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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. Παπανδρεου 37
Ταχ.Κώδικας     :  151 80  Μαρουσι    
Πληροφορίες    :  ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε.
Τηλέφωνο         :   213 131 6482
 

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος νομιμότητας του Κανονισμού  Μεταγραφών της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Αθλημάτων  Ακριβείας   ( Ε.Ο.Α.Α.) ».                                  

 

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/22-09-2015) «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/ 22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».
2.  Τα  άρθρα 27, 33 του Ν.2725/1999 όπως ισχύουν 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».
5.  Την υπ’ αρίθ. 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.
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        6. Το υπ΄ αριθ. πρωτ.: 017/09/2021/07-09-2021 ( ΥΠΠΟΑ/  431658/13-09-2021 ), έγγραφο της 
Ε.Ο.Α.Α. με το οποίο υπεβλήθηκαν  για έλεγχο νομιμότητας  πέντε (5) κανονισμοί , του άρθρου 
27 του ν. 2725/99.

        7.  Το υπ΄ άριθμ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/485801/11-10-2021  έγγραφο του τμήματος με παρατηρήσεις  
         και υποδείξεις  για τους υποβληθέντες κανονισμούς.
         8.  Το υπ΄ άριθμ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/510978/22-10-2021  έγγραφο του τμήματος με παρατηρήσεις 

και υποδείξεις για τον κανονισμό Μεταγραφών.
         9.  Τα  έγγραφα της  Ε.Ο.Α.Α.  με άριθμ.  πρωτ.:  356/4/2022/23-04-2022   ( ΥΠΠΟΑ/188118/28-

04-2022) και 570/7/2022/24-07-2022 (ΥΠΠΟΑ/362922/27-07-2022).         
        10. Το  έγγραφο  της Ε.Ο.Α.Α. με άριθμ. πρωτ.  631/8/2022/12-08-2022,  (ΥΠΠΟΑ/394889/17-

08-2022 με το οποίο υπεβλήθη για έλεγχο νομιμότητας  το τελικό κείμενο του Κανονισμού 
Μεταγραφών  της Ελληνικής Ομοσπονδίας  Αθλημάτων  Ακριβείας, με το αντίστοιχο Πρακτικό 
της Γ.Σ. (23-05-2021).               
11.  Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.
                                    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητά του ο κανονισμός Μεταγραφών της 
Ελληνικής    Ομοσπονδίας   Αθλημάτων  Ακριβείας  (Ε.Ο.Α.Α.)  ως  εξής: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Άρθρο  1° Έννοια – Σκοπός
1. Ο αθλητής ή η αθλήτρια δύναται να μεταγράφεται από το αθλητικό σωματείο στη δύναμη του 

οποίου ανήκει σε άλλο, με την υποχρέωση καταβολής παράβολου σύμφωνα με τους 

κανονισμούς της Ε.Ο.Α.Α.

2. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις  

μεταγραφών αθλητών - αθλητριών, ο χρόνος διενέργειάς τους, καθώς και η διαδικασία και τα 

αρμόδια για την έγκρισή τους όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία1. 

Άρθρο  2° Ορισμοί  και πεδίο εφαρμογής
Οι αρμοδιότητες και το έργο της Επιτροπής Μεταγραφών (Ε.Μ.) είναι: 

1. Η ορθή διεκπεραίωση όλης της μεταγραφικής διαδικασίας κατά την μεταγραφική περίοδο. 

1 Ν. 2725/1999 Άρθρο 33
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2. Η συλλογή των αιτήσεων μεταγραφών. 

3. Η εξέταση των αιτήσεων μεταγραφών ως προς την πληρότητα των απαιτήσεων. 

4. Η εξέταση των ενστάσεων μεταγραφών.

5. Η τελική έγκριση των αιτήσεων μεταγραφών.

Άρθρο  3° Επιτροπή Μεταγραφών (Ε.Μ.)
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η 

οποία είναι αρμόδια να εξετάζει, να κρίνει και να αποφασίζει για τις αιτήσεις μεταγραφών. Η 

ανωτέρω επιτροπή αποτελείται από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας 

ως πρόεδρο, και δύο μέλη, που ανήκουν στα Σωματεία-Μέλη, που ορίζονται μετά από σχετική 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση κωλύματος ή 

παραίτησης ενός εκ των μελών, αυτό αντικαθίσταται υπό άλλου με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ε.Ο.Α.Α.. 

