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Προς τα Σωματεία  
VOLLEYLEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2020-2021 

   Μαρούσι, 13 Ιανουαρίου 2021 
    Αριθ. πρωτ.   111 /Μ.Κ. 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 

2ης Μετεγγραφικής Περιόδου Volleyleague Γυναικών 2020-2021 
 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Νόμου 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 

4726/2020, σε συνδυασμό με το άρθρο 58 του Νόμου 4753/2020 και τον Κανονισμό Εγγραφών – 
Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ, σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. στη συνεδρίαση Νο 78/12.1.2021 
αποφάσισε ότι η κατάθεση αιτήσεων των παρακάτω περιπτώσεων μετεγγραφών για την 2η 
μετεγγραφική περίοδο της Volley league Γυναικών 2020-2021, που αφορούν: 

1) Ελεύθερες μετεγγραφές με συγκατάθεση σωματείου 

2) Μετεγγραφές με Υποσχετική Επιστολή 

3) Αποδεσμεύσεις 

4) Χωρίς συγκατάθεση σωματείου λόγω αναστολής  

5) Επανεγγραφές αποδεσμευμένων άνω των 2 ετών 

θα γίνουν από 18/1/2021 έως και τρεις (3) ημέρες πριν την επανέναρξη των αγώνων του 

πρωταθλήματος της Volley league Γυναικών 2020-2021.  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ -ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ  
 

1) Η πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της ΕΟΠΕ μπορεί να γίνει είτε απευθείας 
στην  ηλεκτρονική διεύθυνση https://eope.votis.gr/ είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΕΟΠΕ 
www.volleyball.gr  (κεντρική σελίδα). 

2) Τα ΝΕΑ ειδικά έντυπα Μετεγγραφών θα βρίσκονται στη διάθεση των σωματείων στην 
ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ και στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΕΟΠΕ από τις 18/1/2021. Σε 
περίπτωση ανήλικης αθλήτριας θα πρέπει να υπογράφει υποχρεωτικά και η αθλήτρια και ο 
κηδεμόνας της. Η υπογραφή του κηδεμόνα θα πιστοποιείται προαιρετικά με γνήσιο 
υπογραφής από τα ΚΕΠ ή από Δημόσια αρχή.   

3) Το έντυπο της αιτήσεως μετεγγραφής καθώς και τα απαιτούμενα από τον Κανονισμό 
Εγγραφών-Μετεγγραφών δικαιολογητικά υποβάλλονται ΜΟΝΟ σε αρχείο PDF από το 
σωματείο που θα μετεγγράψει την αθλήτρια. Αίτηση μετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Κανονισμού εγγραφών-μετεγγραφών, δεν θα γίνει 
δεκτή και θα απορριφθεί. 

4) Η φωτογραφία της αθλήτριας υποβάλλεται ΜΟΝΟ σε αρχείο JPG, διαστάσεων 300 x 400 
pixel και θα πρέπει να εικονίζεται καθαρά το πρόσωπο της αθλήτριας (τύπου ταυτότητας) 
έγχρωμη, σε λευκό φόντο.   

5) Για την 2η μετεγγραφική περίοδο Volleyleague Γυναικών 2020-2021, δεν θα καταβληθούν τα 
προβλεπόμενα παράβολα στην ΕΟΠΕ. Τα παράβολα αλλοδαπών αθλητριών για FIVB/CEV 
και Εθνικές Ομοσπονδίες θα καταβάλλονται στους φορείς αυτούς όπως προβλέπουν οι 
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σχετικοί Κανονισμοί. Αίτηση μετεγγραφής που δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα 
παραπάνω μέχρι τη λήξη της 2ης μεταγραφικής περιόδου (τρεις (3) ημέρες πριν την 
επανέναρξη των αγώνων του πρωταθλήματος της Volley league Γυναικών 2020-2021) 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ και το δελτίο της αθλήτριας επιστρέφει στο σωματείο από το 
οποίο μετεγγράφεται. 

