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Προς τα                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Σωματεία της Ε.Ο.ΠΕ. 

        Μαρούσι, 19 Αυγούστου 2021 

        Αριθ. πρωτ. 3387/ Μ.Κ. 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 

αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 
 

 

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εγγραφών – Μεταγραφών της ΕΟΠΕ, σας γνωρίζουμε  

ότι το Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. στη συνεδρίαση Νο. 05/26.05.2021 αποφάσισε να ορίσει για τις 31/8/2021 την 

λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021, οπότε η έναρξη για την υποβολή αιτήσεων νέας 

εγγραφής αθλητών/τριών θα ξεκινήσει από τις 01/09/2021 και μετά.  

 

Για την αρχική εγγραφή αθλητή/τριας στη δύναμη οποιουδήποτε αθλητικού ερασιτεχνικού 

σωματείου, εγγεγραμμένου στα μητρώα της ΕΟΠΕ, χρειάζεται ο/η εγγραφόμενος/η: 

 Να έχει συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας του/της.  

 Να μην είναι εγγεγραμμένος/η στο μητρώο αθλητών της Ε.Ο.ΠΕ.   

 Το έντυπο της νέας εγγραφής αθλούμενου μέλος μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ 

http://www.volleyball.gr/eope-info/aithmata   

 Το παράβολο για τις νέες εγγραφές αθλητών/τριων ηλικίας έως 34 ετών είναι 5 ευρώ, ενώ για 

αθλητές/τριες ηλικίας 35 ετών και άνω, είναι 50 ευρώ.  

 Η κατάθεση του παραβόλου θα γίνεται στον παρακάτω λογαριασμό της ΕΟΠΕ: 

 

Τράπεζα Πειραιώς: 
 

Αριθ. λογαριασμού: 5033-062418-528 
IBAN: GR92 0172 0330 0050 3306 2418 528 

 

 Υποχρεωτικά στο αποδεικτικό της κατάθεσης θα ζητείται να αναγράφεται από την 

Τράπεζα, η επωνυμία του σωματείου, ο αριθμός μητρώου του σωματείου και όλα τα 

ονοματεπώνυμα των αθλητών/τριών για την εγγραφή των οποίων καταθέτετε το 

παράβολο. Σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη στην 

αιτιολογία. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη η πληρωμή. Το αρχείο υποβάλλεται 

σε μορφή PDF.  

 Αντίγραφο της κατάθεσης υποβάλλεται ΜΟΝΟ σε αρχείο PDF στο αντίστοιχο σημείο της νέας 

εγγραφής στη βάση δεδομένων της ΕΟΠΕ.  Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η 

ταυτοποίηση της κατάθεσης. 

http://www.volleyball.gr/eope-info/aithmata


 

                                                               

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 

2 

 

 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.  

 

Σας γνωστοποιούμε ότι οι αιτήσεις νέων εγγραφών που δεν έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα 

με τα παραπάνω μέχρι τη λήξη της περιόδου 2021-2022, ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ. 

 

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Προσοχή! Πριν προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχει υπογραφεί η 

Δήλωση συναίνεσης υποβολής προσωπικών δεδομένων του αθλητή/τριας και να υπάρχει 

στο αρχείο του σωματείου. ΔΕΝ χρειάζεται να το υποβάλλετε με τη νέα εγγραφή στην 

ΕΟΠΕ.    

 

 Μπαίνετε με τους κωδικούς σας στο ηλεκτρονικό σύστημα https://eope.votis.gr/  

 Αριστερά στην οθόνη επιλέγετε: Αίτηση εγγραφής νέου αθλητή.  

 

Στοιχεία αθλητή 

 

Συμπληρώνετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα όλα τα στοιχεία που σας ζητάει η φόρμα και κάνετε  

προσωρινή αποθήκευση. 

Τα στοιχεία συμπληρώνονται όπως ακριβώς αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Γέννησης ή  

στην Αστυνομική Ταυτότητα.  

Όνομα: 

 Όταν ο αθλητής/τρια έχει δύο ονόματα, εισάγετε και τα δύο ονόματα με μία παύλα στη μέση. 

Προσοχή να μην υπάρχει κανένα κενό μεταξύ τους. Π.χ. (ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ).   

 Όταν το όνομα είναι Κωνσταντίνος ή Κωνσταντίνα ή Κωνσταντία θα το περνάτε πάντα 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ή ΚΩΝ/ΝΑ ή ΚΩΝ/ΝΤΙΑ, αντίστοιχα. 

Φύλο: Προσοχή  

 Να διαλέγετε το σωστό φύλο (Α/Γ) του αθλούμενου μέλους, διότι ΔΕΝ θα εμφανίζεται στη 

σωστή αγωνιστική λίστα του σωματείου σας.  

Υπηκοότητα:   

 Ελληνική, εκτός εάν πρόκειται για εγγραφή αλλοδαπού, όπου συμπληρώνεται την ιθαγένεια ή 

υπηκοότητα του. 

