ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΕΓΓΡΑΥΕ ΑΘΛΗΣΩΝ
Άρθρο 1
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφών , μεταγραφών αθλουμένων
Οι όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή Έλληνα αθλητή στη δύναμη
αθλητικού
σωματείου
που
διατηρεί
τμήμα
Καλαθοσφαίρισης,
προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό. Ειδικότερα για την έκδοση
ατομικού αναγνωριστικού δελτίου αθλητή απαιτούνται :
α. Η συμπλήρωση του ειδικού ως άνω δελτίου αθλητικής ιδιότητας που
εκδίδει η Ομοσπονδία υπογράφεται από τον αθλητή και τον Γενικό
Γραμματέα του Σωματείου στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί. Το δελτίο
εγγραφής πρέπει να φέρει, για να γίνει δεκτό, εκτός από την υπογραφή
του Γενικού Γραμματέα του σωματείου στο οποίο θα γραφτεί και την
σφραγίδα του σωματείου.
β. Δύο φωτογραφίες όμοιες και πρόσφατες, του υπό εγγραφή αθλητή.
γ. Να έχει ο αθλητής ηλικία, τουλάχιστον, 8 ετών συμπληρωμένων.
δ. Ιατρική βεβαίωση, για την υγεία του αθλητή, πάνω στο δελτίο
αναγνώρισης ή σε ειδικό ένθετο.
ε. Πιστοποιητικό γέννησης του αθλητή ή επικυρωμένο αντίγραφο του ή
της αστυνομικής του ταυτότητας.
στ. Εφόσον εκείνος που επιθυμεί να εγγραφεί σαν αθλητής, είναι
ανήλικος, η αίτηση εγγραφής του πρέπει να προσυπογράφεται
απαραίτητα και από τους έχοντες την γονική μέριμνα, διαφορετικά
απορρίπτεται.
Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων από μιας αιτήσεων, που αφορούν
το αυτό πρόσωπο, η σειρά προτεραιότητάς τους καθορίζεται με βάση τον
αριθμό και τη σειρά, που πρωτοκολλήθηκε και γράφτηκε η κάθε αίτηση.
Η υποβολή περισσοτέρων από μια αιτήσεων Εγγραφής του αυτού αθλητή,
σε διάφορα σωματεία, ανεξάρτητα από την ισχύ της κάθε μιας από αυτές
όπως καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, συνεπάγεται την
επιβολή ποινής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος.
Τα δελτία αθλητή, που εκδίδονται με βάση τις αιτήσεις, που έχουν
συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με το νόμιμο τρόπο, ισχύουν από την
έκδοσή τους.
Οι εγγραφές αθλητών, που γίνονται με βάση τις σχετικές αιτήσεις, που
υποβάλλονται, καθώς και τα δελτία αθλητή, που εκδίδονται στη συνέχεια,
υπογράφονται από τον Γενικό Γραμματέα της Ε.Ο.Κ. ή τον νόμιμο
αναπληρωτή του.
Ο τύπος των δελτίων φίλαθλου αθλητή, που εκδίδεται από την Ε.Ο.Κ.
καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται, με απόφαση του Δ.Σ.
της Ε.Ο.Κ. που γνωστοποιείται προς όλα τα σωματεία που ανήκουν στη
δύναμή της με εγκύκλιο.
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Άρθρο 2
Ακυρότητες – Κυρώσεις
1. Αθλητής που υπογράφει Δελτίο Εγγραφής στη δύναμη σωματείου, ενώ
ήδη είναι γραμμένος σε άλλο σωματείο, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού
ενός (1) έτους από κάθε αγώνα, με απόφαση της Ομοσπονδίας και η
αίτηση εγγραφής απορρίπτεται.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στην
περίπτωση υπογραφής από τον αθλητή έγκυρων δελτίων μετεγγραφής σε
δύο (2) ή περισσότερα σωματεία.
3. Προσβολή του δελτίου εγγραφής ή μετεγγραφής αθλητή, για
οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, δικαιούται να ασκήσει κάθε
σωματείο της ίδιας κατηγορίας με το σωματείο στο οποίο ανήκει ο
αθλητής του οποίου προσβάλλεται η εγγραφή ή μετεγγραφή, επειδή
τεκμαίρεται ότι έχει έννομο συμφέρον καθώς και ο Γενικός Γραμματέας
της Ομοσπονδίας, ενεργών για λογαριασμό του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας,
κατόπιν απόφασής του.
4. Κάθε αθλητής του οποίου εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε αίτηση
μετεγγραφής για οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει εκ
νέου μετεγγραφή σε άλλο σωματείο στην ίδια μεταγραφική περίοδο, για
οποιοδήποτε λόγο.
5. Το Δ.Σ της ΕΟΚ έχει το δικαίωμα να ανακαλεί ( ακυρώνει ) κατά πάντα
χρόνο εκδοθέντα δελτία εγγραφής η μεταγραφής αθλητών εφ’ όσον
αποδειχθεί ότι δια την έκδοση των δεν συνέτρεχαν οι όροι και
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς,
Νόμους και Υπ. αποφάσεις η ταύτα εκδόθηκαν ανωμάλως και
παρανόμως ( π.χ επί τη βάσει αναληθών και πλαστογραφημένων
δικαιολογητικών , πιστοποιητικών κλπ.)
6. Σε κάθε περίπτωση τα σωματεία έχουν την ευθύνη τήρησης
αρχείου και αντιγράφων των παρ’ αυτών πραγματοποιηθεισών
μεταγραφών καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών που
υποβάλλονται μαζί με αυτές κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής
περιόδου που θα φυλάσσονται επί μία πενταετία
Άρθρο 3
Μετεγγραφές Αθλητών
Αθλητής που ανήκει στη δύναμη των σωματείων που είναι μέλη της
Ε.Ο.Κ. έχει δικαίωμα να μεταγραφεί σε άλλο σωματείο υπό ορισμένες
προϋποθέσεις.
