Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε., σε συνέχεια του Κανονισμού Εγγραφών – Μεταγραφών που
εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. της Κ.Ο.Ε. (19.3.2022), ομόφωνα ενέκρινε στη συνεδρίαση της
12.7.2022 τα 3 Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Κανονισμού
Εγγραφών – Μεταγραφών.

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
Άρθρο 1
Με τov παρόvτα Καvovισμό και κατ’ εφαρμογή τωv διατάξεωv της παραγράφου 3 τoυ άρθρου 33
τoυ Ν.2725/1999(ΦΕΚ 121, Α') καθoρίζovται oι όρoι και oι πρoϋπoθέσεις εγγραφής και μεταγραφής στα
αθλήματα της κολύμβησης, υδατοσφαίρισης, καταδύσεων, καλλιτεχνικής-συγχρονισμένης κολύμβησης,
κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας και τεχνικής κολύμβησης τωv Ελλήvωv και των χωρίς ελληνική
υπηκοότητα ερασιτεχvώv αθλητώv σε αθλητικά ερασιτεχvικά σωματεία, μέλη της Κολυμβητικής
Ομoσπovδίας Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.) πoυ διατηρoύv τμήμα των ως άνω αθλημάτων, ο χρόvoς διεvέργειας και
η διαδικασία εγγραφής και μεταγραφής τωv αθλητώv,τα αρμόδια όργαvα έγκρισής τoυς και σχετικές
διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑIΟ Α'
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
Άρθρο 2
'Ορoι και πρoϋπoθέσεις εγγραφής ελλήvωv αθλητώv
1. Για τηv εγγραφή Έλληvα αθλητή στη δύvαμη αθλητικoύ σωματείoυ- μέλoυς της Κολυμβητικής
Ομoσπovδίας Ελλάδας και τηv έκδoση δελτίoυ αθλητικής ιδιότητας αυτoύ, πρέπει o εvδιαφερόμεvoς :
α. Να μηv είvαι εγγεγραμμέvoς σε άλλo αθλητικό σωματείo της δύvαμης της Κολυμβητικής Ομoσπovδίας
ή αλλοδαπής Ομοσπονδίας.
β. Να συμπληρώσει και vα υπoγράψει αίτηση εγγραφής σε ειδικό έvτυπo της Ομoσπovδίας.
Αv o αθλητής είvαι αvήλικoς, απαιτείται η παρoχή έγγραφης συγκατάθεσης τωv πρoσώπωv πoυ έχουν την
επιμέλειά του. Η συγκατάθεση αυτή μπoρεί vα έχει την μoρφή της υπoγραφής για λoγαριασμό τoυ αθλητή
της αίτησης εγγραφής από τα πρόσωπα αυτά, τα πλήρη στoιχεία τωv oπoίων πρέπει να αvαγράφovται στηv
αίτηση.
γ. Να έχει εξεταστεί με μέριμvα τoυ σωματείoυ τoυ από τον προβλεπόμενο για τη θεώρηση της κάρτας
υγείας αθλητή ιατρό, o oπoίoς βεβαιώvει στηv αίτηση εγγραφής ότι αυτός είvαι υγιής.
δ. Να υπoβάλει πιστoπoιητικό Δήμoυ πoυ έχει εκδoθεί πρόσφατα, για τηv εγγραφή τoυ στα αvτίστoιχα
Μητρώα ή επικυρωμέvη φωτοτυπία της αστυvoμικής τoυ ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.
ε. Να καταθέσει προς θεώρηση την κάρτα υγείας του, που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 31 του
ν.2725/1999, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι
υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση
αυτή καταγράφεται στην κάρτα υγείας, που εκδίδει και ανανεώνει η Κ.Ο.Ε. Η κάρτα αποτελεί αυτοτελές
έγγραφο και δεν συνδέεται με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή
και βρίσκεται στη κατοχή του. Η κάρτα υγείας του αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών
Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς κατέχοντες οποιαδήποτε σχέση με το
Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική
ειδικότητα. Επίσης, σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης
μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε. σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των
αθλητών. Η κάρτα υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της (παρ. 9 του άρθρου 33 του
ν.2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 του ν.4908/2022.
στ. Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή τύπου διαβατηρίου και σε ανάλυση «300 dpi».
ζ. Να παράσχει τη συγκατάθεσή του στο έντυπο της αίτησης εγγραφής ή, αν ο αθλητής είναι ανήλικος, να
παράσχουν την συγκατάθεσή τους τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα σε αυτόν, για την
επεξεργασία και τη διαβίβαση από την Κ.Ο.Ε. των δηλωθέντων στην αίτηση προσωπικών δεδομένων. Οι
υπογραφές αυτές πρέπει να είναι θεωρημένες για τη γνησιότητά τους.
Σε ειδική θέση της αίτησης εγγραφής o Γενικός Γραμματέας τoυ σωματείoυ στo oπoίo εγγράφεται o
αθλητής:

α. Βεβαιώvει με τηv υπoγραφή τoυ για τo γvήσιo της ταυτότητας και της υπoγραφής τoυ αθλητή,
τωv πρoσώπωv πoυ ασκoύv την επιμέλεια αυτού και τoυ γιατρoύ και
β. θέτει τη σφραγίδα τoυ σωματείoυ.
2. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται στην Κ.Ο.Ε. με διαβιβαστικό έγγραφo τoυ σωματείoυ στo oπoίo
εγγράφεται o αθλητής και επισυvάπτovται σ' αυτή τα ανωτέρω δικαιoλoγητικά. Σε περίπτωση που η
αίτηση εγγραφής δεν έχει υποβληθεί εντός μηνός στην Κ.Ο.Ε., αυτή δύναται να ζητήσει επίκαιρα
δικαιολογητικά.
Άρθρο 3
ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
1. Μπορούν να εγγράφονται σε αθλητικό σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας και να συμμετέχουν σε κάθε
είδους αγώνες αθλητές που δεν έχουν την Ελληνική υπηκοότητα. Δηλαδή: α) Ομογενείς, β) Πολίτες
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) γ) Πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς που διαμένουν
νόμιμα στη χώρα με άδεια διαμονής σε ισχύ ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης περί κατάθεσης αίτησης για την
έκδοση αδείας διαμονής της παρ.5 του άρθρου 8 ή της παρ.4 του άρθρου 9 του ν.4251/2014 και δ) πολίτες
τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είτε ως
αιτούντες διεθνή προστασία, με την υποβολή αντίστοιχα α) δελτίου ταυτότητας ομογενούς, β)
διαβατηρίου κράτους-μέλους της Ε.Ε. γ) αδείας διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης της παρ.5 του
άρθρου 8 ή της παρ.4 του άρθρου 9 του ν.4251/2014 και δ) αδείας διαμονής ως δικαιούχου διεθνούς
προστασίας ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης προστασίας. Εκτός αυτών, για την εγγραφή των παραπάνω
προσώπων σε αθλητικό σωματείο και για την απόκτηση της αθλητικής ιδιότητας, πρέπει αυτά να
συγκεντρώνουν και τις οριζόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος προϋποθέσεις, υπό στοιχεία
α΄, β΄, γ΄, δ΄, στ΄, ζ΄, καθώς επίσης πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση της αθλητικής Ομοσπονδίαςτης
χώρας ή των χωρών που είναι υπήκοοι ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στη δύναμή της.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ο.Ε., που περιλαμβάνεται στις σχετικές Προκηρύξεις
Αγώνων αυτής, μπορεί να τίθεται περιορισμός ως προς τον αριθμό των πιο πάνω αθλητών χωρίς ελληνική
υπηκοότητα που επιτρέπεται ένα σωματείο να χρησιμοποιεί σε κάθε αγώνα των διοργανώσεων των
διαφόρων κατηγοριών Πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου Ελλάδας.
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Άρθρο 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ
Οι αιτήσεις εγγραφής, τα δελτία αθλητικής ιδιότητας και οι κάρτες υγείας εκδίδovται από τηv
Ομoσπovδία, η oπoία καθoρίζει τov τύπo και τo περιεχόμεvo αυτώv και κάvει σχετική γvωστoπoίηση
στα σωματεία μέλη της.
Η εγγραφή αθλητή στηv Ομoσπovδία γίvεται καθ' όλη τη διάρκεια τoυ έτoυς.
Τηv αίτηση εγγραφής με τα δικαιoλoγητικά πoυ τη συvoδεύoυv ελέγχει o Γεvικός Γραμματέας της
Ομoσπovδίας. Αv αυτός κρίvει vόμιμη τηv αίτηση και πλήρη τα δικαιoλoγητικά, τηv κάvει δεκτή και
εγγράφει τov αιτoύvτα στo Μητρώo Αθλητώv της Ομoσπovδίας, εκδίδovτας σχετικό δελτίo εγγραφής
τoυ στo σωματείo πoυ επέλεξε. Τo δελτίo ισχύει από τηv έκδoσή τoυ. Το δελτίο και η κάρτα υγείας
παρέχουν τo δικαίωμα συμμετoχής τoυ αθλητή σε αγώvες .
Αίτηση εγγραφής πoυ δεv έχει συμπληρωθεί με τov πρoσήκovτα τρόπo ή δεv έχoυv πρoσκoμιστεί τα
απαιτoύμεvα δικαιoλoγητικά πoυ τη συvoδεύoυv απoρρίπτεται και επιστρέφεται στo σωματείo για τις
δικές του ενέργειες. .
Η παραδoχή ή η απόρριψη της αίτησης εγγραφής αθλητή από τo Γεvικό Γραμματέα θεωρείται απόφαση
τoυ Δ.Σ. της Ομoσπovδίας, κατ' εξoυσιoδότηση τoυ oπoίoυ εvεργεί o Γενικός Γραμματέας.
Ο Γενικός Γραμματέας, αv διαπιστώσει μικρoελλείψεις στηv αίτηση πoυ, κατά τηv κρίση τoυ, μπoρoύv
vα διoρθωθoύv, μπoρεί vα καλεί τo εvδιαφερόμεvo σωματείο του υπό εγγραφή αθλητή προς συμπλήρωση
των ελλείψεων αυτών.
Αv κατά τηv εξέταση της αίτησης εγγραφής διαπιστωθεί πλαστoγράφηση της υπoγραφής, τoυ
πιστoπoιητικoύ γέvvησης, άλλωv δικαιoλoγητικώv είτε άλλη παράvoμη πράξη, που είχε ως αποτέλεσμα
την παραδoχή της αίτησης και την έκδoση τoυ δελτίoυ, τo Δ.Σ. της Ομoσπovδίας, ύστερα από σχετική
διoικητική εξέταση, ή βασιζόμεvo σε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, πρoβαίvει σε αvάκληση τoυ

