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Προσ τα 

ωματεία τθσ Ε.Ο.ΠΕ.        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
Μαροφςι, 23 Ιουνίου 2021 
 Αρικ. πρωτ.  2649/Μ.Κ. 

 

 
ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΜΕΣΑΓΡΑΦΩΝ 

ΘΕΡΙΝΗ (1θσ) ΜΕΣΑΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 
αγωνιςτικισ περιόδου 2021-2022 

 
φμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Εγγραφϊν – Μεταγραφϊν τθσ ΕΟΠΕ όπωσ αυτζσ 
τροποποιικθκαν και ιςχφουν και του Νόμου 4809/2021 (ΦΕΚ Α’, 102/19.6.2021), ςασ γνωρίηουμε  ότι το 
Δ../Ε.Ο.ΠΕ. ςτθ ςυνεδρίαςθ Νο. 07/28.06.2021 αποφάςιςε ότι θ κατάκεςθ αιτιςεων των παρακάτω 
περιπτϊςεων μεταγραφϊν τθσ κερινισ (1θσ) μεταγραφικισ περιόδου για τθν αγωνιςτικι περίοδο 2021-
2022, που αφοροφν: 

1) Ελεφκερεσ μεταγραφζσ με ςυγκατάκεςθ ςωματείου 

2) Μεταγραφζσ με Τποςχετικι Επιςτολι 

3) Μεταγραφζσ χωρίσ τθν ςυγκατάκεςθ ςωματείου  

4) Αποδεςμεφςεισ 

5) ΜΕΣΑΓΡΑΦΕ ΑΠΟΔΕΜΕΤΘΕΝΣΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ διάρκειασ μιασ αγωνιςτικισ 

περιόδου 
 
Οι αιτιςεισ αυτζσ κα κατατεκοφν: 

- το διάςτθμα από 5/7 ζωσ και 8/8/21 κα υποβλθκοφν όλεσ οι μεταγραφζσ που αφοροφν ακλθτζσ 
που ζχουν γεννθκεί από 1/1/2002 και μετά και ακλιτριεσ που ζχουν γεννθκεί από 1/1/2003 και 
μετά, με εξαίρεςθ τουσ/τισ ακλθτζσ/τριεσ που ςυμμετζχουν ςτθ Α’ και Β’ φάςθ των 
πανελλινιων αναπτυξιακϊν πρωτακλθμάτων αγωνιςτικισ περιόδου 2020-2021, για τισ οποίουσ 
οι αιτιςεισ μεταγραφισ μποροφν να υποβλθκοφν από τθν επομζνθ τθσ λιξθσ των 
Πρωτακλθμάτων αυτϊν, δθλαδι από 14/8 ζωσ και τισ 2/9/2021.  

 

- το διάςτθμα από 5/7 ζωσ και 2/9/21 κα υποβλθκοφν όλεσ οι μεταγραφζσ που αφοροφν ακλθτζσ 
που ζχουν γεννθκεί μζχρι και 31/12/2001 και ακλιτριεσ που ζχουν γεννθκεί μζχρι και 
31/12/2002.  
 

Με νεϊτερθ Εγκφκλιο κα ανακοινωκοφν οι θμερομθνίεσ τθσ χειμερινισ (2θσ) μεταγραφικισ περιόδου.  
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ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΜΕΣΑΓΡΑΦΗ 
ΕΝΣΤΠΑ ΜΕΣΑΓΡΑΦΩΝ –ΣΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΕΟΠΕ 

 
1) Η πρόςβαςθ ςτθν Ηλεκτρονικι Βάςθ Δεδομζνων τθσ ΕΟΠΕ μπορεί να γίνει είτε απευκείασ ςτθν  

θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://eope.votis.gr/ είτε μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΕΟΠΕ 
www.volleyball.gr  (κεντρικι ςελίδα). 

