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Προς τα 
Σωματεία της Ε.Ο.ΠΕ.         

Μαρούσι, 6/12/2022 
      Αριθ. πρωτ.  4748/Μ.Κ. 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ (2ης) ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εγγραφών – Μεταγραφών & Επανεγγραφών της ΕΟΠΕ όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Νόμο 4809/2021 (ΦΕΚ Α’, 102/19.6.2021), σας γνωρίζουμε  ότι 
το Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. στη συνεδρίαση Νο. 71/4.11.2022 αποφάσισε ότι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των 
παρακάτω περιπτώσεων μεταγραφών-επανεγγραφών της Χειμερινής (2ης) Μεταγραφικής Περιόδου για 
την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, που αφορά όλους τους αθλητές/αθλήτριες στα Πρωταθλήματα που 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής, θα γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα: 
 

από την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 (00.01’) 
έως 

και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 (23.59’) 
 
και αφορούν: 

 Μεταγραφές με συγκατάθεση     (άρθρο 5) 
 Μεταγραφές για επιστροφή Υποσχετικής Επιστολής (άρθρο 6) 
 Μεταγραφές Χωρίς συγκατάθεση   (άρθρο 7) 
 Μεταγραφές ελεύθερων αθλητών - Επανεγγραφές  (άρθρο 9) 

Οι Τεχνικές Οδηγίες για την Υποβολή των Αιτήσεων Μεταγραφής/Επανεγγραφής θα σας αποσταλούν 

αναλυτικά το επόμενο διάστημα. 
 
Α. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (Άρθρο 5 Κανονισμού μεταγραφών) 
 

1) Η αίτηση μεταγραφής με συγκατάθεση για αθλητή/τρια που έχει γεννηθεί από 1/1/2004 και μετά, 
υποβάλλεται από το σωματείο, την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ μεταγραφική περιόδο 2022-2023. Η μεταγραφή 
αυτή προσμετράται στις 5 αναπτυξιακές μεταγραφές που έχει δικαίωμα να υποβάλλει συνολικά 
το σωματείο, την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. 
Το παράβολο της μεταγραφής είναι 15.00 €.    
 

2) Η αίτηση μεταγραφής με συγκατάθεση για αθλητή/τρια που έχει δικαίωμα συμμετοχής στο 
πρωτάθλημα Αγοριών Κ17-Κοριτσιών Κ16, υποβάλλεται από το σωματείο, το αργότερο μέχρι την 
λήξη της ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ μεταγραφικής περιόδου 2022-2023 και σε κάθε περίπτωση πριν την 
έναρξη του αντίστοιχου πρωταθλήματος με την προϋπόθεση ότι ο αθλητής/τρια την 
προηγούμενη αγωνιστική περίοδο 2021-2022 καθώς και την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2022-
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2023 δεν είχε συμμετοχή σε κανέναν επίσημο αγώνα (παρουσία επίσημου διαιτητή και 
συμπλήρωση επίσημου φύλλου αγώνος) του σωματείου του.  

 Κάθε σωματείο  έχει το δικαίωμα να αποκτήσει ΜΟΝΟ έναν/μία (1) αθλητή/τρια της κατηγορίας 
 αυτής  την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 ‘Η έναν /μία (1) αθλητή/τρια του άρθρου 9 παρ. 3 του 
 κανονισμού μεταγραφών.  
 
 Οι δύο αυτές περιπτώσεις εξαιρούνται από τον περιορισμό των πέντε (5) αναπτυξιακών 
 μεταγραφών που έχει δικαίωμα να υποβάλλει συνολικά το σωματείο την αγωνιστική περίοδο 
 2022-2023. Αθλητής/τρια που μεταγράφεται κατ’ αυτό τον τρόπο έχει δικαίωμα συμμετοχής 
 MONO στο πρωτάθλημα Αγοριών Κ17 ή Κοριτσιών Κ16, αντίστοιχα.  
 Προσοχή! Ο/Η αθλητής/τρια δεν θα πρέπει να έχει υποβάλλει άλλη μεταγραφή/επανεγγραφή την 
 αγωνιστική περίοδο 2022-2023.  
 Το παράβολο της μεταγραφής είναι 15.00 €.   