2. Η απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών, εγκριτική ή απορριπτική, πρέπει να υποβάλλεται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για επικύρωση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της μεταγραφικής περιόδου για 

οποιοδήποτε λόγο πλην των μεταγραφών αθλητών – αθλητριών σωματείου προερχομένου από 

συγχώνευση ή διάλυση σωματείων.

3. Η απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών επικυρώνεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ή της Εκτελεστικής Επιτροπής.

4. Αν η επικυρωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ή της Εκτελεστικής 

Επιτροπής δεν εκδοθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την λήξη της 

προθεσμίας της παραπάνω παραγράφου του παρόντος άρθρου, η μεταγραφή θεωρείται 

συντελεσμένη εφόσον, από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, αποδεικνύεται η νομιμότητα 

της αιτούμενης μεταγραφής ή αποδέσμευσης.

Άρθρο  4° Κατηγορίες Μεταγραφών
Οι λόγοι μεταγραφών που μπορούν να συντρέχουν είναι2: 

1. Μεταγραφή λόγω συναίνεσης σωματείου .

2 Ν. 2725/1999 Άρθρο 33
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2. Αποδέσμευση αθλητή – αθλήτριας από το σωματείο.

3. Αγωνιστικής απραξία του αθλητή ή της αθλήτριας.

4. Μετοίκησης του αθλητή ή της αθλήτριας για σπουδές ή για επαγγελματικούς λόγους του 

ίδιου ή των γονέων του.

5. Ελεύθερη Μεταγραφή. 

6. Συγχώνευση σωματείων. 

7. Λόγω διάλυσης σωματείου ή αναστολής δραστηριότητας τμήματός του ή απώλειας της 

ειδικής αθλητικής αναγνώρισής του.

Άρθρο  5°  Μεταγραφή
Επιτρέπεται η μεταγραφή οποιουδήποτε αθλητή - αθλήτριας, με τη συναίνεση του σωματείου 

του, με την υποχρέωση καταβολής παράβολου σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ο.Α.Α.. Η 

συμφωνία μεταγραφής αθλητή - αθλήτριας από αθλητικό σωματείο σε άλλο με συναίνεση του 

πρώτου, επιτρέπεται με οικονομικό αντάλλαγμα, εφόσον, για την παραχώρηση του δελτίου 

αθλητικής ιδιότητας του αθλητή - αθλήτριας, εκδοθεί το προσήκον φορολογικό παραστατικό με 

τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας ή όποια άλλη φορολογική επιβάρυνση 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και καταχωρηθεί στα Βιβλία Εσόδων Εξόδων των δύο 

αθλητικών σωματείων3. 

Άρθρο  6° Αποδεσμεύσεις
Η αίτηση αποδέσμευσης αθλητή - αθλήτριας, υποβάλλεται από το σωματείο στο οποίο ανήκει, 

με την υποχρέωση καταβολής παράβολου σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ο.Α.Α. Η αίτηση 

αποδέσμευσης μπορεί να ακυρωθεί πριν την λήξη της περιόδου μεταγραφών και το παράβολο 

καταπίπτει υπέρ της Ομοσπονδίας. 

Άρθρο  7° Αγωνιστική Απραξία Αθλητή - Αθλήτριας,
1. Αθλητής - αθλήτρια,  που τις τελευταίες δύο (2) ολοκληρωμένες αγωνιστικές περιόδους πριν από 

την υποβολή της αίτησης αποδέσμευσης δεν αγωνίστηκε σε επίσημο αγώνα του σωματείου 

3 Ν. 2725/1999 Άρθρο 33
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του/της, έχει το δικαίωμα να αποδεσμευτεί χωρίς τη συναίνεση του σωματείου του/της και χωρίς 

να απαιτείται η συνδρομή άλλου λόγου, με την υποχρέωση καταβολής παράβολου σύμφωνα με 

τους κανονισμούς της Ε.Ο.Α.Α..

2. Επίσημος αγώνας (αθλητική συνάντηση) είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την 

Ομοσπονδία ή διεξάγεται από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ύστερα από την ανάθεση ή με 

την έγκρισή της.

