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Προς:  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ κ.κ. ΤΑΓΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΔΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟ, 

ΨΥΧΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΘΕΜΑ:   Ενηµέρωση της ΕΠΣ Κορινθίας για το Μητρώο Αθλητικών Σωµατείων 
http://www.epsdramas.gr/article.asp?code=3261 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 
Ο υπουργός Αθλητισµός ανήγγειλε την κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή, στη 
συζήτηση του νοµοσχεδίου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, που αφορά την 
παράταση της υποχρέωσης διαγραφής από τα µητρώα Ενώσεων και 
Οµοσπονδιών των σωµατείων που δεν έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και 
δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Σωµατείων, µετά την 31-07-2023, αντί 
της 31-07-2022 (τροποποίηση του άρθρου 30 ν. 4726/ 2020, όπως είχε 
τροποποιηθεί µε το ν. 4825/2021,ΦΕΚ Α 157/4.9.2021).  
 
1. Στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας, διευκρινίζεται ότι: «Στην παρ. 2 του 
άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α' 181) προβλέπεται ότι τα σωµατεία, που δεν θα 
λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν θα εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
µητρώο αθλητικών σωµατείων του άρθρου 142 ν. 4714/2020 (Α' 148) έως την 
31η.7.2022, διαγράφονται αυτοδικαίως από το µητρώο µελών και δεν δύνανται να 
συµµετέχουν στις αγωνιστικές δραστηριότητες της ένωσης ή της οµοσπονδίας. Με 
την προτεινόµενη διάταξη µετατίθεται η κατά τα άνω έναρξη της κύρωσης της 
αυτοδίκαιης διαγραφής των σωµατείων από τα µητρώα µελών των ενώσεων ή 
οµοσπονδιών έως την 31η.7.2023».  
 
2. Η ακριβής διατύπωση της τροπολογίας είναι: «2. Αθλητικό σωµατείο, το οποίο 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραµµένο σε αθλητική ένωση ή 
οµοσπονδία, χωρίς να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, µετέχει στην 
αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή οµοσπονδίας, πλην των 
πανελλήνιων αγώνων και πρωταθληµάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων 
αγώνων και πρωταθληµάτων, έχοντας τη δυνατότητα να λάβει την ειδική αθλητική 
αναγνώριση και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων του 
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άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α'148), το αργότερο έως την 31η.7.2022. Αθλητικό 
σωµατείο που δεν λαµβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο 
ανωτέρω ηλεκτρονικό µητρώο εντός του χρονικού διαστήµατος του πρώτου 
εδαφίου δεν δύναται να συµµετέχει εφεξής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της 
αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας και επιπλέον διαγράφεται 
αυτοδικαίως από το µητρώο µελών της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή 
οµοσπονδίας αν δεν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο 
ανωτέρω ηλεκτρονικό µητρώο έως την 31η.7.2023.».  
 
3. Η Υπουργική Απόφαση µε Αριθµ. 60330/ 14-02-2022 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος B’ 
746/18.02.2022) του ίδιου Υφυπουργού Αθλητισµού, που ρυθµίζει τις διαδικασίες 
εγγραφής στο Μητρώο για το έτος 2022, αναφέρει ρητά, σε σχέση µε τα σωµατεία 
που δεν έχουν εγγραφεί ήδη: «Άρθρο 4 
∆ιάρκεια υποβολής, ελέγχου και αξιολόγησης της καταχώρισης στο ηλεκτρονικό 
µητρώο 
1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό 
µητρώο για το έτος 2022 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους. 
α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δηµοσίευση της 
παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 15.4.2022. 
β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 16.4.2022 και 
ολοκληρώνεται την 30.9.2022.  
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 αίτησής του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε 
αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) για τον 
πρώτο κύκλο έως 15.6.2022. Η αξιολόγηση των αιτήσεων του πρώτου κύκλου 
ολοκληρώνεται έως31.7.2022. Για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωµα 
συµπλήρωσης - διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγει την 30.11.2022. Για τις 
αιτήσεις υποβολής δίνεται η δυνατότητα έως τριών (3) επανυποβολών 
συνολικά,ανεξαρτήτως κύκλου και έως 30.11.2022».  
∆ηλαδή τα µη εγγραφέντα σωµατεία, βάσει της απόφασης αυτής, δικαιούνται να 
υποβάλλουν αίτηση για την εγγραφή στο Μητρώο έως την 30-09-2022 και να την 
διορθώσουν- συµπληρώσουν έως την 30-11-2022.  
 
