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Προσ τα ωματεύα  
VOLLEYLEAGUE ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2020-2021 

   Μαρούςι, 13 Ιανουαρύου 2021 
    Αριθ. πρωτ.   111 /Μ.Κ. 

 
ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΜΕΣΑΓΡΑΥΩΝ 

2ησ Μεταγραφικό σ Περιόδου Volleyleague Γυναικών 2020-2021 
 
 

Σύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 33 του Νόμου 2725/99, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Νόμο 

4726/2020, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 58 του Νόμου 4753/2020 και τον Κανονιςμό Εγγραφών – 
Μεταγραφών τησ ΕΟΠΕ, ςασ γνωρύζουμε ότι το Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. ςτη ςυνεδρύαςη Νο 78/12.1.2021 
αποφϊςιςε ότι η κατϊθεςη αιτόςεων των παρακϊτω περιπτώςεων Μεταγραφών για την 2η 
μεταγραφικό  περύοδο τησ Volley league Γυναικών 2020-2021, που αφορούν: 

1) Ελεύθερεσ μεταγραφϋσ  με ςυγκατϊθεςη ςωματεύου 

2) Μεταγραφϋσ  με Υποςχετικό Επιςτολό 

3) Αποδεςμεύςεισ 

4) Χωρύσ ςυγκατϊθεςη ςωματεύου λόγω αναςτολόσ  

5) Επανεγγραφϋσ αποδεςμευμϋνων ϊνω των 2 ετών 

θα γύνουν από 18/1/2021 ϋωσ και τρεισ (3) ημϋρεσ πριν την επανϋναρξη των αγώνων του 

πρωταθλόματοσ τησ Volley league Γυναικών 2020-2021.  

 
ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΜΕΣΑΓΡΑΥΗ -ΕΝΣΤΠΑ ΜΕΣΑΓΡΑΥΩΝ  
 

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

2) Σα ΝΕΑ ειδικϊ ϋντυπα Μεταγραφών θα βρύςκονται ςτη διϊθεςη των ςωματεύων ςτην 
ιςτοςελύδα τησ ΕΟΠΕ και ςτην ηλεκτρονικό βϊςη δεδομϋνων τησ ΕΟΠΕ από τισ 18/1/2021. Σε 
περύπτωςη ανόλικησ αθλότριασ θα πρϋπει να υπογρϊφει υποχρεωτικϊ και η αθλότρια και ο 
κηδεμόνασ τησ. Η υπογραφό του κηδεμόνα θα πιςτοποιεύται προαιρετικϊ με γνόςιο 
υπογραφόσ από τα ΚΕΠ ό από Δημόςια αρχό.   

3) Το ϋντυπο τησ αιτόςεωσ μεταγραφόσ καθώσ και τα απαιτούμενα από τον Κανονιςμό 
Εγγραφών-Μεταγραφών δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ΜΟΝΟ ςε αρχεύο PDF από το 
ςωματεύο που θα μεταγρϊψει την αθλότρια. Αύτηςη μεταγραφόσ που δεν θα υποβληθεύ 
ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Κανονιςμού εγγραφών-Μεταγραφών, δεν θα γύνει 
δεκτό και θα απορριφθεύ. 

4) Η φωτογραφύα τησ αθλότριασ υποβϊλλεται ΜΟΝΟ ςε αρχεύο JPG, διαςτϊςεων 300 x 400 
pixel και θα πρϋπει να εικονύζεται καθαρϊ το πρόςωπο τησ αθλότριασ (τύπου ταυτότητασ) 
ϋγχρωμη, ςε λευκό φόντο.   

5) Για την 2η μεταγραφικό  περύοδο Volleyleague Γυναικών 2020-2021, δεν θα καταβληθούν τα 
προβλεπόμενα παρϊβολα ςτην ΕΟΠΕ. Σα παρϊβολα αλλοδαπών αθλητριών για FIVB/CEV 
και Εθνικϋσ Ομοςπονδύεσ θα καταβϊλλονται ςτουσ φορεύσ αυτούσ όπωσ προβλϋπουν οι 
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ςχετικού Κανονιςμού. Αύτηςη μεταγραφόσ που δεν ϋχει ολοκληρωθεύ ςύμφωνα με τα 
παραπϊνω μϋχρι τη λόξη τησ 2ησ μεταγραφικόσ περιόδου (τρεισ (3) ημϋρεσ πριν την 
επανϋναρξη των αγώνων του πρωταθλόματοσ τησ Volley league Γυναικών 2020-2021) 
ΔΙΑΓΡΑΥΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ και το δελτύο τησ αθλότριασ επιςτρϋφει ςτο ςωματεύο από το 
οπούο μετεγγρϊφεται. 

