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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 
 

 Γενικά περί µεταγραφών 
 
1. Οι  οποιασδήποτε φύσεως  µεταγραφές  αθλητών  από Σωµατείο σε  

Σωµατείο µπορούν να γίνονται µια  φορά το  χρόνο και  για περίοδο 30 
ηµερών. 

 

1. Η  περίοδος  αυτή ορίζεται για την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. από την 1 η  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  

έως την 30 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  εκάστου έτους.  Με  απόφαση του ∆.Σ. της 

Οµοσπονδίας και  µόνον για σπουδαίο λόγο, όπως διεθνείς υποχρεώσεις 

αγώνων, έκτακτες καταστάσεις,   η  περίοδος  αυτή μπορεί να παραταθεί 

15 ημέρες επιπλέον  

 
2. 3.   Ελεύθερη µεταγραφή αθλητού επιτρέπεται στις πιο κάτω περιπτώσεις : 

 
α. Λόγω  διάλυσης του Σωµατείου του σύµφωνα µε  το  

Καταστατικό του. 

δ. Λόγω  διαγραφής  του  Σωµατείου του  από την  δύναµη της  
 

Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. 
 

ε. Λόγω   ανάκλησης  της  αθλητικής  αναγνώρισης  από την 

Γ.Γ.Α. του  Σωµατείου  

στ.Λόγω έλλέιψης αγωνιστικής δραστηριότητας   του Σωµατείου  

ζ.  Εφόσον υπερβεί το  28ο  έτος της ηλικίας του ανεξαρτήτως 
     χρόνου εγγραφής του στο  Σωµατείο 

 
4.   Ειδικά για τις κατηγορίες  Παίδων και   Κορασίδων έως 16 ετών 

επιτρέπεται η ελεύθερη  µεταγραφή  τους  σε   άλλο  Σωµατείο ασχέτως  

χρόνου  εγγραφής τους ύστερα από γονική συγκατάθεση. 

5.   Συναινετική   µεταγραφή   αθλητών   του   Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.   γίνεται   στις   
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παρακάτω περιπτώσεις µε απόφαση του ∆.Σ. του Σωµατείου : 

α. Με   αποδέσµευση   από   το    Σωµατείο     για   οποιοδήποτε   
άλλο Σωµατείο. 

 
β. Με    συµφωνία    µεταγραφής    για    ορισµένο    Σωµατείο   

χωρίς οικονοµικό αντάλλαγµα. 

6.  Αναγκαστική µεταγραφή αθλητού επιβάλλεται στις πιο κάτω περιπτώσεις 
: 

 
α.    Λόγω    µετοίκησης  του   αθλητού   ή    της   οικογενείας   του   

για επαγγελµατικούς ή οικογενειακούς   λόγους   σε    

απόσταση   µεγαλύτερη   των   100 χιλιοµέτρων από 

την έδρα του Σωµατείου του αθλητή. Η µετοίκηση αυτή 

πρέπει να αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του 

Εργοδότη, βεβαίωση του αρµοδίου, Ασφαλιστικού     φορέα,    

µισθωτήριο   κατοικίας,   βεβαίωση   της Αστυνοµίας για τον  

τόπο  κατοικίας  σύµφωνα  µε   τις  διατάξεις  του  

εποµένου άρθρου του 

παρόντος Κανονισµού. 
 

β.   Ύστερα από προσφυγή και  ευνοϊκή απόφαση από το   
 
Α.Σ.Ε.Α.∆. 

 
7.   Προσωρινή µεταγραφή αθλητού επιτρέπεται στις κατωτέρω περιπτώσεις 
: 

 
α.    Λόγω   σπουδών  του  αθλητού  και   για  όσο  χρόνο  

διαρκούν   οι σπουδές αυτές. 

β.   Λόγω  προσωρινής  µετοίκησης του αθλητού ή  της 

οικογενείας του για το  διάστηµα της αλλαγής κατοικίας 

τους. 

 
γ.   Λόγω  στρατιωτικής θητείας  του  αθλητή  µακράν του  
τόπου  της 

 
µόνιµης κατοικίας του και  για όσο χρόνο διαρκέσει αυτή. 