Οι όροι και προϋποθέσεις των μεταγραφών, καθώς και των
αποδεσμεύσεων ημεδαπών, ομογενών και αλλοδαπών αθλητών, ο χρόνος
κατά τον οποίο διενεργούνται καθώς και η διαδικασία και τα όργανα, που
είναι αρμόδια, για την έγκρισή τους καθορίζονται με τον παρόντα
Κανονισμό και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και Υπουργικές
αποφάσεις.
Κάθε νέο σωματείο, που γράφεται στο μητρώο της Ε.Ο.Κ. δεν δικαιούται,
επί τριετία, να αποκτήσει αθλητές, με κάθε τρόπο μεταγραφής, ούτε και
αθλητές, που έχουν καταστεί ελεύθεροι και είναι ηλικίας άνω των 23
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χρόνων. Η διάταξη αυτή μπορεί να αναστέλλεται για σωματεία που έχουν
την έδρα τους σε επαρχιακές πόλεις, πλην Αθηνών-ΠειραιώςΘεσσαλονίκης και Πατρών, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.
Οι αιτήσεις μεταγραφής αποστέλλονται στην ΕΟΚ μόνο με συστημένη
επιστολή εξπρές των ΕΛΤΑ του σωματείου, στο οποίο ένας αθλητής
επιθυμεί να μεταγραφεί, η οποία θα πρέπει, απαραίτητα, να περιέχει μία
και μόνο αίτηση μεταγραφής, διαφορετικά, κρίνεται σαν απαράδεκτη. Οι
συστημένες επιστολές πρωτοκολλούνται αυθημερόν και γίνονται δεκτές
εφ΄ όσον θα περιέλθουν στην ΕΟΚ πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη
λήξη του χρόνου των μεταγραφών.
Όλες οι αιτήσεις των μεταγραφών καταχωρούνται σε ειδικό Πρωτόκολλο
Μεταγραφών και κατ΄ αύξοντα αριθμό κατάθεσης και εγγραφής. Η
δημοσιότητα του Βιβλίου αυτή είναι απόλυτη.
Οι αιτήσεις μεταγραφών, που υποβάλλονται, δεν θεωρούνται έγκυρες αν
δεν πληρούν και τις παρακάτω προϋποθέσεις.
α. Να έχουν συμπληρωθεί στο ειδικό, για το σκοπό αυτό έντυπο.
β. Να αναφέρονται σ΄ αυτές ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα, το
έτος γέννησης και η ακριβής διεύθυνση του αθλητή, το σωματείο, από το
οποίο επιθυμεί να φύγει και εκείνο στο οποίο θέλει να μεταγραφεί,
καθώς και ο αύξων αριθμός στα Μητρώα της Ε.Ο.Κ.
γ. Να φέρει, απαραίτητα, τις υπογραφές του Γενικού Γραμματέα καθώς
και τη σφραγίδα τόσο του σωματείου, που παραχωρεί τον αθλητή όσο και
εκείνου, που τον δέχεται στο ειδικό πεδίο που υπάρχει στην αίτηση
μεταγραφής. Εφόσον ο καλαθοσφαιριστής, που μεταγράφεται είναι
ανήλικος, πρέπει η αίτηση μεταγραφής του να προσυπογράφεται και από
τους έχοντες τη γονική μέριμνα.
δ.Κάθε αίτηση μεταγραφής πρέπει να συνοδεύεται από δύο πρόσφατες
όμοιες φωτογραφίες του καλαθοσφαιριστή.
Αιτήσεις μεταγραφής που δεν συμπληρώνονται και δεν συντάσσονται,
σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις των
προηγούμενων άρθρων ή που δεν έχουν, νόμιμα και εμπρόθεσμα,
κατατεθεί και καταχωρηθεί θεωρούνται απαράδεκτες, και τοποθετούνται
στο Αρχείο πάραυτα και αμελητεί.
Επίσης αιτήσεις που δεν έχουν συνταχθεί στα ειδικά έντυπα, που εκδίδει
η Ε.Ο.Κ. χειρόγραφες, δακτυλογραφημένες κλπ, δεν θεωρούνται έγκυρες,
δεν λαμβάνονται υπόψη και τίθενται στο Αρχείο πάραυτα και αμελλητί.
Επίσης κάθε αίτηση μεταγραφής έστω και εάν έχει συμπληρωθεί, κατά
τον προσήκοντα τρόπο, που υποβάλλεται πριν ή μετά την οριζόμενη
νόμιμη προθεσμία, θεωρείται εκπρόθεσμη και για το λόγο αυτό άκυρη
και τίθεται στο αρχείο πάραυτα και αμελητεί. Οι αιτήσεις μεταγραφών
υποβάλλονται αποκλειστικά στα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται
στον παρόντα κανονισμό .
Εάν η τελευταία ημέρα είναι Κυριακή ή επίσημη αργία, η προθεσμία
παρατείνεται για την επόμενη εργάσιμη. Στην προθεσμία αυτή είναι
δυνατόν να γίνουν και οι επιτρεπόμενες κατά τα άνω διορθώσεις και
διευκρινίσεις.
Ανάκληση ή παραίτηση από αίτηση μεταγραφής που έχει υποβληθεί,
σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, έχει δικαίωμα να ζητήσει κάθε
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ενδιαφερόμενο σωματείο, με έγγραφη δήλωσή του που θα υποβληθεί
κατά τον προσήκοντα τρόπο, απαραιτήτως όμως, πριν από την λήψη
οριστικής απόφασης, που θα αφορά την τύχη της αίτησης μεταγραφής.
Κατ εξαίρεση και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με συμφωνία σωματείου &
αθλητή , μπορεί να ακυρωθεί εγκριθείσα μεταγραφή χωρίς το σωματείο
να αποκτά δικαίωμα αναπλήρωσης .
