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Προσ τα 
ωματεύα τησ Ε.Ο.ΠΕ.           

  Μαρούςι, 15 Ιουνύου 2021 
             Αριθ. πρωτ. 2515 /Μ.Κ. 

 

ΕΓΚΤΚΛΙΟ 
ΑΝΑΝΕΩΕΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ-ΣΡΙΩΝ 
Αγωνιςτικήσ περιόδου 2021-2022 

 
ασ γνωρύζουμε ότι οι πύνακεσ ανανεώςεων των αθλητών/τριών χωρύζονται ανϊ ηλικύα ωσ εξόσ: 

 
α) Αθλητέσ:   1) που έχουν γεννηθεί μέχρι και 31/12/2001 
                     2) που έχουν γεννηθεί από 1/1/2002 και μετά 
 
β) Αθλήτριεσ: 1) που έχουν γεννηθεί μέχρι και 31/12/2002 
                       2) που έχουν γεννηθεί από 1/1/2003 και μετά 

 
Η υποβολό των πινϊκων θα γύνει ΜΟΝΟ ηλεκτρονικϊ ςτη βϊςη δεδομϋνων τησ ΕΟΠΕ 
(https://eope.votis.gr) μϋςα ςτο χρονικό διϊςτημα 17 έωσ 30 Ιουνίου 2021.  
τη βϊςη δεδομϋνων οι αθλητϋσ και αθλότριεσ των παραπϊνω περιπτώςεων (1) χαρακτηρύζονται ωσ 
«ενόλικεσ» και των περιπτώςεων (2) χαρακτηρύζονται ωσ «αναπτυξιακϊ». 
 
Για τη ςωςτό ςυμπλόρωςη των ηλεκτρονικών πινϊκων ανανεωνόμενων αθλητών-αθλητριών και 
την υποβολό τουσ ςτην ΕΟΠΕ (ηλεκτρονικϊ), ςασ γνωρύζουμε τα παρακϊτω: 
 
Κϊθε ςωματεύο θα παραλϊβει ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη (email) που ϋχει δηλώςει ϋνα πύνακα που 
περιλαμβϊνει όνομα χρήςτη (user name), κωδικό ειςόδου (password) και μια ακολουθία κωδικών 
αςφαλείασ. Οι κωδικού αςφαλεύασ εύναι μιασ χρόςησ και πρϋπει να χρηςιμοποιούνται κϊθετα, 
αποκλειςτικϊ με τη ςειρϊ που ϋχουν δοθεύ. Ο κωδικόσ αςφαλεύασ εύναι ημερόςιοσ και ιςχύει από την 
εύςοδο ςτο ςύςτημα μϋχρι την ϋξοδο από αυτό ό μϋχρι την αλλαγό τησ ημερομηνύασ. Η εκτϋλεςη των 
εργαςιών γύνεται με το ύδιο κλειδύ αςφαλεύασ που ϋχει χρηςιμοποιηθεύ κατϊ την εύςοδο ςτο ςύςτημα 
και η χρόςη του θεωρεύται ιςοδύναμη με την υπογραφό του εξουςιοδοτημϋνου εκπροςώπου του 
κϊθε ςωματεύου. 
 
Αρχικϊ κϊθε ςωματεύο θα ειςϋλθει ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα και θα ενεργοποιόςει τον λογαριαςμό 
του για την αγωνιςτικό περύοδο 2021-2022 με τη χρόςη ειδικού κωδικού που θα ςταλεύ ςτην 
ηλεκτρονικό διεύθυνςη (email) που ϋχει δηλώςει. 
 
α) Κϊθε ςωματεύο, μϋςω του εξουςιοδοτημϋνου εκπροςώπου του για τη χρόςη των ηλεκτρονικών 

υπηρεςιών, θα υποβάλει μέςα ςτο χρονικό διάςτημα από 17-30/6/2021 τουσ πίνακεσ 
ανανεώςεων. ημειώςτε ότι μπορεύτε να κϊνετε οποιαδόποτε αλλαγό ςτουσ ηλεκτρονικούσ 
πύνακεσ μόνο όταν αυτού εύναι ςε κατϊςταςη «προςωρινόσ αποθόκευςησ», πριν επιλϋξετε την 
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οριςτικό υποβολό τουσ με τη ςυμπλόρωςη του πεδύου «κωδικόσ αςφαλεύασ μιασ χρόςησ» (όπωσ 
παραπϊνω). Η οριςτική υποβολή των αθλητών γίνεται ςε ενιαία ςυγκεντρωτική λίςτα και όχι 
όταν έχετε επιλέξει κάποια ςυγκεκριμένη κατηγορία (φίλτρο).   

