
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ.  60330 
Καθορισμός για το έτος 2022 των ειδικότερων 

στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αί-

τηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική 

αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μη-

τρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» 

του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για 

την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγε-

γραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών 

σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτη-

σης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
Α.
1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθε-

τικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λει-
τουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), 
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄133).

4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

5. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).
6. Το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49)
7. Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121).
8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/

8282/01-09-2020 (Β’ 3675) απόφαση του Υφυπουργού 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία τροποποιήθη-
κε και αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/02-12-2020 
(Β’ 5357) όμοια απόφαση.

9. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/168038/15-4-2021 
(Β’  1593) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοι-
χεία ΥΠΠΟΑ/398989/23-8-2021 (Β’ 3920) και ΥΠΠΟΑ/
οικ.480288/7-10-2021 (Β’ 4738) όμοιες αποφάσεις.

Β.
1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (Α’ 7).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
1.8.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/61696/15-2-2022 βεβαί-
ωση της ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει 
να καταχωρούν τα σωματεία τα οποία εγγράφονται στο 
«Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική 
Αθλητική Αναγνώριση» που προβλέπεται στην παρ. 1 
του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με 
Ειδική Αθλητική Αναγνώριση

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται δι-
αδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρο-
νικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική 
Αναγνώριση» (εφεξής: «ηλεκτρονικό μητρώο»), στον 
ιστότοπο «somateia.gga.gov.gr», στην οποία εγγράφο-
νται τα αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλη-
τική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά 
από την καταχώριση στοιχείων και τον έλεγχο των κα-
ταχωρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της 
Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρούσα και τα παραρτήματά της.

Άρθρο 2
Σκοπός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών 
Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση

1. Σκοποί του ηλεκτρονικού μητρώου του άρθρου 1 
είναι:

α. Η στήριξη των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων 
και η έκτακτη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώ-
πιση των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση της 
πανδημίας του COVID-19,

β. H καταγραφή των ερασιτεχνικών αθλητικών σω-
ματείων που φέρουν ή αποκτούν ειδική αθλητική ανα-
γνώριση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/1999 ή 
λογίζονται ως φέροντα τέτοια αναγνώριση, σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρου 135 του ν. 2725/1999.

γ. H αναζήτηση στοιχείων των ειδικώς αναγνωρι-
σμένων αθλητικών σωματείων ή των λογιζόμενων ως 
ειδικώς αναγνωρισμένων κατά τη νομική διάκριση της 
περ. β της παρούσας.

δ. Κάθε άλλη νόμιμη δράση ή σκοπός που προβλέπεται 
σε διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής πράξης.

2. Το ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του 
άρθρου 1, συνιστά, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
142 του ν. 4714/2020, επίσημη πηγή πληροφόρησης 
για τους τρίτους της ιδιότητας ενός αθλητικού σωμα-
τείου ως φέροντος την ειδική αθλητική αναγνώριση ή 
ως λογιζόμενου ως φέροντος τέτοια αναγνώριση, κατά 
τις ειδικότερες νομικές διακρίσεις της περ. β της παρ. 1 
του παρόντος. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται 
να αναρτήσει στο διαδίκτυο ελευθέρως προσβάσιμη 
στο κοινό ηλεκτρονική εφαρμογή, που θα επιτρέπει την 
επιβεβαίωση της εγγραφής ενός αθλητικού σωματείου 
στο ηλεκτρονικό μητρώο.

3. Τα αθλητικά σωματεία που εγγράφηκαν στο ηλε-
κτρονικό μητρώο κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία 
ΥΠΠΟΑ/168038/15-4-2021 (Β’  1593) απόφασης του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/398989/23-8-2021 
(Β’ 3920) και ΥΠΠΟΑ/οικ.480288/7-10-2021 (Β’ 4738) 
αποφάσεις του ιδίου Υφυπουργού, συγκροτούν το ηλε-

κτρονικό μητρώο του έτους 2021. Τα σωματεία αυτά 
μεταφέρονται αυτομάτως στο ηλεκτρονικό μητρώο 
του έτους 2022 υπό τον όρο της επικαιροποίησης των 
στοιχείων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 
της παρούσας.