Στίς περιπτώσεις αυτές εφ’ όσον το σωματείο που απέκτησε τον
αθλητή δεν επιθυμεί να τον διατηρήσει στις τάξεις του,το αρχικό
σωματείο του αθλητή μπορεί να τον παραχωρήσει σε τρίτο
σωματείο πάντα μέσα στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο ,
εξαιρουμένης της περίπτωσης που ο αθλητής μετεγγράφη ως
αποδεσμευθείς από το αρχικό του σωματείο έχοντας εξασφαλίσει
το δικάιωμα υπογραφής σε σωματείο της επιλογής του.
Καμία αίτηση δεν εισάγεται για εξέταση ενώπιον της Ε.Μ. αν δεν έχουν,
προηγουμένως τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις και δεν έχει συμπληρωθεί
ο φάκελος της συγκεκριμένης υπόθεσης, σύμφωνα με όσα καθορίζονται
στις προηγούμενες παραγράφους.
Επιτρέπονται πιθανές διορθώσεις και διευκρινίσεις, είτε αυτές ζητηθούν
από την επιτροπή μεταγραφών είτε από τα ενδιαφερόμενα σωματεία και
πάντως πριν οι αιτήσεις των εισαχθούν για συζήτηση και λήψη απόφασης
στην Επιτροπή Μεταγραφών.
Χρέη εισηγητή με δικαίωμα ψήφου, εκτελεί ένα από τα μέλη της
Επιτροπής Μεταγραφών, που ειδικά καθορίζεται από τον πρόεδρό της.
Για τον σχηματισμό απαρτίας, για τη νόμιμη συνεδρίαση της Επιτροπής,
απαιτείται η παρουσία τριών τουλάχιστον μελών της.
Η Επιτροπή κρίνει και εκδικάζει τις αιτήσεις μεταγραφών. Οι αποφάσεις
της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας,
επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του μέλους , που προεδρεύει στην
συγκεκριμένη συνεδρίαση.
Σε κάθε ενδιαφερόμενο παρέχεται το δικαίωμα μελέτης του φακέλου και
υποβολής κάθε συμπλήρωσης, αποσαφήνισης, παρατήρησης ή και
υπομνήματος, πριν την εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης.
Οι αιτήσεις μεταγραφών που κατατίθενται με τις συμπληρώσεις και τις
αποσαφηνίσεις τους ή και τις αντιρρήσεις και ενστάσεις, που τυχόν, θα
υποβληθούν, εκδικάζονται από την Επιτροπή Μεταγραφών μετά από
εισήγηση μέλους της, όπως προαναφέρθηκε.
Οι αποφάσεις που θα εκδοθούν, επικυρώνονται τυπικά από το Δ.Σ. της
Ε.Ο.Κ.
Μετά την έγγραφη αίτηση οιουδήποτε που έχει έννομο συμφέρον, από
την έκβαση της υπόθεσης, είναι υποχρεωτική η παροχή φωτοαντιγράφων
των σχετικών εγγράφων του φακέλου, με σκοπό την υποστήριξη των
απόψεών του.
Όλη γενικά η αλληλογραφία της Επιτροπής Μεταγραφών διενεργείται,
μέσω των γραφείων της Ε.Ο.Κ. στην οποία τηρούνται τα παρακάτω βιβλία
:
α. Βιβλίο εγγραφής αιτήσεων μεταγραφών, και
β. Βιβλίο δημοσιεύσεων αποφάσεων
Επιτρέπεται η μεταγραφή, σε σωματείο του εξωτερικού, καλαθοσφαιριστή
που ανήκει σε ελληνικό σωματείο, με τη συναίνεση του Δ.Σ του
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σωματείου του, με την απαραίτητη προϋπόθεση, να τηρηθεί η
διαδικασία, που καθορίζεται από τις διατάξεις των Διεθνών Κανονισμών
Μεταγραφών (FIBA), του Αθλητικού Νόμου και του Ειδικού Κανονισμού
περί εγγραφών και μεταγραφών, που εκδίδεται από την Ε.Ο.Κ.
Ο αθλητής, που μεταγράφεται, με τη διαδικασία της προηγούμενης
παραγράφου, στην περίπτωση, που επανέρχεται στην Ελλάδα, επιστρέφει
υποχρεωτικά στο Ελληνικό σωματείο που ήταν ενταγμένος, κατά την
αναχώρησή του, με τις παρακάτω προϋποθέσεις :
α. να έχει συμπεριληφθεί στους πίνακες αθλουμένων μελών του
σωματείου του.
β. να έχει προσκομίσει στην Ε.Ο.Κ. την έγγραφη συγκατάθεση της
Ομοσπονδίας της χώρας στην οποία είχε μεταγραφεί και από την οποία
ήδη επιστρέφει.
γ. Η αυτή ρύθμιση ισχύει και για τους αθλητές εκείνους που
μετεγράφησαν σε ομάδα του εξωτερικού χωρίς τη συγκατάθεση του
σωματείου των.
Άρθρο 4
Α. Ελεύθερη Μεταγραφή
Επιτρέπεται η ελεύθερη μεταγραφή οποιουδήποτε αθλητή, με τη
συγκατάθεση του σωματείου του. Για να γίνει δεκτή τέτοια αίτηση
μεταγραφής από την αρμόδια Επιτροπή Μεταγραφών, πρέπει να
συνοδεύεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
σωματείου που ανήκει ο αθλητής και η οποία συμπεριλαμβάνεται στο
έντυπο μεταγραφής , στην οποία να αναφέρεται το όνομα του αθλητή και
το σωματείο στο οποίο θα μετεγγραφεί. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση
μεταγραφής απορρίπτεται.
Β. Μεταγραφή προσωρινής διάρκειας
Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να παραχωρεί σε άλλο αθλητές της
δύναμής του προσωρινά και για μια η και περισσότερες αγωνιστικές
περιόδους. Οι αθλητές που αποδέχονται
τον τρόπο αυτής της
μετακίνησης, δεν υπόκεινται σε περιορισμό ηλικίας. Μετά το τέλος της
χρονικής αυτής διάρκειας ο αθλητής επιστρέφει αυτοδίκαια στο σωματείο
από το οποίο μετεγγράφηκε. Στον αθλητή που επιστρέφει, είναι δυνατή η
εκ νέου χορήγηση μετεγγραφής για τον ίδιο λόγο στο ίδιο ή άλλο
σωματείο. Αθλητής πού έχει παραχωρηθεί με μεταγραφή
προσωρινής διάρκειας για περισσότερες απο μία αγωνιστικές
περιόδους μπορεί με συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο είχε
παραχωρηθεί είτε να επιστρέψει στο αρχικό του σωματείο είτε να
μεταγραφεί σε τρίτο σωματείο μέσα στην περίοδο των
μεταγραφών.
