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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ          
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                      
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ &
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
Ταχ. Δ/νση     : Ανδρ. Παπανδρέου 37 
                         151 80  Μαρούσι
Πληροφορίες : Ε. Χαλκιά
Τηλέφωνο      : 213 131 6104
 E-mail            : tsoekaf@gga.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος νομιμότητας του Κανονισμού Εγγραφών -  Μεταγραφών 
της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.)»

                                               

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 

της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

β. του Π.Δ.70/2015(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Υποδομών…Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού».

γ. του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/ 22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

2. Τα  άρθρα 27, 33 του Ν.2725/1999, όπως ισχύει σήμερα.

3. Τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.  

4. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών  και Υφυπουργών».
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5. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (ΦΕΚ 3099/Β/01-08-2019) κοινή απόφαση των 

Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη.

       6. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 231/21.12.2022 (ΥΠΠΟΑ/2345/03.01.2023)  έγγραφο της Αθλητικής 

Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.),  με το οποίο υπεβλήθη προς έλεγχο 

νομιμότητας ο Κανονισμός Εγγραφών - Μεταγραφών, με το αντίστοιχο πρακτικό της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης (27.05.2021).       

      7. Το υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/4077/04.01.2023 έγγραφο του Τμήματος με παρατηρήσεις και 

υποδείξεις. 

      8. Το με αριθμ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/71576/15.02.2023 έγγραφο της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής 

Ομοσπονδίας Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.), με το οποίο υπεβλήθη εκ νέου για έλεγχο νομιμότητας ο 

Κανονισμός Εγγραφών - Μεταγραφών.  

      9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού    

Προϋπολογισμού.                                   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

          Εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητά του ο Κανονισμός Εγγραφών – Μεταγραφών της  Αθλητικής 
Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.), ως εξής :

                                                                                     
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΈΛΛΗΝΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕ 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

KEΦΑΛΑΙΟ 1o

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Άρθρο 1

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την αρχική εγγραφή αθλητή Έλληνα υπηκόου στις τάξεις οποιουδήποτε αθλητικού Σωματείου, 
που ανήκει στην δύναμη της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, πρέπει ο εγγραφόμενος: 

1. Να έχει συμπληρώσει ηλικία οκτώ (8) ετών (8 + 1 ημέρα).

2. Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Σωματείο της δύναμης της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.
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3. Έλληνες και Ελληνίδες υπήκοοι, που έχουν την υπηκοότητα και άλλης χώρας, διαμένουν στην 
αλλοδαπή και μετέχουν σε αγώνες που διεξάγονται σε αυτήν, μπορούν να εγγραφούν και σε Ελληνικό 
σωματείο και να αγωνίζονται σε αγώνες και πρωταθλήματα της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι ίδιοι ή οι έχοντες την επιμέλεια αυτών δηλώσουν ότι, (εφ’ όσον κληθούν) θα αγωνίζονται μόνο με 
την Ελληνική Εθνική Ομάδα.

Άρθρο 2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την αρχική εγγραφή σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει ο εγγραφόμενος: 

1. Να συμπληρώσει σχετικό έντυπο (αίτηση εγγραφής) της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. που θα υπογράφεται από 
τον ίδιο. Εάν πρόκειται για ανήλικο (που δεν συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του), θα 
υπογράφεται προαιρετικά από τον ίδιο και υποχρεωτικά από τους ασκούντες τη γονική 
μέριμνα.

2. Να καταθέτει το αντίστοιχο παράβολο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας. 
Το ύψος του παραβόλου αποφασίζεται από το Δ.Σ. της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

3. Να υποβάλλει το πιστοποιητικό εγγραφής του στα αντίστοιχα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, ή  
την επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.

4. Να υποβάλει την ηλεκτρονική του φωτογραφία μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της 
Ομοσπονδίας.

5. Οι  αθλητές/τριες της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος, πέραν των ανωτέρω, θα 
υποβάλλουν, μέσω του ελληνικού σωματείου στο οποίο επιθυμούν να εγγραφούν και:
α.  Υπεύθυνη  δήλωση, των ιδίων ή  σε περίπτωση  ανηλίκων από τους ασκούντες τη γονική 
μέριμνα, με την οποία θα γνωστοποιείται το Σωματείο,  η πόλη και η χώρα διαμονής.
β. Υπεύθυνη  δήλωση, των ιδίων, ή  σε περίπτωση  ανηλίκων από τους ασκούντες τη γονική 
μέριμνα, με την οποία θα δηλώνεται η υποχρέωσή τους να αγωνίζονται μόνον με την Ελληνική 
Εθνική Ομάδα.

γ. Σχετική βεβαίωση περί της μόνιμης κατοικίας στην αλλοδαπή, από αρμόδια αρχή της πόλης 
που διαμένει στο Εξωτερικό.

δ. Νόμιμα αντίγραφα διαβατηρίων των δύο χωρών. 

6. Υπό την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 3, αθλητής που υπογράφει αίτηση εγγραφής 
ενώ ήδη ανήκει σε άλλο Σωματείο, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού έξι (6) μηνών από κάθε αγώνα 
και η αίτησή του απορρίπτεται. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο αθλητής που υπογράφει περισσότερες 
της μίας αιτήσεις μετεγγραφής για διαφορετικά σωματεία. Οι αιτήσεις αυτές απορρίπτονται και ο 
αθλητής παραμένει στο Σωματείο που ανήκει. 

7. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 124 επ. του Ν.2725/99, η απόφαση περί εγγραφής 
ή μετεγγραφής αθλητού, μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή οποιουδήποτε τρίτου Σωματείου της 
δυνάμεως της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε ή των ασκούντων την γονική μέριμνα του αθλητή για οποιοδήποτε τυπικό 
ή ουσιαστικό λόγο.