2) Σα Ειδικά Ζντυπα Μεταγραφϊν βρίςκονται ςτθ διάκεςθ των ςωματείων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΟΠΕ 
και ςτθν θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων τθσ ΕΟΠΕ. ε περίπτωςθ ανθλίκου ακλθτι/τριασ κα πρζπει 
να υπογράφει υποχρεωτικά και ο/θ ακλθτισ/τρια και ο κθδεμόνασ του/τθσ. Η υπογραφι του 
κθδεμόνα κα πιςτοποιείται προαιρετικά με γνιςιο υπογραφισ από τα ΚΕΠ ι από Δθμόςια αρχι.   

3) Σο ζντυπο τθσ αιτιςεωσ μεταγραφισ κακϊσ και τα απαιτοφμενα από τον Κανονιςμό Εγγραφϊν-
Μεταγραφϊν δικαιολογθτικά υποβάλλονται ΜΟΝΟ ςε αρχείο PDF από το ςωματείο που κα 
μεταγράψει τον ακλθτι/τρια.  

4) Η φωτογραφία του ακλθτι υποβάλλεται ΜΟΝΟ ςε αρχείο JPG, διαςτάςεων 300 x 400 pixel και κα 
πρζπει να εικονίηεται κακαρά το πρόςωπο του/τθσ ακλθτι/τριασ (τφπου ταυτότθτασ) ζγχρωμθ, ςε 
λευκό φόντο εφόςον δεν υπάρχει ιδθ μζςα ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

5) Σα χρθματικά παράβολα για τθν κάκε μετεγγραφι κα κατατίκενται ςτον παρακάτω τραπεηικό 
λογαριαςμό τθσ ΕΟΠΕ: 

ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 
Αρικ. λογαριαςμοφ: 5033-062418-528 

IBAN: GR92 0172 0330 0050 3306 2418 528 
 τθν κατάκεςθ κα πρζπει ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ να αναγράφονται: 

 θ πλιρθσ επωνυμία του ςωματείου 

 ο αρικμόσ μθτρϊου (τθσ ΕΟΠΕ) του ςωματείου 

 ότι πρόκειται για μεταγραφι ακλθτι/τριασ και το όνομα αυτοφ/τθσ.  

 όλα τα ονόματα των ακλθτϊν / ακλθτριϊν, εφόςον γίνει μία ςυνολικι κατάκεςθ.   
6) Αντίγραφο τθσ κατάκεςθσ υποβάλλεται ΜΟΝΟ ςε αρχείο PDF ςτο αντίςτοιχο ςθμείο τθσ 

μεταγραφισ ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ ΕΟΠΕ.  ε αντίκετθ περίπτωςθ δεν κα είναι δυνατι θ 
ταυτοποίθςθ τθσ κατάκεςθσ. 

7) Η κατάκεςθ κα πρζπει να γίνεται, είτε ςε Σραπεηικό Κατάςτθμα, είτε μζςω e-banking και ςε 
KAMIA περίπτωςθ ςε Μθχάνθμα Αυτόματθσ Ανάλθψθσ (ΑΣΜ), όπου δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
αναγραφισ αιτιολογίασ κατάκεςθσ.  

 
ασ γνωςτοποιοφμε ότι οι αιτιςεισ μεταγραφϊν που δεν ζχουν ολοκλθρωκεί ςφμφωνα με τα 
παραπάνω μζχρι τθ λιξθ τθσ μεταγραφικισ περιόδου, ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ. 
 
Α. ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΜΕΣΑΓΡΑΦΕ 

1) Η αίτθςθ ελεφκερθσ μεταγραφισ (το ζντυπο κα το βρείτε ςτο site τθσ Ε.Ο.ΠΕ. και ςτθν 
θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων του μθτρϊου) του ςωματείου που ανικει ο/θ ακλθτισ/τρια και θ 
φωτογραφία του/τθσ ακλθτι/τριασ (για όςουσ δεν υπάρχει ιδθ ςτο ςφςτθμα), κα υποβλθκοφν 
ΜΟΝΟ θλεκτρονικά, από το ςωματείο που μεταγράφει τον/τθν ακλθτι/τρια (βλ. οδθγίεσ 
παραπάνω).  

https://eope.votis.gr/
http://www.volleyball.gr/
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2) ΔΕΝ υποβάλλεται πλζον απόςπαςμα πρακτικοφ από το προθγοφμενο ςωματείο και θ 
ςυγκατάκεςθ του ςωματείου, πιςτοποιείται με τθν υπογραφι ςτο ζντυπο μεταγραφισ.  

