
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                          
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                        
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ταχ. Θυρ. 15106
Πληροφορίες: Κάκκος Βασίλειος 
Email : daa@gga.gov.gr                                                         Προς : Αθλητικές Ομοσπονδίες

Αθλητικές Ενώσεις,
Αθλητικά σωματεία

Σας ενημερώνουμε ότι ανοίγει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η πλατφόρμα 
για την υποβολή αιτήσεων των αθλητικών  σωματείων στο ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 2023.

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωση δική σας και των μελών σας την υπουργική 
απόφαση με αρ. 34736/Β/359/26-1-2023 με θέμα: «Καθορισμός για το έτος 2023 
των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής 
αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), 
β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό 
Μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής 
ή/και επικαιροποίησης».

Σε σύγκριση με την περυσινή αίτηση (ΜΗΤΡΩΟ 2022) δεν υπάρχουν σημαντικές 
αλλαγές. Συστήνουμε στα αθλητικά σωματεία την προσεκτική ανάγνωση της 
Υπουργικής απόφασης και των οδηγιών που υπάρχουν στα παραρτήματα.

Προτείνουμε σε ΟΛΑ τα αθλητικά σωματεία να ξεκινήσουν με το άνοιγμα της 
πλατφόρμας την αίτηση στο ΜΗΤΡΩΟ 2023 (αρχικοποίηση αίτησης). Ένα σημαντικό 
όφελος είναι ότι η βεβαίωση της Περιφέρειας για τη θεώρηση βιβλίων έχει ισχύ για 
12 μήνες οπότε αν το σωματείο την έχει λάβει από τον Μάρτιο του 2022 και μετά 
αυτή είναι εν ισχύ και δεν χρειάζεται να υποβάλλει νέα.

Προτρέπουμε όλα τα αθλητικά σωματεία να ολοκληρώσουν ΑΜΕΣΑ την αίτηση στο 
ΜΗΤΡΩΟ 2023 με σημαντικό όφελος τη γρήγορη αξιολόγηση και την αξιοποίηση για 
διορθώσεις ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΥΠΟΒΟΛΩΝ (έως και τέσσερεις 
επαναυποβολές).

Ακολουθούν μερικές πολύ σημαντικές επισημάνσεις:

1. Σημαντικές Ημερομηνίες:



 Για σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2022: Ολοκλήρωση 
υποβολής αίτησης έως 20/4/2023

 Για εγγεγραμμένα σωματεία  στο Μητρώο 2022 που θέλουν να 
προσθέσουν άθλημα στο Μητρώο: Ολοκλήρωση υποβολής αίτησης 
έως 20/4/2023

 Για σωματεία εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2022: Υποχρεωτικά 
ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 30/6/2023

 Για σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2022 που είναι νέα 
Μέλη Ομοσπονδιών: ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 
30/6/2023.

Προσοχή: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 30/6/2023.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

2. Σημαντικά πεδία στην αίτηση που διαπιστώθηκαν αρκετά λάθη στην 
περσινή αίτηση:

I. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Θα πρέπει να επιλέξετε την κατηγορία 
του εγγράφου αναγνώρισης και ν’ ανεβάσετε το σχετικό αρχείο.

II. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Αμοιβή 250 ευρώ μικτά (μηνιαίως). Το πόσο αυτό 
θα πρέπει ν΄ αναγράφεται στα δικαιολογητικά που υποβάλλετε. Η 
ελεγχόμενη περίοδος είναι από 1-8-2022 έως και 31-7-2023 και θα 
πρέπει οι συμβάσεις του/των προπονητή/των να καλύπτει/ουν 
τουλάχιστον 6 μήνες ( 180 ημέρες).

III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Οικονομικός Προϋπολογισμός 2023 και 
Οικονομικός Απολογισμός 2022 : θα πρέπει να συμπληρωθούν οι 
νέοι κωδικοί εσόδων και εξόδων που συνδέονται με την 
χρηματοδότηση από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ. ‘Όσοι φορείς έλαβαν 
χρηματοδότηση από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ εντός του οικονομικού έτους 
2022 θα πρέπει να την εμφανίζουν στον απολογισμό του 2022. Για 
το ποσό της χρηματοδότησης από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ απαιτείται και 
Ειδικός Απολογισμός ο οποίος θα ζητηθεί στην αίτηση.

Με εκτίμηση

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού

Βασίλειος Κάκκος
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