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Ο παρών κανονισμός συντάσσεται με σκοπό τον καθορισμό λειτουργίας της 
Επιτροπής Μεταγραφών (Ε.Μετ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων 
Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.) 
 
 
Άρθρο 1: Σκοπός 
Η Επιτροπή Μεταγραφών (Ε.Μετ.)  έχει σαν στόχο την έγκαιρη και ορθή 
διαπεραίωση των μεταγραφών των αθλητών, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του κανονισμού μεταγραφών που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της 
Ε.Ο.Α.Α. 
 
Άρθρο 2: Συγκρότηση - Θητεία 
Η Επιτροπή Μεταγραφών συγκροτείται και στελεχώνεται με απόφαση του Δ.Σ. 
της ΕΟΑΑ και η θητεία της είναι όμοια με την θητεία του Δ.Σ. 
Η Επιτροπή Μεταγραφών αποτελείται από τρία (3) μέλη, τον πρόεδρο όπου είναι 
μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΑΑ, τον γραμματέα και ένα μέλος.  
 
Άρθρο 3: Μέλη της Επιτροπή Μεταγραφών 
3.1. Πρόεδρος  
Συντονίζει το έργο της Επιτροπής Μεταγραφών και είναι υπεύθυνος για την 
επικοινωνία με το Δ.Σ. για θέματα της αρμοδιότητας της επιτροπής και έχει 
πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα της Ε.Ο.Α.Α για την συλλογή όλων των 
δικαιολογητικών που χρειάζονται για την διαδικασία των μεταγραφών.  
3.2. Γραμματέας  
Κρατάει πρακτικά συναντήσεων στο Βιβλίο Μεταγραφών και συντάσσει μαζί με 
τον πρόεδρο, την τελική εισήγηση για έγκριση προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α για τις 
αποφάσεις που πήρε, εγκριτικές ή απορριπτικές, που αφορούν τις μεταγραφές 
των αθλητών μιας μεταγραφικής περιόδου.  
3.3. Μέλος 
Λαμβάνει μέρος στη συνέλευση της επιτροπής, μαζί με τον πρόεδρο και τον 
γραμματέα όπου εξετάζουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εγκρίνουν ή 
απορρίπτουν την κάθε αίτηση μεταγραφής ξεχωριστά.  
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Άρθρο 4: Αρμοδιότητες 
Οι αρμοδιότητες και το έργο της Επιτροπής Μεταγραφών (Ε.Μ.) είναι:  
4.1. Η ορθή διεκπεραίωση όλης της μεταγραφικής διαδικασίας κατά την 
μεταγραφική περίοδο.  
4.2. Η συλλογή των αιτήσεων μεταγραφών.  
4.3. Η εξέταση των αιτήσεων μεταγραφών ως προς την πληρότητα των 
απαιτήσεων.  
4.4. Η εξέταση των ενστάσεων μεταγραφών. 
4.5. Η έγκρισή των αιτήσεων μεταγραφών και η τελική εισήγηση τους προς το Δ.Σ. 
ή την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΟΑΑ με σκοπό  την οριστική απόφαση έγκρισης  
τους. 
Η Επιτροπή Μεταγραφών υποχρεούται να ανακοινώσει την μεταγραφική 
περίοδο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πριν την έναρξή της. Οι ακριβής ημερομηνίες 
και η διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου ορίζεται μετά από σχετική απόφαση 
του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Ο.Α.Α. 
 
Άρθρο 5: Συνεδριάσεις 
5.1. Η Επιτροπή Μεταγραφών συνεδριάζει και εξετάζει όλες τις αιτήσεις 
μεταγραφών, μέσα στο διάστημα των 30 ημερών, μετά το τέλος κάθε 
μεταγραφικής περιόδου. Πρακτικά τηρούνται από το Γραμματέα, ο οποίος 
συντάσσει μαζί με τον πρόεδρο τα έγγραφα των εισηγήσεων προς το Δ.Σ.  
5.2. Οι αποφάσεις της Επιτροπή Μεταγραφών πρέπει να είναι ομόφωνες. 
5.3. Η Επιτροπή Μεταγραφών συνεδριάζει εκτάκτως αν κριθεί απαραίτητο σε 
περιπτώσεις συγχώνευσης σωματείων ή ενστάσεων των αποφάσεων 
μεταγραφών.  
 
Άρθρο 6: Τροποποίηση Κανονισμού Επιτροπής Μεταγραφών 
Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΑ, 
μετά από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Μεταγραφών. 
 
Άρθρο 7: Έγκριση Κανονισμού Επιτροπής Μεταγραφών 
Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Προσωρινή Διοίκηση της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, στην συνεδρίαση του την 
10/05/2021 και τίθεται σε άμεση ισχύ. Ο κανονισμός θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της ΕΟΑΑ.  
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