Γ. Μεταγραφή χωρίς τη συγκατάθεση σωματείου
1. Αθλητής που διανύει το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας
του, εφόσον ανήκει η ανήκε για τουλάχιστον οκτώ (8 )
αγωνιστικές περιόδους στο ίδιο σωματείο, έχει το δικαίωμα να
μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη
συγκατάθεση του σωματείου του συμπεριλαμβανομένου και του
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διαστήματος που είχε παραχωρηθεί ενδιάμεσα σε άλλο σωματείο
με μεταγραφή προσωρινής διάρκειας .
Σε περίπτωση που ο αθλητής παραμείνει και μετά την παρέλευση των
άνω περιόδων, στο ίδιο σωματείο, τόσο το σωματείο του όσο και ο ίδιος
αθλητής υποχρεούνται με κοινή δήλωσή τους που υποβάλλεται στην
Ε.Ο.Κ. να καθορίζουν το χρόνο παραμονής του αθλητή στο σωματείο.
Στις περιπτώσεις όμως, που δεν τηρηθεί η άνω διαδικασία, δεν χάνεται το
δικαίωμα του αθλητή να μεταγραφεί χωρίς τη συγκατάθεση του
σωματείου του σε επόμενη ή επόμενες αγωνιστικές περιόδους.
2. Αθλητής που τις τελευταίες τρεις (3) αγωνιστικές περιόδους πριν από
τη δημοσίευση της παρούσας δεν αγωνίστηκε σε οποιοδήποτε επίσημο
αγώνα του σωματείου του έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο
της προτίμησής του χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του χωρίς να
απαιτείται η συνδρομή οποιουδήποτε άλλου λόγου, εκτός από την
έγγραφη συναίνεση εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, προκειμένου
για ανήλικους αθλητές. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για αθλητές οι
οποίοι έχουν αγωνιστεί σε επίσημους αγώνες του σωματείου τους πριν
από τις τελευταίες τρεις (3) αγωνιστικές περιόδους υπο την προϋπόθεση
ότι στον υπολογισμό της τριετίας δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος κατά
τον οποίο ο αθλητής εξέτισε η εκτίει ποινή που του έχει υποβληθεί
νομότυπα.
Η διάταξη της παραγράφου 2, εδ. 1, δεν έχει ισχύ για τους αθλητές
εκείνους που υπαιτίως δεν έλαβαν μέρος στις αγωνιστικές εκδηλώσεις του
σωματείου τους και η υπαιτιότητά τους τεκμηριώνεται απολύτως
τηρούμενης και της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 5.
3. Αθλητής ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών, έχει το δικαίωμα να
μετεγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη
συγκατάθεση του σωματείου του και με την έγγραφη συναίνεση εκείνων
που έχουν την γονική μέριμνα. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί
μόνο μία φορά.
4. Αθλητής που μετοίκησε, 1) Λόγω μετάθεσης ή διορισμού του σε
δημόσιο θέση ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. (που για την εκτέλεση του έργου
τους επιχορηγούνται από την Πολιτεία) ή η επιχείρηση που η
πλειοψηφία του Μετοχικού Κεφαλαίου της ανήκει στο Δημόσιο, έχει το
δικαίωμα να μετεγγραφεί χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του σε
σωματείο της προτίμησής του, που έχει όμως την έδρα του στην πόλη
όπου βρίσκεται η Υπηρεσία στην οποία έχει διοριστεί, με την απαραίτητη
όμως προϋπόθεση ότι η πόλη που υπηρετεί απέχει περισσότερο από 300
χιλιόμετρα από την πόλη που εδρεύει το σωματείο του. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την άσκηση αυτού του δικαιώματος είναι η σχετική
αίτηση να υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των
μεταγραφών .H απόδειξη της μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους
(του ιδίου ή των γονέων του) αποδεικνύεται εκτός από τις επίσημες
βεβαιώσεις των άνω φορέων και με προσκόμιση βεβαίωσης δημοσίου
ασφαλιστικού οργανισμού με ασφάλιση στον τόπο μετακίνησης . Στις
περιπτώσεις που γεννηθεί θέμα εγγραφής τέκνου των , ηλικίας
κάτω των 18 ετών , σε ίδρυμα εκπαιδευτικό Μέσης Εκπαίδευσης
και θέμα μεταγραφής των , αυτή συντελείται με την εγγραφή
τους. Η επιστροφή του στην περιοχή της έδρας του αρχικού
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σωματείου εξυπακούεται και την εκ νέου ένταξη του στο αρχικό
του σωματείο. Στις περιπτώσεις μετεγγραφής λόγω σπουδών
αθλητών , σε ανώτερα η ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα η
χιλιομετρική απόσταση περιορίζεται στα 200 χλμ. Η αίτηση
μετεγγραφής του επιτυχόντος υποβάλλεται κατ΄εξαίρεση εντός
τριάντα ( 30) ημερών από την επίσημη ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων , η δε εγγραφή συντελείται κατά την προσκόμιση
του
σχετικού
πιστοποιητικού
εγγραφής
του
οικείου
εκπαιδευτικού ιδρύματος. Στις περιπτώσεις όμως που η προσκόμιση
του άνω πιστοποιητικού καθυστερεί, πέραν του χρόνου έναρξης των
οικείων πρωταθλημάτων η κυπέλλου ο αθλητής έχει το δικαίωμα να
μεταγραφεί, υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην
οποία να δηλώνει ότι εισήχθη στο συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
και ότι υποχρεούται να προσκομίσει το δηλωτικό της εγγραφής του
πιστοποιητικό, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι πέρα
του μηνός Οκτωβρίου κατ΄ ανώτατο όριο. Στίς περιπτώσεις που το
πιστοποιητικό εγγραφής του δεν υποβλήθηκε εμπροθέσμως η
μεταγραφή ανακαλείται και ο αθλητής παραμένει στο αρχικό του
σωματείο. Κατ’ εξαίρεση αθλητές που πέτυχαν σε σχολές για τις
οποίες , η έκδοση αποτελεσμάτων , υπερέβη τα άνω χρονικά
διαστήματα , επιμηκύνονται ανάλογα οι άνω προθεσμίες. Στη
ρύθμιση αυτή εμπίπτουν και αθλητές που πέτυχαν σε σχολές που
η χιλιομετρική απόσταση από την έδρα του σωματείου τους είναι
κάτω των 200 χιλιομέτρων , οπότε μπορούν να μεταγραφούν με
μεταγραφή προσωρινής διάρκειας.