Άρθρο  8° Μετοίκηση του Αθλητή
1. Αθλητής ή Αθλήτρια μπορεί να μεταγραφεί σε άλλο σωματείο για λόγους εκπαιδευτικούς ή 

επαγγελματικούς, με την υποχρέωση καταβολής παράβολου σύμφωνα με τους κανονισμούς της 

Ε.Ο.Α.Α..

a. Αθλητής ή Αθλήτρια που μετοίκησε λόγω εγγραφής του σε ανώτερο ή ανώτατο δημόσιο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής, (ΤΕΙ και ΑΕΙ), δικαιούται να μετεγγραφεί σε άλλο 

σωματείο της Περιφερειακής Ενότητας του οποίου είναι η έδρα της σχολής ή του τμήματος 

του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Ειδικά για την Αττική, ο Αθλητής ή η Αθλήτρια, δικαιούται να 

μεταγραφεί σε άλλο Σωματείο εκτός της Περιφέρειας Αττικής. Η αίτηση μετεγγραφής πρέπει 

να συνοδεύεται με πιστοποιητικό εγγραφής του αθλητή ή της αθλήτριας στο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα καθώς και από βεβαίωση του τόπου της νέας κατοικίας του/της. 

b. Αθλητής ή Αθλήτρια που μετοίκησε για λόγους επαγγελματικούς όπως: 

i. διορισμού ή μετάθεσης σε θέση του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου (προκειμένου περί ανηλίκου, των ασκούντων την επιμέλεια και γονική 

μέριμνα) και το γεγονός αποδεικνύεται από Δημόσιο έγγραφο (πράξη διορισμού ή 

μεταθέσεως). 

ii. λόγω πρόσληψης σε θέση του Ιδιωτικού Τομέα του ιδίου/ της ιδίας (ή προκειμένου 

περί ανηλίκου των ασκούντων την επιμέλεια και γονική μέριμνα), και το γεγονός 

αποδεικνύεται από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα καθώς και του εργοδότη. Ο 

αθλητής ή η Αθλήτρια δικαιούται να μεταγραφεί σε σωματείο του τόπου εργασίας, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτός βρίσκεται σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, εκτός από 

την Περιφέρεια Αττικής, στην οποία θα πρέπει η εργασία να είναι σε άλλη 

Περιφέρεια.
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Άρθρο  9°  Ελεύθερη Μεταγραφή
Δικαίωμα για την υποβολή αίτησης ελεύθερης μεταγραφής έχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες, 

οι οποίοι κατέθεσαν αίτημα μεταγραφής ή αποδέσμευσης στο σωματείο το οποίο ανήκουν και 

η αίτηση απορρίφθηκε για λόγους που δεν περιγράφονται στα άρθρα 14 και 15 του παρόντος 

κανονισμού. 

Η αίτηση κατατίθεται από τον αθλητή ή την αθλήτρια και απαιτείται η αποδοχή από το σωματείο 

στο οποίο θα μεταγραφεί, με την υποχρέωση καταβολής παράβολου σύμφωνα με τους 

κανονισμούς της Ε.Ο.Α.Α.. Η αίτηση ελεύθερης μεταγραφής μπορεί να ακυρωθεί πριν την λήξη 

της θερινής περιόδου μεταγραφών και το παράβολο καταπίπτει υπέρ της Ομοσπονδίας. 

Αθλητής ή αθλήτρια μεταγράφεται ελεύθερα από το αθλητικό σωματείο, στη δύναμη του 

οποίου ανήκει, σε άλλο σωματείο, από τη θερινή μεταγραφική περίοδο του ημερολογιακού 

έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας του/της και 

εφεξής. Το δικαίωμα του προηγούμενου εδαφίου περί ελεύθερης μεταγραφής ασκείται μόνο 

κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου.4

Ο αθλητής ή η αθλήτρια υποβάλει γραπτό αίτημα ελεύθερης μεταγραφής απευθείας προς την 

Ομοσπονδία και την Επιτροπή Μεταγραφών, με την υποχρέωση καταβολής παράβολου 

σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ο.Α.Α. Ο αθλητής ή η αθλήτρια θα πρέπει να συμπεριλάβει 

την αρνητική απάντηση ή την απόδειξη αποστολής αιτήματος προς το σωματείο του/της που 

δεν έλαβε απάντηση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο αθλητής ή η αθλήτρια θα πρέπει να 

συνυπολογίσει το περιθώριο των δέκα ημερών ώστε η αίτηση ελεύθερης μεταγραφής του/της, 

αν αυτή δεν υποβληθεί από το σωματείο του/της, να είναι εντός των χρονικών πλαισίων της 

θερινής μεταγραφικής περιόδου.   

Άρθρο  10° Συγχώνευση Σωματείων
Οι αθλητές ή οι αθλήτριες που ανήκουν στη δύναμη των συγχωνευμένων αθλητικών σωματείων 

εντάσσονται αυτοδίκαια στη δύναμη του ιδρυομένου νέου αθλητικού σωματείου, ύστερα από 

δήλωση που υποχρεούται να υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Α., το Διοικητικό Συμβούλιο του νέου 

4 Ν. 2725/1999 Παράγραφος 3Α Άρθρο 33
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σωματείου που προκύπτει από τη συγχώνευση, χωρίς την υποχρέωση καταβολής παράβολου 

μεταγραφής. 

