
 

 

 

 

 Αθήνα,  21 Σεπτεμβρίου 2022  

Αρ. πρωτ.119/22  
Προς Όλα τα Σωματεία ΕΟΜ 

Ανακοίνωση: 28/22 

 

Θέμα : «Διευκρινιστικές Διατάξεις » 

 

Δυνάμει της υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/οικ.435525/13-09-2022 (ΑΔΑ:96ΦΟ4653Π4-ΨΔΞ Εγκυκλίου με 

θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 

56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων», περ. Γ και Δ, διευκρινίζονται 

τα εξής : 

Σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν.4714/2022(Α’148) αθλητικό Σωματείο, νοείται το Σωματείο που 

έχει την κατά το νόμο ειδική αθλητική αναγνώριση και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο 

αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α.  

 Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ.2 του ν.4726/2020 Αθλητικό Σωματείο που δεν λαμβάνει την ειδική 

αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ανωτέρω ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών 

Σωματείων της Γ.Γ.Α. μέχρι την 5.9.2022, δεν δύναται να συμμετέχει εφεξής στις αγωνιστικές 

υποχρεώσεις της ομοσπονδίας και επιπλέον διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο μελών της 

ομοσπονδίας αν δεν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο ανωτέρω 

ηλεκτρονικό μητρώο έως την 31η.7.2023.  

Μοναδική εξαίρεση από τα ανωτέρω αποτελούν τα Σωματεία εκείνα που υπάγονται στην διάταξη 

των §1Α και §5 του άρθρου 8 του Ν.2725/99 όπως ισχύει. «1Α Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την 

εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό Σωματείο μετέχει στην αγωνιστική 

δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και 

πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να 

διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός 

του ιδίου χρονικού διαστήματος. Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το 

αθλητικό Σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το 

μητρώο των μελών της ένωσης ή της ομοσπονδίας και δε δύναται πλέον να συμμετέχει στις 

αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. 

Κατόπιν των παραπάνω ενημερώνουμε τα Σωματεία ότι όσα δεν έχουν  την κατά το νόμο ειδική 

αθλητική αναγνώριση και δεν έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών 

Σωματείων της Γ.Γ.Α.  και οι αθλητές αυτών, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 

στις αγωνιστικές δραστηριότητες της Ομοσπονδίας έως ότου αποκτήσουν την ειδική 

αθλητική αναγνώριση και εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών Σωματείων της 

ΓΓΑ. 

Στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας εμπίπτουν όλοι οι αγώνες, τα αποτελέσματα των 

οποίων στέλνονται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ.  

Κατόπιν αυτών, αθλητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αγώνες που περιγράφονται ως 

άνω και ανήκουν σε μη "αναγνωρισμένα και εγγεγραμμένα στο Μητρώο της ΓΓΑ"   μπορούν, κατά 

την περίοδο των θερινών μεταγραφών, που λήγει στις 29/9/22  να μεταγραφούν σε Σωματείο 

εγγεγραμμένο στο Μητρώο της ΓΓΑ, χωρίς καταβολή συνδρομής μεταγραφής. 



Οι αθλητές/τριες της κατηγορίας αυτής διατηρούν το δικαίωμα να επιστρέψουν στο Σωματείο από 

το οποίο μετεγράφησαν, χωρίς την καταβολή συνδρομής μεταγραφής όταν το Σωματείο αυτό 

εγγραφεί στο Μητρώο της ΓΓΑ.  

 

 

Για το ΔΣ της ΕΟΜ 

 

                     

                                 Ο Πρόεδρος                                             Η Γεν. Γραμματέας              

 

  

                       Αλέξανδρος Αθανασιάδης                                       Λυδία Μανούση           