Στις περιπτώσεις που η
μεταγραφή είναι σύννομη, ο χρόνος που ο αθλητής υποχρεούται να
παραμείνει στο σωματείο, δεν μπορεί να υπερβεί τις δύο (2) αγωνιστικές
περιόδους εξαιρουμένης της περίπτωσης που το παραπάνω
σωματείο δώσει την συγκατάθεση του για μετακίνηση του αθλητή
πριν απο την λήξη των 2 αγωνιστικών περιόδων. Έχει όμως το
δικαίωμα να παραμείνει και για τον υπόλοιπο χρόνο που απαιτείται για
την περάτωση των σπουδών του, που είναι ο νόμιμος κατά περίπτωση
χρόνος σπουδών προσαυξημένος κατά ένα έτος. Προς τούτο απαιτείται
κοινή έγγραφη συμφωνία σωματείου και αθλητή, που κοινοποιείται
αμέσως στην ΕΟΚ και στο αρχικό σωματείο από το οποίο ο αθλητής
μετακινήθηκε. Στην έννοια του νομίμου χρόνου σπουδών, εφ΄ όσον έχει
περατωθεί επιτυχώς η φοίτηση του, δεν συμπεριλαμβάνεται το επιπλέον
κατά τα άνω έτος και κατά συνέπεια εντάσσεται υποχρεωτικά στην
δύναμη του αρχικού του σωματείου υπό την προϋπόθεση οτι έχει
συντελεσθεί η μόνιμη εγκατάσταση του στην πόλη έδρα του σωματείου
αυτού.
Τέλος σε περίπτωση που ο φοιτητής αθλητής μεταγραφεί σε
εκπαιδευτικό ίδρυμα άλλης πόλης, έχει δικαίωμα μεταγραφής σε
σωματείο που έχει έδρα στην πόλη που μεταγράφηκε, εφ΄ όσον
συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις (π.χ. απόσταση 200 χλμ
από την έδρα του αρχικού του σωματείου κλπ.) για τον υπόλοιπο χρόνο
σπουδών του, χωρίς να φαλκιδεύονται τα δικαιώματα του αρχικού
σωματείου του.
Οι άνω διατάξεις έχουν ισχύ και για την κατηγορία των φοιτητών αθλητών
που μεταγράφηκαν χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του (λόγω
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σπουδών), σε σωματεία Α1 και Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών και
απέκτησαν την ιδιότητα του επαγγελματία αθλητή πρόσκαιρα.
Στις περιπτώσεις που αθλητής πετυχαίνει σε σχολή λόγω
μοριοδότησης η αίτηση του θεωρείται εμπρόθεσμη αρκεί την
χρονιά αυτή να μην έχει συμμετοχή σε επίσημο αγώνα του
σωματείου στο οποίο ανήκε
5. Αθλητής που για πλήρως αποδεικνυόμενους επαγγελματικούς λόγους
του ίδιου ή και των δύο γονέων του, αν είναι ανήλικος ή άγαμος και ζει
μαζί τους, μετοικεί σε τόπο που απέχει περισσότερο από 300 χιλιόμετρα
από την έδρα του σωματείου του, η δε διαμονή του στον καινούργιο τόπο
διαρκεί αποδεδειγμένως τουλάχιστον μία αγωνιστική περίοδο, έχει το
δικαίωμα να μετεγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο του τόπου της νέας του
κατοικίας.
Η μετοίκηση για επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων
αποδεικνύεται κυρίως με προσκόμιση βεβαίωσης δημοσίου ασφαλιστικού
οργανισμού με ασφάλιση στον τόπο μετακίνησης τουλάχιστον ένα (1)
χρόνο. Η Επιτροπή μεταγραφών έχει το δικαίωμα εφόσον το κρίνει
απαραίτητο να ζητά την προσκόμιση και άλλων αποδεικτικών εγγράφων
στοιχείων. Εφόσον ο αθλητής αυτός επανεγκατασταθεί στον τόπο της
αρχικής του κατοικίας, είτε λόγω μετάθεσης του στην αρχική του
δημόσια θέση η λόγω επανεγκατάστασης των γονέων του η αυτού του
ιδίου στην πόλη έδρα του αρχικού του σωματείου
επανέρχεται
αυτοδικαίως και αμέσως στο σωματείο από το οποίο προέρχεται με
αίτηση που μπορεί να γίνει και από το ενδιαφερόμενο σωματείο. Η
επάνοδος του αθλητή για το λόγο αυτό δεν υπολογίζεται στον αριθμό των
επιτρεπομένων μετεγγραφών.