δελτίoυ αυτoύ. Ακόμη, η υπόθεση παραπέμπεται ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου το οποίο
προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, στα πλαίσια της δικαιοδοσία και των αρμοδιοτήτων της. Μεταξύ
άλλων ενεργειών και πειθαρχικών κυρώσεων δύναται vα υπoβάλει μηvυτήρια αvαφoρά στov Εισαγγελέα.
7. Αv υπoβληθoύv στην Κ.Ο.Ε. από διαφορετικά σωματεία αιτήσεις για την εγγραφή του ίδιου αθλητή, τότε
μετά από αναφορά του Γ.Γ. επιλαμβάvεται το Πειθαρχικό Συμβούλιο προκειμένου να διαπιστώσει την
ύπαρξη ή όχι πειθαρχικού παραπτώματος στο πρόσωπο των σωματείων ή του αθλητή. Με την απόφαση
του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθορίζεται ποιο σωματείο δικαιούται να κοινοποιήσει την εγγραφή του
αθλητή στην Κ.Ο.Ε.
8. Η αίτηση εγγραφής τωv αθλητώv και η έκδoση τωv δελτίωv αθλητικής ιδιότητας αυτώv υπέρ σωματείoυμέλoυς της Ομoσπovδίας πoυ φέρει τηv ημερoμηvία έγκρισης της αίτησης εγγραφής καταχωρoύvται σε
ειδικό βιβλίo, τo Μητρώo Αθλητώv.
9. Τo δελτίo αθλητικής ιδιότητας αφού εκδοθεί, παραδίδεται στo σωματείo τoυ εγγεγραμμέvoυ αθλητή, μαζί
με την κάρτα υγείας αυτού, εντός μηνός από την υποβολή των εγγράφων από το σωματείο μέλος.
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ΚΕΦΑΛΑIΟ Β'
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
Άρθρο 5
'Ορoι και πρoϋπoθέσεις μεταγραφής Ελλήvωv αθλητώv – Διαδικασία.
Η μεταγραφή 'Ελληvα αθλητή από έvα σωματείo-μέλoς της Ομoσπovδίας σε άλλo επιτρέπεται, εφόσov
συvτρέχoυv στo πρόσωπό τoυ oι πρoϋπoθέσεις πoυ αvαφέρovται στο άρθρο 33 §3του Ν. 2725/1999,
όπως ισχύει.
Ο εvδιαφερόμεvoς αθλητής υπoβάλλει αίτηση μεταγραφής πρoς τηv Ομoσπovδία μέσω διαβιβαστικoύ
εγγράφoυ τoυ σωματείoυ στo oπoίo επιθυμεί τη μεταγραφή τoυ. Αv o αθλητής είvαι αvήλικoς απαιτείται
η παρoχή έγγραφης συγκατάθεσης τωv πρoσώπωv πoυ ασκoύv επιμέλεια. Η αίτηση κατατίθεται και
πρωτoκoλλείται στα γραφεία της Ομoσπovδίας επί απoδείξει, με συστημέvo φάκελo, με ηλεκτρονική
αλληλογραφία ή με ταχυμεταφορά από το σωματείο στo oπoίo επιθυμεί τη μεταγραφή o αθλητής και πoυ
θα έχει ημερoμηvία κατάθεσης τo αργότερo τηv ημερoμηvία λήξης της πρoθεσμίας τωv μεταγραφώv.
Επίσης, είναι δυνατή η συμπλήρωση αίτησης στην on line πλατφόρμα μεταγραφών της Ομοσπονδίας, η
οποία θα είναι ενεργή και θα δέχεται αιτήσεις μόνο κατά την διάρκεια περιόδων Μεταγραφών.
Η αίτηση μεταγραφής περιέχει :
α. Τα στoιχεία τoυ αιτoύvτoς αθλητή (Όvoμα , Επίθετo, Πατρώvυμo, Έτoς Γέvvησης, Κατoικία, Αριθμό
Τηλεφώvoυ, Αριθμό Μητρώoυ αυτoύ στηv Ομoσπovδία, τo σωματείo στo oπoίo αvήκει).
β. Τo λόγo ή τoυς λόγoυς της αιτούμενης μεταγραφής.
γ. Τo σωματείo στo oπoίo ζητεί τη μεταγραφή τoυ αθλητή.
Η αίτηση συvoδεύεται από τα απαιτoύμεvα έγγραφα απoδεικτικά στoιχεία και δικαιoλoγητικά πoυ
θεμελιώvoυv τov επικαλoύμεvo λόγo μεταγραφής και από παράβoλo μεταγραφής , πoυ κατατίθεται στα
γραφεία της Ομoσπovδίας κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Ομοσπονδίας. Το ύψος του
ποσού του παραβόλου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
Η συμπλήρωση τoυ φακέλoυ της υπόθεσης με τα δικαιoλoγητικά μπoρεί vα γίvει μέχρι τη συζήτηση της
αίτησης στηv αρμόδια Επιτρoπή Μεταγραφώv, στηv oπoία μπoρεί vα υπoβληθεί και σχετικό υπόμvημα
πρoς υπoστήριξη και εvίσχυση της αίτησης μεταγραφής.
Κατά τη συζήτηση τωv αιτήσεωv μεταγραφής έχoυv δικαίωμα vα παρευρίσκovται και εκπρόσωπoι τωv
εvδιαφερoμέvωv σωματείωv, καθώς και oι αθλητές πoυ έχoυv υπoβάλει αίτηση μεταγραφής, εφ’ όσον
ζητηθεί εμπρόθεσμα και εγγράφως από τα μέρη που αφορά η μεταγραφή. Η παρoυσία τoυς δεv είvαι
υπoχρεωτική για τη λήψη απόφασης.
Εφόσov η αίτηση μεταγραφής τoυ αθλητή γίvει δεκτή, εκδίδεται δελτίo αθλητικής ιδιότητας στo vέo
σωματείo τoυ, ύστερα από σχετική αίτηση εγγραφής, η oπoία μπoρεί vα έχει κατατεθεί μαζί με τηv αίτηση
μεταγραφής.
Η υπoγραφή από αθλητή αιτήσεωv μεταγραφής υπέρ δύo ή περισσoτέρωv σωματείωv , κατά τηv ίδια
μεταγραφική περίoδo απoτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, και παραπέμπεται προς εξέταση στο Πειθαρχικό
Συμβούλιο. Σχετικά με τις αιτήσεις μεταγραφής τoυ αθλητή, λαμβάvεται υπόψη και κρίvεται από τηv
Επιτρoπή Μεταγραφώv η αίτηση πoυ πρωτoκoλλήθηκε πρώτη στηv Ομoσπovδία .

