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Προς τα 
Σωματεία της Ε.Ο.ΠΕ.         

Μαρούσι, 12/12/2022 
     Αριθ. πρωτ. 4816/Μ.Κ. 

 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ 
2ης ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023 

 
1. Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μεταγραφών-επανεγγραφών της Χειμερινής (2ης) 

Μεταγραφικής Περιόδου για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, που αφορά όλους τους 
αθλητές/αθλήτριες σε όλα τα Πρωταθλήματα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής ανάλογα με την 
ηλικία τους, θα γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα:  

Από την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 (00.01’)  
έως και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 (23.59’) 

2. Η πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της ΕΟΠΕ γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα της 
ΕΟΠΕ www.volleyball.gr  (κεντρική σελίδα). 

3. Τα έντυπα μεταγραφής, επανεγγραφών και επιστροφής υποσχετικής βρίσκονται στη διάθεση των 
σωματείων στην ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ στο εξής link: https://www.volleyball.gr/fotos/epistrofh-
uposxetikhs-2022-2023.pdf και στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΕΟΠΕ. Σε περίπτωση 
ανήλικου/ης αθλητή/τριας θα πρέπει να υπογραφεί η αίτηση από τον νόμιμο κηδεμόνα 
του/της.  

4. Η συναίνεση για την μεταγραφή/επανεγγραφή και την δήλωση προσωπικών δεδομένων των 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ θα γίνεται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση και των δύο 
κηδεμόνων μέσω Gov.gr ή μέσω ΚΕΠ προς το σωματείο που μεταγράφει/επανεγγράφει 
τον/την αθλητή/τρια.  
 
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ: 

 Για ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: 
 …Συμφωνώ , συναινώ, και δίνω την έγγραφη συγκατάθεσή μου ως γονέας του/της,  ......... που είναι 
 εγγεγραμμένος/νη στην ΕΟΠΕ, για την μεταγραφή του/της, από το Σωματείο ……………στο Σωματείο ............ 

       
 Για ΕΠΑΝΕΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ:  
 ...Συμφωνώ, συναινώ, και δίνω την έγγραφη συγκατάθεσή μου ως γονέας του/της, ......... που είναι 
 εγγεγραμμένος/νη στην ΕΟΠΕ, για την μεταγραφή/επανεγγραφή του/της στο Σωματείο ............... 
  

Για ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΙΤΕ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ: 
Δηλώνω, ότι συμφωνώ , συναινώ, και δίνω την έγγραφη συγκατάθεσή μου ως γονέας του/της,  ......... που 

 είναι εγγεγραμμένος/νη στην ΕΟΠΕ, για την μεταγραφή του/της, από το Σωματείο ……………στο Σωματείο 
 ............ Επιπλέον δηλώνω ότι, με πλήρη επίγνωση, βασιζόμενος στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη 
 απόφαση μου, συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου στο Σωματείο και στην Ελληνική 
 Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης για την επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων-όπως αυτά έχουν 
 δηλωθεί στην αίτηση του τέκνου μου και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά-για αόριστο χρονικό 
 διάστημα. Επιπροσθέτως δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί ότι τα Προσωπικά Δεδομένα όπως αυτά 
 προαναφέρθηκαν, θα είναι ορατά σε όλους τους εξουσιοδοτημένους  χρήστες του ιστοχώρου της Βάσης 
 Δεδομένων Μητρώου Αθλητών (http://eope.votis.gr), καθώς επίσης ότι τα δεδομένα αυτά δύναται να 
 κοινοποιηθούν στην FIVB ή στη CEV σε περίπτωση μεταγραφής του αθλητή/-τριας στο εξωτερικό ή σε ξένες 
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 Ομοσπονδίες, στη Γ.Γ.Α., στην Ε.Ο.Ε. ή σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή ζητηθεί για αγωνιστικούς/αθλητικούς 
και  μόνο λόγους και δηλώνω, εν πλήρη επίγνωση και βασιζόμενος/-η στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη 
απόφαση  μου, ότι συμφωνώ, συναινώ και παρέχω την ρητή συγκατάθεσή μου. Γνωρίζω δε το 
δικαίωμα πρόσβασής  μου στα πιο πάνω δεδομένα, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους 
καθώς και ανάκλησης της  συγκατάθεσής μου οποτεδήποτε. 