6. Αθλητής έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί, σε οποιοδήποτε σωματείο
της προτίμησής του, αν το σωματείο που ανήκει διαλύθηκε με τελεσίδικη
δικαστική απόφαση ή διαγράφηκε από τη δύναμη της αθλητικής
Ομοσπονδίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της ή
απώλεσε την κατά το άρθρο 8 του Ν. 2725/1999 ειδική αθλητική
αναγνώρισή του, ή δεν εδήλωσε συμμετοχή στο Πρωτάθλημα της νέας
αγωνιστικής περιόδου, εφ΄ όσον ταύτα ή ένα εκ τούτων συντελεσθούν
πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ως αναστολή
δραστηριότητος θεωρείται και η αφαίρεση του δικαιώματος ψήφου του
σωματείου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
καταστατικού των κανονισμών της και του Νόμου. Από την κατηγορία των
αθλητών αυτών κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει κατ΄
ανώτατο όριο μόνο δύο αθλητές. Στις περιπτώσεις που κάποιο σωματείο,
όπως προελέχθη δεν δηλώσει συμμετοχή στο οικείο Πρωτάθλημα της
νέας αγωνιστικής περιόδου ή αν και δήλωσε συμμετοχή δεν μετάσχει
τελικά στο υπό έναρξη Πρωτάθλημα, οι αθλητές της δύναμής του, έχουν
δικαίωμα να μεταγραφούν χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου τους, με
μεταγραφή προσωρινής διάρκειας μιας αγωνιστικής περιόδου, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έναρξη του οικείου
Πρωταθλήματος. Από την κατηγορία αυτή, κάθε σωματείο μπορεί να
αποκτήσει κατ΄ ανώτατο όριο δύο (2), μόνο αθλητές και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έχει εξαντλήσει το όριο των δέκα (10) μεταγραφών.
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Μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου οι αθλητές που έκαναν χρήση
της διάταξης αυτής, επανέρχονται αυτοδικαίως και αμέσως στο αρχικό
τους σωματείο, υπό την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι τούτο θα
μετάσχει τελικά στο νέο Πρωτάθλημα. Σε αντίθετη περίπτωση οι αθλητές
αυτοί μένουν ελεύθεροι δυνάμενοι να εγγραφούν σε άλλο σωματείο κατά
πάντα χρόνο σαν νέοι αθλητές.
7. Αθλητής που δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των εν
΄ενεργεία αθλητών των σωματείων καθίσταται ελεύθερος από του
χρόνου της διαγραφής του , δυνάμενος να εγγραφεί σαν νέος
αθλητής σε σωματείο της αρεσκείας του έως την 31η Δεκεμβρίου
κάθε έτους , εφ’ όσον δεν έχει υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας
του. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει μόνο πέντε
αθλητές από αυτήν την κατηγορία. Κανένα σωματείο δεν έχει
δικαίωμα να αποκτήσει συνολικά περισσότερους από 10 αθλητές
κάτω των 18 ετών . Στον αριθμό των δέκα αθλητών κάτω των 18
ετών προσμετρούνται και οι αθλητές που θα αποκτηθούν με την
διαδικασία της μεταγραφής
και των μεταγραφών ειδικών
περιπτώσεων.
Διευκρινίζεται ότι οι πίνακες αθλουμένων μελών των σωματείων
υποβάλλονται στην Ομοσπονδία κατά τη διαδικασία και χρόνο που
προβλέπεται στον οικείο κανονισμό μεταγραφών. Επίσης αθλητής
ερασιτέχνης η επαγγελματίας άνω των 18 ετών που δεν
συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των εν ΄ενεργεία αθλητών των
σωματείων και κατά την αμέσως προηγούμενη
αγωνιστική
περίοδο δεν είχε καμία συμμετοχή σε αγώνα πρωταθλήματος η
κυπέλλου θεωρείται σαν νέος αθλητής και κατά συνέπεια
δικαιούται να εγγραφεί σε σωματείο έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε
έτους. Σε περίπτωση που η εγγραφή του συντελεσθεί μετά την
παραπάνω ημερομηνία ο αθλητής αποκτά δικαίωμα συμμετοχής
από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
8. Καλαθοσφαιριστές αθλητικού σωματείου που μεταγράφηκαν
χωρίς την συναίνεση του αθλητικού σωματείου στο οποίο ανήκουν
σε ομάδα Κ.Α.Ε δεν έχουν δικαίωμα μεταγραφής σε άλλη ομάδα
Κ.Α.Ε χωρίς την συγκατάθεση του αρχικού αθλητικού σωματείου.
9. Μεταγραφή για σπουδαίο λόγο
Ως σπουδαίοι λόγοι για την έγκριση μεταγραφής καλαθοσφαιριστή/τριας
χωρίς την συναίνεση του σωματείου στο οποίο ανήκει θεωρούνται
αποκλειστικά και μόνο οι κατωτέρω αναφερόμενοι :
1. Η αδρανοποίηση ή υποβάθμιση της αθλητικής δραστηριότητας του
σωματείου.
2. Η αγωνιστική περιθωριοποίηση του καλαθοσφαιριστή / τριας .
3. Η παραβίαση έγγραφης συμφωνίας σωματείου-καλαθοσφαιριστή
/τριας
4. Η απαξιωτική συμπεριφορά σωματείου προς τον καλαθοσφαιριστή
/τρια
Οι λόγοι αυτοί θα πρέπει να αποδεικνύονται με κάθε πρόσφορο
αποδεικτικό μέσο και στοιχεία
τα οποία θα
κατατίθενται στην
Ομοσπονδία και θα εξετάζονται από την Επιτροπή Μεταγραφών η οποία
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θα εκδίδει σχετική απόφαση μετά από δημόσια συνεδρίαση των μελών
της.
Χρονικό διάστημα υποβολής των άνω αιτήσεων είναι το χρονικό διάστημα
που προβλέπεται από το άρθρο 7 περ. 1 της παρούσης , οι εκπρόθεσμες
αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές τιθέμενες στο αρχείο.