3) Σο παράβολο μεταγραφισ είναι 15€, το οποίο κατατίκεται ςτο τραπεηικό λογαριαςμό τθσ ΕΟΠΕ 
ςτθν Σράπεηα Πειραιϊσ  (βλ. οδθγίεσ παραπάνω). 

4) Αίτθςθ μεταγραφισ που δεν κα υποβλθκεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 5 του 
Κανονιςμοφ και δεν κατατεκεί το προβλεπόμενο παράβολο μεταγραφισ, δεν κα γίνει δεκτι και κα 
απορριφκεί οπωςδιποτε. 

5) Αίτθςθ μεταγραφισ που δεν ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τθ λιξθ τθσ μεταγραφικισ περιόδου 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ και το δελτίο του ακλθτι επιςτρζφει ςτο ςωματείο από το οποίο 
μεταγράφεται. 

6) Κατ’ εξαίρεςθ επιτρζπεται θ ελεφκερθ μεταγραφι ακλθτι/τριασ που ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ 
μόνο ςτο πρωτάκλθμα Κ17 (Παμπαίδων) – Κ16 (Παγκοραςίδων), θ αίτθςθ τθσ οποίασ, 
υποβάλλεται μζχρι τθν ζναρξθ του αντίςτοιχου πρωτ/τοσ, ΧΩΡΙ τθν προχπόκεςθ τθσ μθ 
ςυμμετοχισ του/τθσ ακλθτι/τριασ ςε αγϊνεσ τθν προθγοφμενθ αγωνιςτικι περίοδο 2020-2021, 
λόγω τθσ διακοπισ όλων των πρωτακλθμάτων. Κάκε ςωματείο ζχει δικαίωμα να αποκτά ζωσ 
δφο ακλθτζσ/τριεσ τθσ κατθγορίασ αυτισ, θ οποία εξαιρείται από τον περιοριςμό του άρκρου 13 
του Κανονιςμοφ και με δικαίωμα ςυμμετοχισ μόνο ςτο πρωτάκλθμα Κ17 (Παμπαίδων) ι Κ16 
(Παγκοραςίδων), αντίςτοιχα. Σο παράβολο τθσ μεταγραφισ είναι 15€, το οποίο κατατίκεται ςτο 
τραπεηικό λογαριαςμό τθσ ΕΟΠΕ ςτθν Σράπεηα Πειραιϊσ  (βλ. οδθγίεσ παραπάνω).  
 

Β. ΜΕΣΑΓΡΑΦΕ ΜΕ ΤΠΟΧΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ 
1) Δικαίωμα να μεταγραφεί με υποςχετικι επιςτολι, ςε άλλο ςωματείο, ζχει ακλθτισ που δεν ζχει 

ςυμπλθρϊςει τα είκοςι ζξι (26) χρόνια και ακλιτρια που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει τα είκοςι πζντε 
(25) χρόνια, τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ μεταγραφισ.  

2)  Η αίτθςθ μεταγραφισ με υποςχετικι επιςτολι (το ζντυπο κα το βρείτε ςτο site τθσ Ε.Ο.ΠΕ και 
ςτθν θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων του μθτρϊου) του ςωματείου που ανικει ο/θ ακλθτισ/τρια 
και θ φωτογραφία του/τθσ ακλθτι/τριασ (για όςουσ δεν υπάρχει ιδθ ςτο ςφςτθμα), κα 
υποβλθκοφν ΜΟΝΟ θλεκτρονικά από το ςωματείο που μεταγράφει τον/τθν ακλθτι/τρια (βλ. 
οδθγίεσ παραπάνω).            

3) ΔΕΝ υποβάλλεται πλζον απόςπαςμα πρακτικοφ από το προθγοφμενο ςωματείο και θ 
ςυγκατάκεςθ του ςωματείου, πιςτοποιείται με τθν υπογραφι ςτο ζντυπο μεταγραφισ.  