4

4

Άρθρο 3 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Αθλητής/τρια, που ανήκει στην δύναμη σωματείου μέλους της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε., μπορεί να αγωνισθεί σε 
αγώνες στο εξωτερικό, μόνο μετά από σχετική αίτηση και έγκριση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε..
Σε περίπτωση συμμετοχής χωρίς έγκριση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. επιβάλλεται στον αθλητή ποινή 
αποκλεισμού μέχρι ενός (1) έτους. 
Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των αθλητών του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος 
(διπλή υπηκοότητα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Άρθρο 4

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

Λαμβανομένου υπόψη του δημοσίου συμφέροντος που προκύπτει από την ανάπτυξη και διάδοση 
του αθλητισμού σε βάθος και του ενδιαφέροντος που επιδεικνύει η Πολιτεία και η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. για 
την προστασία του περιφερειακού αθλητισμού και την υποστήριξη με υλικά και ηθικά μέσα των 
αθλητών, οι μετεγγραφές των αθλητών-τριών σε Ελληνικά σωματεία είναι ελεύθερες και γίνονται με 
την συμπλήρωση του Δελτίου Μεταγραφών που υποχρεούνται να σφραγίσουν αμφότερα τα 
Σωματεία και να γνωστοποιηθεί στην Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από 
τους Αθλητές, ή τους ασκούντες την γονική μέριμνα.

Άρθρο 5

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Αθλητής δικαιούται να ενταχθεί ελεύθερα εντός της μεταγραφικής περιόδου και μόνο, σε 
οποιοδήποτε Σωματείο, αν το Σωματείο του διαλύθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή το 
αθλητικό του τμήμα καταργήθηκε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ή διαγράφηκε από την 
Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή ανέστειλε την δραστηριότητα του αθλητικού του 
τμήματος επί δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους. Το αυτό ισχύει όταν το σωματείο απωλέσει την 
ειδική αναγνώριση σύμφωνα με το Ν.2725/99. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο αθλητής 
προσκομίζοντας τα έγγραφα που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του ελευθερώνεται, εντός της 
μεταγραφικής περιόδου, και εγκρίνεται η μετεγγραφή του σε άλλο Σωματείο της αρεσκείας του με 
απόφαση της Επιτροπής Εγγραφών Μεταγραφών της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

Άρθρο 6

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

Χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να κατατίθενται οι αιτήσεις μετεγγραφής ορίζεται από 15 
Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου εκάστου έτους. 
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Άρθρο 7

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

1. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών καταγράφεται σε κάρτα υγείας, είναι υποχρεωτική και 
αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

2.  Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής 
Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του. 

3. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στην γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους 
αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής 
αγώνων της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε., ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα. 

4. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή περιλαμβάνονται τα κάτωθι στοιχεία: α) Όνομα, επίθετο, 
πατρώνυμο αθλητή β) Έτος γέννησης γ) Άθλημα δ) Φωτογραφία ε) Αριθμός Δελτίου Αθλητικής 
Ιδιότητας στ) Α.Μ.Κ.Α. ζ) Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση - υπογραφή ιατρού για την 
πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες). η) Βεβαίωση - υπογραφή 
ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις της παρ. Β του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού. 

5. Έκδοση και Ισχύς: Α. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή εκδίδεται και ανανεώνεται από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.. 
Η έκδοση και ανανέωσή της γίνεται ατελώς, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των 
αθλητικών σωματείων και των αθλητών και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. Β. 
Εκδίδεται μόνον κατόπιν των εξής υποχρεωτικών εξετάσεων: α) Κλινική εξέταση β) Ατομικό και 
οικογενειακό ιατρικό ιστορικό γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα. Γ. Αναλόγως των ευρημάτων των 
ως άνω υποχρεωτικών εξετάσεων και εφόσον οι ιατροί του άρθρου 6 κρίνουν σύμφωνα με την 
επιστημονική κρίση τους απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση, δύνανται να παραπέμπουν 
τον αθλητή για περαιτέρω εξετάσεις. 

6. Θεώρηση: Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, 
υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το 
Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την 
καρδιολογική ειδικότητα.

Άρθρο 8

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ,ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΘΑΓΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Σε περίπτωση αιτήματος εγγραφής  αλλοδαπών, ομογενών και ανιθαγενών   αθλητών, ισχύουν τα 
προβλεπόμενα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία FIM, όπου η Ομοσπονδία του Κράτους διαμονής του 
αθλητή εκδίδει και αποστέλλει στην Α.ΜΟΤ.Ο.Ε κατά περίπτωση, είτε βεβαίωση αποδέσμευσης είτε 
βεβαίωση περί μη έκδοσης αθλητικής άδειας.
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Άρθρο 9

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

Αρμόδιο όργανο για την διενέργεια Εγγραφών- Μεταγραφών της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε είναι η Επιτροπή 
Εγγραφών – Μεταγραφών, η οποία διορίζεται από το Δ.Σ της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, αποτελείται από 3 άτομα το 
ελάχιστο και η θητεία της είναι ίση με αυτήν του Δ.Σ της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 Όπου στον παρόντα κανονισμό αναγράφεται «αθλητής» εννοείται και αθλήτρια. Οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού αφορούν όλους τους κλάδους άθλησης της Μοτοσυκλέτας. Η ισχύς του 
παρόντος αρχίζει από την έγκριση του από την Γενική Συνέλευση των Σωματείων της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. και 
μετά τον έλεγχο της νομιμότητας του από τον (αρμόδιο Υπουργό) σύμφωνα με το Νόμο 2725/1999. 

Ο παρόν κανονισμός εγκρίθηκε από την ΓΣ της ΑΜΟΤΟΕ της 27ης Μαρτίου 2021.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                                  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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