
 

           1 
 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 
2ης ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Aγωνιστικής περιόδου 2021-2022 
 

Μαρούσι,  29 Οκτωβρίου 2021 
    Αριθ. πρωτ. 4521 /Μ.Κ. 

 
 

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 – Μεταγραφών της ΕΟΠΕ, σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. στη συνεδρίαση Νο 
20/29.10.2021 αποφάσισε ότι η κατάθεση αιτήσεων των παρακάτω περιπτώσεων Μεταγραφών 
για την 2η μεταγραφική  περίοδο 2021-2022, που αφορούν: 

1) Ελεύθερες μεταγραφές  με συγκατάθεση σωματείου 

2) Αποδεσμεύσεις 

θα γίνουν: 

  από 13/12/2021 έως και 11/01/2022 για την Α1 Εθνική κατηγορία 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

και 

 από 1/1/2022 έως και 30/01/2022 για τις κατηγορίες Pre-league Ανδρών - 

Γυναικών, Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών-Γυναικών & Β’ Εθνικής-

Περιφερειακού και Τοπικών κατηγοριών. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ -ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ  
 

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) Το έντυπο μεταγραφής βρίσκεται στη διάθεση των σωματείων στην ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ 
και στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΕΟΠΕ. Σε περίπτωση ανήλικου/ης αθλητή/τριας 
θα πρέπει να υπογράφει υποχρεωτικά και ο/η αθλητής/τρια και ο κηδεμόνας του/της. Η 
υπογραφή του κηδεμόνα θα πιστοποιείται προαιρετικά με γνήσιο υπογραφής από τα ΚΕΠ 
ή από Δημόσια αρχή.   

3) Το έντυπο της αιτήσεως μεταγραφής υποβάλλεται ΜΟΝΟ σε αρχείο PDF από το σωματείο 
που θα μεταγράψει τον/την αθλητή/τρια. Αίτηση μεταγραφής που δεν θα υποβληθεί 

https://eope.votis.gr/
http://www.volleyball.gr/
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σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Κανονισμού εγγραφών-Μεταγραφών, δεν θα γίνει 
δεκτή και θα απορριφθεί. 

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

5) Τα παράβολα μεταγραφών Ελλήνων αθλητών/τριών για τα σωματεία της Α1 Εθνικής 
κατηγορίας Γυναικών είναι 100 €, για τα σωματεία της Pre-league Ανδρών και Γυναικών 
είναι 75 € για τα σωματεία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών είναι 50 € 
και για τα σωματεία Β’ Εθνικής-Περιφερειακού και Τοπικών κατηγοριών το παράβολο 
είναι 25 €.    

6) Τα παράβολα μεταγραφών αλλοδαπών αθλητών/τριων για για τα σωματεία της Α1 Εθνικής 
κατηγορίας Γυναικών είναι 300 €, για τα σωματεία της Pre-league Ανδρών και Γυναικών 
είναι 150 € για τα σωματεία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών είναι 150 € 
και για τα σωματεία Β’ Εθνικής-Περιφερειακού και Τοπικών κατηγοριών το παράβολο 
είναι 50 €.  

7) Τα παράβολα αλλοδαπών αθλητριών για FIVB/CEV και Εθνικές Ομοσπονδίες θα 
καταβάλλονται στους φορείς αυτούς όπως προβλέπουν οι σχετικοί Κανονισμοί.  

8) Τα χρηματικά παράβολα για την κάθε μετεγγραφή θα κατατίθενται 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: 

 η πλήρης επωνυμία του σωματείου 

 ο αριθμός μητρώου (της ΕΟΠΕ) του σωματείου 

 ότι πρόκειται για μεταγραφή αθλητή/τριας και το όνομα αυτού/της.  

 όλα τα ονόματα των αθλητών / τριών, εφόσον γίνει μία συνολική κατάθεση.   
9) Αντίγραφο της κατάθεσης υποβάλλεται ΜΟΝΟ σε αρχείο PDF στο αντίστοιχο σημείο της 

μεταγραφής στη βάση δεδομένων της ΕΟΠΕ.  Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η 
ταυτοποίηση της κατάθεσης. 

10) 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.  
 

Αίτηση μεταγραφής που δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω μέχρι τη λήξη της 
2ης μεταγραφικής περιόδου 2021-2022 ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ και ο/η αθλητής/τρια 
παραμένει στο σωματείο από το οποίο μεταγράφεται. 
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Α.  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 
1. Το σωματείο έχει την δυνατότητα να υποβάλλει απεριόριστο αριθμό ελεύθερων 

μεταγραφών με Συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού μεταγραφών.   
Δυνατότητα υποβολής τέτοιας αίτησης θα έχουν αθλητές/τριες ανεξαρτήτου ηλικίας με 
την προυπόθεση ότι θα συμμετέχουν ΜΟΝΟ στα πρωταθλήματα Ανδρών – Γυναικών 
για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.  

