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Προς τα 
Σωματεία της Ε.Ο.ΠΕ. 

                      Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2020 
        Αριθ. πρωτ.  2297 /Μ.Κ. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ 
Αγωνιστικής περιόδου 2020 – 2021  

 
Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. Ε.Ο.ΠΕ. (Νο.68/20.7.2020) αποφάσισε τα παρακάτω σχετικά με τις 

επανεγγραφές αθλητών – τριών.  

Άρθρο 9ο  

Επανεγγραφές 

 
1)  Αθλητής που δεν συμπεριλήφθηκε στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών, έχει δικαίωμα να 

επανεγγραφεί στο ίδιο σωματείο οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός της αγωνιστικής περιόδου 
2020-2021, με αίτηση επανεγγραφής. Για τη έγκριση της επανεγγραφής αυτής απαιτείται η 
καταβολή χρηματικού παραβόλου ποσού 5€ για όσους είναι κάτω των 35 ετών και 50€ για όσους 
είναι άνω των 35 ετών, το οποίο κατατίθεται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της ΕΟΠΕ.  

 
2) Αθλητής που δεν συμπεριλήφθηκε στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών την αγωνιστική 

περίοδο (2020-2021), αλλά ούτε και υπέβαλλε αίτηση μετεγγραφής με αποδέσμευση εντός της 
μεταγραφικής περιόδου (01/07-30/07/20), θεωρείται ότι αποδεσμεύθηκε από το σωματείο του 
και έχει το δικαίωµα να επανεγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησης του, οποιαδήποτε 
χρονική περίοδο και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη του πρώτου πρωταθλήματος στο 
οποίο έχει δικαίωμα να αγωνιστεί, με αίτηση επανεγγραφής. Σε αυτήν την περίπτωση ως 
αποδεσµευθέντα αθλητή, κάθε σωματείο δικαιούται να αποκτήσει µόνο έναν αθλητή, με τον 
περιορισμό των προβλεπομένων στο άρθρο 13 του Κανονισμού Εγγραφών-Μετεγγραφών. Από 
τους παραπάνω περιορισμούς εξαιρούνται οι αποδεσμευμένοι αθλητές που εγγράφονται για 
πρώτη φορά σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής. Για τη έγκριση της 
επανεγγραφής αυτής απαιτείται η καταβολή χρηματικού παραβόλου ποσού 50 €, το οποίο 
κατατίθεται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της ΕΟΠΕ.  
Προσοχή:  
Αθλητής/τρια που έχει γεννηθεί το έτος 2003 δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα 
Παίδων/Κορασίδων του νέου σωματείου του, εκτός και αν πρόκειται για μετεγγραφή αθλητή,  ο 
οποίος την προηγούμενη μεταγραφική περίοδο είχε μετεγγραφεί με Υποσχετική Επιστολή στο  
ίδιο σωματείο. 
Αντίστοιχα: 
Αθλητής που έχει γεννηθεί το έτος 2004 δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα 
Παμπαίδων του νέου σωματείου του, εκτός και αν πρόκειται για  μετεγγραφή αθλητή,  ο οποίος 
την προηγούμενη μεταγραφική περίοδο είχε μετεγγραφεί με Υποσχετική Επιστολή στο ίδιο 
σωματείο. 

http://www.volleyball.gr/
mailto:hellas@volleyball.gr


 

 2 

 

Αθλήτρια που έχει γεννηθεί το έτος 2005 δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα 
Παγκορασίδων του νέου σωματείου του, εκτός και αν πρόκειται για  μετεγγραφή αθλήτριας,  η 
οποία την προηγούμενη μεταγραφική περίοδο είχε μετεγγραφεί με Υποσχετική Επιστολή στο 
ίδιο σωματείο. 

 
3)  Αθλητής που δεν συμπεριλήφθηκε στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών δύο συνεχόμενες 

αγωνιστικές περιόδους (2019-2020, 2020-2021), θεωρείται ότι αποδεσμεύθηκε από το σωματείο 
του και έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του οποτεδήποτε, 
με αίτηση επανεγγραφής. Για τη έγκριση της επανεγγραφής αυτής απαιτείται η καταβολή 
χρηματικού παραβόλου ποσού 50€, το οποίο κατατίθεται στον παρακάτω τραπεζικό 
λογαριασμό της ΕΟΠΕ. 
Για τους αθλητές άνω των 18 ετών στην περίπτωση που η αίτηση επανεγγραφής κατατεθεί μετά 
την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος, τότε το χρηματικό παράβολο ορίζεται στο 1/3 του 
ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 13 του Κανονισμού Εγγραφών-Μετεγγραφών και 
καταπίπτει εξ’ ολοκλήρου στην ΕΟΠΕ. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ  

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

2) Το έντυπο επανεγγραφής βρίσκεται στη διάθεση των σωματείων στην ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ 
και στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΕΟΠΕ.  

3) Το έντυπο της αιτήσεως επανεγγραφής υποβάλλεται σε ΜΟΝΟ σε αρχείο PDF από το 
σωματείο που μετεγγράφει τον αθλητή/τρια.  

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

5) Το χρηματικό παράβολο για την κάθε επανεγγραφή θα κατατίθεται στον παρακάτω 
τραπεζικό λογαριασμό της ΕΟΠΕ: 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Αριθ. λογαριασμού: 5033-062418-528 
IBAN: GR92 0172 0330 0050 3306 2418 528 

 Στην κατάθεση θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να αναγράφονται: 
i. η πλήρης επωνυμία του σωματείου 
ii.   ο αριθμός μητρώου (της ΕΟΠΕ) του σωματείου 
iii. Ότι πρόκειται για επανεγγραφή αθλητή και το όνομα αυτού.  

6) Αντίγραφο της κατάθεσης υποβάλλεται ΜΟΝΟ σε αρχείο PDF στο αντίστοιχο σημείο της 
επανεγγραφής στη βάση δεδομένων της ΕΟΠΕ.  Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή 
η ταυτοποίηση της κατάθεσης. 

7) Η κατάθεση θα πρέπει να γίνεται, είτε σε Τραπεζικό Κατάστημα, είτε μέσω web banking και 
σε KAMIA περίπτωση σε Μηχάνημα Αυτόματης Ανάληψης (ΑΤΜ), όπου δεν υπάρχει η 
δυνατότητα αναγραφής αιτιολογίας κατάθεσης.  
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ληφθεί υπόψη η κατάθεση του συγκεκριμένου  παραβόλου  
και θα πρέπει να καταβληθεί εκ νέου.  

8) Αίτηση επανεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού ή/και 
δεν κατατεθεί το προβλεπόμενο παράβολο επανεγγραφής, δεν θα γίνει δεκτή και θα 
απορριφθεί οπωσδήποτε. 
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9) Αριθμός επανεγγραφών ανά αγωνιστική κατηγορία 
Σύμφωνα με το Κανονισμό Εγγραφών – Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών, κάθε 
σωματείο μπορεί να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό επανεγγραφών για κάθε φύλο, 
εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται ρητά συγκεκριμένος αριθμός αθλητών. Από 
το σύνολο των αθλητών/τριων που αποκτά κάθε σωματείο μόνο πέντε (5) μπορούν να 
είναι ηλικίας που να τους επιτρέπει να αγωνίζονται σε αναπτυξιακά πρωταθλήματα.  

 
Το Τμήμα Μητρώου (τηλ.:210-6801977-78) είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια 
χρειαστείτε στη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων μετεγγραφής. 
 
 
 

 
Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας 

 
                  Γιώργος Καραμπέτσος               Νεκτάριος Χαλβατζής 
 
 
 
 
 
 