 
Β. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗΣ (Άρθρο 6 Κανονισμού Μεταγραφών)  
 

1) Αθλητής/τρια που έχει γεννηθεί από 1/1/2005 και μετά και έχει παραχωρηθεί με Υποσχετική 
Επιστολή την ΘΕΡΙΝΗ μεταγραφική περίοδο 2022-2023 έχει δικαίωμα να υποβάλλει μεταγραφή 
για να επιστρέψει στο ΑΡΧΙΚΟ του σωματείο, την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ μεταγραφική περίοδο 2022-2023, 
εφόσον υπάρχει η συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο έχει μεταγραφεί με Υποσχετική 
Επιστολή. Η αίτηση προσμετράται στις 5 αναπτυξιακές μεταγραφές που έχει δικαίωμα να 
υποβάλλει συνολικά το σωματείο, την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.  
Το παράβολο της μεταγραφής είναι 15.00 €. 

 
2) Aθλητής/τρια που έχει γεννηθεί από 1/1/2005 και μετά και έχει παραχωρηθεί με Υποσχετική 

επιστολή την ΘΕΡΙΝΗ μεταγραφική περίοδο 2022-2023, έχει δικαίωμα να μεταγραφεί σε ΤΡΙΤΟ 
σωματείο, την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ μεταγραφική περίοδο 2022-2023, εφόσον υπάρχει η συγκατάθεση 
τόσο του αρχικού του σωματείου όσο και του σωματείου που είχε μεταγραφεί. Η αίτηση 
προσμετράται στις 5 αναπτυξιακές μεταγραφές που έχει δικαίωμα να υποβάλλει συνολικά το 
σωματείο, την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.  
Το παράβολο της μεταγραφής είναι 15.00 €. 
 

Γ. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (Άρθρο 7 Κανονισμού Μεταγραφών) 
 

Η αίτηση μεταγραφής χωρίς συγκατάθεση σωματείου για:    
1) α) Αθλητή/τρια που έχει γεννηθεί από 1/1/2004 και μετά και μετοίκησε λόγω αλλαγής του τόπου 

εργασίας ενός γονέα του, αν είναι ανήλικος/η και ζει μαζί τους, σε δημόσια θέση ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή 
Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, υποβάλλεται από το σωματείο με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. 11 της παραγρ. Γ’ της παρούσης, την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 
μεταγραφική περίοδο 2022-2023 και προσμετράται στις 5 αναπτυξιακές μεταγραφές που έχει 
δικαίωμα να υποβάλλει συνολικά το σωματείο, την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. 
Το παράβολο μεταγραφής ορίζεται στην περ. 8 της παραγρ. Γ’ της παρούσης, ανάλογα την 
κατηγορία που μεταγράφεται ο/η αθλητής/τρια. Εφόσον το αρχικό σωματείο δεν έχει καμμία 
οικονομική απαίτηση από την μεταγραφή αυτή, τότε το παράβολο ορίζεται στα 15.00 €.  

 
β) Αθλητή/τρια, που έχει γεννηθεί από 1/1/2004 και μετά, και μετοίκησε λόγω αλλαγής του 
τόπου εργασίας του ιδίου ή των γονέων σε ιδιωτικό τομέα, αποδεδειγμένα τουλάχιστον έξι (6) 
μήνες πριν, υποβάλλεται από το σωματείο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται 
στην περ. 11 της παραγρ. Γ’, την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ μεταγραφική περίοδο 2022-2023 και προσμετράται 
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στις 5 αναπτυξιακές μεταγραφές που έχει δικαίωμα να υποβάλλει συνολικά το σωματείο, την 
αγωνιστική περίοδο 2022-2023. 
Το παράβολο μεταγραφής ορίζεται στην περ. 8 της παραγρ. Γ’ της παρούσης, ανάλογα την 
κατηγορία που μεταγράφεται ο/η αθλητής/τρια. Εφόσον το αρχικό σωματείο δεν έχει καμμία 
οικονομική απαίτηση από την μεταγραφή αυτή, τότε το παράβολο ορίζεται στα 15.00 €. 
 

2) Αθλητή/τρια ο/η οποίος/α ΔΕΝ έχει συμπληρώσει το δωδέκατο (12o) έτος της ηλικίας του/της, 
την ημερομηνία που υποβάλλει την αίτηση μεταγραφής, υποβάλλεται από το σωματείο την 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ μεταγραφική περιόδο 2022-2023 με ψηφιακή συναίνεση εκείνων που ασκούν τη 
γονική μέριμνα, και προσμετράται στις 5 αναπτυξιακές μεταγραφές που έχει δικαίωμα να 
υποβάλλει συνολικά το σωματείο, την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. Το δικαίωμα αυτό μπορεί 
να ασκηθεί μόνο μία φορά. 
Το παράβολο της μεταγραφής είναι 15.00 €.     
 

