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Αριθμ. Πρωτ. 1607 

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2018 

 

Γενικές οδηγίες για τις μεταγραφές 

Μεταγραφική περίοδος 2018 

11-30 Ιουνίου 
 

 Τι υποβάλουμε στην Ομοσπονδία για να γίνει μια  μεταγραφή: 

1) Αίτηση μεταγραφής .  Την αίτηση την βρίσκετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του site μας:  

http://httf.gr/images/anak_aitisi_eggrafis_athlete_2018.pdf 

Η αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη.  

Να είναι σφραγισμένη από το σωματείο "υποδοχής", εκεί που θα μεταγραφεί δηλαδή ο αθλητής - 

αθλήτρια , και στα δύο σημεία που απαιτείται σφραγίδα. 

Να είναι  υπογεγραμμένη από το Γενικό Γραμματέα του σωματείου υποδοχής  

Να είναι υπογεγραμμένη από τον αθλητή - αθλήτρια που αιτείται την μεταγραφή και σε περίπτωση 

που ο αθλητής/αθλήτρια είναι ανήλικος να συνυπογράφει και ο γονέας /νόμιμος κηδεμόνας 

 

2) Όροι συμμετοχής στις Διοργανώσεις της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.  

Την αίτηση την βρίσκετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του site μας: 
http://httf.gr/images/anak/anak_oroi_simmetoxis_conditions2018.pdf 
 

3) Μία φωτογραφία πρόσφατη, τύπου διαβατηρίου 

 

4)Παράβολο σύμφωνα με τον πίνακα που παραβόλων που θα βρείτε πιο κάτω. 

 
 

 Για μεταγραφή με τη συναίνεση του σωματείου  απαιτούνται όλα τα πιο πάνω και: 

1) Παραχωρητήριο σωματείου. Το παραχωρητήριο το εκδίδει το σωματείο από το οποίο 

μεταγράφεται (φεύγει) ,  ο αθλητής-αθλήτρια.  

Το παραχωρητήριο είναι απαραίτητα  α π ό σ π α σ μ α   πρακτικού   συνεδρίασης   ΔΣ   του 

σωματείου αποχώρησης. 

Σε αυτό  το απόσπασμα πρακτικού πρέπει να  αναγράφονται καθαρά:  

η απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου να  χορηγήσει:    

ελεύθερη μεταγραφή του αθλητή - αθλήτριας  του,     ή 

υποσχετική μεταγραφή για ένα (-1-) χρόνο,             ή 

υποσχετική μεταγραφή για δύο (-2-) χρόνια, 

το όνομα του αθλητή /αθλήτρια που χορηγεί τη μεταγραφή ,  και  το σωματείο στο οποίο θα 

μεταγραφεί  

 
 

http://httf.gr/images/anak_aitisi_eggrafis_athlete_2018.pdf
http://httf.gr/images/anak/anak_oroi_simmetoxis_conditions2018.pdf
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 Μεταγραφή αθλητών - αθλητριών από το εξωτερικό 
 

1) Αίτηση μεταγραφής  η οποία συμπληρώνεται όπως ακριβώς και η αίτηση που 

περιγράφεται πιο πάνω 

2) Όροι συμμετοχής στις Διοργανώσεις της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Την αίτηση την 

βρίσκετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του site μας: 
http://httf.gr/images/anak/anak_oroi_simmetoxis_conditions2018.pdf 

3) Δύο  (-2-)  φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου 

4) Παράβολο σύμφωνα με τον πίνακα   των παραβόλων που θα βρείτε πιο κάτω. 

5) Φωτοτυπία διαβατηρίου. Οι  μεταγραφόμενοι από χώρα της ΕΕ μπορούν αντί 

διαβατηρίου να καταθέσουν αντίγραφο  ταυτότητας (ID)  

6) Επίσημο έγγραφο, στα Αγγλικά,  της Ομοσπονδίας στην οποία πρωτογενώς ανήκει  ο 

αθλητής/αθλήτρια.  Στο έγγραφο αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ότι η Εθνική Ομοσπονδία  

επιτρέπει στον αθλητή/αθλήτριά της (ονοματεπώνυμο όπως αναγράφεται στο διαβατήριο)  να 

αγωνιστεί την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 στο Ελληνικό Πρωτάθλημα,  και σε ποιά 

Ελληνική ομάδα θα αγωνισθεί. 