4. Για τα σωµατεία που είναι ήδη εγγεγραµµένα στο Μητρώο, προβλέπεται 
αντίστοιχα ότι: «3. Σωµατείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό µητρώο κατά το 
έτος 2021 υποχρεούται, για κάθε άθληµαγια το οποίο έχει εγγραφεί, να 
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επικαιροποιήσει τα απαιτούµενα στοιχεία έως την 31.7.2022. 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 2022, το 
ενδιαφερόµενο αθλητικό σωµατείο έχει δικαίωµα διόρθωσης, συµπλήρωσης και 
επανυποβολής της αιτήσεώς του έως την 30.11.2022. Για τις αιτήσεις της 
παρούσας δίνεται η δυνατότητα έως τριών (3) επανυποβολών συνολικά. 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 2022 ως προς το άθληµα ή τα αθλήµατα για τα οποία δεν 
πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής. Αθλητικό σωµατείο που έχει εγγραφεί στο 
ηλεκτρονικό µητρώο για το έτος 2021 και δεν έχει στο µεταξύ διαγραφεί σύµφωνα 
µε την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2022 εγγεγραµµένο και 
στο ηλεκτρονικό µητρώο του 2022, εφόσον έχει υποβάλει εµπροθέσµως (έως 
31.7.2022), σύµφωνα µετην παρούσα παράγραφο, αίτηση επικαιροποίησης των 
στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσµίας που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωµατείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το 
ηλεκτρονικό µητρώο, ως προς το άθληµα ή τα αθλήµαταγια τα οποία παρέλειψε να 
υποβάλει εµπρόθεσµη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του».  
∆ηλαδή τα σωµατεία που είναι ήδη εγγεγραµµένα στον κατάλογο, πρέπει να 
υποβάλλουν αίτηση επικαιροποίησης- εγγραφής για το τρέχον έτος έως την 31-07-
2022 και να τη διορθώσουν- συµπληρώσουν έως την 30-11-2022. Πάντως, θα 
διαγραφούν από το µητρώο, εφόσον υποβάλλουν τη σχετική αίτηση έστω και 
ελλιπή, όχι πριν την 31-12-2022.  
 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Η υποτιθέµενη παράταση που δίδεται µε την προς ψήφιση τροπολογία, είναι στην 
ουσία κενό γράµµα. Τούτο διότι, ενώ δίνει θεωρητικά τη δυνατότητα στα σωµατεία 
να µη διαγραφούν από τη δύναµη των ενώσεων και οµοσπονδιών πριν την 31-07-
2023, στην ουσία, ενώ έχουν ακόµα δικαίωµα να επιδιώξουν την εγγραφή τους, 
ταυτόχρονα: 1.- Στερεί τη δυνατότητα να αγωνίζονται στα πρωταθλήµατα από την 
01-08-2022, όσα σωµατεία δεν είναι εγγεγραµµένα και παρά ταύτα έχουν δικαίωµα 
εγγραφής έως την 30-09-2022. 2.- ∆ηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα στην αξιοπιστία 
και τέλεση των πρωταθληµάτων κατά την εξέλιξή τους, διότι πολλά σωµατεία που 
είναι σήµερα εγγεγραµµένα στο Μητρώο, ενδέχεται να µην καταφέρουν να 
ολοκληρώσουν την επανεγγραφή τους για το τρέχον έτος, οπότε µπορεί να 
διαγραφούν, είτε την 01-08-2022, όσα δεν κάνουν καθόλου αίτηση, είτε την 01-01-
2023, όσα υποβάλλουν αίτηση που δεν θα είναι επιτυχής και δεν θα διορθωθεί έως 
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την 30-11-2022. Στην περίπτωση αυτή, ενώ θα συµµετάσχουν κανονικά στην αρχή 
των πρωταθληµάτων, στο µέσο αυτών θα πρέπει να αποβληθούν, σύµφωνα µε 
τους ορισµούς της τροπολογίας. 3.- Τέλος, υπάρχει ζήτηµα για τη δυνατότητα 
συµµετοχής για τα νεοσύστατα σωµατεία, αλλά και για αυτά που έλαβαν για πρώτη 
φορά µέρος στα πρωταθλήµατα της περιόδου 2021-2022, που πιθανότατα δεν θα 
είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο, αλλά, σύµφωνα µε τις παράλληλα ισχύουσες 
διατάξεις, έχουν ακόµη περιθώριο εγγραφής.  
Εποµένως, εγείρεται τεράστιο ζήτηµα για την τέλεση και ολοκλήρωση των 
πρωταθληµάτων, που δεν µπορεί να αγνοηθεί. Προτείνεται να επαναφερθεί η 
ρύθµιση που προέβλεπε το άρθρο 67 ν. 4825/ 2021, ώστε να διεξαχθούν 
απρόσκοπτα τα τοπικά πρωταθλήµατα και να µετατεθεί και η επιβολή αγωνιστικών 
κυρώσεων, µαζί µε την ποινή της διαγραφής από τα µητρώα των ενώσεων, σε όσα 
σωµατεία δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο µητρώο έως την 31-07-
2023. 

Για την Ε.Π.Σ. Κορινθίας 

Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας 

Μιχάλης Τσιχριζής                                       Παναγιώτης  Βράκας 