2. Eπιτρέπεται η ελεύθερη μεταγραφή αθλητή/τριας με συγκατάθεση σωματείου που έχει 
δικαίωμα συμμετοχής μόνο στο πρωτάθλημα Κ17 (Παμπαίδων) – Κ16 (Παγκορασίδων), 
η αίτηση της οποίας, υποβάλλεται μέχρι την έναρξη του αντίστοιχου Πρωταθλήματος, 
με την προϋπόθεση της μη συμμετοχής του/της αθλητή/τριας σε αγώνες σε αντίστοιχο 
πρωτάθλημα την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 και με την προυπόθεση να μην έχει 
πάρει μεταγραφή την θερινή (1η) μεταγραφική περίοδο 2021-2022. Κάθε σωματείο έχει 
δικαίωμα να αποκτήσει έως δύο αθλητές/τριες της κατηγορίας αυτής, η οποία εξαιρείται 
από τον περιορισμό του άρθρου 13 του Κανονισμού και με δικαίωμα συμμετοχής μόνο 
στο πρωτάθλημα Κ17 (Παμπαίδων) ή Κ16 (Παγκορασίδων), αντίστοιχα. Το παράβολο 
της συγκεκριμένης μεταγραφής είναι 15 €, το οποίο κατατίθεται στο τραπεζικό 
λογαριασμό της ΕΟΠΕ στην Τράπεζα Πειραιώς (βλέπε παραπάνω).   
 

Β.  ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 
Το σωματείο έχει την δυνατότητα να υποβάλλει απεριόριστο αριθμό μεταγραφών με 
Αποδέσμευση σύμφωνα με το άρθρο 8.1 του κανονισμού μεταγραφών.    
Δυνατότητα υποβολής τέτοιας αίτησης θα έχουν αθλητές/τριες ανεξαρτήτου ηλικίας 
εφόσον δεν ανανεώθηκαν από το Σωματείο τους για την αγωνιστική περίοδο 2021 - 2022 
ή ήταν ήδη αποδεσμευμένοι, με την προυπόθεση ότι θα συμμετέχουν ΜΟΝΟ στα 
πρωταθλήματα Ανδρών – Γυναικών για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.   
 

Γ. Αθλητές/τριες που έχουν παραχωρηθεί με Υποσχετική την θερινή (1η) μεταγραφική 
περίοδο 2021-2022, έχουν δικαίωμα να επιστρέψουν στο αρχικό τους σωματείο την 2η 
μεταγραφική περίοδο 2021-2022 αλλά μόνο με την προυπόθεση να συμμετέχουν ΜΟΝΟ 
στα Πρωταθλήματα Ανδρών-Γυναικών αγωνιστικής περιόδου 2021- 2022. Για την 
επιστροφή της υποσχετικής, θα απαιτείται και η συγκατάθεση του Σωματείου στο οποίο 
έχει μετεγγραφεί με Υποσχετική  και του/της αθλητή/τριας.  
 

Δ. Η προβλεπόμενη μεταγραφή που είχε το σωματείο της Volley league Γυναικών στην  
παράγραφο 9 του άρθρου 11, του Κανονισμού Εγγραφών-Μεταγραφών (μία (1) 
Μεταγραφή με Υποσχετική ανεξαρτήτου ηλικίας μέχρι την λήξη του 1ου Γύρου της Α’  
Φάσης), καταργείται.   
 

Ε. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 
Το σωματείο έχει την δυνατότητα μεταγραφής αλλοδαπών και Κυπρίων αθλητών/τριών 
σύμφωνα με την εγκύκλιο συμμετοχής αλλοδαπών αθλητών/τριών 2021-2022.  
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ΣΤ. ΙΣΧΥΣ ν. 4809/2021 από την θερινή μεταγραφική περίοδο 2022-2023 

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4809/2021, οι αθλητές/τριες που έχουν γεννηθεί 
ΕΩΣ TΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003, με τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 και 
ανεξάρτητα από το είδος της μεταγραφής που θα έχουν κάνει την αγωνιστική περίοδο 
2021-2022 (πχ Ελεύθερη με Συγκατάθεση, Υποσχετική, Αποδέσμευση κλπ) καθίστανται 
ελεύθεροι/ες και θα μπορούν να μεταγραφούν σε άλλο Σωματείο στην διάρκεια της 
θερινής μεταγραφικής περιόδου 2022.  

2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42Α του ανωτέρω νόμου, για τις μεταγραφές  
αθλητών/τριών, που έχουν γεννηθεί έως την 31.12.2003 και οι οποίοι θα μεταγραφούν 
ως «ελεύθεροι» σε άλλο Σωματείο κατά την  θερινή μεταγραφική περίοδο της 
αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, θα προβλεφθεί αποζημίωση κατάρτισης. Ο 
υπολογισμός του ύψους της καταβλητέας αποζημίωσης κατάρτισης, οι προϋποθέσεις 
καταβολής της, το σωματείο ή τα σωματεία που θα δικαιούνται να εισπράξουν τέτοια 
αποζημίωση και οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα θα αποφασιστούν απο την ΕΟΠΕ.   
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:   

 Οι προθεσμίες λήξης της μεταγραφικής περιόδου (11/1/2022 και 30/1/2022 ανάλογα τις 
κατηγορίες) θα τηρηθούν αυστηρά και δεν θα δοθεί καμία παράταση. Το σύστημα θα 
κλείσει την ημερομηνία λήξης της κάθε μεταγραφής όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, για το 
κάθε είδος αντίστοιχα. 

 

 Η Επιτροπή Μεταγραφών θα συνεδριάζει ημέρα Πέμπτη και θα εξετάζει τις αιτήσεις 
μεταγραφών που θα εχουν κατατεθεί εως την προηγούμενη Δευτέρα. Σε περίπτωση 
έγκρισης, οι αθλητές/αθλήτριες θα εχουν δικαίωμα να αγωνιστούν την επόμενη αγωνιστική 
του αντίστοιχου Πρωταθλήματος.  

 
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 
Μεταγραφών. 

Με εκτίμηση, 
 

Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 
 

Γεώργιος Καραμπέτσος                                              Νεκτάριος Χαλβατζής 
 

Κοινοποίηση: Τοπικές Επιτροπές και Ενώσεις 

mailto:mitroo@volleyball.gr