 

Α.  ΕΛΛΗΝΙΔΕ ΑΘΛΗΣΡΙΕ 
1. Το ςωματεύο ϋχει την δυνατότητα υποβολόσ αύτηςησ μεταγραφόσ Μιασ (1) αθλότριασ (η 

οπούα ϋχει ςυμπληρώςει το 18ο ϋτοσ τησ ηλικύασ τησ την ημερομηνύα υποβολόσ τησ αύτηςησ 
μεταγραφόσ) εύτε με Ελεύθερη μεταγραφό με Συγκατϊθεςη ςύμφωνα με το ϊρθρο 5, εύτε 
με Υποςχετικό ςύμφωνα με το ϊρθρο 6, εύτε με αποδϋςμευςη ςύμφωνα με το ϊρθρο 8.1 
και οριςμϋνου χρόνου ςύμφωνα με το ϊρθρο 8.3 (εφόςον η αθλότρια δεν ανανεώθηκε 
από το Σωματεύο τησ την αγωνιςτικό περύοδο 2020-2021).   
 

2. Το ςωματεύο ϋχει την δυνατότητα μεταγραφόσ Δυο (2) αθλητριών που ϋχουν γεννηθεύ 
μετϊ την 1.1.2001, εύτε με Ελεύθερη μεταγραφό με Συγκατϊθεςη ςύμφωνα με το ϊρθρο 5, 
εύτε με υποςχετικό ςύμφωνα με το ϊρθρο 6 του Κανονιςμού Εγγραφών-Μεταγραφών 
(δεν ιςχύει το όριο των 25 ετών). Οι αθλότριεσ αυτϋσ θα ϋχουν δικαύωμα ςυμμετοχόσ και 
ςτα αναπτυξιακϊ Πρωταθλόματα, εφόςον η ομϊδα δεν ϋχει ςυμπληρώςει το όριο των «5» 
αναπτυξιακών Μεταγραφών που υπϋβαλε την αγωνιςτικό περύοδο 2020-2021.  
 

3. Αθλότριεσ που ϋχουν γεννηθεύ μετϊ την 1.1.2001, και ϋχουν παραχωρηθεύ με Υποςχετικό 
για την αγωνιςτικό περύοδο 2020-2021, ϋχουν δικαύωμα να επιςτρϋψουν ςτο αρχικό τουσ 
ςωματεύο την 2η μεταγραφικό  περύοδο 2020-2021 και ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο όριο των 
Δύο (2) αθλητριών που ϋχουν γεννηθεύ μετϊ την 1.1.2001 και μπορεύ να μεταγρϊψει κϊθε 
Σωματεύο ςτην 2η μεταγραφικό  περύοδο. Εϊν το ςωματεύο ϋχει ςυμπληρώςει το όριο των 
5 αναπτυξιακών Μεταγραφών, η αθλότρια θα αγωνύζεται μόνο ςτο Πρωτϊθλημα τησ 
Volley league Γυναικών 2020-2021. Για την επιςτροφό τησ υποςχετικόσ, θα απαιτεύται και η 
ςυγκατϊθεςη του ωματεύου ςτο οπούο ϋχει μετεγγραφεύ με Τποςχετικό  και τησ 
αθλότριασ.  
 

4. Το ςωματεύο ϋχει την δυνατότητα μεταγραφόσ Μύασ (1) αθλότριασ χωρύσ την ςυγκατϊθεςη 
του ςωματεύου ςύμφωνα με το ϊρθρο 7 παρ.7.β εφόςον υφύςταται αναςτολό 
δραςτηριότητασ ό αποχώρηςη ομϊδασ από το πρωτϊθλημα μϋχρι την λόξη του 1ου γύρου 
τησ Α’ Υϊςησ. Η μεταγραφό αυτό ςυμπεριλαμβϊνεται ςτον αριθμό Μεταγραφών, που ϋχει 
δικαύωμα κϊθε Σωματεύο την 2η μεταγραφικό  περύοδο. Το Χρονικό διϊςτημα υποβολόσ 
τησ αύτηςησ μεταγραφόσ ςε περύπτωςη αποχώρηςησ θα εύναι  μϋχρι τρεισ (3) ημϋρεσ μετϊ 
την λόξη του 1ου  Γύρου τησ Α’ Υϊςησ του πρωταθλόματοσ τησ Volley league Γυναικών 
2020-2021. 
 

5. Το ςωματεύο ϋχει την δυνατότητα να επανεγγρϊψει αθλότριεσ ανεξαρτότου ηλικύασ που 
εύναι αποδεςμευμϋνεσ ϊνω των δύο (2) ετών ςύμφωνα με το ϊρθρο 9.3, μϋχρι και ϋωσ 
Σρεύσ (3) ημϋρεσ πριν την επανϋναρξη των αγώνων του Πρωταθλόματοσ του 
πρωταθλόματοσ τησ Volley league Γυναικών 2020-2021. 
 

6. Η προβλεπόμενη μεταγραφό που εύχε το ςωματεύο τησ Volley league Γυναικών ςτην 
παρϊγραφο 9 του ϊρθρου 11, του Κανονιςμού Εγγραφών-Μεταγραφών (μύα (1) 
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Μεταγραφό με Τποςχετικό ανεξαρτότου ηλικύασ μϋχρι την λόξη του 1ου Γύρου τησ Α’ 
Υϊςησ), καταργεύται.   
 

