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Προσ τα 
Σωματεύα τησ Ε.Ο.ΠΕ. 

                      Μαρούςι, 6 Ιουλύου 2021 
          Αριθ. πρωτ. 2831 /Μ.Κ. 

 
ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΥΩΝ 

αγωνιςτικόσ περιόδου 2021 – 2022  
 
Σασ γνωρύζουμε ότι η Ε.Ε. της ΕΟΠΕ (Νο.16/02.07.2021) αποφϊςιςε τα παρακϊτω ςχετικϊ με τισ 
επανεγγραφϋσ αθλητών – τριών.  

Άρθρο 9ο  

Επανεγγραφϋσ 

 
1)  Αθλητόσ που δεν ςυμπεριλόφθηκε ςτον πύνακα των εν ενεργεύα αθλητών, ϋχει δικαύωμα να 

επανεγγραφεύ ςτο ύδιο ςωματεύο οποιαδόποτε χρονικό ςτιγμό εντόσ τησ αγωνιςτικόσ περιόδου 
2021-2022, με αύτηςη επανεγγραφόσ. Για τη ϋγκριςη τησ επανεγγραφόσ αυτόσ απαιτεύται η 
καταβολό χρηματικού παραβόλου ποςού 5€ για όςουσ εύναι κϊτω των 35 ετών και 50€ για όςουσ 
εύναι ϊνω των 35 ετών, το οπούο κατατύθεται ςτον παρακϊτω τραπεζικό λογαριαςμό τησ ΕΟΠΕ.  

 
2) Αθλητόσ που δεν ςυμπεριλόφθηκε ςτον πύνακα των εν ενεργεύα αθλητών την αγωνιςτικό περύοδο 

(2021-2022), αλλϊ ούτε και υπϋβαλλε αύτηςη μετεγγραφόσ με αποδϋςμευςη εντόσ τησ θερινόσ 
μεταγραφικόσ περιόδου, θεωρεύται ότι αποδεςμεύθηκε από το ςωματεύο του και ϋχει το 
δικαύωµα να επανεγγραφεύ ελεύθερα ςε ςωματεύο τησ προτύμηςησ του, οποιαδόποτε χρονικό 
περύοδο και ςε κϊθε περύπτωςη πριν την ϋναρξη του πρώτου πρωταθλόματοσ ςτο οπούο ϋχει 
δικαύωμα να αγωνιςτεύ, με αύτηςη επανεγγραφόσ. Σε αυτόν την περύπτωςη ωσ αποδεςµευθϋντα 
αθλητό, κϊθε ςωματεύο δικαιούται να αποκτόςει µόνο ϋναν αθλητό, με τον περιοριςμό των 
προβλεπομϋνων ςτο ϊρθρο 13 του Κανονιςμού Εγγραφών-Μεταγραφών. Από τουσ παραπϊνω 
περιοριςμούσ εξαιρούνται οι αποδεςμευμϋνοι αθλητϋσ που εγγρϊφονται για πρώτη φορϊ ςε 
χολό Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ (ΑΕΙ & ΣΕΙ) τησ ημεδαπόσ. Για τη ϋγκριςη τησ επανεγγραφόσ 
αυτόσ απαιτεύται η καταβολό χρηματικού παραβόλου ποςού 50 €, το οπούο κατατύθεται ςτον 
παρακϊτω τραπεζικό λογαριαςμό τησ ΕΟΠΕ.  

 
3) Αθλητόσ που δεν ςυμπεριλόφθηκε ςτον πύνακα των εν ενεργεύα αθλητών δύο ςυνεχόμενεσ 

