
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                          
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                        
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ:  
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Αθλητικές Ομοσπονδίες                   
 Τ.Θ.15106, Τ.Κ. 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ                          (μέσω ηλ.. ταχ.)
Πληροφορίες: Κάκκος Βασίλειος Υπόψη κ.κ. Προέδρων
Τηλ.: 213 131 6427, 6419, 6339
Email: daa@gga.gov.gr                                                       

             
           

Θέμα: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-22»

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρε,
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Για τη λειτουργία του Μητρώου Αθλητικών Σωματείων έτους 2022  σας καλούμε να μας διαβιβάσετε 

Κατάλογο με τα σωματεία-μέλη σας, σε μορφή Microsoft Excel (επισυνάπτεται υπόδειγμα), έτσι 

ώστε να ενημερωθεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο, ανάλογα. 

Ο Κατάλογος θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο της Ομοσπονδίας, 

στο οποίο να δηλώνεται η ακρίβεια και η εγκυρότητα των στοιχείων που περιέχει, υπογεγραμμένο 

από τους νόμιμους εκπροσώπους της. Για κάθε άθλημα που καλλιεργεί η Ομοσπονδία συντάσσεται 

ξεχωριστός Κατάλογος (ξεχωριστό φύλλο στο ίδιο αρχείο excel). 

Στον Κατάλογο είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο τετραψήφιος κωδικός της ΓΓΑ και  η πλήρης 

επωνυμία του σωματείου. Πρέπει να δηλωθεί επίσης, αν το σωματείο είναι ενεργό μέλος, αν έχει 

δηλώσει/απασχολεί προπονητή και αν έχει την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή για την 

αγωνιστική περίοδο 2021-2022, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που υπάρχουν στον πίνακα.

Παρακαλούμε για την ιδιαίτερη προσοχή σας στις οδηγίες συμπλήρωσης των στοιχείων για κάθε 

σωματείο, καθώς οποιαδήποτε απόκλιση από τον σωστό τρόπο καταγραφής τους, συνεπάγεται 

εσφαλμένη ή μη σωστή ενημέρωση του ηλεκτρονικού μητρώου. Αυτό θα έχει ως συνέπεια τη μη 

εγγραφή των σωματείων στο Μητρώο.



Η Ομοσπονδία φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο Κατάλογος των 

μελών της και η αποστολή του καταλόγου για την τρέχουσα περίοδο (2021-2022) δεν επιδέχεται 

αλλαγών, διορθώσεων ή προσθηκών (εκτός των περιπτώσεων νέου μέλους, όπου θα πρέπει να 

αποστέλλεται συμπληρωματικός πίνακας μόνο με το νέο μέλος).

Η αποστολή των Καταλόγων και των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων θα γίνει στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού (e-mail: daa@gga.gov.gr), έως τη Δευτέρα, 28 

Φεβρουαρίου, 2022.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
              ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΚΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
-Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού                                          
-Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού
-Τμήμα Αθλητικών Φορέων

mailto:daa@gga.gov.gr


ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ*

ΑΘΛΗΜΑ**

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 Στήλη 6
α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΓΑ  

(τετραψήφιος - ΔΥΟ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΥΟ 
ΑΡΙΘΜΟΙ, π.χ. ΟΚ11, 
χωρίς κενά, παύλες 
κλπ.)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
(πλήρης επωνυμία)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
(ημέρα, μήνας, 
έτος)

ΕΝΕΡΓΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
(Σημειώστε με Χ αν το 
σωματείο είναι ενεργό για 
την περίοδο 2021-2022.

ΔΗΛΩΝΕΙ/ 
ΑΠΟΣΧΟΛΕΙ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ/ΤΕΣ 
(Σημειώστε με Χ)

ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν2725/1999 όπως 
ισχύει)
(Σημειώστε με Χ)

1
2
3

…..

Οδηγίες Συμπλήρωσης
*: Συμπληρώνετε την ονομασία της Ομοσπονδίας σας.
** : Συμπληρώνετε το άθλημα στο οποίο αναφέρεται ο κατάλογος.

1. Στήλη 1: Ο τετραψήφιος κωδικός Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης αποτελεί το αναγνωριστικό στοιχείο διασύνδεσης των δεδομένων του πίνακα με το 
ηλεκτρονικό μητρώο. Αναγράφεται στην Απόφαση χορήγησης Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης στο συγκεκριμένο άθλημα ή στη Βεβαίωση Ειδικής Αθλητικής 
Αναγνώρισης στο άθλημα αυτό ή σε έγγραφο της υπηρεσίας ότι το σωματείο λογίζεται ως φέρον  την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση στο άθλημα. Ο κωδικός 
περιλαμβάνει δύο γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου (Κεφαλαία) και δύο αριθμούς, χωρίς κενά μεταξύ τους. Βεβαιωθείτε ότι κατά την πληκτρολόγηση του 
κωδικού το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας εισάγει κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες και ότι δεν αφήνετε κενά μεταξύ των τεσσάρων στοιχείων του 
κωδικού.

2. Στήλη 2: Η πλήρης και ορθή επωνυμία του αθλητικού σωματείου αναγράφεται στο έγγραφο που έχει λάβει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ταυτίζεται 
με την επωνυμία στο ισχύον  Καταστατικό του. Ως, εκ τούτου, βεβαιωθείτε ότι εισάγετε στο πεδίο την πλήρη επωνυμία με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. 
Δεν γίνεται ταυτοποίηση του πεδίου με συντομογραφίες, ειδικές ονομασίες, κ.α.

3. Στήλη 3: Αναγράφεται η πλήρης ημερομηνία εγγραφής του σωματείου στην Ομοσπονδία (ημέρα, μήνας, έτος).
4. Στήλη 4:Ενεργό σωματείο για την περίοδο 2021-2022 είναι το σωματείο που συμμετέχει ή δήλωσε συμμετοχή στις αγωνιστικές δραστηριότητες της 

Ομοσπονδίας  την περίοδο 2021-2022.
5. Στήλη 5: Δηλώνετε (Χ) αν το σωματείο έχει δηλώσει/απασχολεί προπονητή/τές την τρέχουσα περίοδο για το συγκεκριμένο άθλημα του καταλόγου, με βάση τα 

στοιχεία της Ομοσπονδίας από δηλώσεις συμμετοχής, φύλλα αγώνων, πινάκια αγώνων, κ.λ.π.



6. Στήλη 6: Δηλώνετε (Χ) αν το σωματείο σύμφωνα με το Ν2725/1999, άρθρο 31, παρ.5), όπως ισχύει, έχει την υποχρέωση να απασχολεί προπονητή (ανήλικους 
αθλητές στα ομαδικά αθλήματα, ομάδες σε Εθνικές Κατηγορίες ή Ανώτατη Τοπική Κατηγορία στα ομαδικά).

Σημείωση: ο πίνακας θα αποσταλεί σε ξεχωριστό αρχείο excel, προκειμένου να μπορεί να συμπληρωθεί.
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