
 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                             

 
 
 
 
 

Ημερομηνία: 05.03.2021 

 

ΠΡΟ: Σμήμα Μετεγγραυών 

Διεύθσνση Νομικών Θεμάτων   

 

ΘΕΜΑ: Σπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο 

ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2021 – 2022 θαη γηα ηηο κεηεγγξαθηθέο πεξηόδνπο. 

επαγγεικαηηώλ θαη εξαζηηερλώλ πνδνζθαηξηζηώλ. 

  

ΑΠΟΦΑΗ 

  

Η Eθηειεζηηθή Επηηξνπή ηεο Ε.Π.Ο., θαηά ηελ ππ’ αξηζ. 57/05.03.2021 

ζπλεδξίαζε, έρνληαο ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Μέινπο ηεο θαη Πξνέδξνπ ηεο 

ΕΙΠ θ. Παλαγηώηε Δηαθνθώηε, απνθαζίδεη:   

 

-Οξίδεη σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επόκελεο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ ηελ 

01.07.2021 θαη σο εκεξνκελία ιήμεο απηήο ηελ 30.06.2022.  

 

- Οη λέεο κεηεγγξαθηθέο πεξίνδνη νξίδνληαη σο παξαθάησ:  

 

 

 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΜΕΣΕΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ 

(Π.Α.Ε.)  

• o Θεξηλή κεηεγγξαθηθή πεξίνδνο επαγγεικαηηθώλ ζσκαηείσλ γηα 

δηεζλείο θαη εζσηεξηθέο θηλήζεηο από 01.07.2021 έσο θαη 31.08.2021  



 

• o Θεξηλή κεηεγγξαθηθή πεξίνδνο επαγγεικαηηθώλ ζσκαηείσλ γηα 

άλεξγνπο επαγγεικαηίεο γηα δηεζλείο θαη εζσηεξηθέο θηλήζεηο από 01.09.2021 

έσο θαη 17.09.2021  

• o Χεηκεξηλή κεηεγγξαθηθή πεξίνδνο επαγγεικαηηθώλ ζσκαηείσλ γηα 

δηεζλείο θαη εζσηεξηθέο θηλήζεηο από 01.01.2022 έσο θαη 31.01.2022  

• o Χεηκεξηλή κεηεγγξαθηθή πεξίνδνο επαγγεικαηηθώλ ζσκαηείσλ γηα 

άλεξγνπο επαγγεικαηίεο γηα δηεζλείο θαη εζσηεξηθέο θηλήζεηο από 01.02.2022 

έσο θαη 15.02.2022  

• o Επηηξέπνληαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ, από 

01.07.2021 έσο θαη 30.06.2022, νη ηξνπνπνηήζεηο ζπκβνιαίσλ 

επαγγεικαηηώλ πνπ αλήθνπλ ήδε ζηε δύλακε κίαο ΠΑΕ  

• o Επηηξέπνληαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ, από 

01.07.2021 έσο θαη 30.06.2022, νη αιιαγέο ηδηόηεηαο (από εξαζηηέρλεο ζε 

επαγγεικαηίεο) ζε όζνπο πνδνζθαηξηζηέο αλήθνπλ ήδε ζηε δύλακε κίαο ΠΑΕ  

• o Γηα ηνπο εξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηέο πνπ αλήθνπλ ζηε δύλακε ηνπ 

ηδξπηηθνύ ζσκαηείνπ κίαο ΠΑΕ απαηηείηαη ε δηελέξγεηα κεηεγγξαθήο ώζηε λα 

εληαρζεί ζηε δύλακε ηεο ΠΑΕ θαη απηή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο ησλ 

αλσηέξσ πεξηόδσλ εγγξαθώλ/κεηεγγξαθώλ πνπ αθνξά ηα επαγγεικαηηθά 

ζσκαηεία  

 



 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΜΕΣΕΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΡΑΙΣΕΧΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΙΑ  

• o Θεξηλή κεηεγγξαθηθή πεξίνδνο εξαζηηερλώλ γηα δηεζλείο θαη 

εζσηεξηθέο θηλήζεηο από 02.08.2021 έσο θαη 01.11.2021  

• o Χεηκεξηλή κεηεγγξαθηθή πεξίνδνο εξαζηηερλώλ γηα δηεζλείο θαη 

εζσηεξηθέο θηλήζεηο από 01.01.2021 έσο θαη 31.01.2022  

• o Θεξηλέο επαλεγγξαθέο εξαζηηερλώλ από 02.08.2021 έσο θαη 

01.11.2021  

• o Χεηκεξηλέο επαλεγγξαθέο εξαζηηερλώλ από 01.01.2022 έσο θαη 

28.02.2022  

• o Θεξηλέο κεηεγγξαθέο νξηζκέλνπ ρξόλνπ εξαζηηερλώλ (πξώελ 

ππνζρεηηθέο) από 02.08.2021 έσο θαη 01.11.2021  

• o Χεηκεξηλέο κεηεγγξαθέο νξηζκέλνπ ρξόλνπ εξαζηηερλώλ (πξώελ 

ππνζρεηηθέο) από 01.01.2022 έσο θαη 31.01.2022  

• o Πξώηεο εγγξαθέο αλειίθσλ εξαζηηερλώλ αλνηρηέο όιε ηελ 

πνδνζθαηξηθή ζεδόλ από 01.07.2021 έσο θαη 30.06.2022  

• o Θεξηλέο πξώηεο εγγξαθέο ελειίθσλ εξαζηηερλώλ από 02.08.2021 

έσο θαη 01.11.2021  

• o Χεηκεξηλέο πξώηεο εγγξαθέο ελειίθσλ εξαζηηερλώλ από 01.01.2022 

έσο θαη 28.02.2022  

• o Αηνκηθέο απνδεζκεύζεηο εξαζηηερλώλ αλνηρηέο όιε ηελ 

πνδνζθαηξηθή πεξίνδν από 01.07.2021 έσο θαη 30.06.2022  

• o Οκαδηθέο απνδεζκεύζεηο εξαζηηερλώλ αλνηρηέο όιε ηελ 

πνδνζθαηξηθή πεξίνδν από 01.07.2021 έσο θαη 30.06.2022  

 

 

 

 

 

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας 

 

 



 

 

Αιέμαλδξνο Δέδεο  

 
 
 


