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Ηράκλειο, 30 Αυγούστου 2021  

Θέμα: Περίοδος Μεταγραφών 

Με απόφαση της προσωρινής διοίκησης με ημερομηνία 25.8.2021, η περίοδος 
μεταγραφών (Ελεύθερες μεταγραφές και Αποδεσμεύσεις), θα διεξαχθεί από 5 έως 
15 Σεπτεμβρίου 2021. 

Οι μεταγραφές θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά με χρήση του ηλεκτρονικού 
συστήματος μεταγραφών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας.  

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες μεταγραφών είναι: 

α. Μεταγραφές 

α.1 Ηλεκτρονική αίτηση του σωματείου από το οποίο μεταγράφεται ο αθλητής - 
αθλήτρια, με όλα τα στοιχεία του αθλητή – αθλήτριας συμπληρωμένα και ανάρτηση 
στο ηλεκτρονικό σύστημα της πρωτότυπης αίτησης σε μορφή pdf. 
α.2 Επιλογή του σωματείου στο οποίο θα μεταγραφεί ο αθλητής – αθλήτρια. 
α.3 Ανάρτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα μορφή pdf του αποδεικτικού κατάθεσης 
παραβόλου ύψους 40 € στον λογαριασμό της Ε.Ο.Α.Α. στην Εθνική Τράπεζα. Ο 
κωδικός του παραβόλου συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα και 
αναγράφεται στην αίτηση μεταγραφής.  

Μετά την υποβολή της αίτησης και την εξέταση των εγγράφων, αποστέλλεται 
αίτημα αποδοχής της μεταγραφής στο σωματείο στο οποίο θα μεταγραφεί ο 
αθλητής – αθλήτρια, το οποίο πρέπει να αποδεχθεί, εντός του χρονικού περιθωρίου 
της περιόδου μεταγραφών. 
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β. Αποδεσμεύσεις 

β.1  Ηλεκτρονική αίτηση του σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής - αθλήτρια, με 
όλα τα στοιχεία του αθλητή – αθλήτριας συμπληρωμένα και ανάρτηση στο 
ηλεκτρονικό σύστημα της πρωτότυπης αίτησης σε μορφή pdf. 
β.2 Ανάρτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα μορφή pdf του αποδεικτικού κατάθεσης 
παραβόλου ύψους 50 € στον λογαριασμό της Ε.Ο.Α.Α. στην Εθνική Τράπεζα. Ο 
κωδικός του παραβόλου συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα και 
αναγράφεται στην αίτηση αποδέσμευσης. 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι για να υποβληθεί οποιοδήποτε αίτημα μεταγραφής ή 
αποδέσμευσης από σωματείο, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω: 

1. Το σωματείο να είναι μέλος της Ε.Ο.Α.Α.
2. Το σωματείο να είναι οικονομικά τακτοποιημένο.
3. Ο αθλητής – Η αθλήτρια, να διαθέτει ενεργό δελτίο στην Ε.Ο.Α.Α.
4. Οι αθλητές – αθλήτριες των σωματείων – μελών, οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστεί σε

επίσημο αγώνα κατά τις τελευταίες δύο (2) αγωνιστικές περιόδους (2019-2020 και
2020-2021), έχουν δικαίωμα να υποβάλουν έγγραφο αίτημα αποδέσμευσης προς την
επιτροπή μεταγραφών, με την υποχρέωση καταβολής παραβόλου. Σε αυτή την
περίπτωση ο κωδικός πληρωμής του παραβόλου, αποστέλλεται από την Επιτροπή
Μεταγραφών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

Σας παραθέτουμε στην συνέχεια, τον πίνακα καθορισμού κατηγοριών παραβόλων, 
σύμφωνα με την απόφαση της προσωρινής διοίκησης με ημερομηνία 9.8.2021. 

Κατηγορίες παραβόλων Αθλητών – Αθλητριών - Αθλούμενων 
Περιγραφή Κατηγορία 

Νέοι Αθλητές – Αθλήτριες Α 
Υφιστάμενοι Αθλητές Σωματείων – Μελών Α1 
Υφιστάμενοι Αθλητές με ενεργή κάρτα Ε.Γ.Ο. Α2 
Υφιστάμενοι Αποδεσμευμένοι R 
Υφιστάμενοι Σωματείων μη Μελών Χ 
Υφιστάμενοι Ανενεργοί Σωματείων Μελών και μη Χ1 
Αθλούμενοι D 
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Αποκλειστικά για την περίοδο έως την 31.12.2021, σύμφωνα με την απόφαση της 
προσωρινής διοίκησης με ημερομηνία 9.8.2021, το κόστος των παραβόλων 
διαμορφώνεται, όπως παρακάτω: 

Κόστος παραβόλων έως 31.12.2021 
Κατηγορία Παράβολο 

Α (Νέοι Αθλητές – Αθλήτριες) 20 € 
Α1 (Υφιστάμενοι Αθλητές Σωματείων – Μελών) 10 € 
Α2 (Υφιστάμενοι Αθλητές Σ/Μ με ενεργή κάρτα Ε.Γ.Ο.) 7,50 € 
D (Αθλούμενοι) 8 € 
R (Υφιστάμενοι Αποδεσμευμένοι) 20 € 
Μεταγραφή 40 € 
Α (κάρτα) από Μεταγραφή 0 € 
Αποδέσμευση (Α1, Α2, Χ, Χ1) 50 € 
Α (κάρτα) από Αποδέσμευση 20 € 

Οι μεταγραφές θα εξεταστούν από την Επιτροπή Μεταγραφών έως την 18 
Σεπτεμβρίου 2021 και η απόφαση της θα αποσταλεί προς επικύρωση στην 
προσωρινή διοίκηση της Ε.Ο.Α.Α. η οποία θα συνεδριάσει εκτάκτως, τις αμέσως 
επόμενες ημέρες.  

Για την προσωρινή διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, 

 Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας 

 Γεώργιος Λαμπράκης  Αργύριος Λογοθέτης 