7. Ελληνύδα αθλότρια, που ϋχει κϊνει μεταγραφό ςτο εξωτερικό μετϊ την διακοπό του 
πρωταθλόματοσ λόγω πανδημύασ και που δεν εύχε δηλωθεύ από τα ωματεύα ςτην 
επανϋναρξη των προπονόςεων (Έντυπο #1 Κατϊλογοσ Μελών Ομϊδασ Α’ Εθνικόσ) και 
διακοπεύ η Διεθνόσ Μεταγραφό τησ (ITC) μετϊ τη λόξη τησ Α’ Υϊςησ του Πρωταθλόματοσ 
Volleyleague Γυναικών 2020-2021, ανόκει ςτην δύναμη του Ελληνικού Σωματεύου αλλϊ δεν 
ϋχει δικαύωμα να αγωνιςτεύ ςτο υπόλοιπο τησ αγωνιςτικόσ περιόδου 2020-2021. 
 

8. Σωματεύο, του οπούου μια ό περιςςότερεσ Ελληνύδεσ αθλότριεσ μεταγρϊφηκαν ςε 
Σωματεύο του εξωτερικού μετϊ την διακοπό των Πρωταθλημϊτων λόγω τησ πανδημύασ, 
και που δεν εύχαν δηλωθεύ από τα ωματεύα ςτην επανϋναρξη των προπονόςεων (Έντυπο 
#1 Κατϊλογοσ Μελών Ομϊδασ Α’ Εθνικόσ) ϋχει δικαύωμα να την/τισ αντικαταςτόςει με τον 
ύδιο αριθμό Ελληνύδων αθλητριών (δεν ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο όριο τησ Μύασ 
Mεταγραφόσ). Στην περύπτωςη τησ αντικατϊςταςησ αυτόσ, η αθλότρια/αθλότριεσ που θα 
επιςτρϋψουν από το εξωτερικό, ανόκουν πϊλι ςτην δύναμη του Ελληνικού Σωματεύου 
αλλϊ δεν ϋχουν δικαύωμα να αγωνιςτούν ςτο ςωματεύο αυτό το υπόλοιπο τησ 
αγωνιςτικόσ περιόδου του Πρωταθλόματοσ Volleyleague Γυναικών 2020-2021 (για όςεσ 
ϋγινε αντικατϊςταςη με ϊλλη αθλότρια).  
Δυνατότητα υποβολόσ αύτηςησ θα ϋχουν αθλότριεσ ανεξαρτότου ηλικύασ εύτε με Ελεύθερη 
μεταγραφό με Συγκατϊθεςη ςύμφωνα με το ϊρθρο 5, εύτε με αποδϋςμευςη ςύμφωνα με 
το ϊρθρο 8.1. και οριςμϋνου χρόνου ςύμφωνα με το ϊρθρο 8.3. εύτε με δυνατότητα 
υποβολόσ αύτηςησ με υποςχετικό ςύμφωνα με το ϊρθρο 6 του Κανονιςμού Εγγραφών-
Μεταγραφών.  
ε όλεσ τισ περιπτώςεισ αντικατϊςταςησ αθλότριασ που μεταγρϊφηκε ςτο εξωτερικό, οι 
αθλότριεσ που ϋχουν γεννηθεύ μετϊ την 1.1.2001, θα αγωνύζονται μόνο ςτο Πρωτϊθλημα 
τησ Volley league Γυναικών 2020-2021 και όχι ςτα αναπτυξιακϊ πρωταθλόματα.  

Β. ΑΛΛΟΔΑΠΕ ΑΘΛΗΣΡΙΕ 
Το ςωματεύο ϋχει την δυνατότητα μεταγραφόσ αθλότριασ για ςυμπλόρωςη του αριθμού 
των Τριών (3) αλλοδαπών αθλητριών ό αντικατϊςταςη όςων αλλοδαπών αθλητριών 
μετεγγρϊφηκαν την 1η Μεταγραφικό  περύοδο 2020-2021.  

Γ. ΚΤΠΡΙΕ ΑΘΛΗΣΡΙΕ  
Ιςχύουν ωσ ϋχουν 
Το Τμόμα Μητρώου (τηλ.:210-6801977-78 - email: mitroo@volleyball.gr) εύναι ςτη διϊθεςη 

ςασ για οποιαδόποτε βοόθεια χρειαςτεύτε ςτη διαδικαςύα τησ ηλεκτρονικόσ υποβολόσ των 
αιτόςεων Μεταγραφών. 

Με εκτύμηςη, 
 

Ο Πρόεδροσ                                Ο Γεν. Γραμματϋασ 
 
 
 

Γεώργιοσ Καραμπϋτςοσ                                              Νεκτϊριοσ Χαλβατζόσ 
 

 

Κοινοπούηςη: Τοπικϋσ Επιτροπϋσ και Ενώςεισ 