 
                                        Οι Φωτογραφίες:  

        Δεν γίνονται δεκτές φωτογραφίες σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

 

 

                        Η  ημερομηνία λήξης των μεταγραφών 

Οι μεταγραφές λήγουν τη Δευτέρα 2/7/2018.  Δεκτές θα γίνουν και οι αιτήσεις μεταγραφών που 

θα αποσταλούν με ταχυδρομείο ή με courier με ημερομηνία αποστολής την 2α/7/2018. Η 

ημερομηνία αποστολής προκύπτει από την σφραγίδα στον φάκελο αποστολής που θα πρέπει 

να είναι ευκρινής και να διαβάζεται εύκολα.   

Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις απορρίπτονται.  

 

 

 

Αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν σε σωματεία που έχουν διαγραφεί από το Μητρώο  

Μελών της Ομοσπονδίας με απόφαση ΓΣ. 

Εάν το σωματείο στο οποίο ανήκετε έχει διαγραφεί από το μητρώο της Ομοσπονδίας με 

απόφαση της Γ.Σ.,  δ ε ν ανήκετε  στην κατηγορία των μεταγραφόμενων αθλητών. Μπορείτε 

να επαναδραστηριοποιηθείτε σε νέο σωματείο με απλή αίτηση εγγραφής , όπως γίνεται για 

νεοεγγραφόμενο αθλητή, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και με παράβολο 5ευρώ. 

 

 

 

                                         Τα παράβολα:  

 Τα παράβολα των μεταγραφών δεν επιδέχονται συμψηφισμό. 
 Τα παράβολα των μεταγραφών κατατίθενται μαζί με την αίτηση 

μεταγραφής και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εγκυρότητάς της. 

 
 
 

http://httf.gr/images/anak/anak_oroi_simmetoxis_conditions2018.pdf
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ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 2018-19 
 

 
*Πολίτες υπήκοοι χωρών - μελών της Ε.Ε.: 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ανδρών - 

Γυναικών 

Νέων Ανδρών - 

Νέων Γυναικών 

Εφήβων - 

Νεανίδων 

Παίδων - 

Κορασίδων 

Παμπαίδων - 

Παγκορασίδων 

Α1 ΕΘΝΙΚΗ 250 150 120 50 30 
Α2 ΕΘΝΙΚΗ 100 70 50 30 20 
Β' ΕΘΝΙΚΗ 50 30 20 15 10 
ΤΟΠΙΚΑ 50 30 20 15 10 
*Αφορά στους Έλληνες  υπηκόους και σε κάθε υπήκοο χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ανδρών - 

Γυναικών 

Νέων Ανδρών - 

Νέων Γυναικών 

Εφήβων - 

Νεανίδων 

Παίδων - 

Κορασίδων 

Παμπαίδων - 

Παγκορασίδων 

Πολίτες υπήκοοι χωρών  
ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. 

500       500     500  500 500 

         
 
Τραπεζικός λογαριασμός κατάθεσης των παραβόλων :  
Ε.Φ.Ο.Επ.Α/       ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 
GR07 0110 0800 0000 0804 8056 314 
 

 

Ευγενικά σας θυμίζουμε: 
 Να αποστέλλετε - καταθέτετε  όλα τα δικαιολογητικά  μεταγραφής, χωρίς να αφήνετε 

εκκρεμότητες. 

 Φροντίστε να αποστέλλετε τις φωτογραφίες των αθλητών/ αθλητριών μαζί  με την αίτηση 

μεταγραφής,  να είναι ευκρινείς, πρόσφατες και να αναγράφετε το όνομα του αθλητή/αθλήτριας  

στο πίσω μέρος της φωτογραφίας. 

 Το ωράριο λειτουργίας της Ομοσπονδίας είναι 08:00 - 16:00 

 Οι μεταγραφές είναι διαδικασία σημαντική και για να αποφευχθούν λάθη, πρέπει να μας 

βοηθήσετε.   

 Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με e-mail για ταχύτερη εξυπηρέτησή σας. 

  

 

Ευχόμαστε καλή μεταγραφική περίοδο.  
Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
Στέλλα Νικολουδάκη 
Διευθύντρια  