4) Σο παράβολο μεταγραφισ είναι 15 €, το οποίο κατατίκεται ςτο τραπεηικό λογαριαςμό τθσ ΕΟΠΕ 
ςτθν Σράπεηα Πειραιϊσ  (βλ. οδθγίεσ παραπάνω). 

5) Αίτθςθ μεταγραφισ που δεν κα υποβλθκεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 6  του 
Κανονιςμοφ και δεν κατατεκεί το προβλεπόμενο παράβολο μεταγραφισ, δεν κα γίνει δεκτι και κα 
απορριφκεί οπωςδιποτε. 

6) Αίτθςθ μεταγραφισ που δεν ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τθ λιξθ τθσ μεταγραφικισ περιόδου 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ και το δελτίο του/τθσ ακλθτι/τριασ επιςτρζφει ςτο ςωματείο από το 
οποίο μεταγράφεται. 

7) Αίτθςθ μεταγραφισ με υποςχετικι επιςτολι, ακλθτι/τριασ, ο/θ οποίοσ/α μεταγράφθκε ςτο 
ίδιο ςωματείο με υποςχετικι επιςτολι τθν προθγοφμενθ αγωνιςτικι περίοδο 2020-2021 ΔΕΝ κα 
ζχει τθν υποχρζωςθ καταβολισ του παραβόλου των 15 €.  
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Γ. ΜΕΣΑΓΡΑΦΕ ΧΩΡΙ ΣΗ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΩΜΑΣΕΙΟΤ 
1) Η αίτθςθ ελεφκερθσ μεταγραφισ χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ ςωματείου (το ζντυπο κα το βρείτε ςτο 

site τθσ Ε.Ο.ΠΕ και ςτθν θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων του μθτρϊου)  και θ φωτογραφία του/τθσ 
ακλθτι/τριασ (για όςουσ δεν υπάρχει ιδθ ςτο ςφςτθμα), κα υποβλθκοφν ΜΟΝΟ θλεκτρονικά  από 
το ςωματείο που μεταγράφει τον/τθν ακλθτι/τρια (βλ. οδθγίεσ παραπάνω) και ςφμφωνα με όςα 
ορίηονται ςτο άρκρο 7 του Κανονιςμοφ Εγγραφϊν-Μεταγραφϊν Εραςιτεχνϊν Ακλθτϊν.  

2) Σο παράβολο μεταγραφισ είναι 15 €, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παρ. 13 
του άρκρου 7 του Κανονιςμοφ Εγγραφϊν-Μεταγραφϊν. Σο χρθματικό παράβολο κατατίκεται ςτο 
τραπεηικό λογαριαςμό τθσ ΕΟΠΕ ςτθν Σράπεηα Πειραιϊσ (βλ. οδθγίεσ παραπάνω).  

3) Αίτθςθ μεταγραφισ που δεν κα υποβλθκεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 7 του 

Κανονιςμοφ και δεν κατατεκεί το προβλεπόμενο ανά περίπτωςθ παράβολο μεταγραφισ, δεν κα 

γίνει δεκτι και κα απορριφκεί οπωςδιποτε. Η υποχρζωςθ καταβολισ του χρθματικοφ παραβόλου 

υφίςταται ωσ προχπόκεςθ ζγκριςθσ να ςυμπεριλθφκεί ο ακλθτισ/ακλιτρια ςτισ Αγωνιςτικζσ 

Λίςτεσ ακόμθ και ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ με απόφαςθ του ΑΕΑΔ μεταγραφισ χωρίσ ςυγκατάκεςθ 

ςωματείου, που είχε απορριφκεί από τθν ΕΟΠΕ, ςτθν περίπτωςθ που αυτό δεν ζχει καταβλθκεί με 

τθν αίτθςθ μεταγραφισ. Η ζγκριςθ να ςυμπεριλθφκεί ςτισ Αγωνιςτικζσ Λίςτεσ δεν δίδεται μζχρι 

τθν καταβολι του χρθματικοφ παραβόλου, ακόμα και ςε περίπτωςθ μεταγραφισ του/τθσ κακ’ 

οιονδιποτε τρόπο ςε άλλο ςωματείο ι τθσ επανεγγραφισ του/τθσ ςτο ίδιο ι άλλο ςωματείο. 
4) Αίτθςθ μεταγραφισ που δεν ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τθ λιξθ τθσ μεταγραφικισ περιόδου 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ και ο ακλθτισ/τρια επιςτρζφει ςτο ςωματείο από το οποίο 
μεταγράφεται. 