 
8.   Στις περιπτώσεις της προηγούµενης  παραγράφου  ο  Αθλητής 

επιστρέφει στο Σωµατείο  από  το    οποίο  πήρε  προσωρινή  

µεταγραφή   αµέσως  µετά  την εξάλειψη των αναφεροµένων λόγων. 
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9.  Η  µεταγραφή αθλητών σε   Σωµατείο της  Αλλοδαπής  γίνεται   µε  την 

απλή εγγραφή  του  σε   Σωµατείο  της  αρεσκείας  του  στο    νέο  τόπο  

µονίµου  ή προσωρινής  διαµονής  µε   τους  εκεί    ισχύοντες  

Κανονισµούς.  Σε   αυτή  τη περίπτωση συνεχίζει να ανήκει στη  δύναµη 

του Ελληνικού Σωµατείου µε  τη δυνατότητα της συµµετοχής του σε  

επίσηµους αγώνες στην Ελλάδα. 

 

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 

 

1.  Ο   ενδιαφερόµενος   για  τη   µεταγραφή  του  σε   άλλο  Σύλλογο  

υποβάλλει σχετική αίτηση στην Οµοσπονδία µε  όλα τα  απαραίτητα 

δικαιολογητικά κατά το  1ο  δεκαήµερο της περιόδου  που ορίζεται 

σύµφωνα  µε  τη  παράγραφο 2 του προηγούµενου άρθρου. 

2.  Τα   προβλεπόµενα από την προηγούµενη παράγραφο δικαιολογητικά 

είναι τα εξής : 

α. Το ∆ελτίο του Αθλητή. 
 

β. ∆ύο ( 2 ) πρόσφατες φωτογραφίες. 
 

 
γ.  Κάρτα υγείας αθλητή σε ισχύ.  

δ. Για   την  περίπτωση  του  εδαφίου  γ  της  ελεύθερης  

µεταγραφής ( παράγραφος  3  του  προηγούµενου  άρθρου  )  

την  απόφαση  της διάλυσης του Σωµατείου. 

ε. Για  την περίπτωση   της παραγράφου  4 του προηγούµενου  

άρθρου την γονική συγκατάθεση µε  βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής του κηδεµόνα. 

στ.Για  τις περιπτώσεις της παραγράφου  5 του αυτού ως άνω 

άρθρου την απόφαση του ∆.Σ. του Σωµατείου του. 

 

ζ.  Για την περίπτωση του εδαφίου ( α ) της παραγράφου 6 του  

 

ίδιου ως άνω αναφεροµένου   άρθρου  Συµβόλαιο ενοικίασης (ή 

αγοράς)  της νέας     κατοικίας,  ή   βεβαίωση  του  εργοδότη   

και    βεβαίωση  της Αστυνοµίας. 
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η. Για  την περίπτωση του εδαφίου  ( β  ) της αναφερόµενης  πιο 

πάνω παραγράφου     6  του  προηγούµενου  άρθρου  την  

απόφαση  του Α.Σ.Ε.Α.∆. 

θ. Για  τις περιπτώσεις   της παραγράφου  7 του προηγούµενου  

άρθρου ανάλογα  βεβαίωση της Σχολής,  του εργοδότη,  της 

ενοικίασης, της Αστυνοµίας, της Στρατιωτικής Μονάδας. 

Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας εγκρίνει η όχι τις αιτήσεις μεταγραφής αθλητών. 

 
Ο παρών  Κανονισμός, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του, ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση 
των σωματείων μελών της την 21η  Απριλίου 2019, ημέρα Κυριακή  και ώρα 11.30   π.μ. , στο συνεδριακό χώρο  
του ξενοδοχείου THEARTEMIS PALACE του Ρεθύμνου, οδός Μάρκου Πολάτου 26 τ.κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ,  
σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του και το   άρθρο 11  Παρ.1 
του καταστατικού της ομοσπονδίας μας .   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Για την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. 
     Ο Πρόεδρος                                                                      Η Γεν. Γραμματέας 
 
 
Πουλικίδης Αναστάσιος                                                                             Χαριτοπούλου Μαρία  