 

Α.  ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ 
1. Το σωματείο έχει την δυνατότητα υποβολής αίτησης μετεγγραφής Μιας (1) αθλήτριας 

χωρίς όριο ηλικίας είτε με Ελεύθερη μετεγγραφή με Συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 
5, είτε με αποδέσμευση σύμφωνα με το άρθρο 8.1 και ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το 
άρθρο 8.3 (εφόσον η αθλήτρια δεν ανανεώθηκε από το Σωματείο της την αγωνιστική 
περίοδο 2020-2021).   
 

2. Το σωματείο έχει την δυνατότητα μετεγγραφής Δυο (2) αθλητριών που έχουν γεννηθεί 
μετά την 1.1.2001, είτε με Ελεύθερη μετεγγραφή με Συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 5, 
είτε με υποσχετική σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Εγγραφών-Μετεγγραφών 
(δεν ισχύει το όριο των 26 ετών). Οι αθλήτριες αυτές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και 
στα αναπτυξιακά Πρωταθλήματα, εφόσον η ομάδα δεν έχει συμπληρώσει το όριο των «5» 
αναπτυξιακών μετεγγραφών που υπέβαλε την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.  
 

3. Αθλήτριες που έχουν γεννηθεί μετά την 1.1.2001, και έχουν παραχωρηθεί με Υποσχετική 
για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, έχουν δικαίωμα να επιστρέψουν στο αρχικό τους 
σωματείο την 2η μετεγγραφική περίοδο 2020-2021 και συμπεριλαμβάνονται στο όριο των 
Δύο (2) αθλητριών που έχουν γεννηθεί μετά την 1.1.2001 και μπορεί να μετεγγράψει κάθε 
Σωματείο στην 2η μετεγγραφική περίοδο. Εάν το σωματείο έχει συμπληρώσει το όριο των 
5 αναπτυξιακών μετεγγραφών, η αθλήτρια θα αγωνίζεται μόνο στο Πρωτάθλημα της 
Volley league Γυναικών 2020-2021. Για την επιστροφή της υποσχετικής, θα απαιτείται και η 
συγκατάθεση του Σωματείου στο οποίο έχει μετεγγραφεί με Υποσχετική  και της 
αθλήτριας.  
 

4. Το σωματείο έχει την δυνατότητα μετεγγραφής Μίας (1) αθλήτριας χωρίς την 
συγκατάθεση του σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.7.β εφόσον υφίσταται 
αναστολή δραστηριότητας ή αποχώρηση ομάδας από το πρωτάθλημα μέχρι την λήξη του 
1ου γύρου της Α’ Φάσης. Η μετεγγραφή αυτή συμπεριλαμβάνεται στον αριθμό 
μετεγγραφών, που έχει δικαίωμα κάθε Σωματείο την 2η μετεγγραφική περίοδο. Το 
Χρονικό διάστημα υποβολής της αίτησης μεταγραφής σε περίπτωση αποχώρησης θα είναι  
μέχρι τρεις (3) ημέρες μετά την λήξη του 1ου  Γύρου της Α’ Φάσης του πρωταθλήματος της 
Volley league Γυναικών 2020-2021. 
 

5. Το σωματείο έχει την δυνατότητα να επανεγγράψει αθλήτριες ανεξαρτήτου ηλικίας που 
είναι αποδεσμευμένες άνω των δύο (2) ετών σύμφωνα με το άρθρο 9.3, μέχρι και έως 
Τρείς (3) ημέρες πριν την επανέναρξη των αγώνων του Πρωταθλήματος του 
πρωταθλήματος της Volley league Γυναικών 2020-2021. 
 