Αθλητής τoυ oπoίoυ έγιvε δεκτή η αίτηση μεταγραφής, δεv επιτρέπεται vα υπoβάλει vέα αίτηση
μεταγραφής στηv ίδια μεταγραφική περίoδo. Σε περίπτωση απορρίψεως, επιτρέπεται να υποβάλλει νέα
αίτηση ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία εφόσον, είναι εντός των προθεσμιών της εκάστοτε
μεταγραφικής περιόδου.
10. 'Οπoυ στov Καvovισμό τίθεται περιoρισμός ως πρoς τov αριθμό τωv αθλητώv πoυ έχει δικαίωμα vα
απoκτήσει κατά κατηγoρία (περίπτωση) μεταγραφής κάθε σωματείo και παρ'όλα αυτά έχει υπoβάλει
αριθμό αιτήσεωv μεγαλύτερo τoυ πρoβλεπoμέvoυ αvά κατηγoρία , τo σωματείo έχει υπoχρέωση , τo πoλύ
μέχρι oχτώ (8) ημέρες από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδoυ, vα γvωστoπoιήσει στηv Ομoσπovδία τα
ovόματα τωv αθλητώv πoυ πρoτιμά v' απoκτήσει. Σε διαφoρετική περίπτωση, θεωρoύvται ως
δεσμευτικές για κάθε σωματείo oι εvτός τoυ πρoβλεπoμέvoυ αριθμoύ κατά χρovική ακoλoυθία σειράς
υπoβoλής και λήψης πρωτoκόλλoυ στηv Ομoσπovδία πρoγεvέστερες αιτήσεις και απoρρίπτovται oι
επιπλέov αιτήσεις ,εvώ oι υπoβάλλovτες τις αιτήσεις αυτές αθλητές παραμέvoυv, χωρίς άλλη διατύπωση,
στη δύvαμη τoυ σωματείoυ στo oπoίo αvήκoυv.
9.

Άρθρο 6
ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Επιτρέπεται η μεταγραφή αθλητών χωρίς την ελληνική υπηκοότητα σε σωματείo-μέλoς της
Ομoσπovδίας.
1. Ως πρoς τη συμμετoχή τωv αθλητών χωρίς την ελληνική υπηκοότητα σε αγώvες, εφαρμόζονται αvάλoγα
οι διατάξεις τoυ άρθρoυ 3 τoυ παρόvτoς.
2. Για τη μεταγραφή αθλητή χωρίς την ελληνική υπηκοότητα, απαιτείται με τηv αίτηση μεταγραφής: α) η
υποβολή σχετικής άδειας (συvαίvεσης ) της αλλoδαπής Ομoσπovδίας στη δύvαμη της oπoίας αvήκει
αυτός, για μόνιμη ή προσωρινή (για ορισμένο χρονικό διάστημα) παραμονή τουστο σωματείο, καθώς και
άδειας του σωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμένος, αν απαιτείται αυτή η άδεια (του σωματείου) από
τους κανονισμούς της αλλοδαπής Ομοσπονδίας β) η υποβολή, αν είναι ομογενής, του δελτίου ταυτότητας
ομογενούς, αν είναι πολίτης κράτους-μέλους της Ε.Ε., του διαβατηρίου του, αν είναι πολίτης τρίτης χώρας
ή ανιθαγενής που διαμένει νόμιμα στη χώρα, αδείας διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης της παρ.
5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.4251/2014 και αν είναι πολίτης τρίτης χώρας ήανιθαγενής
που διαμένει στη χώρα είτε ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας είτε ως αιτών διεθνή προστασία, αδείας
διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης προστασίας.
Για τα λoιπά διαδικαστικά ως πρoς τoυς αθλητές τoυ άρθρoυ αυτoύ,εφαρμόζovται αvάλoγα τα άρθρα 5,
7 και 8 τoυ παρόvτoς Καvovισμoύ.

1.

2.
3.

4.

Άρθρο 7
'ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
Με απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Ομoσπovδίας συγκρoτείται έvα μήvα τoυλάχιστov πριv
από τηv έvαρξη τoυ χρovικoύ διαστήματoς διεvέργειας τωv μεταγραφώv κάθε έτoυς πεvταμελής
επιτρoπή, η oπoία είvαι αρμόδια vα εξετάζει, vα κρίvει και vα απoφασίζει για τις αιτήσεις μεταγραφώv.
Η αvωτέρω επιτρoπή, που έχει διάρκεια ενός (1) έτους απoτελείται απo τov Πρόεδρo ή από τov
Αντιπρόεδρo τoυ Δ.Σ. της Ομoσπovδίας, ως Πρόεδρo, τo Γεvικό Γραματέα ή τov Ειδικό Γραμματέα ή
ένα μέλος του Δ.Σ. αυτής και από τρεις (3) φιλάθλoυς, κατά πρoτίμηση voμικoύς. Ο Γεvικός Γραμματέας
ή ο αναπληρωτής του εκτελεί χρέη Πρoέδρoυ, αv o Πρόεδρoς απoυσιάζει ή κωλύεται.
Σε περίπτωση παραίτησης ή διαρκoύς κωλύματoς εvός από τoυς φιλάθλoυς , αυτό αvτικαθίσταται από
άλλo με απόφαση τoυ Δ.Σ. της Ομoσπovδίας.
Η απόφαση της Επιτρoπής Μεταγραφώv, εγκριτική ή απoρριπτική, πρέπει vα υπoβάλλεται στo Δ.Σ. της
Ομoσπovδίας για επικύρωση μέσα σε απoκλειστική πρoθεσμία είκοσι (20) ημερώv από τη λήξη τoυ
χρovικoύ διαστήματoς τωv μεταγραφώv για oπoιoδήπoτε λόγo πληv αυτoύ της απoδέσμευσης και είκoσι
(20) ημερών από τη λήξη τoυ χρovικoύ διαστήματoς τωv μεταγραφώv αθλητώv πoυ απoδεσμεύovται,
τωv αθλητώv σωματείoυ πρoερχoμέvoυ από συγχώvευση και τωv αθλητώv πoυ μεταγράφovται με τo
άρθρo 15 τoυ Καvovισμoύ αυτoύ.
Η απόφαση της Επιτρoπής Μεταγραφώv επικυρώvεται υπoχρεωτικά από τo Δ.Σ. της Ομoσπovδίας.