Παρατηρήσεις: 

 Συμπληρώνονται μόνο από την ΕΟΠΕ.  

 

Παρακαλούμε να συμπληρώνονται και τα μη υποχρεωτικά πεδία, προκειμένου να έχουμε τα 

πλήρη στοιχεία του/της αθλητή/τριας. 

 

Δικαιολογητικά  

 

ΠΑΛΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ 

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ 

 

https://eope.votis.gr/
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Όλα τα δικαιολογητικά (εκτός της φωτογραφίας) υποβάλλονται σε αρχεία PDF. Παρακαλούμε να 

σκανάρετε και να ανεβάζετε ξεχωριστά τα αρχεία που υποβάλλετε (ΟΧΙ όλα μαζί σε ένα αρχείο), 

σε κάθε μία από τις προβλεπόμενες θέσεις (πεδία).  

 

Επίσης όλα τα έντυπα θα πρέπει να υποβάλλονται κάθετα και ίσια και όχι στα πλάγια ή 

ανάποδα. Αν είναι πλάγια ή ανάποδα δεν μπορεί να γίνει έλεγχος και θα διαγράφονται. Η 

αίτηση εγγραφής θα παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι να γίνει η σωστή υποβολή των 

δικαιολογητικών. Αίτηση εγγραφής που στη λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 

μένει ακόμη σε εκκρεμότητα από το σωματείο, η αίτηση θα διαγράφεται αυτόματα.  

 

Στην Συμπληρωμένη αίτηση:  

Στην έντυπο της αίτησης θα πρέπει:  

 να έχουν συμπληρωθεί όλα τα στοιχεία στα ελληνικά ακόμη και για αλλοδαπούς.  

 να υπάρχει η υπογραφή του αθλητή/τριας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. 

 να υπάρχει η υπογραφή, το όνομα του κηδεμόνα και ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας του 

κηδεμόνα εφόσον πρόκειται για ανήλικο/η (προαιρετικά γνήσιο υπογραφής). Αν η ταυτότητα 

δεν είναι πολιτική αλλά από κάποια άλλη αρχή θα πρέπει να αναγράφονται και τα αρχικά 

της αρχής που την εξέδωσε (π.χ. ΕΛΑΣ/…., ΓΕΣ/… κλπ.)  

 να υπάρχει υπογραφή και το όνομα του Προέδρου και Γεν. Γραμματέα του σωματείου καθώς και 

η σφραγίδα του σωματείου. Αν υπογράφει κάποιος «αντί αυτού» (α.α.) θα πρέπει να αναγράφεται 

το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα αυτού που έχει δικαίωμα υπογραφής σύμφωνα με το 

καταστατικό του σωματείου.  

 

Προσοχή να είναι όλα τα παραπάνω στοιχεία καθώς και η σφραγίδα ευδιάκριτα. Σε 

αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η αίτηση. Το αρχείο υποβάλλεται σε μορφή PDF. 

 

Στη Φωτογραφία αθλητή/τριας:  

Υποβάλλετε τη φωτογραφία έγχρωμη μόνο σε JPG  σε ανάλυση 300 Χ 400 pixels. Φωτογραφία 

που υποβάλλεται με σφραγίδα επάνω ή συρραπτικά θα διαγράφεται και δεν θα εγκρίνεται μέχρι 

αυτή να υποβληθεί σωστά. 

 

Στο Πιστοποιητικό γέννησης:  

Υποβάλλετε το πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας για 

αθλητές/τριες κάτω των 12 ετών, ενώ για αθλητές/τριες που έχουν κλείσει τα 12 την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην ΕΟΠΕ (επικύρωση δεν χρειάζεται) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

υποβάλλετε φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. ΔΕΝ υποβάλλετε ληξιαρχική πράξη γέννησης. 

Το αρχείο υποβάλλεται σε μορφή PDF. 

 

Στο Καταθετήριο:  

Υποβάλλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης που έχετε κάνει στην Τράπεζα σε μορφή pdf, όπου 

αναγράφει της πληροφορίες του δικαιούχου, το σωματείο και το όνομα του/της αθλητή/τριας και 

όχι το όνομα του καταθέτη. Χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του 

καταθετηρίου. Υποβολή καταθετηρίων παραβόλων προηγούμενων ετών, δεν θα γίνεται 

δεκτή.  
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Μόλις υποβάλλετε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κάνετε οριστικοποίηση. Αίτηση 

εγγραφής που δεν είναι οριστικοποιημένη δεν μπορεί να ελεγχθεί ακόμα και εάν έχουν 

υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

Αλλοδαποί αθλητές/τριες 

 

Τηρείται η ίδια διαδικασία αλλά χρειάζονται επιπρόσθετα τα παρακάτω έγγραφα: 

 

Στο Πιστοποιητικό γέννησης:  

Υποβάλλετε το επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, το πιστοποιητικό γέννησης που έχει 

εκδοθεί από Αρχή του εξωτερικού.  