αγωνιςτικϋσ περιόδουσ (2020-2021, 2021-2022), θεωρεύται ότι αποδεςμεύθηκε από το ςωματεύο 
του και ϋχει το δικαύωμα να εγγραφεύ ελεύθερα ςε ςωματεύο τησ προτύμηςόσ του οποτεδόποτε, 
με αύτηςη επανεγγραφόσ. Για τη ϋγκριςη τησ επανεγγραφόσ αυτόσ απαιτεύται η καταβολό 
χρηματικού παραβόλου ποςού 50€, το οπούο κατατύθεται ςτον παρακϊτω τραπεζικό λογαριαςμό 
τησ ΕΟΠΕ. 
Για τουσ αθλητϋσ ϊνω των 18 ετών ςτην περύπτωςη που η αύτηςη επανεγγραφόσ κατατεθεύ μετϊ 
την ϋναρξη του οικεύου πρωταθλόματοσ, τότε το χρηματικό παρϊβολο ορύζεται ςτο 1/3 του ποςού 
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που προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 7 παρ. 13 του Κανονιςμού Εγγραφών-Μετεγγραφών και καταπύπτει 
εξ’ ολοκλόρου ςτην ΕΟΠΕ. 

 
ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΥΗ  

1) Η πρόςβαςη ςτην Ηλεκτρονικό Βϊςη Δεδομϋνων τησ ΕΟΠΕ μπορεύ να γύνει εύτε απευθεύασ 
ςτην  ηλεκτρονικό διεύθυνςη http://eope.votis..gr εύτε μϋςω τησ ιςτοςελύδασ τησ ΕΟΠΕ 
www.volleyball.gr  (κεντρικό ςελύδα). 

2) Το ϋντυπο επανεγγραφόσ βρύςκεται ςτη διϊθεςη των ςωματεύων ςτην ιςτοςελύδα τησ ΕΟΠΕ 
και ςτην ηλεκτρονικό βϊςη δεδομϋνων τησ ΕΟΠΕ.  

3) Το ϋντυπο τησ αιτόςεωσ επανεγγραφόσ υποβϊλλεται ςε ΜΟΝΟ ςε αρχεύο PDF από το 
ςωματεύο που μετεγγρϊφει τον αθλητό/τρια.  

4) Η φωτογραφύα του αθλητό/τριασ υποβϊλλεται ΜΟΝΟ ςε αρχεύο JPG, διαςτϊςεων 300 x 400 
pixel, εφόςον δεν υπϊρχει ςτο ςύςτημα και θα πρϋπει να εικονύζεται καθαρϊ το πρόςωπο του 
αθλητό (τύπου ταυτότητασ) ϋγχρωμη, ςε λευκό φόντο. 

5) Το χρηματικό παρϊβολο για την κϊθε επανεγγραφό θα κατατύθεται ςτον παρακϊτω 
τραπεζικό λογαριαςμό τησ ΕΟΠΕ: 
ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 
Αριθ. λογαριαςμού: 5033-062418-528 
IBAN: GR92 0172 0330 0050 3306 2418 528 

 Στην κατϊθεςη θα πρϋπει ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΑ να αναγρϊφονται: 
i. η πλόρησ επωνυμύα του ςωματεύου 
ii.   ο αριθμόσ μητρώου (τησ ΕΟΠΕ) του ςωματεύου 
iii. Ότι πρόκειται για επανεγγραφό αθλητό και το όνομα αυτού.  

6) Αντύγραφο τησ κατϊθεςησ υποβϊλλεται ΜΟΝΟ ςε αρχεύο PDF ςτο αντύςτοιχο ςημεύο τησ 
επανεγγραφόσ ςτη βϊςη δεδομϋνων τησ ΕΟΠΕ.  Σε αντύθετη περύπτωςη δεν θα εύναι δυνατό η 
ταυτοπούηςη τησ κατϊθεςησ. 

7) Η κατϊθεςη θα πρϋπει να γύνεται, εύτε ςε Σραπεζικό Κατϊςτημα, εύτε μϋςω web banking και 
ςε KAMIA περύπτωςη ςε Μηχϊνημα Αυτόματησ Ανϊληψησ (ΑΤΜ), όπου δεν υπϊρχει η 
δυνατότητα αναγραφόσ αιτιολογύασ κατϊθεςησ.  
ε αντύθετη περύπτωςη δεν θα ληφθεύ υπόψη η κατϊθεςη του ςυγκεκριμϋνου  παραβόλου  
και θα πρϋπει να καταβληθεύ εκ νϋου.  