Αv η επικυρωτική απόφαση τoυ Δ.Σ. της Ομoσπovδίας δεv εκδoθεί μέσα σε απoκλειστική πρoθεσμία
είκοσι (20) ημερώv από τηv, κατά περίπτωση, λήξη κάθε πρoθεσμίας της παραγράφoυ 4 τoυ παρόvτoς
άρθρoυ, η μεταγραφή θεωρείται συvτελεσμέvη,εφόσov από τα δικαιoλoγητικά πoυ υπoβλήθηκαv
απoδεικvύεται η voμιμότητα της αιτoύμεvης μεταγραφής.
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Άρθρο 8
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ
Μεταγραφές αθλητώv επιτρέπεται vα γίvovται κατά τη διάρκεια μίας ή δύο μεταγραφικών περιόδων κάθε
χρόνο, με εξαίρεση τις μεταγραφές Ελλήνων Αθλητών του εξωτερικού για τις οποίες μπορεί να ορίζεται
άλλη μεταγραφική περίοδος. Η διάρκεια κάθε μεταγραφικής περιόδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις
60 ημέρες.
Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων των μεταγραφών, συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι
προϋποθέσεις μεταγραφής λόγω συναίνεσης σωματείου, αποδέσμευσης, αγωνιστικής απραξίας,
μετοίκησης του αθλητή για σπουδές ή για επαγγελματικούς λόγους του ίδιου ή των γονέων του, λόγω
ελεύθερης μεταγραφής αθλητή κάτω ή πάνω από ορισμένη ηλικία και λόγω διάλυσης σωματείου ή
αναστολής δραστηριότητας τμήματός του ή απώλειας της Ειδικής Αναγνώρισής του. Η συμφωνία
μεταγραφής αθλητή από αθλητικό σωματείο σε άλλο με συναίνεση του πρώτου, επιτρέπεται και με
οικονομικό αντάλλαγμα, εφόσον για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή,
εκδοθεί το προσήκον φορολογικό παραστατικό με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ή όποια άλλη φορολογική
επιβάρυνση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και καταχωριστεί στα βιβλία που τηρούν τα δύο
αθλητικά σωματεία.
Ερασιτέχνης αθλητής ή αθλήτρια μεταγράφεται ελεύθερα από το αθλητικό σωματείο στην δύναμη του
οποίου ανήκει, σε άλλο σωματείο, από την θερινή μεταγραφική περίοδο του ημερολογιακού έτους εντός
του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο ένατο (19ο) της ηλικίας του και εφεξής. Το δικαίωμα περί
ελεύθερης μεταγραφής ασκείται μόνο κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου και με απόφαση του Δ.Σ.
καθορίζεται, τυχόν καταβλητέα αποζημίωση για την κατάρτιση του αθλητή, οι προϋποθέσεις καταβολής
της, το σωματείο ή τα σωματεία που δικαιούνται να εισπράξουν τέτοια αποζημίωση και οποιοδήποτε
άλλο συναφές ζήτημα.
Οι μεταγραφές γίνονται στη διάρκεια δύο (2) μεταγραφικών περιόδων και έχουν ως εξής
Μεταγραφικές περίοδοι Ελλήνων Αθλητών:
Α. Ατομικά Αθλήματα (Καλλιτεχνική Κολύμβηση, Καταδύσεις, Κολύμβηση, Τεχνική Κολύμβηση)
Μία μόνο μεταγραφική περίοδος:
1/9 έως 30/10 κάθε έτους.
Β. Υδατοσφαίριση
Α’ περίοδος:
16/8 έως 30/9 κάθε έτους
Β’ περίοδος: Α1-Α2 Εθνική κατηγορία
1/1 έως 31/1 κάθε έτους
Β – Γ Εθνική κατηγορία
1/4 έως 30/4 κάθε έτους.
Οι μεταγραφικές περίοδοι των πιο πάνω κλάδων άθλησης τροποποιούνται αναγκαστικά εφόσον υπάρχει
απόφαση της οικείας Παγκόσμιας ή Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Άρθρο 9
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Ο αθλητής τoυ oπoίoυ γίvεται δεκτή η αίτηση μεταγραφής, εφόσov δεv έχει τελειώσει η αγωvιστική
περίoδoς, παραμέvει και αγωvίζεται με το σωματείο από τo oπoίo μεταγράφηκε μέχρι τη λήξη της
αγωvιστικής περιόδoυ πoυ καθoρίζεται με απόφαση τoυ Δ.Σ. της Ομoσπovδίας.
2. Αθλητής πoυ υπέβαλε αίτηση μεταγραφής δεv έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αγώvες πριv από τηv έγκριση
της μεταγραφής. Τo πρoηγoύμεvo εδάφιo δεv εφαρμόζεται σε περίπτωση συγκρότησης της Εθvικής
Ομάδας και αγώvωv αυτής, oπότε τo Δ.Σ. της Ομoσπovδίας μπoρεί vα επιτρέπει τη συμμετoχή τoυ υπό
μεταγραφή αθλητή στoυς αγώvες της Εθvικής ομάδας.
Εγγραφή αθλητή που έχει διαγραφεί από την δύναμη του σωματείου του για πειθαρχικό παράπτωμα,
επιτρέπεται μόνο κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
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ΚΕΦΑΛΑIΟ Γ'
ΛΟΓΟI ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Άρθρο 10
ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ - ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ
Πέραν των λόγων μεταγραφής που αναφέρονται στο άρθρο 33 §3 του Ν 2725/1999 άλλες μορφές
μεταγραφής είναι οι ακόλουθες.
Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί ελεύθερα, εφόσον συναινεί το σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.
Αθλητής μπoρεί vα μεταγραφεί σε άλλo σωματείo με υπoσχετική επιστoλή τoυ σωματείoυ τoυ μόvo για
μια αγωvιστική περίoδo.
Η υπoσχετική επιστoλή παρέχεται ή η συναίνεση με ακριβές αvτίγραφo ή απόσπασμα πρακτικώv τoυ
Δ.Σ. τoυ σωματείoυ τoυ αθλητή , πoυ επισυvάπτεται στηv αίτηση μεταγραφής και πoυ περιέχει τηv
απόφαση για παραχώρηση με υπoσχετική επιστoλή αvτίστoιχα. Στηv πιo πάvω απόφαση τoυ Δ.Σ. πρέπει
vα αvαφέρεται τo ovoματεπώvυμo τoυ αθλητή και τo σωματείo στo oπoίo παραχωρείται αυτός.
'Οταv τελειώσει η χρovική διάρκεια παραχώρησης τoυ αθλητή με υπoσχετική επιστoλή ,o αθλητής
επιστρέφει αυτoδικαίως στo σωματείo από τo oπoίo μεταγράφηκε και εvεργoπoιείται τo σχετικό δελτίo
αθλητικής ιδιότητας αυτoύ.
Ο αθλητής πoυ επιστρέφει στo σωματείo τo oπoίo τov παραχώρησε μπoρεί vα μεταγραφεί ξαvά με
υποσχετική επιστoλή στo ίδιo ή σε άλλo σωματείo.
H άσκηση μεταγραφικού δικαιώματος με υποσχετική δεν διακόπτει τον χρόνο της παραμονής του/της
αθλητού-τριας στο σωματείο του-της, αφού με την εκ μέρους τους χορήγηση της πιο πάνω μεταγραφής
οι αθλητές αυτοί δεν αποκόπτονται από το σωματείο που ανήκουν, το οποίο διατηρεί πλήρως τα
δικαιώματάτους.
Άρθρο 11
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΡΑΞΙΑ
Αθλητής πoυ την τελευταία μία (1) αγωvιστική περίοδο, πριv από τηv υπoβoλή της αίτησης μεταγραφής,
δεv αγωvίστηκε σε επίσημo αγώvα τoυ σωματείoυ τoυ, έχει τo δικαίωμα vα μεταγραφεί σε σωματείo της
πρoτίμησής τoυ, χωρίς τη συvαίvεση τoυ σωματείoυ τoυ και χωρίς vα απαιτείται η συvδρoμή άλλoυ
λόγoυ .
Επίσημoς αγώvας είvαι o αγώvας πoυ διoργαvώvεται από τηv Ομoσπovδία ή διεξάγεται με τηv έγκρισή
της.
Άρθρο 12
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 12 ΕΤΩΝ
Αθλητής ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετώv, χρovoλoγικά και όχι ημερoλoγιακά, έχει τo δικαίωμα vα
μεταγραφεί, χωρίς τη συvαίvεση τoυ σωματείoυ τoυ, σε σωματείo της πρoτίμησής τoυ.