3) Αθλητή/τρια που έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Αγοριών Κ17-Κοριτσιών Κ16 και  
 κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο 2021-2022 ή την τρέχουσα αγωνιστική 

περίοδο 2022-2023 δεν συμμετείχε σε αγώνα πρωταθλήματος Ανδρών ή Γυναικών 
αντίστοιχα, και 

 κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο 2021-2022 ή την τρέχουσα αγωνιστική 
περίοδο 2022-2023 δεν συμμετείχε σε αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αγοριών 
Κ18 ή Κοριτσιών Κ18, αντίστοιχα, με την Α’ Ομάδα του σωματείου του,  και 

 δεν συμμετείχε ποτέ στην επιλογή Προεθνικής ή Εθνικής Ομάδας,  

μπορεί να μεταγραφεί σε σωματείο την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ αγωνιστική περίοδο 2022-2023, με ψηφιακή 
συναίνεση εκείνων που ασκούν την γονική μέριμνα και προσμετράται στις 5 αναπτυξιακές 
μεταγραφές που έχει δικαίωμα να υποβάλλει συνολικά το σωματείο την αγωνιστική περίοδο 
2022-2023. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο μία φορά.   
Το παράβολο μεταγραφής ορίζεται στην περ. 8 της παραγρ. Γ’ της παρούσης, ανάλογα την 
κατηγορία που μεταγράφεται ο/η αθλητής/τρια.  
 

4) Αθλητή/τρια, που έχει γεννηθεί από 1/1/2004 και μετά, ο/η οποίος/α εγγράφηκε (νέα εγγραφή) 
στη δύναμη του σωματείου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 και από την ημερομηνία εγγραφής μέχρι 
και τη τρέχουσα αγωνιστική περιόδο 2022-2023, δεν έλαβε μέρος σε οποιοδήποτε επίσημο αγώνα 
του σωματείου του, υποβάλλεται από το σωματείο την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ μεταγραφική περιόδο 2022-
2023 και προσμετράται στις 5 αναπτυξιακές μεταγραφές που έχει δικαίωμα να υποβάλλει 
συνολικά το σωματείο, την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.  
Το παράβολο μεταγραφής είναι 15.00 €. 
 

5) α) Αθλητή/τρια, που έχει γεννηθεί από 1/1/2004 και μετά, του οποίου το σωματείο διαλύθηκε ή 
διαγράφηκε από την δύναμη της ΕΟΠΕ, υποβάλλεται από το σωματείο την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 
μεταγραφική περίοδο 2022-2023 και προσμετράται στις 5 αναπτυξιακές μεταγραφές που έχει 
δικαίωμα να υποβάλλει συνολικά το σωματείο, την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. 
Το παράβολο μεταγραφής είναι 15.00 €. 

 
β) Αθλητή/τρια, που έχει γεννηθεί από 1/1/2004 και μετά, του οποίου το σωματείο υπέβαλε 
δήλωση περί αναστολής δραστηριότητας για ένα (1) χρόνο ή δήλωση περί μη συμμετοχής στο 
πρωτάθλημα/τα, στο/α οποίο/α δικαιούται να συμμετάσχει ο/η αθλητής/τρια, τότε θεωρείται 
ότι ο/η αθλητής/τρια έχει μεταγραφεί για μία (1) αγωνιστική περίοδο και την επόμενη αγωνιστική 
περίοδο 2023-2024 επανέρχεται αυτοδίκαια στο σωματείο προέλευσής του/της. Η αίτηση 
υποβάλλεται την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ μεταγραφική περιόδο 2022-2023 και προσμετράται στις 5 
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αναπτυξιακές μεταγραφές που έχει δικαίωμα να υποβάλλει συνολικά το σωματείο, την 
αγωνιστική περίοδο 2022-2023. 
Το παράβολο μεταγραφής είναι 15.00 €. 
 