 
β) Για κάθε αθλητή/τρια που επιθυμείτε την ανανέωςη, θα επιλέγετε: 

1)  το πεδίο τησ ανανέωςησ και αυτόματα θα εμφανίζεται η ένδειξη « √ » (τςεκάριςμα ή «τικ») 
2) το πεδίο «Δήλωςη προςωπικών δεδομένων αθλητή/τριασ (GDPR)», με το οποίο 

επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει τη ςχετική δήλωςη του ςυγκεκριμένου αθλητή/τριασ και 
αυτόματα θα εμφανίζεται η ένδειξη « √ » (τςεκάριςμα ή «τικ»). 

 ε περίπτωςη που δεν ςυμπληρωθεί το πεδίο αυτό, ο/η αθλητήσ/τρια  δεν θα εμφανίζεται 
ςτην Αγωνιςτική Λίςτα του ςωματείου και θα ανανεώνεται κανονικά. 

3) θα ςυμπληρώνετε το πεδίο του ΑΜΚΑ κάθε αθλητή/τριασ εφόςον αυτό δεν υπάρχει ςτο 
ςύςτημα. 

 
γ) Από τουσ πύνακεσ αθλητών και αθλητριών, μπορεύ να δηλωθεύ απεριόριςτοσ αριθμόσ αθλητών 

και αθλητριών, αντύςτοιχα. 
 
δ) Εϊν τυχόν υπϊρχουν αθλητϋσ/τριεσ ςασ που δεν αναφϋρονται ςε καμύα κατϊςταςη, τότε θα 

πρϋπει να καταγρϊψετε όλα τα ςτοιχεύα τουσ και να τα αποςτεύλετε με επύςημο ϋγγραφο του 
ςωματεύου, ςτην ΕΟΠΕ ωσ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΝΕΩΕΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ–ΣΡΙΩΝ μαζύ με 
το αποδεικτικό κατϊθεςησ του παραβόλου που αντιςτοιχεύ ςε αυτόν. Και για την κατϊςταςη 
αυτό θα πρϋπει να αναγραφεύ το ςύνολο των ανανεωμϋνων αθλητών/τριών. 

 
ε) ΚΑΘΕ ΩΜΑΣΕΙΟ ΕΦΕΙ ΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΝΕΩΕΩΝ 

ΔΙΑΓΡΑΥΟΝΣΑ ΕΩ ΚΑΙ ΣΡΕΙ (3) ΑΘΛΗΣΕ ΚΑΙ (3) ΑΘΛΗΣΡΙΕ ΣΕΛΝΟΝΣΑ ΕΠΙΗΜΟ 
ΕΓΓΡΑΥΟ ΜΕ EMAIL ΣΟ mitroo@volleyball.gr ΚΑΙ ΟΦΙ ΣΗ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 
ΚΑΣΑΘΕΣΟΝΣΑ ΣΟ ΑΝΣΙΣΟΙΦΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΩΝ 50.00 € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΘΛΗΣΗ/ΣΡΙΑ, 
ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΦΕΙ ΑΠΟΣΑΛΕΙ ΕΩ ΚΑΙ 15 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2021. ΚΑΘΕ ΕΓΓΡΑΥΟ ΠΟΤ ΘΑ 
ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΘΑ 
ΕΠΙΣΡΕΥΕΣΑΙ ΠΙΩ ΣΟ ΩΜΑΣΕΙΟ.    

   
ςτ) Αθλητόσ/τρια που ϋχει μεταγραφεύ κατϊ την προηγούμενη/προηγούμενεσ αγωνιςτικϋσ 

περιόδουσ με Αποδϋςμευςη περιοριςμϋνου χρόνου (ϊρθρο 8 παρ. 3 του Κανονιςμού Εγγραφών-
Μετεγγραφών) και η χρονικό διϊρκειϊ του ςυμπεριλαμβϊνει την αγωνιςτικό περύοδο 2021-2022 
ΑΝΑΝΕΩΝΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ (εμφανίζεται η ένδειξη « √ »).  ε περύπτωςη που τα δύο μϋρη 
(αθλητόσ/τρια-ςωματεύο) επιθυμούν τη διακοπό τησ μεταγραφόσ, αυτό θα πρϋπει να δηλώνεται 
ςτον ειδικό χώρο και να υποβϊλλεται το ϋντυπο Κοινήσ δήλωςησ διακοπήσ αποδέςμευςησ 
περιοριςμένου χρόνου των δύο μερών (ςωματείο-αθλητήσ/τρια), το οποίο θα βρείτε ςτην 
ιςτοςελίδα τησ ΕΟΠΕ http://www.volleyball.gr/eope-info/aithmata, ΜΟΝΟ κατά την περίοδο των 
ανανεώςεων. την περύπτωςη αυτό ο/η αθλητόσ/τρια καθύςταται ελεύθεροσ//η και ϋχει 
δικαύωμα να μεταγραφεύ ςε όποιο ςωματεύο επιθυμεύ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 8 
του Κανονιςμού Εγγραφών-Μεταγραφών. 