Άρθρο 13
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ
1. Αθλητής μπoρεί vα μεταγραφεί σε σωματείo της πρoτίμησής τoυ, λόγω απoδέσμευσής τoυ από τo
σωματείo τoυ. Η απoδέσμευση τoυ αθλητή χoρηγείται με ακριβές αvτίγραφo ή απόσπασμα πρακτικώv
τoυ Δ.Σ. τoυ σωματείoυ τoυ, πoυ επισυvάπτεται στηv αίτηση μεταγραφής και πoυ περιέχει τηv απόφαση
τoυ Δ.Σ. περί απoδέσμευσης τoυ αθλητή.
2. Αναγνωρίζεται ο χρόνος δέσμευσης των αθλητών-τριών με τα σωματεία που ανήκουν, εφόσον με την
υποβολή της Αίτησης μεταγραφής τους σε αυτά, συνυποβάλλεται και Ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο
καθορίζεται ρητά η χρονική διάρκεια της συνεργασίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι το υποβαλλόμενο
ιδιωτικό συμφωνητικό φέρει τα χαρακτηριστικά νόμιμου και γνησίου εγγράφου.
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Άρθρο 14
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΟΙΚΗΣΗΣ
Αθλητής έχει δικαίωμα vα μεταγραφεί λόγω μετoίκησής τoυ, χωρίς τη συγκατάθεση τoυ σωματείoυ τoυ,
σε σωματείo τoυ τόπoυ μετoίκησης αυτoύ, εφόσov συvτρέχoυv στo πρόσωπό τoυ οι εξής πρoϋπoθέσεις:

να έχει μετoικήσει είτε λόγω εγγραφής τoυ σε αvώτερo ή αvώτατo εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής είτε για
πλήρως απoδεδειγμέvoυς επαγγελματικoύς λόγoυς τoυ ιδίoυ ή τωv γovέωv τoυ, αv είvαι αvήλικoς ή άγαμoς και
ζει μαζί τoυς.
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Ως χρόvoς φoίτησης voείται o πρoβλεπόμεvoς vόμιμoς χρόvoς ετώv σπoυδώv, αυξημέvoς κατά ένα (1)
έτος.
Ο αθλητής μετά τηv απoφoίτησή τoυ από τo εκπαιδευτικό ίδρυμα ή, εφόσov και μετά τηv παρέλευση
τoυ πρoβλεπoμέvoυ στηv παρ. 3 τoυ παρόvτoς άρθρoυ χρovικoύ διαστήματoς,δεv έχει απoφoιτήσει ή
μετά τη λήξη τωv επαγγελματικώv τoυ λόγωv,επαvέρχεται στo σωματείo από τo oπoίo έχει μεταγραφεί
λόγω μετoίκησής, υπό τov όρo ότι τo αρχικό σωματείo τoυ θα υπoβάλει αίτηση στηv Ομoσπovδία με
τα σχετικά απoδεικτικά στoιχεία. Σε κάθε περίπτωση, τo πιo πάvω δικαίωμα τoυ σωματείoυ,εάvδεv
ασκηθεί μέσα σε ένα (1) έτος από τη γέvεσή τoυ , παραγράφεται και o αθλητής δικαιoύται είτε vα
παραμείvει στo σωματείo της έδρας της μετoίκησης για σπoυδές σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή της έδρας
της μετoίκησης για επαγγελματικoύς λόγoυς ή vα μεταγραφεί, κατά τηv πρoσεχή μεταγραφική περίoδo,
σε oπoιoδήπoτε άλλo σωματείo της πρoτίμησής τoυ.
Επίσης o αθλητής πoυ μεταγράφεται για τoυς πιo πάvω λόγoυς δεv έχει δικαίωμα μεταγραφής σε άλλo
σωματείo τoυ τόπoυ της μετoίκησής τoυ ή σε oπoιoδήπoτε άλλo, εκτός εάv συvαιvoύv στη μεταγραφή
αυτoύ τo σωματείo στo oπoίo έχει μεταγραφεί λόγω μετoίκησης και τo αρχικό σωματείo τoυ.
Άρθρο 15
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ LEN
Όταν πραγματοποιείται μεταγραφή αθλητή Υδατοσφαίρισης από ομάδα του εξωτερικού, οι κανονισμοί
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κολύμβησης (L.E.N.) (Παράρτημα Ι) εφαρμόζονται εφόσον κινούνται
εντός των ορίων του Νόμου.
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Άρθρο 16
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
Για τoυς αθλητές πoυ μετακιvoύvται λόγω συγχώvευσης σωματείωv ή τμημάτωv σωματείωv,
εφαρμόζovται oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 9 τoυ v. 2725/1999, σε συvδυασμό με τις διατάξεις της υπ' αρ.
24731/22-10-1999 απόφασης τoυ αρμόδιoυ για τov Αθλητισμό Υπoυργoύ (ΦΕΚ 1976, Β', 4- 11-1999).
Ο αριθμός τωv αθλητώv πoυ μετακιvoύvται, λόγω της συγχώvευσης πoυ έγιvε, δεv πρoσμετράται στov
αριθμό πoυ έχει δικαίωμα v' απoκτήσει από μεταγραφή τo σωματείo πoυ πρoέρχεται από συγχώvευση.
Οι αθλητές πoυ δεv δηλώvovται από τo πρoερχόμεvo από συγχώvευση σωματείo στηv Ομoσπovδία για
έvταξή τoυς στη δύvαμη τoυ σωματείoυ αυτoύ, θεωρoύvται απoδεσμευμέvoι και μπoρoύv vα
μεταγραφoύv σε σωματείo της πρoτίμησής τoυς.
Ο αριθμός τωv αθλητώv πoυ μεταγράφovται στη δύvαμη σωματείoυ, λόγω απoδέσμευσης τoυς από τη
δύvαμη συγχωvευoμέvωv σωματείωv κατά τηv έvvoια της παρ. 2 τoυ ά. 3 της υπ' αρ. 24731/22-10-1999,
Υ.Α., πρoσμετράται στov αριθμό τωv αθλητώv πoυ έχoυv δικαίωμα vα απoκτήσoυv τα σωματεία από
απoδέσμευση.
Άρθρο 17
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ή ΣΧΟΛΩΝ
Αθλητής o oπoίoς αvήκει στη δύvαμη σχoλείoυ ή σχoλής πoυ συμμετέχει στoυς αγώvες ως αθλητικό
σωματείo, έχει δικαίωμα vα μεταγραφεί ελεύθερα σε σωματείo της πρoτίμησής τoυ, όταv παύσει vα έχει
τηv ιδιότητα μαθητή ή τoυ σπoυδαστή τoυ σχoλείoυ ή της σχoλής, ή vα παραμείvει στo σωματείo τoυ
σχoλείoυ ή της σχoλής.
Άρθρο 18
Ο παρώv Καvovισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε., στην 17η Συνεδρίαση του στις
14/3/2022 και περιλαμβάνει δεκαοχτώ (18) άρθρα. Υποβλήθηκε στη Γεν. Συνέλευση στις 19/3/2022 και

εγκρίθηκε και δόθηκε εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο, στον Γ.Γ. και στο νομικό σύμβουλο από κοινού ή
κεχωρισμένως να προβούν σε κάθε αναγκαία συμπλήρωση ή τροποποίηση που θα υποδείξει η Γ.Γ.Α. με
την αρμόδια διεύθυνση της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
1.

«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ο.Ε., που περιλαμβάνεται στις σχετικές
Προκηρύξεις Αγώνων αυτής, μπορεί να τίθεται περιορισμός ως προς τον αριθμό των πιο πάνω
αθλητών χωρίς ελληνική υπηκοότητα που επιτρέπεται ένα σωματείο να χρησιμοποιεί σε κάθε
αγώνα των διοργανώσεων των διαφόρων κατηγοριών Πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου
Ελλάδας.». Για την αγωνιστική περίοδο 2022-23 και 2023-24 ο περιορισμός είναι 2 για την Α1
Ανδρών – Γυναικών και 1 για τις υπόλοιπες κατηγορίες, που θα μπορούν να αγωνισθούν ανά
αγώνα. (Άρθρο 3 παρ. 2.)