Δ. Μεταγραφή με Αποδέσμευση
Αθλητής που δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των εν ενεργεία
αθλητών
που
υποβάλλεται
στην
Ομοσπονδία
θεωρείται
ότι
αποδεσμεύθηκε από το σωματείο του και έχει το δικαίωμα να
μετεγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του κατά τη διάρκεια
της περιόδου των μεταγραφών αποδεσμευθέντων αθλητών.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή διαγραφή στον πίνακα των εν
ενεργεία αθλητών που έχουν στείλει τα σωματεία στην Ομοσπονδία μετά
τη λήξη της προθεσμίας των μεταγραφών με αποδέσμευση. Κατά πάσα
όμως περίπτωση για να εξετασθεί η μεταγραφή πρέπει η σχετική αίτηση
αποδέσμευσης να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
Επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής του οποίου σύμβαση παροχής
υπηρεσιών με Κ.Α.Ε η Σ.Α.Κ έληξε η λύθηκε καθ’ οιονδήποτε
τρόπο έχει δικαίωμα να μεταγραφεί σε ομάδα αθλητικού
σωματείου οποιασδήποτε κατηγορίας μέχρι την προηγούμενη
εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος
, της αιτήσεως του υποβαλλομένης επί ποινή απαραδέκτου
ταύτης, μόνο με συστημένη επιστολή των ΕΛΣΑ.
Σε περιπτώσεις που αθλητές σωματείων που διατηρούν ΤΑΚ ή ΚΑΕ,
έχοντες συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας των, δεν
μετεγράφησαν σε άλλο ΤΑΚ ή ΚΑΕ αυτοδυνάμως, καθίστανται ελεύθεροι,
έχοντες το δικαίωμα να εγγραφούν σε άλλο σωματείο σαν νέοι αθλητές
έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
1. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει συνολικά μόνο δέκα
(10) αθλητές από οποιαδήποτε αιτία .
2. Τα σωματεία όλων των κατηγοριών έχουν δικαίωμα να
αποκτήσουν με την διαδικασία της μεταγραφής η της
αποδέσμευσης δύο αθλητές έως και τις 30 Σεπτεμβρίου με την
προϋπόθεση ότι δεν θα ξεπεράσουν το επιτρεπόμενο όριο των
δέκα μεταγραφών.
3.Κάθε σωματείο μπορεί να αποκτήσει με μεταγραφή η
αποδέσμευση δύο (2) μόνο αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 30ο
έτος της ηλικίας του στην μεταγραφική περίοδο του 2015-16
περιλαμβάνοντας όσους αθλητές έχουν γεννηθεί το 1984 και
πριν.
4. Καλαθοσφαιριστής που εντάσσεται σε αθλητικό σωματείο μετά
την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου λόγω οποιασδήποτε μεταγραφής
αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής του στους αγώνες από την
επόμενη αγωνιστική περίοδο.
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Από την ρύθμιση της διάταξης αυτής εξαιρούνται όσοι δεν είχαν
ενταχθεί ποτέ σε Ελληνική η αλλοδαπή ομάδα , θεωρούμενοι ως
νέοι καλαθοσφαιριστές.
ΠΙΝΑΚΕ ΑΘΛΗΣΩΝ
1. Κάθε σωματείο υποχρεούται, μετά τη λήξη των μεταγραφών να
υποβάλει σε χρόνο, που καθορίζεται απο τον κανονισμό μετεγγραφών ,
πίνακες, στους οποίους θα περιλαμβάνονται οι αθλητές, που θα έχουν
δικαίωμα να χρησιμοποιηθούν κατά τη νέα αγωνιστική περίοδο, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται και αυτοί, που έχουν αποκτηθεί από τις
μεταγραφές.
2. Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να έχει στη δύναμή του είκοσι πέντε (25)
αθλητές ή είκοσι (20) αθλήτριες, γεννηθέντες-είσες έως το 1997 κατ΄
ανώτατο όριο και απεριόριστο αριθμό εφήβων, παίδων, νεανίδων και
κορασίδων.
3. Η μη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου αθλητών, που προβλέπει η
προηγούμενη παράγραφος, παρέχει το δικαίωμα της συμπλήρωσής του,
με αθλητές ή αθλήτριες, που γράφονται, για πρώτη φορά ή
επανεγγράφονται ή που αποκτούνται από αποδέσμευση, τους
τελευταίους, όμως, μέσα στην ειδική, γι΄ αυτούς χρονική περίοδο, που
καθορίζεται με τον κανονισμό μετεγγραφών
4. Σε περιπτώσεις που σωματεία αποδειχθεί ότι διατηρούν περισσότερους
από τους άνω επιτρεπόμενους αθλητές ή αθλήτριες, με απόφαση της
Ομοσπονδίας υποχρεούνται να διαγράψουν τους υπεράριθμους, κατ΄
επιλογή τους. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν, η συμμετοχή σε
αγώνες οιουδήποτε αθλητή-των , θεωρείται σαν κακή συμμετοχή με όλες
τις εκ τούτων συνέπειες.
Άρθρο 5
1.
Οι διατάξεις του άρθρου 4, περ. Γ. παρ.1 και 2 του παρόντος δεν
εφαρμόζονται για τους αθλητές που απουσιάζουν στο εξωτερικό για
λόγους σπουδών ή για επαγγελματικούς λόγους, καθώς και για τους
αθλητές εκείνους που η συμμετοχή τους στις αγωνιστικές εκδηλώσεις των
σωματείων τους οφείλεται σε ανυπέρβλητο αίτιο (π.χ. στράτευσή τους,
τραυματισμός οφειλόμενος σε οποιαδήποτε αιτία και άρνησης τους
συμμετοχής στους αγώνες κλπ. Το βάρος της απόδειξης στις περιπτώσεις
αυτές έχουν αμφότερα τα μέρη).
2. Απαγορεύεται αθλητής να αγωνισθεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο, σε
δύο (2) διαφορετικά σωματεία, σε αγώνες που διοργανώνονται στην
Ελλάδα από την αντίστοιχη αθλητική Ομοσπονδία.
3. Απαγορεύεται η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εγγραφή καλαθοσφαιριστή
που έχει μείνει ελεύθερος, στη δύναμη σωματείου, μετά την έναρξη των
διαφόρων Πρωταθλημάτων, εκτός αν τούτο προβλέπεται από διατάξεις του
παρόντος κανονισμού.

