Μεταγραφές Αθλητών

Αίτηση Μεταγραφής Αθλητή

Σύμφωνα και με όσα επιβάλλει η παράγραφος 2 του αρθρου 33 του Ν2725/1999 (όπως
ισχύει), η περίοδος μεταγραφής αθλητών/τριών από ένα σωματείο-μέλος της ΑΜΟΤΟΕ σε
άλλο σωματείο-μέλος ορίζεται η 16η Ιανουαρίου μέχρι την 15η Φεβρουαρίου τρέχοντος
έτους. Για την μεταγραφή απαιτείται η συμπλήρωση του σχετικού εντύπου της ΑΜΟΤΟΕ.

Λόγοι μεταγραφής είναι:
- επιθυμία του/της αθλητή/τριας,
- συναίνεση του σωματείου, αποδέσμευση, αγωνιστική απραξία,
- μετοίκηση του αθλητή για σπουδές ή για επαγγελματικούς λόγους του ίδιου ή των
γονέων του,
- ελεύθερη μεταγραφή αθλητή κάτω ή πάνω από ορισμένη ηλικία και διάλυση σωματείου
ή αναστολή δραστηριότητας τμήματός του ή απώλεια 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 παραστατικό του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων με τον αναλογούντα φόρο προστιθεμένης αξίας και καταχωρηθεί στα Βιβλία
Εσόδων - Εξόδων των δύο αθλητικών σωματείων.

Για την μεταγραφή απαιτείται η συμπλήρωση του σχετικού εντύπου της ΑΜΟΤΟΕ.
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Μεταγραφή σε άλλη χρονική περίοδο δεν επιτρέπεται.

Το Εντυπο Μεταγραφής μπορείτε να το βρείτε εδώ
Το Εντυπο Μεταγραφής θα πρέπει να το σκανάρετε ώστε να φαίνονται οι σφραγίδες κλπ
και των 2 σωματείων και να το στείλετε με email στην διεύθυνση: &nbsp; niki@megasoft.
cc
ή secretary
@amotoe.gr
με ένδειξη στο θέμα του μηνύματος: "
Μεταγραφή
" (!)

Δεδομένων ότι, η μεταγραφή έχει νόημα αν ο/η αθλητής/τρια έχει σκοπό να συμμετέχει σε
αγώνες την επόμενη αγωνιστική περίοδο καθώς και ότι η μεταγραφή ορίζει έκδοση νέας
κάρτας κλπ στο νέο σωματείο, έτσι, η μεταγραφή φέρνει τον αθλητή στο νέο του σωματείο
με έτος ενεργοποίησης "99". Η ανανέωση του Δελτίου από έτος "99" χρεώνεται επιπλέον 10
ευρώ
(για το έτος 2017), διότι υπάρχει κόστος 10€ για την έκδοση νέας κάρτας + μπλε
δελτίου.
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