8) Αύτηςη επανεγγραφόσ που δεν θα υποβληθεύ ςύμφωνα με το ϊρθρο 9 του Κανονιςμού ό/και 
δεν κατατεθεύ το προβλεπόμενο παρϊβολο επανεγγραφόσ, δεν θα γύνει δεκτό και θα 
απορριφθεύ οπωςδόποτε. 

9) Αριθμόσ επανεγγραφών ανϊ αγωνιςτικό κατηγορύα 
Σύμφωνα με το Κανονιςμό Εγγραφών – Μετεγγραφών Εραςιτεχνών Αθλητών, κϊθε 
ςωματεύο μπορεύ να πραγματοποιόςει απεριόριςτο αριθμό επανεγγραφών για κϊθε φύλο, 
εκτόσ από τισ περιπτώςεισ όπου προβλϋπεται ρητϊ ςυγκεκριμϋνοσ αριθμόσ αθλητών. Από το 
ςύνολο των αθλητών/τριων που αποκτϊ κϊθε ςωματεύο μόνο πϋντε (5) μπορούν να εύναι 
ηλικύασ που να τουσ επιτρϋπει να αγωνύζονται ςε αναπτυξιακϊ πρωταθλόματα.  

10) ΙΧΥ ν. 4809/2021 από τθν κερινι μεταγραφικι περίοδο 2022-2023 

 φμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 4809/2021, οι ακλθτζσ/τριεσ που ζχουν γεννθκεί ΕΩ 
TΗΝ 31θ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 με τθ λιξθ τθσ αγωνιςτικισ περιόδου 2021-2022 και ανεξάρτθτα 
από το είδοσ τθσ μεταγραφισ που κα ζχουν κάνει τθν αγωνιςτικι περίοδο 2021-2022 (πχ. 
Ελεφκερθ με υγκατάκεςθ, Υποςχετικι, Αποδζςμευςθ κλπ.) κακίςτανται ελεφκεροι/εσ και 

http://eope.votis..gr/
http://www.volleyball.gr/
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κα μποροφν να μεταγραφοφν ςε άλλο ωματείο ςτθν διάρκεια τθσ κερινισ μεταγραφικισ 
περιόδου 2022.  

 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 42Α του ανωτζρω νόμου, για τισ μεταγραφζσ  
ακλθτϊν/τριϊν, που ζχουν γεννθκεί ζωσ τθν 31.12.2003 και οι οποίοι κα μεταγραφοφν ωσ 
«ελεφκεροι» ςε άλλο ωματείο κατά τθν  κερινι μεταγραφικι περίοδο τθσ αγωνιςτικισ 
περιόδου 2022-2023, κα προβλεφκεί αποηθμίωςθ κατάρτιςθσ. Ο υπολογιςμόσ του φψουσ 
τθσ καταβλθτζασ αποηθμίωςθσ κατάρτιςθσ, οι προχποκζςεισ καταβολισ τθσ, το ςωματείο ι 
τα ςωματεία που κα δικαιοφνται να ειςπράξουν τζτοια αποηθμίωςθ και οποιοδιποτε άλλο 
ςυναφζσ ηιτθμα κα ςυμπεριλθφκοφν ςτον Κανονιςμό Εγγραφϊν & Μεταγραφϊν τθσ ΕΟΠΕ.   

 
Το Τμόμα Μητρώου (τηλ.:210-6801977-78) εύναι ςτη διϊθεςη ςασ για οποιαδόποτε βοόθεια 
χρειαςτεύτε ςτη διαδικαςύα τησ ηλεκτρονικόσ υποβολόσ των αιτόςεων μετεγγραφόσ. 
 

Για το ΔΣ της ΕΟΠΕ, 
 
 

 
Ο Πρόεδροσ                                                      Ο Γεν. Γραμματϋασ 

 
 
 

                  Γιώργοσ Καραμπϋτςοσ               Νεκτϊριοσ Χαλβατζόσ 
 
 
 
 
 
Κοινοπούηςη: Τοπικϋσ Επιτροπϋσ και Ενώςεισ 
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