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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ψηφίστηκε η αναστολή για ένα χρόνο της αυτοδίκαιης διαγραφής, 

από τα Μητρώα μελών των αθλητικών ενώσεων και των 

ομοσπονδιών, όσων ερασιτεχνικών σωματείων δεν θα έχουν εγγραφεί 

στο Μητρώο του Υφυπουργείου Αθλητισμού έως και τις 31/7/2022 

 

-Λ. Αυγενάκης στη Βουλή: «Η παράταση ενός έτους δεν αφορά ούτε 

στο δικαίωμα χρήσης εθνικών ή δημοτικών αθλητικών 

εγκαταστάσεων, ούτε στο δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες» 

 

Παρατάθηκε έως και τις 31 Ιουλίου 2023 η προθεσμία επιβολής της 

κύρωσης της αυτοδίκαιης διαγραφής αθλητικού σωματείου από το 

Μητρώο μελών της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, 

εφόσον έως τότε δεν λάβει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και δεν 

εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του 

Υφυπουργείου Αθλητισμού. 

Η σχετική διάταξη ψηφίστηκε σε Τροπολογία/ Προσθήκη, η οποία 

κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων που συζητήθηκε στη Βουλή και ρυθμίζει τα εξής: 

 Αναστέλλεται για ένα χρόνο (έως τις 31/7/2023) η αυτοδίκαιη 

διαγραφή, από τα Μητρώα μελών των αθλητικών ενώσεων και των 

ομοσπονδιών, όσων ερασιτεχνικών σωματείων δεν θα έχουν λάβει 

την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και δεν θα έχουν εγγραφεί στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων έως και τις 

31/7/2022. 

Ωστόσο, πλέον δεν θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις 

αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή 
Ομοσπονδίας, έως ότου αποκτήσουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση 
και εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων. 

 



 Κυρώνονται οι τροποποιήσεις του Καταστατικού της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως εγκρίθηκαν από την Ολομέλειά της. 

 

 Συνεχίζεται και για το 2022 η διευρυμένη αναγνώριση σπουδαίων 

αγωνιστικών διακρίσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, εφόσον οι σχετικές διεθνείς διοργανώσεις δεν 

διεξήχθησαν το 2021 λόγω πανδημίας. 
 

Στη σχετική του τοποθέτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, ο 

Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, επισήμανε τα εξής: 

«Δίνουμε μια ακόμα, τελευταία ευκαιρία, σε εκείνα τα λίγα πλέον αθλητικά 

σωματεία, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Μητρώο 
Αθλητικών Σωματείων, προτού ισχύσει η κύρωση της αυτοδίκαιης 

διαγραφής τους από τα Μητρώα μελών των ενώσεων ή των ομοσπονδιών, 
η οποία θα εφαρμόζονταν από την 1η Αυγούστου. 

Να σας θυμίσω ότι μια σημαντική τομή της αθλητικής μας μεταρρύθμισης 

είναι το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων. Βάλαμε τάξη στο αθλητικό τοπίο, 

θεσπίσαμε σαφές πλαίσιο και με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες τα 
αθλητικά σωματεία εγγράφονται στο Μητρώο, τηρούν τις υποχρεώσεις 

τους έναντι του νόμου και απολαμβάνουν τα προνόμια της εγγραφής τους, 

όπως η αθλητική αναγνώριση, η συμμετοχή σε αγωνιστικές 
δραστηριότητες, καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων των Εθνικών 
Αθλητικών Κέντρων και των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.    

Να σας θυμίσω, επίσης, ότι με βάση το Μητρώο τα σωματεία: 

 αφενός, εντάχθηκαν στα γενικότερα κοινωνικά μέτρα στήριξης για 

την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και επιπλέον 
έλαβαν έκτακτη χρηματοδότηση περίπου 13,5 εκατ. ευρώ και  

 αφετέρου, ενισχύθηκαν απευθείας με περίπου 22 εκατ. ευρώ (από τα 

31 που διαμοιράστηκαν στον ερασιτεχνικό αθλητισμό –τα 

υπολειπόμενα 9 εκατ. διατέθηκαν για τις εθνικές μας ομάδες όλων 
των αθλημάτων) από τον μόνιμο πλέον μηχανισμό φορολόγησης των 
κερδών των παικτών των τυχερών παιγνίων.      

Από τα στοιχεία των αθλητικών Ομοσπονδιών, όπως μας ενημέρωσαν σε 

πρόσφατη διαβούλευση που είχαμε με τους επικεφαλής τους, διαπιστώνεται 

ότι η συντριπτική πλειονότητα των ενεργών ερασιτεχνικών σωματείων 

ομαδικών αθλημάτων (σε ποσοστό έως και 94%), έχουν ήδη εγγραφεί στο 
Μητρώο ή ολοκληρώνουν τις διαδικασίες εγγραφής. Το ίδιο ακριβώς 
ισχύει και για τα σωματεία των Ομοσπονδιών ατομικών αθλημάτων.  

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η θετική ανταπόκριση των ερασιτεχνικών 

σωματείων στην υποχρέωσή τους εγγραφής στο Μητρώο Αθλητικών 



Σωματείων και σήμερα, στον 7ο μήνα του 2022, υπάρχουν περισσότερα 
από 5.400 εγγεγραμμένα σωματεία, έναντι 4.882 για όλο το έτος 2021 και 
4.034 του έτους 2020. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, λοιπόν, διευκολύνουμε τα σωματεία, που 
έχουν απομείνει προς εγγραφή και τους παρέχουμε επιπλέον χρόνο για την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών, χωρίς όμως να αδικούμε και τους 

νοικοκύρηδες, την συντριπτική πλειονότητα που έσπευσε να τακτοποιηθεί 
και να είναι νόμιμη.  

Ο επιπλέον χρόνος δεν αφορά ούτε στο δικαίωμα χρήσης εθνικών ή 

δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, ούτε στο δικαίωμα συμμετοχής 

σε αγώνες. Αυτά τα δικαιώματα παύουν από την 1η Αυγούστου. Αφορά 

μόνο στη μη αυτοδίκαιη διαγραφή τους από τα μητρώα μελών των 

οικείων ενώσεων ή των ομοσπονδιών για ένα ακόμα έτος.  

Στόχος, να μπορέσουν όλα τα ενεργά ερασιτεχνικά σωματεία της χώρας να 

εγγραφούν στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, ώστε στη συνέχεια να 
απολαμβάνουν όλες τις παροχές της Πολιτείας. 

Δεν έχουμε τιμωρητική διάθεση απέναντι σε κανένα σωματείο. 

Αγκαλιάζουμε όλη την αθλητική οικογένεια. Διευκολύνουμε εκείνα τα λίγα 
αθλητικά σωματεία, που έχουν απομείνει, ώστε να αποκτήσουν ειδική 

αθλητική αναγνώριση και να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Αθλητικών Σωματείων, παρατείνοντας ως τις 31 Ιουλίου 2023, την 
προβλεπόμενη κύρωση της αυτοδίκαιης διαγραφής τους από τα Μητρώα 
μελών των οικείων ενώσεων ή των ομοσπονδιών». 

 