5) Για τισ περιπτϊςεισ μεταγραφϊν μετοίκθςθσ λόγω ςπουδϊν (ειςαγωγι για πρϊτθ φορά το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022 ςε Εκπαιδευτικό ίδρυμα τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ –ΑΕΙ/ΑΣΕΙ- 
τθσ θμεδαπισ), οι αιτιςεισ μεταγραφισ μποροφν να κατατεκοφν μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ 
εγγραφισ ςτο αντίςτοιχο Εκπαιδευτικό Κδρυμα ζωσ τθν λιξθ και τθσ χειμερινισ (2θσ) 
μεταγραφικισ περιόδου.  

6) Για τισ περιπτϊςεισ μεταγραφϊν μετοίκθςθσ λόγω ςπουδϊν (ειςαγωγι για πρϊτθ φορά το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022 ςε Εκπαιδευτικό ίδρυμα τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ –ΑΕΙ/ΑΣΕΙ- 
τθσ θμεδαπισ) για Μακθτζσ-Ακλθτζσ/τριεσ που ειςάγονται με το κακεςτϊσ τθσ μοριοδότθςθσ ςε 
άλλθ χολι από αυτιν που ειςιχκθςαν αρχικά, οι αιτιςεισ μεταγραφισ μετοίκθςθσ λόγω 
ςπουδϊν, μποροφν να κατατεκοφν μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ εγγραφισ ςτο αντίςτοιχο 
Εκπαιδευτικό Κδρυμα ζωσ τθν λιξθ και τθσ χειμερινισ (2θσ) μεταγραφικισ περιόδου. 

7) Για τισ περιπτϊςεισ μεταγραφϊν μετοίκθςθσ λόγω ςπουδϊν (ειςαγωγι για πρϊτθ φορά το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022 ςε Εκπαιδευτικό ίδρυμα τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ –ΑΕΙ/ΑΣΕΙ- 
τθσ θμεδαπισ) για φοιτθτζσ/τριεσ που μετεγγράφονται ςε άλλθ χολι μζςα από το ςφςτθμα 
μετεγγραφϊν Φοιτθτϊν, οι αιτιςεισ μεταγραφισ μετοίκθςθσ λόγω ςπουδϊν μποροφν να 
κατατεκοφν μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ εγγραφισ ςτο αντίςτοιχο Εκπαιδευτικό Κδρυμα ζωσ 
τθν λιξθ και τθσ χειμερινισ (2θσ) μεταγραφικισ περιόδου.  
ε περίπτωςθ που για τον ίδιο ακλθτι/τρια ζχει υποβλθκεί κατά τθν κερινι (1θ) μεταγραφικι 
περίοδο, αίτθςθ μεταγραφισ και ο/θ ακλθτισ/τρια δεν ζχει ςυμμετοχι ςε κανζναν αγϊνα, αυτι 
κα πρζπει να ακυρωκεί για να κατατεκεί θ αίτθςθ μεταγραφισ λόγω ςπουδϊν, είτε με υποςχετικι 
λόγω ςπουδϊν. 

8) τισ αιτιςεισ μεταγραφισ χωρίσ ςυγκατάκεςθ ςωματείου που προβλζπονται ςτισ παρ., 1 και 2 
του άρκρου 7 του Κανονιςμοφ Εγγραφϊν-Μεταγραφϊν, εφαρμόηεται θ παρ. 11γ του άρκρου 7.  
Κατόπιν τοφτου για τον υπολογιςμό των ςυμμετοχϊν του/τθσ ακλθτι/τριασ κα προςμετρθκοφν: 
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- Για τισ αιτιςεισ που υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του ανωτζρω άρκρου: οι 
αγωνιςτικζσ περίοδοι 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020  

- Για αιτιςεισ που υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του ανωτζρου άρκρου: οι 
αγωνιςτικζσ περίοδοι 2018-2019 και 2019-2020. 

