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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα : 1. Ημερομηνία έναρξης και λήξης ποδοσφαιρικής περιόδου 2021-2022 

 2. Περίοδοι Εγγραφών/Μετεγγραφών για Ερασιτεχνικά Σωματεία 

 3. Περίοδοι Εγγραφών/Μετεγγραφών Επαγγελματικών Σωματείων (Π.Α.Ε.) 

 

Σας γνωρίζουμε παρακάτω αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.  

σχετικά με όλα τα αναφερόμενα στην επικεφαλίδα «Θέμα» :  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 

Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου 2021-2022 ορίστηκε η 01.07.2021 και ως 

ημερομηνία λήξης η 30.06.2022. 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

 

 

• Θερινή μετεγγραφική περίοδος ερασιτεχνών για διεθνείς και εσωτερικές 
κινήσεις από 02.08.2021 έως και 01.11.2021. 
 

• Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος ερασιτεχνών για διεθνείς και 
εσωτερικές κινήσεις από 01.01.2022 έως και 31.01.2022. 
 

• Θερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών από 02.08.2021 έως και 01.11.2021. 
 

• Χειμερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών από 01.01.2022 έως και 28.02.2022. 
 

• Θερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές) 
από 02.08.2021 έως και 01.11.2021. 
 

• Χειμερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (πρώην 
υποσχετικές) από 01.01.2022 έως και 31.01.2022. 
 

• Πρώτες εγγραφές ανήλικων ερασιτεχνών ανοικτές  όλη την ποδοσφαιρική 

σεζόν από 01.07.2021 έως και 30.06.2022. 

 

• Θερινές πρώτες εγγραφές ενήλικων ερασιτεχνών από 02.08.2021 έως και 

01.11.2021. 
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• Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενήλικων ερασιτεχνών από 01.01.2022 έως 

και 28.02.2022. 

 

• Ατομικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ανοικτές όλη την ποδοσφαιρική 

περίοδο από 01.07.2021 έως και 30.06.2022. 

 

• Ομαδικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ανοικτές όλη την ποδοσφαιρική 

περίοδο από 01.07.2021 έως και 30.06.2022. 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Π.Α.Ε.) 

 

 

• Θερινή μετεγγραφική περίοδος επαγγελματικών σωματείων για άνεργους 

επαγγελματίες για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.09.2021 έως 

και 17.09.2021. 

 

• Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος επαγγελματικών σωματείων για 

άνεργους επαγγελματίες για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 

01.02.2022 έως και 15.02.2022. 

 

• Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος επαγγελματικών σωματείων για 

διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.01.2022 έως και 31.01.2022. 

 

• Επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου, από 

01.07.2021 έως και 30.06.2022, οι τροποποιήσεις συμβολαίων 

επαγγελματιών που ανήκουν ήδη στη δύναμη μίας ΠΑΕ. 

 

• Επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου, από 

01.07.2021 έως και 30.06.2022, οι αλλαγές ιδιότητας (από ερασιτέχνες σε 

επαγγελματίες) σε όσους ποδοσφαιριστές ανήκουν ήδη στη δύναμη μίας 

ΠΑΕ. 

 

• Για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη του 

ιδρυτικού σωματείου μίας ΠΑΕ απαιτείται η διενέργεια μετεγγραφής ώστε 

να ενταχθεί στη δύναμη της ΑΠΕ και αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί 

εντός των ανωτέρω περιόδων εγγραφών/μετεγγραφών που αφορά τα 

επαγγελματικά σωματεία. 

 

 

Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 