6) Αίτηση μεταγραφής που δεν θα υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του 
Κανονισμού μεταγραφών και δεν κατατεθεί το προβλεπόμενο ανά περίπτωση παράβολο 
μεταγραφής, δεν θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε. Η υποχρέωση καταβολής του 
χρηματικού παραβόλου υφίσταται ως προϋπόθεση έγκρισης να συμπεριληφθεί ο 
αθλητής/αθλήτρια στις Αγωνιστικές Λίστες ακόμη και σε περίπτωση έγκρισης με απόφαση του 
ΑΣΕΑΔ μεταγραφής χωρίς συγκατάθεση σωματείου, που είχε απορριφθεί από την ΕΟΠΕ, στην 
περίπτωση που αυτό δεν έχει καταβληθεί με την αίτηση μεταγραφής. Η έγκριση να 
συμπεριληφθεί στις Αγωνιστικές Λίστες δεν δίδεται μέχρι την καταβολή του χρηματικού 
παραβόλου, ακόμα και σε περίπτωση μεταγραφής του/της καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλο 
σωματείο ή της επανεγγραφής του/της στο ίδιο ή άλλο σωματείο. 
 

7) Οι διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παραγρ. Γ’ της παρούσης, δεν εφαρμόζονται για τους 
αθλητές: 
α) που απουσιάζουν στο εξωτερικό για λόγους σπουδών ή για επαγγελματικούς λόγους,   
β) που η μη συμμετοχή τους στις αγωνιστικές εκδηλώσεις των σωματείων τους οφείλεται σε 
ανυπέρβλητα αίτια (π.χ. στράτευση, τραυματισμό οφειλόμενο σε οποιαδήποτε αιτία κ.λ.π.) 
γ) που έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος στη «λήθη» των προσωπικών τους δεδομένων και ως 
εκ τούτου δεν εμφανίζονται στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της ΕΟΠΕ για όσο χρονικό 
διάστημα αυτά διαρκούν. Το βάρος της απόδειξης στις περιπτώσεις αυτές εναπόκειται στο 
σωματείο που ανήκει ο αθλητής. Επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη. 

 
8) Στις περιπτώσεις 1 παρ. α, και β και 3 της παραγρ. Γ’ της παρούσης, πέραν των προεκτεθέντων 

κατά περίπτωση προϋποθέσεων προκειμένου να εξεταστεί η μεταγραφή καταβάλλεται στην ΕΟΠΕ 
χρηματικό παράβολο, το οποίο ορίζεται ανάλογα με την κατηγορία που αγωνίζεται, το σωματείο 
που αποκτά τον/την αθλητή/τρια την αγωνιστική περίοδο κατά την οποία μεταγράφεται, ως εξής:   
Volleyleague Ανδρών: χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 €)   
Volleyleague Γυναικών: οκτακόσια ευρώ (800 €)   
Preleague Ανδρών: οκτακόσια ευρώ (800 €)  
Preleague Γυναικών: επτακόσια ευρώ (700 €) 
Α2 Εθν. Κατηγορία Ανδρών: οκτακόσια ευρώ (800 €)  
Α2 Εθν. Κατηγορία Γυναικών: εξακόσια ευρώ (600 €)  
Β’ Εθνικό περιφερειακό Ανδρών-Γυναικών: τετρακόσια ευρώ (400 €) 
Τοπική κατηγορία Ανδρών-Γυναικών: τριακόσια ευρώ (300 €) 
Το 80 % που ποσού αυτού θα καταβάλλεται από την ΕΟΠΕ στο σωματείο που ανήκε ο/η 
αθλητής/τρια. 
 

9) Στις περιπτώσεις 1 παρ. α, και β και 3 της παραγρ. Γ’ της παρούσης, το σωματείο στο οποίο 
ανήκε ο/η αθλητής/τρια έχει δικαίωμα να παραιτηθεί εγγράφως από την καταβολή του 
παραβόλου. Σε αυτή την περίπτωση το παράβολο ορίζεται στα 15.00 €.   

