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Ηράκλειο,19 Ιουνίου2022 
Αριθμός πρωτοκόλλου 510/6/2022 

 
 

Προς: Σωματεία Μέλη 
 
Θέμα: Περίοδος Μεταγραφών 
 
 
Αγαπητή κυρία, Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι σε συνέχεια της εισήγησης της Επιτροπής 
Μεταγραφών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α. αποφάσισε την 9.6.2022, την διεξαγωγή 
της περιόδου μεταγραφών (μεταγραφές – αποδεσμεύσεις), από 1 έως 31 Ιουλίου 2022. 
 
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 σαράντα ευρώ (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. 
 
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 πενήντα ευρώ (50€) στον λογαριασμό της Ε.Ο.Α.Α. στην Εθνική Τράπεζα. 
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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 ήη αθλήτρια, να διαθέτει ενεργό δελτίο στην Ε.Ο.Α.Α. 
4. Οι αθλητές – αθλήτριες των σωματείων – μελών, οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστεί σε 

αθλητική συνάντηση (1)κατά τις τελευταίες δύο (2) αγωνιστικές περιόδους (2020-2021 
και 2021-2022), 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). 

 
(1)Σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 56Δ, του ν. 2725/1999, “αθλητική συνάντηση 
είναι κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ προσώπων 
που κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (αθλητών) ή μεταξύ ομάδων αθλητών, καθώς και η 
κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ αθλητών και 
προσώπων, που δεν κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (αθλουμένων), η οποία διοργανώνεται 
από αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση ή από τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, ύστερα από ανάθεση ή με την έγκριση αυτής.” 
 
 
Οι αιτήσεις μεταγραφών των αθλητών - αθλητριών θα εξεταστούν από την Επιτροπή 
Μεταγραφών έως την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 και η απόφαση της θα αποσταλεί προς 
επικύρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α.. 
 
Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία. 
 
Για την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας 
 
                 Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας  

 
 
             Γεώργιος Λαμπράκης                                                       Αργύριος Λογοθέτης 
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