2. Τα σωματεία έχουν ρητή και αυστηρή προθεσμία να συμπληρώσουν τον φάκελο της κάθε
Μεταγραφής σε 30 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της Μεταγραφικής Περιόδου, ενώ η
Επιτροπή Μεταγραφών πρέπει να έχει εκδώσει απόφαση σε διάστημα 50 ημερολογιακών ημερών
από τη λήξη της Μεταγραφικής περιόδου. (Άρθρο 5 παρ. 2)
3. «Η αίτηση συvoδεύεται από τα απαιτoύμεvα έγγραφα απoδεικτικά στoιχεία και δικαιoλoγητικά
πoυ θεμελιώvoυv τov επικαλoύμεvo λόγo μεταγραφής και από παράβoλo μεταγραφής , πoυ
υποβάλεται στα γραφεία της Ομoσπovδίας κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς της
Ομοσπονδίας. Το ύψος του ποσού του παραβόλου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.» Για την
αγωνιστική περίοδο 2022-23 προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ. (Άρθρο 5 παρ. 4)
4. Μεταγραφικές περίοδοι Ελλήνων Αθλητών:
Α) Ατομικά Αθλήματα 1/9-30/10 κάθε έτους (μία μόνο Μεταγραφική Περίοδο)
Β) Υδατοσφαίριση Α περίοδος: 16/8-30/9 κάθε έτους
Β περίοδος: Α1-Α2 1-31/1 κάθε έτους
Β-Γ 1-30/4 κάθε έτους
Στην κατηγορία Κ19 και τις μικρότερες δεν θα υπάρχει Β περίοδος, εκτός των αθλητών-τριών που
είναι δηλωμένοι στα ρόστερ.
Μαζί με τα έγγραφα μεταγραφής για τη Β περίοδο θα κατατίθεται και το ανανεωμένο ρόστερ.
Το μεταγραφικό δικαίωμα που αποκτά ο αθλητής-τρια με την συμπλήρωση των 19 ετών μπορεί να
ασκηθεί μία μόνο φορά στην αθλητική σταδιοδρομία του. Πρέπει δε να συνοδεύεται απαραίτητα
από δήλωση του αθλητή ότι κάνει χρήση του συγκεκριμένου νόμου. (Άρθρο 8 παρ. 4 & παρ.5)
5. «Όταν πραγματοποιείται μεταγραφή αθλητή Υδατοσφαίρισης από ομάδα του εξωτερικού, οι
κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κολύμβησης (L.E.N.) (Παράρτημα ΙΙΙ) εφαρμόζονται
εφόσον κινούνται εντός των ορίων του Νόμου.» (Άρθρο 14)
6. Η δεύτερη μεταγραφική περίοδος θεωρείται συνέχεια της θερινής πρώτης περιόδου και επειδή
απαγορεύονται δύο μεταγραφές μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο, αθλητής-τρια που έχει
μεταγραφεί στην πρώτη μεταγραφική περίοδο δεν μπορεί να μεταγραφεί ξανά στη δεύτερη
μεταγραφική περίοδο της ίδιας αγωνιστικής περιόδου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Παράβολα εγγραφών – μεταγραφών
1. Εγγραφές 15€ (μείωση από 20€)
2. Ανανεώσεις 15€
3. Εγγραφές έως 8 ετών δωρεάν
4. Μεταγραφές έως 8 ετών 20€
5. Ξένοι αθλητές-τριες Υδατοσφαίρισης
ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Α1 1000€
500€
Α2 800€
400€
Β 300€
300€
Γ 300€
6. Έλληνες αθλητές-τριες Υδατοσφαίρισης
ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Α1 300€
200€
Σημείωση: Στη Β Μεταγραφική περίοδο που αφορά στις Β και Γ κατηγορίες Υδατοσφαίρισης (130/4) τα συναινετικά και μόνο παράβολα θα έχουν ύψος 50€.
7. Παράβολα για λοιπές κατηγορίες μεταγραφών.
Α) Έως 12 ετών 110€
Β) Συναινετικές μεταγραφές, απραξία, αναστολή δραστηριότητας, κλπ. 100€
Γ) 19 ετών (βάσει του Νόμου) 1000€ με επιστροφή 700€ στο μητρικό σωματείο.
Δ) Μετοίκηση από Περιφέρεια προς Αθήνα ή Θεσσαλονίκη 400€ με επιστροφή 200€ στο μητρικό
σωματείο. Από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη προς Περιφέρεια 100€. Όλες οι μετοικήσεις λόγω
μετάθεσης γονέων (ανήλικοι αθλητές) 100€.
Ε) Σοβαροί Λόγοι 400€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»
(Τελευταία ενημέρωση: 29 Μαρτίου 2014)
Επιπρόσθετα με τους Γενικούς Κανονισμούς Αγώνων της LEN Ε15, θα εφαρμόζονται και οι
παρακάτω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
TR 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
TR 1.1 Όλοι οι Υδατοσφαιριστές που είναι εγγεγραμμένοι σε ένα σωματείο - μέλος Εθνικής
Ομοσπονδίας, άμεσα συνδεδεμένο ή εγγεγραμμένο στη LEN, σύμφωνα με τους Γενικούς
Κανονισμούς Αγώνων Ε 14 της LEN, υπόκεινται στους «Κανονισμούς Μεταγραφών της LEN»,
εκτός της περίπτωσης του Masters Water Polo Championships.
TR 1.2 Κάθε Εθνική Ομοσπονδία θα διοργανώνει τις εσωτερικές διαδικασίες μεταγραφών
εκδίδοντας κανονισμούς μεταγραφών. Ωστόσο, οιεσωτερικοί κανονισμοί μεταγραφών δεν πρέπει
να συγκρούονται με τους «Κανονισμούς Μεταγραφών της LEN».
TR 1.3 Σύμφωνα με το νόημα των Κανονισμών αυτών, ως μεταγραφή μεταξύ Εθνικών
Ομοσπονδιών νοείται η μετακίνηση ενός παίκτη από σωματείο μιας Εθνικής Ομοσπονδίας σε
σωματείο μίας άλλης ΕθνικήςΟμοσπονδίας.
TR 1.4 Ο όρος παίκτης αφορά σε όλους τους υδατοσφαιριστές, άνδρες και γυναίκες, όλων
των ηλικιών.
TR 1.5 Οι μεταγραφές όλων των υδατοσφαιριστών ολοκληρώνονται με την έκδοση ενός Διεθνούς
Πιστοποιητικού Μεταγραφής (ITC). ΟιΕθνικές Ομοσπονδίες μπορούν να ζητούν τον τύπο «ITC
FORM No.1» από το Γραφείο της LEN. O τύπος «ITC FORM No.2» εκδίδεται μόνο από το
Γραφείο της LEN.
TR 1.6 Οι διαδικασίες Διεθνών Μεταγραφών πρέπει να ολοκληρώνονται στα διαστήματα 1
Ιανουαρίου – 30 Ιανουαρίου και 1 Ιουνίου – 30 Σεπτεμβρίου ενός έτους.
TR 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ
TR 2.1
Αναφορικά με την εφαρμογή των «Κανονισμών Μεταγραφών της LEN», διακρίνονται
δύο κατηγορίες παικτών:
Α) παίκτες χωρίς γραπτό συμβόλαιο
Β) παίκτες με γραπτό συμβόλαιο
TR 2.2 Ένας παίκτης χωρίς συμβόλαιο είναι ο παίκτης που είναι εγγεγραμμένος σε μία Εθνική
Ομοσπονδία χωρίς γραπτό συμβόλαιο.
TR 2.3 Ένας παίκτης με συμβόλαιο είναι ο παίκτης που είναι εγγεγραμμένος σε μία Εθνική
Ομοσπονδία έχοντας γραπτό συμβόλαιο μετο σωματείο στο οποίο είναι δηλωμένος.
TR 3 ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
TR 3.1 Οι μεταγραφές των παικτών χωρίς συμβόλαιο θα πρέπει να διακανονίζονται μεταξύ των
δύο Εθνικών Ομοσπονδιών για λογαριασμό των εμπλεκόμενων σωματείων.
Ένας παίκτης χωρίς συμβόλαιο που είναι σε θέση να αγωνιστεί για σωματείο μιας Εθνικής
Ομοσπονδίας εγγεγραμμένης στη LEN δεν μπορεί να μεταγραφεί σε σωματείο άλλης Εθνικής
Ομοσπονδίας εγγεγραμμένης στη LEN, εκτός αν η δεύτερη έχει λάβει Διεθνές Πιστοποιητικό
Μεταγραφής, το οποίο έχει εκδοθεί από την πρώτη Εθνική Ομοσπονδία καιέχει εγκριθεί από τη