 
10) Στις περιπτώσεις 1 παρ. α και β και 3 της παραγρ. Γ’ της παρούσης, ανάλογα με την ηλικία και τη 

συμμετοχή του/της αθλητή/τριας σε Εθνική ομάδα και την ομάδα στην οποία μεταγράφεται, το 
ποσό αυτό διπλασιάζεται εάν την τελευταία διετία έχει συμμετοχή σε Εθνική Ομάδα Ανδρών ή 
Γυναικών και μιάμιση φορά εάν έχει συμμετοχή στις υπόλοιπες Εθνικές ομάδες. Συμμετοχή 
θεωρείται η αναγραφή σε Φύλλο Αγώνος επίσημης διοργάνωσης ή φιλικού αγώνα. 
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11) Για να γίνει δεκτή αίτηση μεταγραφής των παραπάνω περιπτώσεων από την αρμόδια Επιτροπή 

Εγγραφών-Μεταγραφών της ΕΟΠΕ θα πρέπει να υποβληθούν ΜΟΝΟ μέσω της Ηλεκτρονικής 
Βάσης Δεδομένων της ΕΟΠΕ από το σωματείο που μεταγράφει τον αθλητή τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
α) Για την απόδειξη της μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους σε δημόσιο φορέα ενός γονέα 
του (περ. 1α της παρούσης), βεβαίωση της αντίστοιχης υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας ή 
ασφάλισης δημοσίου ή ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα του τόπου μετοίκησης, η οποία θα 
βεβαιώνει την μετεγκατάσταση. 
β) Για την απόδειξη της μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους σε ιδιωτικό φορέα του ιδίου ή 
των γονέων του (περ. 1β της παρούσης), βεβαίωση δημοσίου ασφαλιστικού φορέα του τόπου 
μετοίκησης που θα βεβαιώνει την μετεγκατάσταση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) 
μηνών πριν την υποβολή της αίτησης μεταγραφής. 
 

Δ. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ (Άρθρο 9 Κανονισμού μεταγραφών)  

 

Αθλητής/τρια, που έχει γεννηθεί από 1/1/2004 και μετά και δεν αναγράφηκε στους σχετικούς πίνακες 
ανανεώσεων της ΘΕΡΙΝΗΣ περιόδου 2022-2023:  

1) μπορεί να επανεγγραφεί ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ οποιαδήποτε χρονική στιγμή ΕΩΣ την λήξη της 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ μεταγραφικής περιόδου 2022-2023 (ΕΩΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023) και δεν 
προσμετράται στις 5 αναπτυξιακές μεταγραφές που έχει δικαίωμα να υποβάλλει συνολικά το 
σωματείο, την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.  
 

2) μπορεί να επανεγγραφεί ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ µεταγραφική περίοδο 2022-2023 
(ΕΩΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023) και προσμετράται στις 5 αναπτυξιακές μεταγραφές που έχει 
δικαίωμα να υποβάλλει συνολικά το σωματείο, την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.  

 
Το παράβολο της επανεγγραφής ορίζεται στην περ. 9 της παραγρ. Δ ‘ της παρούσης, ανάλογα την 
ηλικία του/της αθλητή/τριας.  

 
3) Αθλητής/τρια που έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Αγοριών Κ17-Κοριτσιών Κ16, που 

δεν αναγράφηκε στους σχετικούς πίνακες ανανεώσεων της ΘΕΡΙΝΗΣ περιόδου 2022-2023, μπορεί 
να επανεγγραφεί σε άλλο σωματείο το αργότερο μέχρι την λήξη της ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ μεταγραφικής 
περιόδου (31/1/2023)  και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη του αντίστοιχου πρωταθλήματος  
με την προϋπόθεση ότι ο αθλητής/τρια την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο 2021-2022 δεν είχε 
συμμετοχή σε κανέναν επίσημο αγώνα (παρουσία επίσημου διαιτητή και συμπλήρωση επίσημου 
φύλλου αγώνος) του σωματείου του. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει ΜΟΝΟ 
έναν/μία (1) αθλητή/τρια της κατηγορίας αυτής ‘Η έναν/μία (1) αθλητή/τρια του άρθρου 5 παρ. 
2 του Κανονισμού μεταγραφών.  Οι δύο αυτές περιπτώσεις εξαιρούνται από τον περιορισμό των 
πέντε (5) αναπτυξιακών μεταγραφών  που έχει δικαίωμα να υποβάλλει συνολικά το σωματείο 
την αγωνιστική περίοδο 2022- 2023 και με δικαίωμα συμμετοχής MONO στο πρωτάθλημα 
Αγοριών Κ17 ή Κοριτσιών Κ16,  αντίστοιχα. 
Το παράβολο της μεταγραφής είναι 15.00 €.    