 
ασ γνωςτοποιούμε ότι οι αθλητϋσ/τριεσ που δεν ϋχουν ςυμπεριληφθεύ ςτον πύνακα ανανεώςεων 
του ςωματεύου τουσ, εύναι ελεύθεροι να μεταγραφούν ςε οποιοδόποτε ϊλλο ςωματεύο επιθυμούν, 
ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 8 του Κανονιςμού Εγγραφών-Μεταγραφών. 
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Για την αγωνιςτική περίοδο 2021-2022 ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΣΑΒΛΗΘΟΤΝ ΣΗΝ ΕΟΠΕ ΦΡΗΜΑΣΙΚΑ 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΝΑΝΕΩΗ ΑΘΛΗΣΩΝ-ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ  
 
Προςοχή: ε περίπτωςη που οι ανανεώςεισ δεν έχουν οριςτικοποιηθεί  έωσ 30.6.2021 οι 
αθλητέσ/τριεσ καθίςτανται αυτόματα ελεύθεροι/εσ.  

 
Παρακαλούνται τα ςωματεύα όςουσ αθλητϋσ/τριεσ δεν δηλώςουν ςτουσ πύνακεσ ανανεώςεων, να 
τουσ ενημερώςουν ϋγκαιρα, προκειμϋνου αυτού να ϋχουν τη δυνατότητα μεταγραφόσ τουσ με 
αποδϋςμευςη ςε ϊλλο ςωματεύο μϋςα ςτο χρονικό περιθώριο των μεταγραφών. 
 
ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗ/ΣΡΙΑ 
Ενόψει τησ ϋναρξησ τησ αγωνιςτικόσ περιόδου 2021-2022 και τησ διαδικαςύασ υποβολόσ των 
ανανεώςεων των αθλητών-τριών θα θϋλαμε να ςασ γνωρύςουμε τα εξόσ:  
 
ύμφωνα με το ϊρθρο 16 του Ν. 4479/2017 θα πρϋπει το κϊθε ςωματεύο να τυπώνει για κϊθε αθλητό 
του δυναμικού του, την ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗ, η οπούα εύναι διαθϋςιμη μϋςα ςτην Ηλεκτρονικό 
Βϊςη Δεδομϋνων του μητρώου, με προτυπωμϋνα όλα τα ςτοιχεύα και την φωτογραφύα του κϊθε 
αθλητό-τριασ.    
 
Σο ςωματεύο ϋχει την υποχρϋωςη να δώςει ςτον κϊθε αθλητό-τρια την ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ, ώςτε να την 
θεωρόςει ΜΟΝΟ ςε Γιατρό που κατέχει την Καρδιολογική ιδιότητα ή είναι Πιςτοποιημένοσ από το 
ΕΚΑΕ για τον ςκοπό αυτό και μετϊ να την προςκομύςει ςτο ςωματεύο  του για την επύδειξό τησ ςτουσ 
διαιτητϋσ του αγώνα που θα ςυμμετϋχει. Φωρίσ την ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ δεν θα έχει δικαίωμα ςυμμετοχήσ 
ο/η αθλητήσ/τρια ςτουσ αγώνεσ.   
 
Η ιςχύσ τησ ΚΑΡΣΑ  ΤΓΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗ ϋχει διϊρκεια (1) ενόσ ϋτουσ από την θεώρηςό τησ και ιςχύει και 
για τα (3) τρύα αγωνύςματα του βόλεώ (Βόλεώ, Beach Volleyball, Snow Volleyball).  Η ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ 
ΑΘΛΗΣΗ ακολουθεύ τον αθλητό/τρια ςε όποιο ςωματεύο ανόκει μϋχρι να λόξει η θεώρηςό τησ.  
 
Σο Σμόμα Μητρώου (τηλ.:210-6801977-78) εύναι ςτη διϊθεςη ςασ για οποιαδόποτε βοόθεια 
χρειαςτεύτε για τη ςυμπλόρωςη των πινϊκων. 

 
Με εκτύμηςη, 

             Ο Πρόεδροσ                        Ο Γεν. Γραμματϋασ     

                                                                                      

 
 

  
                                Γεώργιοσ Καραμπϋτςοσ                       Νεκτϊριοσ Χαλβατζόσ 

 

 
Κοινοπούηςη: Σοπικϋσ Επιτροπϋσ και Ενώςεισ  