Άρθρο 3
Υποβολή απαιτούμενων στοιχείων - Διαδικασία 
ελέγχου - αξιολόγησης

1. Προκειμένου να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο, 
το αθλητικό σωματείο, υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πλατφόρμας του άρθρου 1, αίτηση με 
όλα τα στοιχεία που προβλέπονται ως υποχρεωτικά στο 
Παράρτημα Ι. Για την ορθή υποβολή της αίτησης ακολου-
θούνται οι οδηγίες συμπλήρωσής της και υποβάλλονται 
σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) 
τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
στο Παράρτημα ΙΙ.

2. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από 
αθλητικό σωματείο, διενεργείται έλεγχος ορθότητας και 
πληρότητάς της από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες 
της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τα πεδία ελέγχου που ορίζονται 
αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ. Κατ’ εξαίρεση, αν πρό-
κειται για αίτηση εγγραφής που υποβάλλεται από σω-
ματείο το οποίο υπάγεται στην αθλητική ομοσπονδία 
της σκοποβολής ή/και της τοξοβολίας, δεν λαμβάνεται 
υπόψη για την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο το 
αποτέλεσμα του ελέγχου επί των υπ’ αρ. 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 
9.4.3, 9.4.4 και 9.4.5 πεδίων ελέγχου και αξιολόγησης του 
παραρτήματος ΙΙΙ.

3. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται 
σύμφωνα με το παρόν προκύψει έλλειψη ή λανθασμέ-
νη καταχώριση, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και το 
σωματείο δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο. Το 
αιτούν αθλητικό σωματείο ενημερώνεται μέσω της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας για την εγγραφή του ή μη στο 
ηλεκτρονικό μητρώο.

Αθλητικό σωματείο που υπέβαλε αίτηση εγγραφής 
στο ηλεκτρονικό μητρώο και η αίτησή του δεν έγινε 
αποδεκτή, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου, έχει δυνατότητα θεραπείας της πλημμέ-
λειας, επανυποβάλλοντας την αίτηση κατά τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 4. Η αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρο-
νικό μητρώο και η τυχόν διόρθωση - συμπλήρωσή της 
κατά το αμέσως προηγούμενο εδάφιο 5 υποβάλλονται 
αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά. Η κατάθεση στο 
πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. εγγράφων ή η αποστολή προς τη 
Γ.Γ.Α. εγγράφων, είτε με φυσικό ταχυδρομείο είτε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να εκληφθεί 
ως αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο (αρχική 
ή επανυποβληθείσα) και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η πληροφόρηση για τα αποτελέσματα της αξιολό-
γησης παρέχεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας. 
Ως εκ τούτου, η Γ.Γ.Α. δεν υποχρεούται να απαντά σε 
έγγραφα - αιτήματα σχετικά με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης.

4. Το αιτούν σωματείο φέρει την ευθύνη για την ορθή 
συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων του Παραρτή-
ματος Ι, όπως και για την καταχώριση αποκλειστικά στην 
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πλατφόρμα και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου 
pdf) των απαιτούμενων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ 
δικαιολογητικών.

5. Η καταχώριση των στοιχείων του αθλητικού σω-
ματείου συνιστά υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον 
ν. 1599/1986.

6. Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ερωτημά-
των και αιτημάτων στην πλατφόρμα του άρθρου 1 αφο-
ρά αποκλειστικά και μόνο σε παροχή τεχνικής βοήθειας 
και όχι σε παροχή πληροφοριών σχετικά με την έγκριση 
αιτημάτων ή την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής 
ή/και θεραπείας. Η Γ.Γ.Α. απαντά μόνον σε μηνύματα, 
ερωτήματα και αιτήματα παροχής τεχνικής βοήθειας. 
Η διατύπωση ερωτημάτων δεν αίρει την υποχρέωση των 
σωματείων τήρησης των αποκλειστικών προθεσμιών 
του άρθρου 4 της παρούσας.

7. Απαγορεύεται η απευθείας φυσική, τηλεφωνική ή/
και ηλεκτρονική επικοινωνία και η επιδίωξη τέτοιας επι-
κοινωνίας οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, συνδεό-
μενου με οποιονδήποτε τρόπο με σωματείο που αιτείται 
την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, με ελεγκτή 
της αίτησής του και το αντίστροφο.

Άρθρο 4
Διάρκεια υποβολής, ελέγχου και αξιολόγησης 
της καταχώρισης στο ηλεκτρονικό μητρώο

1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσε-
ων 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 Εφημερί-
δα 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 
αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή 
κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβο-
λής) για τον πρώτο κύκλο έως 15.6.2022. Η αξιολόγηση 
των αιτήσεων του πρώτου κύκλου ολοκληρώνεται έως 
31.7.2022. Για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαί-
ωμα 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.