   
4) Ερασιτέχνης αθλητής που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μπορεί να επανεγγραφεί 

στο ίδιο σωματείο που ανήκε και αγωνίζεται στην VOLLEYLEAGUE ΑΝΔΡΩΝ, με την προϋπόθεση 
ότι δεν θα έχει εγκριθεί συμβόλαιο στη VOLLEYLEAGUE ΑΝΔΡΩΝ για τον ίδιο από την ΕΣΑΠ και με 
δικαίωμα να αγωνιστεί ΜΟΝΟ στο πρωτάθλημα ΑΓΟΡΙΩΝ Κ21. Η επανεγγραφή στο ίδιο 
σωματείο υποβάλλεται από το σωματείο την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ μεταγραφική περιόδο 2022-2023. Η 
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αίτηση αυτή προσμετράται στις 5 αναπτυξιακές μεταγραφές που έχει δικαίωμα να υποβάλλει 
συνολικά το σωματείο, την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.  
Το παράβολο της επανεγγραφής ορίζεται στην περ. 9 της παραγρ. Δ’ της παρούσης, ανάλογα την 
ηλικία του/της αθλητή/τριας.  
Εφόσον ο αθλητής έχει συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας του προβλέπεται ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣστα δικαιούχα σωματεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική Εγκύκλιο 
Επανεγγραφών και Αποζημίωσης Κατάρτισης.  
 

5) Αθλητής/τρια, που έχει γεννηθεί έως 31/12/2003 και ΔΕΝ επανεγγράφηκε σε Σωματείο κατά την 
διάρκεια της ΘΕΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ μπορεί να επανεγγραφεί την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 
μεταγραφική περίοδο 2022-2023 (ΕΩΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023), στο ΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ στο οποίο 
ανήκε τελευταία φορά, και η διάρκεια της επανεγγραφής μπορεί να συμφωνηθεί για 
μεγαλύτερο διάστημα από την λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023. Η επανεγγραφή αυτή 
δεν προσμετράται στις 5 αναπτυξιακές μεταγραφές που έχει δικαίωμα να υποβάλλει συνολικά το 
σωματείο, την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.  
Το παράβολο της επανεγγραφής ορίζεται στην περ. 9 της παραγρ. Δ’ της παρούσης, ανάλογα την 
ηλικία του/της αθλητή/τριας.  
Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ στα δικαιούχα σωματεία 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική Εγκύκλιο Επανεγγραφών και Αποζημίωσης Κατάρτισης. 
 

6) Αθλητής/τρια, που έχει γεννηθεί έως 31/12/2003 και ΔΕΝ επανεγγράφηκε σε Σωματείο κατά την 
διάρκεια της ΘΕΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, μπορεί να επανεγγραφεί την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 
μεταγραφική περίοδο 2022-2023 (ΕΩΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023) σε ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ και η διάρκεια 
της επανεγγραφής μπορεί να συμφωνηθεί για μεγαλύτερο διάστημα μετά την λήξη της 
αγωνιστικής περιόδου 2022-2023. Στην περίπτωση αυτή, το σωματείο θα πρέπει να δηλώσει την 
διάρκεια μέσα στην αίτηση επανεγγραφής που θα υποβάλλει, ώστε ο/η αθλητής/τρια να 
ανανεώνεται αυτόματα καθ’ όλη την διάρκεια αυτών των περιόδων. Η αίτηση αυτή 
προσμετράται στις 5 αναπτυξιακές μεταγραφές που έχει δικαίωμα να υποβάλλει συνολικά το 
σωματείο, την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.  
Το παράβολο της επανεγγραφής ορίζεται στην περ. 9 της παραγρ. Δ’ της παρούσης, ανάλογα την 
ηλικία του/της αθλητή/τριας.  
Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ στα δικαιούχα σωματεία 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική Εγκύκλιο Αποζημίωσης Κατάρτισης. 
 

