματείο από το οποίο έχει 

μετεγγραφεί και στο οποίο πάντως δεν έχει το δικαίωμα 

επιστροφής έστω και λόγω μετοίκησης πριν από το τέλος των 

σπουδών του. 

 

στ. Αθλητής ο οποίος μετεγγράφεται κατά τον παραπάνω τρόπο 

δεν έχει το δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλο σωματείο του τόπου 

μετοίκησης του, εκτός αν συναινεί προς τούτο το αρχικό του 

σωματείο, χωρίς σε κάθε περίπτωση να φαλκιδεύονται τα 

δικαιώματά του.  

 

ζ. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η επάνοδός του, κατά τα άνω 

μετεγγραφομένου λόγω σπουδών αθλητή, στο αρχικό σωματείο 

από το οποίο μετακινήθηκε, πριν την αποφοίτησή του, με την 

απαραίτητη όμως προϋπόθεση του σωματείου στο οποίο έχει 

μετεγγραφεί λόγω σπουδών.  

 

4. Μετοίκηση λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του ιδίου ή 
και των δύο γονέων του. 

α. Αθλητής που, κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή 

της αίτησης μετεγγραφής, δεν συμμετείχε σε Εθνική Ομάδα ή δεν 

έχει κερδίσει 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες σε 

οποιαδήποτε κατηγορία και για αποδεικνυόμενους, πλήρως, 

επαγγελματικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης και της 

περίπτωσης μετάθεσης ή διορισμού σε δημόσια θέση ή σε 

Ν.Π.Δ.Δ. ή  Ν.Π.Ι.Δ ή Δημόσια Επιχείρηση, του ιδίου ή και των 

δύο γονέων του, αν είναι ανήλικος ή άγαμος και ζει μαζί τους, 

μετοικεί σε τόπο που απέχει περισσότερο από διακόσια πενήντα 

(250) χιλιόμετρα από την έδρα του σωματείου του, η δε διαμονή 

του στον καινούριο τόπο διαρκεί αποδεδειγμένα, τουλάχιστον ένα 

(1) έτος, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο 

του τόπου της νέας κατοικίας του. 
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β. Η απόδειξη της μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους του 

ιδίου ή και των δύο γονέων του αποδεικνύεται με προσκόμιση 

βεβαίωσης δημόσιου ασφαλιστικού οργανισμού στον τόπο 

μετακίνησης τουλάχιστον ένα (1) χρόνο.  

 

γ. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει μόνο δύο (2) 

αθλητές της κατηγορίας αυτής. Εφόσον ο αθλητής αυτός 

επανεγκατασταθεί στον τόπο της αρχικής του κατοικίας, 

επανέρχεται στο σωματείο από το οποίο προέρχεται με αίτηση είτε 

του ιδίου είτε του ενδιαφερομένου σωματείου 

.  

 

5. Αποδεσμεύσεις 
α. Αθλητής του οποίου το δελτίο δεν ανανεώθηκε από την Ε. Ο. 

ΓΚΟΛΦ μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου κάθε έτους, θεωρείτε ότι 

αποδεσμεύθηκε από το σωματείο του και έχει το δικαίωμα να 

μετεγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησης του, εφόσον η 

μεταγραφή του δεν απαγορεύεται από τις αντίστοιχες ειδικές 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

 

6. Ελεύθερη μεταγραφή αθλητή κάτω των 18 
α. Αθλητής, ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών έχει το δικαίωμα να 

μεταγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς την 

συγκατάθεση του σωματείου του αλλά με την έγγραφη συναίνεση 

εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα.  

 

7. Ελεύθερη μεταγραφή αθλητή μετά την 5ετία 
Αθλητής, εφόσον ανήκε για τουλάχιστον πέντε (5) συνεχή έτη στο 

ίδιο σωματείο, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της 

προτίμησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του.  

 

8. Ελεύθερη μετεγγραφή αθλητή λόγω διάλυσης σωματείου ή 

αναστολής δραστηριότητας τμήματος γκολφ ή απώλειας της 

ειδικής αναγνώρισης του ή διαγραφής του από την δύναμη της 

Ε. Ο. ΓΚΟΛΦ 
α. Αθλητής έχει το δικαίωμα να ενταχθεί ελεύθερα, δηλαδή χωρίς 

προϋποθέσεις και σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, σε 

οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησής του αν το σωματείο που 

ανήκει,   

α) διαλύθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση,   

β) ανέστειλε τη δραστηριότητα του αθλήματος του γκολφ επί ένα 

έτος. Ειδικότερα, ως αναστολή θεωρείται: β1) η μη δήλωση 

συμμετοχής σε Επίσημους Αγώνες, οποιασδήποτε κατηγορίας, επί 

δύο τουλάχιστον έτη, που δεν οφείλεται όμως σε λόγους ανώτερης 

βίας, β2) η έγγραφη δήλωση του σωματείου ότι δεν θα 
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συμμετάσχει σε Επίσημους Αγώνες οποιασδήποτε κατηγορίας σε 

δυο συνεχόμενα έτη. 

γ) Απώλεσε την ειδική αναγνώρισή του από την Γ.Γ.Α. 

δ) Διαγράφηκε από την δύναμη της Ε. Ο. ΓΚΟΛΦ με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης των μελών της. 

 

 

9.  Γενικές Διατάξεις 
α. Επίσημος αγώνας θεωρείται κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται 

από την Ε. Ο. ΓΚΟΛΦ ή γίνεται με την έγκρισή της, διαιτητεύετε 

από εγγεγραμμένους διαιτητές και διεξάγεται σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Αγώνων Γκολφ. 

 

β. Οι διατάξεις περί αγωνιστικής απραξίας του παρόντος 

κανονισμού δεν εφαρμόζονται για τους αθλητές που απουσιάζουν 

στο εξωτερικό για λόγους σπουδών ή για επαγγελματικούς λόγους, 

καθώς και για τους αθλητές εκείνους που η συμμετοχή τους 

οφείλεται σε ανυπέρβλητα αίτια (π.χ. στράτευση, τραυματισμό 

κ.τ.λ). 

Το βάρος της απόδειξης στην περίπτωση αυτή εναπόκειται στο 

σωματείο που ανήκει ο αθλητής. Επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη. 

 

γ. Σε περίπτωση μεταγραφής ανήλικου αθλητή, απαιτείται η 

έγγραφη συγκατάθεση εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα σε 

αυτόν. 

 

Κατά την απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, σχετικά με την 

παραδοχή της αίτησης εγγραφής ή μεταγραφής αθλητή, 

επιτρέπεται προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης 

Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.).  

 

Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε  από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ελληνικής  Ομοσπονδίας Γκολφ την 06/12/13 και θα ισχύσει από 

την έγκριση της νομιμότητας του από τον αρμόδιο για τον 

αθλητισμό Υπουργό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 

33 παρ. 3 του ν.2725/1999. 

 

 

 

 

                              Για την Ε. Ο. ΓΚΟΛΦ 

 

      Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας 

   Πέτρος Δούκας                                             Θωμάς Τόκας 
 