 Άρθρο  11ο Διάλυση Σωματείου
1. Ως διάλυση σωματείου, θεωρούνται οι παρακάτω περιπτώσεις: 

a. το σωματείο του διαλύθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση

b. το αθλητικό του τμήμα καταργήθηκε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

c. διαγράφηκε από την Ε.Ο.Α.Α με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης 

d. ανέστειλε την δραστηριότητα του αθλητικού του τμήματος επί δύο (2) συνεχείς 

αγωνιστικές περιόδους 

e. έχασε την ειδική αθλητική του αναγνώριση σύμφωνα με το Ν.2725/99. 

2. Αν η Ε.Ο.Α.Α. ενημερωθεί αρμοδίως για οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι 

αθλητές και οι αθλήτριες του σωματείου αποδεσμεύονται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ε.Ο.Α.Α. σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο και χωρίς την υποχρέωση καταβολής 

παράβολου μεταγραφής. 

Άρθρο  12ο Περίοδος Μεταγραφών
1. Μεταγραφές επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μίας (1) ή δύο (2) μεταγραφικών 

περιόδων κάθε χρόνο, με εξαίρεση τις μεταγραφές Ελλήνων αθλητών του εξωτερικού για τις 

οποίες μπορεί να ορίζεται άλλη μεταγραφική περίοδος. Η διάρκεια κάθε μεταγραφικής 

περιόδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες5. 

2. Η Επιτροπή Μεταγραφών υποχρεούται να ανακοινώσει την μεταγραφική περίοδο στην 

ιστοσελίδα της Ε.Ο.Α.Α. τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν την έναρξή της. Η θερινή 

μεταγραφική περίοδος ορίζεται από την 1η Ιουλίου έως και την 31 Ιουλίου, δύναται να αλλάξουν 

οι ημερομηνίες με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αλλαγές 

της κείμενης αθλητικής νομοθεσίας, αλλαγή των κανονισμών των υπερκείμενων ενώσεων 

(Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία). Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η μεταγραφική περίοδος 

κάθε αθλήματος θα ορίζεται μετά το τέλος της αγωνιστικής χρονιάς και πριν την έναρξη της 

επόμενης. 

5 Ν. 2725/1999 άρθρο 33
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Άρθρο  13° Διαδικασία Μεταγραφών
1. Αθλητής ή Αθλήτρια για να μπορεί να μεταγραφεί θα πρέπει να είναι σε ισχύ η ετήσια κάρτα 

του/της. 

2. Το σωματείο συμπληρώνει την αίτηση μεταγραφής ή αποδέσμευσης, η οποία εκδίδεται από το 

ηλεκτρονικό σύστημα της Ε.Ο.Α.Α, για κάθε αθλητή ή αθλήτρια του. Η αίτηση αυτή 

συμπεριλαμβάνει: 

a. Τα στοιχεία του αθλητή ή της αθλήτριας με υπογραφή του ίδιου ή εάν πρόκειται για 

ανήλικο (που δεν συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του/της), θα υπογράφεται 

προαιρετικά από τον ίδιο/την ίδια και υποχρεωτικά από τον/την ασκούντα τη γονική 

μέριμνα.

b. Τα στοιχεία του σωματείου που ανήκει ο αθλητής ή η αθλήτρια και αιτείται την 

μεταγραφή ή την αποδέσμευση του/της, με υπογραφή του/της Γενικού Γραμματέα και 

τη σφραγίδα του σωματείου. 

c. Τα στοιχεία του σωματείου που επρόκειτο να μεταγραφεί ο αθλητής ή η αθλήτρια (εάν 

πρόκειται για μεταγραφή).

3. Η αίτηση υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα της Ε.Ο.Α.Α. μαζί με το αποδεικτικό καταβολής 

παράβολου μεταγραφών. 

4. Σε περιπτώσεις μεταγραφών, μόλις υποβληθεί το αίτημα μεταγραφής, στέλνεται μέσω του 

ηλεκτρονικού συστήματος της Ε.Ο.Α.Α, αίτημα αποδοχής στο σωματείο όπου θα μεταγραφεί ο 

αθλητής ή η αθλήτρια όπου θα πρέπει να ανταποκριθεί μέσα στο χρονικό περιθώριο της 

περιόδου μεταγραφών ειδάλλως η αίτηση μεταγραφής απορρίπτεται. 

