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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ - ΖΙΤΣΟΥ  
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21/04/2021   

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 52-1 
ΠΡΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΕΦΕΟ Ζ-Ζ 

 
 

Εγγραφή / Επικαιροποίηση στοιχείων για το  
μητρώο αθλητικών σωματείων της Γ.Γ.Α. 

 
 
Σύμφωνα με τον αριθμ. απόφασης 168038, τεύχος B’ 1593/20.04.2021, που 
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανακοινώνεται ο καθορισμός για 
το έτος 2021 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. 
 
Μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:  
Άρθρο 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ  
1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό 
μητρώο για το έτος 2021 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους. α) Ο πρώτος κύκλος 
υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της 
παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και, ολοκληρώνεται την 30.6.2021. β) Ο 
δεύτερος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 
1.7.2021 και ολοκληρώνεται την 30.9.2021. 
2. Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, 
εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με 
αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, έχει δικαίωμα 
συμπλήρωσης - διόρθωσης της αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε 
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αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) έως το πέρας 
του επόμενου κύκλου. Ειδικά για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωμα 
συμπλήρωσης - διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγει την 30.11.2021. 
3. Σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020 
υποχρεούται, για κάθε άθλημα για το οποίο έχει εγγραφεί, να επικαιροποιήσει τα 
απαιτούμενα στοιχεία έως την 31.8.2021. Η επικαιροποίηση στοιχείων συνιστά νέα 
αίτηση εγγραφής. Εφόσον η αίτηση επικαιροποίησης της παρούσας παραγράφου 
βρεθεί ελλιπής, με αποτέλεσμα τη μη επικαιροποίηση της εγγραφής (μη 
επανεγγραφή) στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021, το ενδιαφερόμενο 
αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και επανυποβολής της 
αιτήσεώς του έως την 30.11.2021. Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η 
αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και 
δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 ως προς το άθλημα ή τα 
αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής.  
 
 
Στο επισυναπτόμενο Φ.Ε.Κ. αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις, οι οδηγίες 
και τα  στοιχεία που πρέπει να καταχωρίσει το αθλητικό σωματείο με ειδική 
αθλητική αναγνώριση για την εγγραφή του ηλεκτρονικό μητρώο της Γ.Γ.Α.  
 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ 

Η Πρόεδρος                                                                  Ο  Γεν. Γραμματέας 
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