9) τισ μεταγραφικζσ περιόδουσ (κερινι και χειμερινι) 2021-2022 αναςτζλλεται θ ιςχφσ των 
παραγράφων 6β και 10 του άρκρου 7 του Κανονιςμοφ Εγγραφϊν-Μεταγραφϊν, λόγω διακοπισ 
και ματαίωςθσ των πρωτακλθμάτων 2020-2021.   
 

Δ. ΑΠΟΔΕΜΕΤΕΙ 
1) Οι ακλθτζσ και οι ακλιτριεσ που και δεν αναγράφθκαν ςτουσ ςχετικοφσ πίνακεσ ανανεϊςεων τθσ 

περιόδου 2021-2022, κεωροφνται ελεφκεροι και μποροφν να μεταγραφοφν (αποδεςμευόμενοι) 
(ςφμφωνα με τισ παραπάνω θμερομθνίεσ), ςε άλλο ωματείο, όπωσ κακορίηει ο Κανονιςμόσ 
Εγγραφϊν – Μεταγραφϊν Εραςιτεχνϊν Ακλθτϊν.  

2) Για κάκε αποδεςμευόμενο ακλθτι ι ακλιτρια που μεταγράφεται ςε άλλο ωματείο, 
υποβάλλεται, το ειδικό ζντυπο ΑΙΣΗΕΩ ΜΕΣΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΕΜΕΤΘΕΝΣΟ ΑΘΛΗΣΟΤ και θ 
φωτογραφία του/τθσ ακλθτι/τριασ (για όςουσ δεν υπάρχει ιδθ ςτο ςφςτθμα) και τα οποία κα 
υποβλθκοφν ΜΟΝΟ θλεκτρονικά από το ςωματείο που μεταγράφει τον/τθν ακλθτι/τρια (βλ. 
οδθγίεσ παραπάνω).   

3) Σο παράβολο μεταγραφισ είναι 15 €, το οποίο κατατίκεται ςτο τραπεηικό λογαριαςμό τθσ ΕΟΠΕ 
ςτθν Σράπεηα Πειραιϊσ (βλ. οδθγίεσ παραπάνω).  

4) Αίτθςθ μεταγραφισ που δεν κα υποβλθκεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 8 του 
Κανονιςμοφ και δεν κατατεκεί το προβλεπόμενο παράβολο μεταγραφισ, δεν κα γίνει δεκτι και κα 
απορριφκεί οπωςδιποτε. 

5) Αίτθςθ μεταγραφισ ακλθτι/τριασ, που ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτουσ πίνακεσ ανανεϊςεων του 
ςωματείου του και δεν ζχει διαγραφεί από αυτοφσ δεν μπορεί να οριςτικοποιθκεί. Με τθ λιξθ τθσ 
μεταγραφικισ περιόδου θ αίτθςθ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ. 

6) Αίτθςθ μεταγραφισ που δεν ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τθ λιξθ τθσ μεταγραφικισ περιόδου 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ  και ο/θ ακλθτισ/τρια είναι ελεφκεροσ/θ. 

 
Ε. ΜΕΣΑΓΡΑΦΕ ΑΠΟΔΕΜΕΤΘΕΝΣΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ  

1) Οι ακλθτζσ και οι ακλιτριεσ που ζχουν γεννθκεί ζωσ και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2003 και δεν 
αναγράφθκαν ςτουσ ςχετικοφσ πίνακεσ ανανεϊςεων τθσ περιόδου 2021-2022, κεωροφνται 
ελεφκεροι και μποροφν να μεταγραφοφν με μεταγραφι περιοριςμζνου χρόνου (ςε άλλο ωματείο 
για τθν περίοδο 2021-2022). 