6. Η προβλεπόμενη μεταγραφή που είχε το σωματείο της Volley league Γυναικών στην 
παράγραφο 9 του άρθρου 11, του Κανονισμού Εγγραφών-Μετεγγραφών (μία (1) 
Μετεγγραφή με Υποσχετική ανεξαρτήτου ηλικίας μέχρι την λήξη του 1ου Γύρου της Α’ 
Φάσης), καταργείται.   
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7. Ελληνίδα αθλήτρια, που έχει κάνει μετεγγραφή στο εξωτερικό μετά την διακοπή του 

πρωταθλήματος λόγω πανδημίας και που δεν είχε δηλωθεί από τα Σωματεία στην 
επανέναρξη των προπονήσεων (Έντυπο #1 Κατάλογος Μελών Ομάδας Α’ Εθνικής) και 
διακοπεί η Διεθνής Μετεγγραφή της (ITC) μετά τη λήξη της Α’ Φάσης του Πρωταθλήματος 
Volleyleague Γυναικών 2020-2021, ανήκει στην δύναμη του Ελληνικού Σωματείου αλλά δεν 
έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στο υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021. 
 

8. Σωματείο, του οποίου μια ή περισσότερες Ελληνίδες αθλήτριες μετεγγράφηκαν σε 
Σωματείο του εξωτερικού μετά την διακοπή των Πρωταθλημάτων λόγω της πανδημίας, 
και που δεν είχαν δηλωθεί από τα Σωματεία στην επανέναρξη των προπονήσεων (Έντυπο 
#1 Κατάλογος Μελών Ομάδας Α’ Εθνικής) έχει δικαίωμα να την/τις αντικαταστήσει με τον 
ίδιο αριθμό Ελληνίδων αθλητριών (δεν συμπεριλαμβάνονται στο όριο της Μίας 
Mετεγγραφής). Στην περίπτωση της αντικατάστασης αυτής, η αθλήτρια/αθλήτριες που θα 
επιστρέψουν από το εξωτερικό, ανήκουν πάλι στην δύναμη του Ελληνικού Σωματείου 
αλλά δεν έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν στο σωματείο αυτό το υπόλοιπο της 
αγωνιστικής περιόδου του Πρωταθλήματος Volleyleague Γυναικών 2020-2021 (για όσες 
έγινε αντικατάσταση με άλλη αθλήτρια).  
Δυνατότητα υποβολής αίτησης θα έχουν αθλήτριες ανεξαρτήτου ηλικίας είτε με Ελεύθερη 
μετεγγραφή με Συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 5, είτε με αποδέσμευση σύμφωνα με 
το άρθρο 8.1. και ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 8.3. είτε με δυνατότητα 
υποβολής αίτησης με υποσχετική σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Εγγραφών-
Μετεγγραφών.  
Σε όλες τις περιπτώσεις αντικατάστασης αθλήτριας που μετεγγράφηκε στο εξωτερικό, οι 
αθλήτριες που έχουν γεννηθεί μετά την 1.1.2001, θα αγωνίζονται μόνο στο Πρωτάθλημα 
της Volley league Γυναικών 2020-2021 και όχι στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα.  

Β. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ 
Το σωματείο έχει την δυνατότητα μετεγγραφής αθλήτριας για συμπλήρωση του αριθμού 
των Τριών (3) αλλοδαπών αθλητριών ή αντικατάσταση όσων αλλοδαπών αθλητριών 
μετεγγράφηκαν την 1η Μετεγγραφική περίοδο 2020-2021.  

Γ. ΚΥΠΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ  
Ισχύουν ως έχουν 
Το Τμήμα Μητρώου (τηλ.:210-6801977-78 - email: mitroo@volleyball.gr) είναι στη διάθεση 

σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε στη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των 
αιτήσεων μετεγγραφών. 

Με εκτίμηση, 
 

Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 

Γεώργιος Καραμπέτσος                                              Νεκτάριος Χαλβατζής 
 

 

Κοινοποίηση: Τοπικές Επιτροπές και Ενώσεις 