Άρθρο  14° Ποινές
1. Σε περίπτωση επιβολής ποινής ενός αθλητή ή μιας αθλήτριας από το σωματείο του/της, το 

σωματείο έχει την υποχρέωση να αποστείλει την ποινή στην Ε.Ο.Α.Α..  και να ενημερωθεί το 

βιβλίο ποινών της Ομοσπονδίας και του σωματείου. Σε περίπτωση μεταγραφής του/της αθλητή 

– αθλήτριας ή αποδέσμευσης και νέας εγγραφής του/της σε άλλο σωματείο, η ποινή 

μεταφέρεται και ολοκληρώνεται υπό την επίβλεψη του σωματείου όπου μεταγράφηκε ή 

εγγράφηκε με την υποχρέωση να ενημερώσει και το δικό του βιβλίο ποινών. 

ΑΔΑ: Ψ7Ξ74653Π4-ΕΝΖ
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Άρθρο  15° Οικονομικές Οφειλές
1. Σε περίπτωση οικονομικής οφειλής, όπως προκύπτει από τα βιβλία του σωματείου, ενός αθλητή 

ή μιας αθλήτριας προς το σωματείο του/της, στη δύναμη του οποίου ανήκει, το σωματείο έχει 

το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση μεταγραφής, ή αποδέσμευσης έως ότου εξοφληθεί 

πλήρως η οικονομική οφειλή του/της αθλητή ή αθλήτριας. 

2. Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήματος ελεύθερης μεταγραφής ή αποδέσμευσης λόγω αγωνιστικής 

απραξίας από αθλητή ή αθλήτρια απευθείας προς την Επιτροπή Μεταγραφών, η Επιτροπή 

Μεταγραφών οφείλει να ελέγξει ότι δεν υφίσταται οικονομική οφειλή από τον αθλητή ή την 

αθλήτρια προς το σωματείο στη δύναμή του οποίου ανήκει. 

Άρθρο  16° Έγκριση – Ενστάσεις Μεταγραφών 
1. Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Α.Α. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής 

(εγκριτικής ή απορριπτικής) επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου 

Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ)6. 

2. Μέχρι της τελεσιδικίας της περί εγκρίσεως ή απορρίψεως της αιτήσεως μετεγγραφής 

αποφάσεως ο αθλητής ή η αθλήτρια μπορεί να αγωνίζεται με το σωματείο στο οποίο ανήκει ή 

ανήκε αντίστοιχα εφόσον η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της 

προσβαλλόμενης απόφασης7.

Άρθρο  17° Τελικές Διατάξεις
1. Όπου στον παρόντα κανονισμό αναγράφεται αθλητής εννοείται και αθλήτρια.

2. Για την κατάρτιση του παρόντος κανονισμού, έχουν ληφθεί υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς 

Κανονισμοί8. 

3. Το ποσό του παράβολου ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Α.Α., 

σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7.1 του καταστατικού της. 

4. Ο ανωτέρω κανονισμός, κατά το μέρος που αφορά διατάξεις για εγγραφές και μεταγραφές 

αθλητών - αθλητριών, δεν επιτρέπεται να τροποποιείται, αν δεν παρέλθει διετία από την κατά 

νόμο έγκρισή του9.

6 Ν. 2725/99 – Άρθρο 126 παρ. 1
7 Ν. 2725/99 – Άρθρο 126 παρ. 1
8 Ν. 2725/1999-Άρθρο 27
9 Ν. 2725/99 – Άρθρο 33 παρ. 3
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5. Ο παρών κανονισμός αποτελούμενος από δέκα εφτά (17) άρθρα συντάχθηκε από τη προσωρινή 

διοίκηση της Ε.Ο.Α.Α. και ψηφίστηκε στην Γενική Συνέλευση των σωματείων - μελών την 

23/05/2021. 

6. Ο παρών κανονισμός τροποποιήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. την 12 Ιουλίου 2022, σε συνέχεια του 

εγγράφου ΥΠΠΟΑ 22/10/2021, ΑΠ οικ. 510978 του Τμήματος Κανονισμών Αθλητικών Φορέων 

της Γ.Γ.Α. και σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2725/1999, όπως ισχύει.  

7. Η ισχύς του αρχίζει από την επομένη ημέρα της έγκρισής του από τον αρμόδιο για θέματα 

αθλητισμού Υπουργό.

                                           Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

                                                             ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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