      
5. Το έντυπο της αιτήσεως μεταγραφής/επανεγγραφής υποβάλλεται ΜΟΝΟ σε αρχείο PDF από το 

σωματείο που θα μεταγράψει τον/την αθλητή/τρια. Αίτηση μεταγραφής/επανεγγραφής που δεν 
θα υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Κανονισμού εγγραφών-Μεταγραφών, δεν θα 
γίνει δεκτή και θα απορριφθεί. 

6. Η φωτογραφία του/της αθλητή/τριας υποβάλλεται ΜΟΝΟ σε αρχείο JPG, διαστάσεων 300 x 400 
pixel και θα πρέπει να εικονίζεται καθαρά το πρόσωπο του/της αθλητή/τριας (τύπου ταυτότητας) 
έγχρωμη, σε λευκό φόντο μόνο εφόσον δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων.  
Προσοχή! Εάν η φωτογραφία του/της αθλητή/τριας που υπάρχει ήδη στην βάση δεδομένων 
δεν ταιριάζει με την ηλικία του/της αθλητή/τριας τότε το σωματείο θα πρέπει να υποβάλλει 
νέα φωτογραφία για την καλύτερη ταυτοποίησή του/της στην αγωνιστική λίστα από τους 
διαιτητές των αγώνων και αποφυγής προβλημάτων συμμετοχής σε αγώνες.  

7. Η κατάθεση του παραβόλου θα γίνεται στον παρακάτω λογαριασμό της ΕΟΠΕ: 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

IBAN: GR 4601100800000008001370579 
 

Καταθέσεις σε διαφορετικό λογαριασμό, δεν θα λαμβάνονται υπόψη 
 

8. Υποχρεωτικά στο αποδεικτικό της κατάθεσης θα ζητείται να αναγράφεται από την Τράπεζα, η 
επωνυμία του σωματείου και όλα τα ονοματεπώνυμα των αθλητών/τριών για την μεταγραφή 
των οποίων κατατίθεται το παράβολο και δεν πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 
καταθέτη στην αιτιολογία. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη η πληρωμή. Το 
αρχείο υποβάλλεται σε μορφή PDF.  

9. Αντίγραφο της κατάθεσης υποβάλλεται ΜΟΝΟ σε αρχείο PDF στο αντίστοιχο πεεδίο της αίτησης 
μεταγραφής/επανεγγραφής στη βάση δεδομένων της ΕΟΠΕ.  Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι 
δυνατή η ταυτοποίηση της κατάθεσης. 

10. Η κατάθεση θα πρέπει να γίνεται, είτε σε Τραπεζικό Κατάστημα, είτε μέσω e-banking και σε 
KAMIA περίπτωση σε Μηχάνημα Αυτόματης Ανάληψης (ΑΤΜ), όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα 
αναγραφής αιτιολογίας κατάθεσης.  

11. Αθλητές/τριες που έχουν παραχωρηθεί με Υποσχετική την ΘΕΡΙΝΗ (1η) μεταγραφική περίοδο 
2022-2023 και θέλουν να επιστρέψουν στο ΑΡΧΙΚΟ σωματείο ή να μεταγραφούν σε ΤΡΙΤΟ 
σωματείο την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ μεταγραφική περίοδο 2022-2023 θα συμπληρώσουν την αίτηση 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗΣ που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ (θα βρείτε το link στην παρ.3). 
Στην αίτηση επάνω θα πρέπει να «επιλεχθεί» (√) ο ανάλογος τύπος μεταγραφής και να 
υπογραφεί υποχρεωτικά από τον κηδεμόνα του ανήλικου τέκνου, τα σωματεία που δίνουν την 
συναίνεση και το σωματείο που μεταγράφει τον/την αθλητή/τρια. (Απόσπασμα πρακτικού δεν 
κατατίθεται).   