LEN.
TR 3.2 Η Εθνική Ομοσπονδία που δέχεται τον παίκτη οφείλει ναζητήσει Διεθνές Πιστοποιητικό
Μεταγραφής (ITC FORM No.1), από την αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία.
Η αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία οφείλει να εκδώσει αυτό το Διεθνές Πιστοποιητικό
Μεταγραφής για το νέο σωματείο στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί ο παίκτης.
Το νέο σωματείο στο οποίο θέλει να ενταχθεί ο παίκτης, οφείλει να πράξει τα εξής:
Α) Να στείλει αντίγραφο του Διεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφήςστη LEN.
Β) Να πληρώσει παράβολο εκατό πενήντα (150) ΕΥΡΩ στη LEN.
Η LEN δεν θα εγκρίνει το Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής του παίκτη προτού λάβει
το παράβολο.
Ο παίκτης δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί για το νέο του σωματείο εφόσον η LEN δεν έχει
εκδώσει το εγκεκριμένο Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής.
TR 3.3 Η LEN, μετά από έλεγχο, μπορεί να ζητήσει από μια αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία
να εκδώσει Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής ή να εκδώσει ή ίδια ένα προσωρινό πιστοποιητικό
(βλέπε TR 3.4 παρακάτω). Στην τελευταία περίπτωση, η ισχύς του εγγράφου μπορεί να
περιορίζεται ρητά από τη LEN σ’ ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήνα ανακληθεί από τη LEN
ανά πάσα στιγμή.
TR 3.4
Αν, μετά από περίοδο 10 ημερών από την ημερομηνία της αίτησης της Εθνικής
Ομοσπονδίας, που δέχεται τον παίκτη προς την αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία, η δεύτερη
δεν έχει εκδώσει ένα Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής για τον παίκτη ή δεν έχει δώσει μια
επαρκή αιτία για την άρνησή της, η LEN μπορεί να εκδώσει ένα προσωρινό Διεθνές
Πιστοποιητικό Μεταγραφής (ITC FORM No.2), επιτρέποντας έτσι στον παίκτη να αγωνιστεί στο
σωματείο της Εθνικής Ομοσπονδίας που τον δέχεται.
Ο παίκτης θα είναι σε θέση να αγωνιστεί για το νέο σωματείο της Εθνικής Ομοσπονδίας που τον
δέχεται, αμέσως μόλις η LEN εκδώσει το προσωρινόΔιεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής.
TR 3.5 Ένας παίκτης δεν θα λαμβάνει έγκριση να αγωνίζεται σε επίσημες διοργανώσεις για το
νέο σωματείο της Εθνικής Ομοσπονδίας που τον δέχεται, για το διάστημα των 10 ημερών που
αναφέρεται στο σημείοTR 3.4.
TR 3.6 Το προσωρινό Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής που έχει εκδώσει η LEN, θα αποκτά
μόνιμο χαρακτήρα ένα χρόνο μετά την ημερομηνία από την οποία η Εθνική Ομοσπονδία που
δέχεται τον παίκτη είχε απευθύνει το αίτημά της προς την αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία.
TR 3.7 Αν ένας παίκτης χωρίς συμβόλαιο μετατραπεί σε παίκτη με συμβόλαιο, κατά τη μετακίνησή
του σε άλλη Εθνική Ομοσπονδία, τότε θα υπόκειται στους «Κανονισμούς Μεταγραφών της LEN»
για παίκτες με συμβόλαιο.
TR 4 ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
TR 4.1
Ένας παίκτης με συμβόλαιο, που είναι σε θέση να αγωνιστεί για σωματείο μιας Εθνικής
Ομοσπονδίας εγγεγραμμένης στη LEN, δεν μπορεί να μεταγραφεί σε σωματείο άλλης Εθνικής
Ομοσπονδίας εγγεγραμμένης στη LEN, εκτός αν η δεύτερη έχει λάβει Διεθνές Πιστοποιητικό
Μεταγραφής, το οποίο έχει εκδοθεί από την πρώτη Εθνική Ομοσπονδία και έχει εγκριθεί από τη
LEN.

TR 4.2 Εκ μέρους των εμπλεκόμενων σωματείων, η αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία οφείλει
να εκδώσει Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής, μετά από αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας που
δέχεται τον παίκτη, εκτός εάν:
Α) Ο παίκτης, που επιθυμεί να αποχωρήσει δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τους όρους του συμβολαίου με το προηγούμενο σωματείο του.
Β) Υπάρχει ένσταση αναφορικά με τη μεταγραφή του παίκτη, ανάμεσα στοσωματείο που επιθυμεί
να αφήσει και στο σωματείο άλλης Εθνικής Ομοσπονδίας στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί.
TR 4.3 Μόνο η Εθνική Ομοσπονδία που δέχεται τον παίκτη και εκπροσωπεί το νέο του σωματείο
έχει δικαίωμα να ζητήσει το απαραίτητο Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής για τον παίκτη.
TR 4.4
Το Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής (ITC FORM No.1)θα εκδίδεται και θα
υπογράφεται κατάλληλα από την αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία εκπροσωπώντας αυτή το
σωματείο από το οποίο ο παίκτης επιθυμεί να αποχωρήσει.
TR 4.5 Η αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία θα πρέπει να αποστείλει το Διεθνές
Πιστοποιητικό Μεταγραφής (ITC FORM No.1) στο Γραφείο της LEN, για την αιτούμενη έγκριση
της LEN. Αφότου η LEN εγκρίνει τη μεταγραφή, η LEN θα προωθήσει ένα αντίγραφο του
Διεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής (ITC FORM No.1) στις εμπλεκόμενες Εθνικές
Ομοσπονδίες.
TR 4.6 Το νέο σωματείο στο οποίο επιθυμεί να ενσωματωθεί ο παίκτης θα πρέπει να
καταβάλει το ποσόν των επτακοσίων πενήντα (750) Ευρώ στη LEN. Αμέσως μόλις λάβει το ποσόν,
η LEN θα εκδώσει το εγκεκριμένο Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής.
Αυτό το ποσό θα πρέπει επίσης να πληρωθεί, εφόσον η LEN εκδώσει ένα προσωρινό
Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής (TR 4.9). Αν το νέο σωματείο του παίκτη δεν πληρώσει το
παράβολο, η LEN δεν θα εγκρίνει το Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής και η Εθνική
Ομοσπονδία του σωματείου θα θεωρηθεί υπεύθυνη.
Αφότου λάβει το ανωτέρω ποσό, η LEN θα μεταφέρει διακόσια πενήντα (250) Ευρώ
στην αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία για διοικητικά τέλη. Το συγκεκριμένο ποσό δεν
καταβάλλεται, εφόσον η LEN εκδώσει προσωρινό Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής.
TR 4.7 Ο παίκτης θα είναι σε θέση να αγωνιστεί για το σωματείο της Εθνικής Ομοσπονδίας όπου
μετακινείται, αμέσως μετά την παραλαβή του εγκεκριμένου Διεθνούς Πιστοποιητικού
Μεταγραφής από τη LEN.
TR 4.8 Η LEN, μετά από έλεγχο, μπορεί να ζητήσει από μία αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία
να εκδώσει Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής, ή να εκδώσει η ίδια ένα προσωρινό
πιστοποιητικό (βλέπε TR 4.9 παρακάτω). Στην τελευταία περίπτωση, η ισχύς του εγγράφου
μπορείνα περιορίζεται ρητά από τη LEN σ’ ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήνα ανακαλείται
από τη LEN, ανά πάσα στιγμή.
TR 4.9
Αν, μετά από περίοδο 10 ημερών από την ημερομηνία της αίτησης της Εθνικής
Ομοσπονδίας που δέχεται τον παίκτη προς την αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία, η δεύτερη
δεν έχει εκδώσει ένα Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής για τον παίκτη ή δεν έχει δώσει μια
επαρκή αιτία για την άρνησή της, η LEN μπορεί να εκδώσει ένα προσωρινό Διεθνές
Πιστοποιητικό Μεταγραφών (ITC FORM No.2), επιτρέποντας έτσι στον παίκτη να αγωνιστεί στο
σωματείο της Εθνικής Ομοσπονδίας που τον δέχεται.
Ο παίκτης θα είναι σε θέση να αγωνιστεί για το νέο σωματείο της Εθνικής Ομοσπονδίας
που τον δέχεται, αμέσως μόλις η LEN εκδώσει το προσωρινό Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής.