12

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΩΝ
Άρθρο 6
Πενταμελείς Επιτροπές Μεταγραφών
1. Στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης συγκροτείται, με
απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου το μήνα Ιούνιο κάθε έτους,
Πενταμελής Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε
αίτηση μετεγγραφής από οποιαδήποτε αιτία.
2. Η ανωτέρω επιτροπή αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και από τρεις φιλάθλους, οι οποίοι τουλάχιστον τα πέντε
προηγούμενα έτη δεν μετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο οποιουδήποτε
αθλητικού σωματείου, κατά προτίμηση νομικούς. Τον Πρόεδρο της
Επιτροπής ορίζει με την ίδια απόφαση το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Οι
αποφάσεις της Επιτροπής Μετεγγραφών εκδίδονται δέκα (10) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την έναρξη των διαφόρων Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ.
και επικυρώνονται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας πριν από την έναρξη των
διαφόρων πρωταθλημάτων. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητά από
τους αιτούντες μετεγγραφή, κάθε κατά την κρίση της πρόσθετο έγγραφο
στοιχείο, από το οποίο θα μπορεί να σχηματίσει ασφαλή και δίκαια
κρίση.
Το δικαίωμα αυτό έχει κατ΄ επέκταση και το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. σε κάθε
περίπτωση που από τους Κανονισμούς έχει αυτοτελές δικαίωμα έκδοσης
δελτίων (π.χ. κατηγορία ομογενών που δεν ανήκουν σε αλλοδαπό
σωματείο).
3. Η Επιτροπή Μεταγραφών σε περίπτωση που πιθανολογείται παράβαση
από οποιοδήποτε σωματείο, των όρων και των προϋποθέσεων
μετεγγραφής αθλητή, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έχει
το δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφασή της, να απορρίψει την αίτηση
μετεγγραφής και να εισηγηθεί στην Ομοσπονδία την παραπομπή των
υπευθύνων στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π), της οποίας
τυχόν απαλλακτική απόφαση δεν ανατρέπει την απορριπτική απόφαση
της Επιτροπής Μετεγγραφών.
4. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων μετεγγραφών, έχουν το δικαίωμα να
παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων σωματείων, καθώς
και οι μετεγγραφόμενοι αθλητές. Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική
για τη λήψη απόφασης.
Άρθρο 7
Φρονικό διάστημα μετεγγραφών
1. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων
ελευθέρων μεταγραφών , μεταγραφών προσωρινής διάρκειας η
μεταγραφών χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου των κλπ ορίζεται το
χρονικό διάστημα από 15-25 Ιουνίου
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2. Ειδικά για τις περιπτώσεις μετεγγραφών αποδεσμευθέντων αθλητών
(άνω των 18 ετών ) , ορίζεται το χρονικό διάστημα 1-10 Ιουλίου.
Στο χρονικό διάστημα 26 έως 30 Ιουνίου τα σωματεία θα πρέπει να
υποβάλλουν τους πίνακες αθλουμένων μελών της τρέχουσας αγωνιστικής
περιόδου.
3. Σε κάθε περίπτωση που ο αθλητής μετεγγράφεται και δεν έχει
τελειώσει η αγωνιστική περίοδος (π.χ. Διεξαγωγή Πανελληνίων
Πρωταθλημάτων), αυτό παραμένει και αγωνίζεται με το αρχικό σωματείο
του, μέχρι πέρατος των υποχρεώσεών του.
4. Κατά πάσα περίπτωση η Ομοσπονδία με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, έχει
τη δυνατότητα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον τούτο
υπαγορεύεται από σοβαρούς τεχνικούς λόγους, με την κατ΄ έτος
εκδιδόμενη από την Ομοσπονδία σχετική εγκύκλιό της.
5. Η προθεσμία μεταγραφών – εγγραφών αλλοδαπών αθλητριών,
προκειμένου για ομάδες Α1 Εθν. Κατηγορίας, λήγει 48 ώρες πριν από
την έναρξη του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας .
Άρθρο 8
Τπολογισμός ηλικίας και άλλες διατάξεις
1. Εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, όπου
απαιτείται συνδρομή ορισμένης ηλικίας, για τον υπολογισμό της,
λαμβάνεται υπόψη ως ημέρα γέννησης αυτή που προκύπτει από το
πιστοποιητικό γέννησης του αθλητή, που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή
Κοινότητα ή από τη Ληξιαρχική πράξη γέννησης αυτού.
2. Σε περίπτωση μετεγγραφής ανήλικου αθλητή απαιτείται η έγγραφη
συγκατάθεση εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα.
3. « Καλαθοσφαιριστής / τρια δεν έχει δικαίωμα να αγωνισθεί την
αυτή αγωνιστική περίοδο σε δύο Ελληνικά σωματεία . Στην
απαγόρευση αυτή περιλαμβάνεται και καλαθοσφαιριστής / τρια
που αγωνίσθηκε την αυτή αγωνιστική περίοδο σε σωματείο του
εξωτερικού και μετά την λήξη της συνεργασίας τους επιστρέψει
στην Ελλάδα .
Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τις ομάδες της Α1 Εθν. Κατηγορίας
Ανδρών και Α1 Εθν. Κατηγορίας Γυναικών οι οποίες έχουν
δικαίωμα να εντάξουν στην δύναμη τους καλαθοσφαιριστές /
τριες που αγωνίσθηκαν σε ομάδες του εξωτερικού , εκτός όμως
και εάν ο καλαθοσφαιριστής / τρια μεταγράφηκε την αυτή
αγωνιστική περίοδο από Ελληνικό σωματείο σε αλλοδαπό . »
Στην περίπτωση της Α1 Εθν. Κατηγορίας Ανδρών η ρύθμιση αυτή
ισχύει μέχρι 24 ώρες πριν την έναρξη των play offs ενώ για την
Α1 Εθν. Κατηγορία Γυναικών η ρύθμιση αυτή ισχύει μέχρι την 31η
Ιανουαρίου κάθε έτους.