2) τισ μεταγραφικζσ περιόδουσ (κερινι και χειμερινι) 2021-2022 αναςτζλλεται θ ιςχφσ των 
αποδεςμεφςεων ακλθτϊν περιοριςμζνου χρόνου για δφο (2) και (3) ζτθ, αφοφ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 42, του Νόμου 4809/21 του Τπουργείου Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ, που 
ψθφίςτθκε και κα ιςχφςει από 1.1.2022: 
«Εραςιτζχνησ αθλητήσ ή αθλήτρια μεταγράφεται ελεφθερα από το αθλητικό ςωματείο, ςτη 
δφναμη του οποίου ανήκει, ςε άλλο ςωματείο, από τη θερινή μεταγραφική περίοδο του 
ημερολογιακοφ ζτουσ εντόσ του οποίου ςυμπληρώνεται το δζκατο ζνατο (19ο) ζτοσ τησ ηλικίασ 
του/τησ και εφεξήσ. Το δικαίωμα του πρώτου εδαφίου περί ελεφθερησ μεταγραφήσ αςκείται 
μόνο κατά τη διάρκεια τησ θερινήσ μεταγραφικήσ περιόδου» 

3) Σο παράβολο μεταγραφισ οριςμζνου χρόνου για τουσ γεννθκζντεσ και γεννθκείςεσ ζωσ τθν 31θ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2003, για τα ςωματεία Εκνικϊν κατθγοριϊν είναι 40€ (που κα ζχει ιςχφ για τθν 
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αγωνιςτικι περίοδο 2021-2022), Για τα ςωματεία Β’ Εκνικισ-Περιφερειακοφ και Σοπικϊν 
κατθγοριϊν το παράβολο μειϊνεται κατά 50%.   

4) Σα παράβολα κατατίκενται ςτο τραπεηικό λογαριαςμό τθσ ΕΟΠΕ ςτθν Σράπεηα Πειραιϊσ (βλ. 
οδθγίεσ παραπάνω). 

5) Αίτθςθ μεταγραφισ που δεν κα υποβλθκεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 8  του 
Κανονιςμοφ και δεν κατατεκεί το προβλεπόμενο παράβολο μεταγραφισ, δεν κα γίνει δεκτι και κα 
απορριφκεί οπωςδιποτε. 

6) Αίτθςθ μεταγραφισ ακλθτι/τριασ, που ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτουσ πίνακεσ ανανεϊςεων του 
ςωματείου του/τθσ και δεν ζχει διαγραφεί από αυτοφσ δεν μπορεί να οριςτικοποιθκεί. Με τθ λιξθ 
τθσ μεταγραφικισ περιόδου θ αίτθςθ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ. 

7) Αίτθςθ μετεγγραφισ που δεν ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τθ λιξθ τθσ μεταγραφικισ περιόδου 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ.   

8) Αίτθςθ μεταγραφισ αποδεςμευμζνου ακλθτι περιοριςμζνου χρόνου για ζνα ζτοσ 
ακλθτι/τριασ, ο/θ οποίοσ/α μεταγράφθκε ςτο ίδιο ςωματείο με αποδζςμευςθ οριςμζνου 
χρόνου για ζνα ζτοσ τθν προθγοφμενθ αγωνιςτικι περίοδο 2020-2021, ΔΕΝ κα ζχει τθν 
υποχρζωςθ καταβολισ του παραβόλου.  

 
Σ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

1) φμφωνα με το Κανονιςμό Εγγραφϊν – Μεταγραφϊν Εραςιτεχνϊν Ακλθτϊν, κάκε ςωματείο 
μπορεί να πραγματοποιιςει απεριόριςτο αρικμό μεταγραφϊν για κάκε φφλο, εκτόσ από τισ 
περιπτϊςεισ όπου προβλζπεται ρθτά ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ ακλθτϊν. Από το ςφνολο των 
ακλθτϊν/τριων που αποκτά κάκε ςωματείο μόνο πζντε (5) μποροφν να είναι θλικίασ που να τουσ 
επιτρζπει να αγωνίηονται ςε αναπτυξιακά πρωτακλιματα.  