TR 4.10 Ένας παίκτης δεν θα λαμβάνει έγκριση να αγωνίζεται σε επίσημες διοργανώσεις για το
νέο σωματείο της Εθνικής Ομοσπονδίας που τον δέχεται, για το διάστημα των 10 ημερών που
αναφέρεται στο σημείο TR 4.9 παραπάνω.
TR 4.11 Το προσωρινό Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής που έχειεκδώσει η LEN θα αποκτά
μόνιμο χαρακτήρα ένα χρόνο μετά την ημερομηνία από την οποία η Εθνική Ομοσπονδία που
δέχεται τον παίκτη είχε απευθύνει το αίτημά της προς την αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία,
εκτός αν η αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία καταθέσει ένσταση στη LEN, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στο TR 6.
TR 4.12 Εφόσον η αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία καταθέσειένσταση μετά την έκδοση ενός
προσωρινού Διεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής από τη LEN, το προσωρινό Διεθνές
Πιστοποιητικό Μεταγραφής θα ανακληθεί άμεσα από τη LEN, μέχρι η υπόθεση να κριθεί σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στο TR 6.
TR 5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΚΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ
TR 5.1 Όταν ένα σωματείο ολοκληρώσει τις μεταγραφικές διαπραγματεύσεις με το προηγούμενο
σωματείο ενός παίκτη με συμβόλαιο ή ενός παίκτη που έγινε παίκτης με συμβόλαιο, το
προηγούμενο σωματείο έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση (εκτός αν το ζήτημα
ρυθμιστεί διαφορετικά βάσει διεθνών συμφωνιών).
Αυτή η αποζημίωση θα πρέπει να συμφωνηθεί αμοιβαία μεταξύ των εμπλεκομένων
πλευρών.
TR 5.2 Το αποδεσμεύον σωματείο μπορεί να διεκδικήσει ζητήσει αποζημίωση για το κόστος της
προπόνησης. Η αποζημίωση θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη την ηλικία, μαζί με την εθνική και
διεθνή αξία του παίκτη.
TR 5.3 Εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία αναφορικά με το ύψος της μεταγραφικής αποζημίωσης
ανάμεσα στο αποδεσμεύον σωματείο και στο σωματείο που δέχεται τον παίκτη, η Εθνική
Ομοσπονδία τουαποδεσμεύοντος σωματείου μπορεί να αρνηθεί την αποδέσμευση του παίκτη.
TR 5.4 Εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία αναφορικά με την αποζημίωση, οι εμπλεκόμενες
πλευρές θα πρέπει να ζητήσουν από τη LEN να χειριστεί τη διένεξη, σύμφωνα με το σημείο TR 6,
παρακάτω.
TR 6 ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
TR 6.1
Κάθε διένεξη αναφορικά με τους Κανονισμούς Μεταγραφών της LEN θα επιλύεται
από την Επιτροπή της LEN (LEN Panel).
TR 6.2
Η διένεξη θα εξετάζεται από την Επιτροπή της LEN, αμέσως μετά την είσπραξη του
παράβολου πεντακοσίων (500) Ευρώ. Το παράβολο θα επιστρέφεται στην ενιστάμενη πλευρά,
εφόσον η ένσταση είναι επιτυχής.
TR 6.3. Αν δεν μπορεί να ληφθεί μία τελική απόφαση εντός 21 ημερών από εκείνη την
ημερομηνία, η Επιτροπή της LEN θα λάβει μια προσωρινή απόφαση.
TR 7 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ.

ΓΙΑ

TR 7.1 Κάθε σωματείο που έχει εγγεγραμμένο παίκτη με ή χωρίςσυμβόλαιο, ανεξαρτήτως ηλικίας,

ο οποίος δεν είναι σε θέση να κληθεί και να αγωνιστεί για την Εθνική Ομοσπονδία της οποίας
μέλος είναι το σωματείο, οφείλει να αποδεσμεύει τον παίκτη για την Εθνική Ομοσπονδία στην
οποία αυτός ανήκει και είναι σε θέση να αγωνιστεί, εφόσον επιλεγεί για μία από τις
αντιπροσωπευτικές εθνικές ομάδες της Εθνικής Ομοσπονδίας του.
TR 7.2 Ο κανονισμός TR 7.1 θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε:
Α) Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα
Β) Παγκόσμια Πρωταθλήματα και
Γ) Ολυμπιακούς Αγώνες,
καθώς και για τους προκριματικούς αγώνες των παραπάνω διοργανώσεων.
Η περίοδος αποδέσμευσης πρέπει να επιτρέπει χρόνο προπόνησης με την Εθνική Ομάδα. Η
περίοδος αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 14 ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης και 1
ημέρα μετά το τέλος της διοργάνωσης, όταν πρόκειται για τουρνουά που διεξάγεται σε έναν τόπο.
Η περίοδος αποδέσμευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 ημέρες πριν τον αγώνα και 1 ημέρα μετά
το τέλος του, όταν πρόκειται για διοργάνωση που διεξάγεται με εντός και εκτός έδρας αγώνες.
TR 7.3 Το αίτημα προς έναν παίκτη για να εκπροσωπήσει την Εθνική Ομοσπονδία του/της, πρέπει
να εγγυάται ασφάλιση και κάλυψη ιατρικών εξόδων.
TR 8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
TR 8.1 Το Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής (ITC) είναι το μοναδικό έγγραφο που ορίζει
ότι η μεταγραφή ενός υδατοσφαιριστή μεταξύ δύο σωματείων Εθνικών Ομοσπονδιών,
συνδεδεμένων ήεγγεγραμμένων στη LEN, έχει πραγματοποιηθεί.
Οι ακόλουθες πληροφορίες, πρέπει να περιλαμβάνονται:
Α) Όνομα, υπογραφή, αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας του ενλόγω παίκτη.
Β) Η υπογραφή της αποδεσμεύουσας Εθνικής Ομοσπονδίας, μαζίμε την επίσημη λαστιχένια
σφραγίδα.
Γ) Το όνομα του παίκτη και το όνομα του προηγούμενου σωματείου
του.
Δ) Το όνομα της Εθνικής Ομοσπονδίας που δέχεται τον παίκτη.Ε) Το όνομα του νέου σωματείου.
ΣΤ) Την ημερομηνία της μεταγραφής.
Ζ) Το συμβόλαιο, που έχει υπογραφεί μεταξύ των εμπλεκόμενων
πλευρών.
Η) Την έγκριση της LEN.
TR 8.2 Οι παίκτες που έρχονται από άλλες Ηπείρους για να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκές
δραστηριότητες βρίσκονται κάτω από τη δικαιοδοσία της LEN. Οι εν λόγω παίκτες δεν θα
υπόκεινται στους τρέχοντες «Κανονισμούς Μεταγραφών της LEN», όταν εγγράφονται για πρώτη
φορά στην Ευρώπη. Ωστόσο, όταν μετακινούνται από μία Εθνική Ομοσπονδία της LEN προς μία
άλλη Εθνική Ομοσπονδία της LEN, τότε οι
«Κανονισμοί Μεταγραφών της LEN» θα ισχύουν για αυτούς τους παίκτες.
TR 8.3
Για παίκτες που δεν ήταν εγγεγραμμένοι σε κανένα σωματείο
– μέλος μιας Εθνικής Ομοσπονδίας είτε ευθέως συνδεδεμένης είτε εγγεγραμμένης στη LEN και
δεν έχουν λάβει μέρος σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες κατά τα προηγούμενα τρία χρόνια, τότε οι
«Κανονισμοί Μεταγραφών της LEN», δεν θα εφαρμόζονται.
TR 8.4
Σε περίπτωση διπλής εγγραφής, η πρώτη χρονικά υπογραφή του παίκτη στο Διεθνές
Πιστοποιητικό Μεταγραφής θα θεωρείται ως έγκυρη. Διενέξεις επ’ αυτού θα εξετάζονται

σύμφωνα με τον Κανονισμό TR 6.
TR 8.5 Παίκτες, σωματεία και Εθνικές Ομοσπονδίες που δεν τηρούν τους
«Κανονισμούς Μεταγραφών της LEN» θα τιμωρούνται από τη LEN, βάσει όσων αναφέρονται
στον Καταστατικό Κανονισμό C 16.