Για τον σκοπό αυτόν αίτηση η οποία, μετά από την 
αρχική οριστική υποβολή της ή/και την τυχόν εκ νέου 
υποβολή της, κατόπιν συμπλήρωσης - διόρθωσης κατά 
τα προβλεπόμενα στα αμέσως προηγούμενα εδάφια 
της παρούσας, βρέθηκε κατά τον έλεγχο ελλιπής με 
αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του αιτούντος αθλητικού 
σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο, παραμένει στο 
σύστημα προκειμένου το σωματείο να προχωρήσει στα 
πλαίσια είτε του τρέχοντος είτε του επόμενου κύκλου, 
σε διόρθωση - συμπλήρωσή της και σε εκ νέου οριστική 
υποβολή της.

3. Σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μη-
τρώο κατά το έτος 2021 υποχρεούται, για κάθε άθλημα 
για το οποίο έχει εγγραφεί, να επικαιροποιήσει τα απαι-
τούμενα στοιχεία έως την 31.7.2022. Η επικαιροποίηση 
στοιχείων συνιστά νέα αίτηση εγγραφής. Εφόσον η αίτη-
ση επικαιροποίησης της παρούσας παραγράφου βρεθεί 
ελλιπής, με αποτέλεσμα τη μη επικαιροποίηση της εγ-
γραφής (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) επα-
νυποβολών 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 εγγρα-
φεί 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 εγγεγραμ-
μένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2022, εφόσον έχει 
υποβάλει εμπροθέσμως (έως 31.7.2022), σύμφωνα με 
την 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 αθλήματα 
για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση 
επικαιροποίησης των στοιχείων του.

Ειδικά για την περίπτωση που σωματείο εγγεγραμμένο 
στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2021 επιθυμεί 
να εγγραφεί για νέο άθλημα και να αξιολογηθεί έως 
31.7.2022, θα πρέπει να υποβάλλει την αίτησή του στο 
πλαίσιο του πρώτου κύκλου (έως 15.4.2022).

Άρθρο 5
Τήρηση δεδομένων και επεξεργασία τους - 
Δικαιώματα πρόσβασης

1. Τα στοιχεία που εισάγονται στο ηλεκτρονικό μη-
τρώο του άρθρου 1 διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών 
Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), υπο-
κατηγορία του οποίου αποτελεί το ηλεκτρονικό μητρώο 
του άρθρου 1 της παρούσας, με την έγγραφη συναίνε-
ση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου και με την 
προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προ-
στασίας των προσωπικών δεδομένων.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτού-
μενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση 
της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε 
όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη δια-
δικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης της έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης της 7 παρ. 4 του άρθρου 142 του 
ν. 4714/2020. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. θα 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες 
επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό 
μητρώο του άρθρου 1 και επίτευξης των σκοπών του 
άρθρου 2 της παρούσας.
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2. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθη-
κευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρού-
νται online για πέντε (5) έτη και φυλάσσονται πέραν του 
χρονικού διαστήματος τούτου σε βάση δεδομένων που 
τηρείται στη Γ.Γ.Α. σύμφωνα με τον ν. 2472/1997 (Α’ 50) 
και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η Γ.Γ.Α. 
ως εκ του ρόλου της είναι ο εκτελών την επεξεργασία.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. έχουν πλήρη και 
απεριόριστα δικαιώματα προβολής των στοιχείων. Οι 
αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν περιορι-
σμένα δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του μητρώ-
ου και μόνο για τους σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας 
επιμέλειας που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 19 
του ν. 4557/2018. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα 

πρόσβασης στα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 20 
του ν. 4557/2018 στοιχεία.

4. Αν από διασταυρώσεις στοιχείων του ηλεκτρονικού 
μητρώου με στοιχεία που τηρούνται στη Γ.Γ.Α. ή περιέρχο-
νται σ’ αυτή, προκύψουν δεδομένα που αίρουν τις προϋ-
ποθέσεις έγγραφής αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονι-
κό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς επιμέρους άθλημα 
ή αθλήματα, το σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως 
από το ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς 
το συγκεκριμένο άθλημα ή τα συγκεκριμένα αθλήματα.

5. Η εγγραφή αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό 
μητρώο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. 
συνιστά βεβαίωση εγγραφής του στο μητρώο ως προς 
συγκεκριμένο άθλημα.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 14 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ   
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*02007461802220028*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2022-02-18T22:32:46+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