12. Αθλητής/τρια, που έχει γεννηθεί έως 31/12/2003 εφόσον επανεγγράφηκε σε σωματείο ΕΝΤΟΣ 
της ΘΕΡΙΝΗΣ μεταγραφικής περιόδου 2022-2023 (έως 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022), και θέλει να 
επανεγγραφεί σε ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ μεταγραφική περίοδο 2022-2023 (ΕΩΣ 31 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023), θα πρέπει το ΑΡΧΙΚΟ σωματείο να αποδεσμεύσει πρώτα τον/την 
αθλητή/τρια από τις 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 έως και τις 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023. 

13. Η διαδικασία αποδέσμευσης του/της αθλητή/τριας γίνεται από το ΑΡΧΙΚΟ σωματείο μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος της ΕΟΠΕ, στο μενού, στο ΤΡΕΧΟΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ του κάθε συλλόγου, 
στη στήλη "κατάσταση" κάτω από την ένδειξη π.χ. "επανεγγραφή μέχρι 2022-2023" όπου 
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υπάρχει το πεδίο "αποδέσμευση". Αφού το επιλέξει, θα εμφανίζεται το κείμενο της μορφής 
"ζητήσατε την αποδέσμευση του/της ΧΧΧΧΧΧΧ, η κίνηση αυτή θα είναι οριστική και δεν θα 
μπορεί να αναιρεθεί…" και θα ζητηθεί ο κωδικός επιβεβαίωσης. Μετά την διαδικασία αυτή, 
θα αποδεσμεύεται ο/η αθλητής/τρια (έγγραφα αποδέσμευσης-διαγραφής  αθλητών δεν θα 
αποστέλλονται στην ΕΟΠΕ αλλά ούτε και στην υποβολή δικαιολογητικών).  

14. Αθλητές γεννηθέντες από 1/1/2004 και μετά δεν έχουν δικαίωμα αποδέσμευσης – διαγραφής 
από το σωματείο που μεταγράφηκαν την ΘΕΡΙΝΗ μεταγραφική περίοδο 2022-2023 καθώς 
μπορούν να μεταγραφούν με την συγκατάθεση του προηγούμενου σωματείου.   

15. Η προθεσμία λήξης της μεταγραφικής περιόδου (31/1/2023) θα τηρηθεί αυστηρά και δεν θα 
δοθεί καμία παράταση. Αίτηση μεταγραφής/επανεγγραφής που δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα 
με τα παραπάνω μέχρι τη λήξη της 2ης μεταγραφικής περιόδου 2022-2023 ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΑ και ο/η αθλητής/τρια παραμένει στο σωματείο από το οποίο 
μεταγράφεται/επανεγγράφεται.  

16. Η Επιτροπή Μεταγραφών θα συνεδριάζει κάθε Πέμπτη και θα εξετάζει τις αιτήσεις μεταγραφών 
που θα εχουν κατατεθεί έως και την ίδια ημέρα και ώρα 14:00’, εφόσον θα είναι 
ολοκληρωμένες και χωρίς εκκρεμότητες. Κατ’ εξαίρεση, οι αιτήσεις που θα υποβληθούν την 
Πέμπτη 15/12/2022 θα εξεταστούν με σειρά προτεραιότητας για πρωταθλήματα που θα 
διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 17 και 18/12/2022 και θα εγκριθούν σε συνεδρίαση της 
Επιτροπής Μεταγραφών την Παρασκευή 16/12/2022. Σε περίπτωση έγκρισης, οι 
αθλητές/αθλήτριες θα εχουν δικαίωμα να αγωνιστούν την επόμενη αγωνιστική του 
αντίστοιχου Πρωταθλήματος.  

17. Ο/Η κάθε αθλητής/τρια θα μπορεί να αγωνιστεί σε ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ που έχει δικαίωμα 
σύμφωνα με την ηλικία του/της,  

 
Για θέματα ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ μπορεί να σταλεί email στο mitroo@volleyball.gr ενώ για 
θέματα ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ μπορεί να σταλεί 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.  

 
Με εκτίμηση, 

 
Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας 

 
 
 

Γεώργιος Καραμπέτσος                                              Νεκτάριος Χαλβατζής 
 

 

Κοινοποίηση: Τοπικές Επιτροπές και Ενώσεις 

 
 