2) Διευκρινίηεται ότι μεταγραφι ακλθτι που ζχει γεννθκεί από 01.01.2002 ζωσ 31.12.2004, και 
μετεγγραφι ακλιτριασ που ζχει γεννθκεί από 01.01.2003 ζωσ 31.12.2004, δεν προςμετράται 
ςτον αρικμθτικό περιοριςμό των πζντε (5) αναπτυξιακϊν μετεγγραφϊν εφόςον το ςωματείο 
δεν διατθρεί τμιμα Κ21 (Εφιβων) – Κ20 (Νεανίδων) αντίςτοιχα. Για το λόγο αυτό μαηί με τθν 
αίτθςθ μετεγγραφισ κα πρζπει να υποβλθκεί ζγγραφο του ςωματείου περί ΜΗ ΔΗΛΩΗ ςτο 
πρωτάκλθμα Κ21 (Εφιβων) – Κ20 (Νεανίδων) αντίςτοιχα, τθν τρζχουςα αγωνιςτικι περίοδο 
(υποβάλλεται ςτο πεδίο ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).  τθν περίπτωςθ που το ςωματείο με νεϊτερθ 
απόφαςθ δθμιουργιςει τμιμα Κ21 (Εφιβων) – Κ20 (Νεανίδων) και δθλϊςει ςυμμετοχι ςτο 
αντίςτοιχο πρωτάκλθμα, τότε ο/θ ακλθτισ/τρια κα ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ΜΟΝΟ ςτο 
πρωτάκλθμα Ανδρϊν – Γυναικϊν. Η υποβολι των μεταγραφϊν αυτϊν μπορεί να 
πραγματοποιθκεί ςτο διάςτθμα από 5/7 ζωσ και 8/8/21.  

3) ε περίπτωςθ υποβολισ υπεράρικμων αιτιςεων μεταγραφισ ςε αναπτυξιακζσ θλικίεσ, το 
ςωματείο κα πρζπει να αποςτείλει ζγγραφό ςτο mitroo@volleyball.gr μζχρι τισ 8/8/21 και να ζχει 
επιλζξει ποιεσ από αυτζσ κα λθφκοφν υπόψθ. ε αντίκετθ περίπτωςθ κα απορρίπτονται οι 
αιτιςεισ αυτζσ (υπεράρικμεσ) λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ ςειράσ που υποβλικθκαν. 

 
Ζ. ΙΧΤ ν. 4809/2021 από τθν κερινι μεταγραφικι περίοδο 2022-2023 

1) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 4809/2021, οι ακλθτζσ/τριεσ που ζχουν γεννθκεί ΕΩ TΗΝ 
31θ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 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, Τποςχετικι, Αποδζςμευςθ κλπ) κακίςτανται ελεφκεροι/εσ και κα μποροφν να 
μεταγραφοφν ςε άλλο ωματείο ςτθν διάρκεια τθσ κερινισ μεταγραφικισ περιόδου 2022.  

mailto:mitroo@volleyball.gr
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2) 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.   
 

ΠΡΟΟΧΗ:  Οι προκεςμίεσ κατακζςεων αιτιςεων μεταγραφϊν κα τθρθκοφν αυςτθρά και δεν κα 
δοκεί καμία παράταςθ. Σο ςφςτθμα κα κλείςει τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ κάκε 
μεταγραφισ όπωσ αυτι ορίηεται παραπάνω, για το κάκε είδοσ αντίςτοιχα. 

 
Σο Σμιμα Μθτρϊου (τθλ.:210-6801977-78) (email: mitroo@volleyball.gr) είναι ςτθ διάκεςθ ςασ για 
οποιαδιποτε βοικεια χρειαςτείτε ςτθ διαδικαςία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ των αιτιςεων μεταγραφϊν. 
 

Για το Δ τθσ ΕΟΠΕ, 
 

             Ο Πρόεδροσ                                 Ο Γεν. Γραμματζασ    

                                                                                       

 
 

  
                        
                        Γεϊργιοσ Καραμπζτςοσ                                            Νεκτάριοσ Χαλβατηισ 

 
 

 
 
Κοινοποίθςθ: Σοπικζσ Επιτροπζσ και Ενϊςεισ 
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