7) Αθλητής/τρια, που έχει γεννηθεί έως 31/12/2003 εφόσον επανεγγράφηκε σε σωματείο ΕΝΤΟΣ 
της ΘΕΡΙΝΗΣ μεταγραφικής περιόδου 2022-2023 (έως 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022), έχει το δικαίωμα 
να επανεγγραφεί σε ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ μεταγραφική περίοδο 2022-2023 (ΕΩΣ 31 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023) ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ. Το αρχικό 
σωματείο ΠΡΕΠΕΙ να αποδεσμεύσει τον/την αθλητή/τρια από τις 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 έως και 
τις 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023, ώστε να μπορέσει να επανεγγραφεί στο άλλο σωματείο. Για την 
επανεγγραφή αυτή, καταβάλλεται και Παράβολο Επανεγγραφής που ορίζεται στην περ. 9 της 
παραγρ. Δ’ της παρούσης , ανάλογα την ηλικία του/της αθλητή/τριας.   
Στην περίπτωση αυτή ΔΕΝ προβλέπεται ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ στα δικαιούχα σωματεία, 
εκτός εάν την ΘΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ επανεγγράφηκε στο ΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ χωρίς 
καταβολή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (γιατί ανήκε στο ιδιο Σωματείο όλα τα έτη). Σε αυτή την 
περίπτωση καταβάλλεται το 50% της προβλεπόμενης Αποζημίωσης κατάρτισης για την περίοδο 
2022-2023.  
 

8) Όσοι αθλητές/τριες υπέβαλλαν μεταγραφή/επανεγγραφή ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΙΝΗΣ μεταγραφικής 
περιόδου 2022-2023 (δηλαδή μετά τις 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022), δεν έχουν δικαίωμα να 



 
                                                               

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023          7 

 

μεταγραφούν/επανεγγραφούν σε άλλο σωματείο την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ μεταγραφική περίοδο 2022-
2023.   
 

9) Τα Παράβολα για τις Επανεγγραφές ορίζονται ως εξής: 
 Επανεγγραφή στο ΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ για αθλητές/τριες που έχουν γεννηθεί από την 1/1/1987 και 

μετά, το ποσό των ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (5,00 €) 
 Επανεγγραφή στο ΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ για αθλητές/τριες που έχουν γεννηθεί από τις 1/1/1982 έως 

και τις 31/12/1986 το ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50,00 €) 
 Επανεγγραφή στο ΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ για αθλητές/τριες που έχουν γεννηθεί έως και τις 31/12/1981 

το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (100,00 €) 
 Επανεγγραφή σε ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ για αθλητές/τριες που έχουν γεννηθεί από την 1/1/1987 και 

μετά , το ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50,00 €) 
 Επανεγγραφή σε ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ για αθλητές/τριες που έχουν γεννηθεί από τις 1/1/1982 έως 

και τις 31/12/1986 το ποσό των ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (75,00 €) 
 Επανεγγραφή σε ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ για αθλητές/τριες που έχουν γεννηθεί έως και τις 31/12/1981 

το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (100,00 €).  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις περιπτώσεις πολυετούς επανεγγραφής στο ΙΔΙΟ ή ΑΛΛΟ Σωματείο (για 
αθλητές/αθλήτριες γεννηθέντες/γεννηθείσες έως τις 31/12/2003), το Παράβολο επανεγγραφής 
καταβάλλεται συνολικά μαζί με την υποβολή της αίτησης και ανάλογα με τα έτη της επανεγγραφής. 
 

10) Για όσους αθλητές/τριες υποβλήθηκε επανεγγραφή έως την έναρξη της ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ 
μεταγραφικής περιόδου 2022-2023 ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
στα δικαιούχα σωματεία στην διάρκεια της 2ης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ) Μεταγραφικής Περιόδου 2022-
2023.  

 
Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

1) Σύμφωνα με το Κανονισμό Εγγραφών – Μεταγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών, κάθε σωματείο 
μπορεί να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό μεταγραφών-επανεγγραφών για κάθε φύλο, σε 
αθλητές και αθλήτριες που έχουν γεννηθεί έως 31/12/2002. Από το σύνολο των αθλητών/τριων 
που έχουν γεννηθεί από 1/1/2003 και μετά, που αποκτά κάθε σωματείο, μόνο πέντε (5) μπορούν 
να είναι ηλικίας που να τους επιτρέπει να αγωνίζονται σε αναπτυξιακά πρωταθλήματα, 
ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ (5) ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ.  
 

2) Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιο σωματείο θέλει να εντάξει έναν/μία αθλητή/τρια 
στο  δυναμικό του, ο/η οποίος/α έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αναπτυξιακό πρωτάθλημα και 
έχει ξεπεράσει το προβλεπόμενο όριο των πέντε (5) αναπτυξιακών μεταγραφών θα μπορεί να 
τον μεταγράψει ή επανεγγράψει, ΜΟΝΟ για τα πρωταθλήματα ΑΝΔΡΩΝ και ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
αντίστοιχα.  Στην περίπτωση αυτή το σωματείο θα πρέπει να «τικάρει» το ανάλογο πεδίο μέσα 
στην μεταγραφή-επανεγγραφή. Ο αθλητής σε αυτή την περίπτωση θα έχει δικαίωμα 
συμμετοχής ΜΟΝΟ στην κατηγορία αυτή.  
Ο/Η αθλητής/τρια την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2023-2024 θα έχει δικαίωμα συμμετοχής 
στην αγωνιστική λίστα του σωματείου αυτού, ΜΟΝΟ στην ίδια κατηγορία.  Εάν το σωματείο την 
επόμενη αγωνιστική περίοδο θέλει να εντάξει τον αθλητή σε αναπτυξιακό πρωτάθλημα τότε θα 
προσμετράται η μεταγραφή ή επανεγγραφή του, μέσα στις 5 αναπτυξιακές μεταγραφές που 
έχει το δικαίωμα να υποβάλλει συνολικά το σωματείο την κάθε αγωνιστική περίοδο, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 13 του Κανονισμού εγγραφών-μεταγραφών.  
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3) Σε περίπτωση που κάποιο σωματείο υποβάλει υπεράριθμες αιτήσεις μεταγραφής ή 

επανεγγραφής σε αναπτυξιακές ηλικίες, τότε οι αιτήσεις θα εγκρίνονται λαμβανομένης της σειράς 
που υποβλήθηκαν και οι υπεράριθμες αιτήσεις αθλητών/τριων θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
ΜΟΝΟ στα πρωταθλήματα ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Αν το σωματείο αποφασίσει ότι δεν θέλει να 
εγκριθούν με αυτή την σειρά τότε θα πρέπει να αποστείλει επίσημο έγγραφο με email στο 
mitroo@volleyball.gr  µέχρι τις 31/1/2023 και να έχει επιλέξει ποιες από αυτές θα ληφθούν 
υπόψη στις αναπτυξιακές κατηγορίες και ποιές όχι.  

4) Αθλητές/αθλήτριες που μεταγράφονται κατά την διάρκεια της Χειμερινής μεταγραφικής 
Περιόδου  2022-2023, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Β’ Φάση των Πανελληνίων 
Πρωταθλημάτων Κ21, Κ20 & Κ18 Αγωνιστικής Περιόδου 2022-2023 
 

ΣΤ. ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 
Αθλητές/αθλήτριες που μεταγράφηκαν σε Σωματείο του εξωτερικού, μπορούν να επανεγγραφούν σε 
Σωματείο της Ελλάδας αποκλειστικά μέχρι τις 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023. Για να εγκριθεί η επανεγγραφή, 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία «αποδέσμευσης-release» από το Σωματείο του εξωτερικού, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας (F.I.V.B.). Σε κάθε περίπτωση, η 
αποδέσμευση-release από το Σωματείο του εξωτερικού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Οι προθεσμίες καταθέσεων αιτήσεων μεταγραφών θα τηρηθούν αυστηρά και δεν θα 

δοθεί καμία παράταση. Το σύστημα θα κλείσει την ημερομηνία λήξης της κάθε 
μεταγραφής-επανεγγραφής όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, για το κάθε είδος 
αντίστοιχα. 

 
Για θέματα ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ μπορείτε να στέλνετε email στο mitroo@volleyball.gr ενώ 
για θέματα ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ μπορείτε να στέλνετε email στο  katartisi@volleyball.gr .    
Το Τμήμα Μητρώου (τηλ.:210-6801977-78) παραμένει στη διάθεση των Σωματείων για οποιαδήποτε 
βοήθεια χρειαστεί στη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων μεταγραφών-επανεγγραφών.  
 
 

Για το ΔΣ της Ε.Ο.ΠΕ., 
                                                                               
  Πρόεδρος       Γενικός Γραµµατέας 
 
 
 
 

 
 

Γεώργιος Καραµπέτσος Νεκτάριος Χαλβατζής 
      

 
 
 
 
Κοινοποίηση: Τ.Ε. & Ενώσεις 