Σε περίπτωση που ο/η αθλητής/τρια έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν υπάρχει πιστοποιητικό 

γέννησης που έχει εκδοθεί από Αρχή του εξωτερικού, μπορεί να υποβληθεί η ληξιαρχική πράξη 

γέννησης με τα στοιχεία του/της αθλητή/τριας στα ελληνικά, εφόσον είναι συμπληρωμένα όλα τα 

στοιχεία ευδιάκριτα. Το αρχείο υποβάλλεται σε μορφή PDF. 

 

Στο Ξένο Πιστοποιητικό γέννησης:  

Υποβάλλετε το πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης που έχει εκδοθεί από Αρχή του 

εξωτερικού. 

Στην περίπτωση που ο/η αθλητής/τρια έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και υποβάλλατε στο 

προηγούμενο πεδίο ληξιαρχική πράξη γέννησης, τότε αντί του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί 

από Αρχή του εξωτερικού, θα υποβάλλετε μόνο φωτοτυπία του διαβατηρίου του. Το αρχείο 

υποβάλλεται σε μορφή PDF. 

    

Στο Διαβατήριο & Άδεια διαμονής:  

Υποβάλλετε οπωσδήποτε το διαβατήριο μαζί με την άδεια διαμονής του/της αθλητή/τριας.  

Η άδεια διαμονής υποβάλλεται μόνο εφόσον είναι υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. Το αρχείο 

υποβάλλεται σε μορφή PDF. 

 

Βεβαίωση σπουδών:  

ΜΙΑ βεβαίωση σπουδών από το αρμόδιο σχολείο (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) για όλα τα 

χρόνια φοίτησής του στην Ελλάδα, από το ξεκίνημα έως το τρέχον έτος 2021-2022 (χωρίς 

κενό στα έτη φοίτησης).  Το αρχείο υποβάλλεται σε μορφή PDF. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  

Δικαίωμα νέας εγγραφής έχουν μόνο, αλλοδαποί που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα 

της Ομοσπονδίας Βόλεϊ της χώρας που προέρχεται ο/η αθλητής/τρια και εφόσον βεβαιωθεί 

εγγράφως από την χώρα προέλευσης και την Διεθνή Ομοσπονδία. Εάν αυτό δεν βεβαιωθεί, 

ο/η αθλητής/τρια δεν έχει το δικαίωμα να εγγραφεί στα μητρώα της Ε.Ο.ΠΕ.    

 

Αλλοδαποί αθλητές/αθλήτριες, είτε προερχόμενοι από χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, είτε από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, 

μπορούν ανεξαρτήτως ηλικίας να εγγράφονται σε σωματεία-μέλη της Ε.Ο.ΠΕ., υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 33 παρ.7 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
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άρθρο 35 του ν. 4603/14.3.2019 και με τις παρακάτω προϋποθέσεις και σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB Sports Regulations): 

1) Σε περίπτωση που ο/η αθλητής/τρια της κατηγορίας αυτής έχει ηλικία άνω των 14 ετών 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και δεν έχει αποκτήσει πριν τις 13 Νοεμβρίου 2020, 

την αθλητική ιδιότητα στη χώρα καταγωγής του/της, τότε αποκτά  Federation of Origin 

(Αθλητική Ομοσπονδία Προέλευσης) την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης.  

2) Σε περίπτωση που ο/η αθλητής/τρια έχει ηλικία κάτω των 14 ετών την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης και δεν έχει αποκτήσει πριν τις 13 Νοεμβρίου 2020, την αθλητική 

ιδιότητα στη χώρα καταγωγής του/της, τότε ΔΕΝ αποκτά  Federation of Origin (Αθλητική 

Ομοσπονδία Προέλευσης) την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης.  

3) Σε περίπτωση που αθλητής/τρια της κατηγορίας αυτής, έχει αποκτήσει πριν τις 13 

Νοεμβρίου 2020, την αθλητική ιδιότητα στη χώρα καταγωγής του/της, ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB). 

4) Αίτηση νέας εγγραφής που μεταφέρεται από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, θα πρέπει να 

υποβάλλεται το νέο έντυπο εγγραφής καθώς και όποιο δικαιολογητικό είναι απαραίτητο για την 

εγγραφή του/της αθλητή/τριας, στο μητρώο της ΕΟΠΕ.  

 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή/και διευκρίνιση χρειαστείτε 

 

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 νέων 

εγγραφών  

 

 

Με εκτίμηση, 

   
Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

 

 

     

 

     Γεώργιος Καραμπέτσος                                                    Νεκτάριος Χαλβατζής 

 

 

 

 Κοινοποίηση: Τοπικές Επιτροπές και Ενώσεις 
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