
Δικαιολογητικά 
Για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωµατείο  

1.Αίτηση  ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Δ.Σ. του Σωµατείου προς τη Γ.Γ.Α. στην οποία 1

θα προσδιορίζεται το συγκεκριµένο άθληµα(τα) ή κλάδος(οι) αθλήµατος για το οποίο αιτείται 
την αναγνώριση. Η αίτηση να είναι υπογραµµένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα, 
να φέρει τη σφραγίδα  του σωµατείου και να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  2

 Επωνυµία , ταχυδροµική δ/νση  του σωµατείου ή ταχυδροµική θυρίδα, τηλέφωνα 3

επικοινωνίας, υπεύθυνο επικοινωνίας, φαξ, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, αριθµό τραπεζικού λογαριασµού 
σωµατείου, ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει), έτος ίδρυσης και, για ήδη αναγνωρισµένο 
σωµατείο σε άλλο άθληµα, αριθµό µητρώου αναγνώρισης και αριθµό απόφασης Γ.Γ.Α. 

2. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του σωµατείου υπογραµµένο από τον 
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα µε σφραγίδα του σωµατείου και συνοπτική έκθεση για 
τη δραστηριότητα του σωµατείου από την ίδρυσή του µέχρι σήµερα. 

3. Υπεύθυνες Δηλώσεις  των µελών του Δ.Σ., θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις 4

οποίες θα δηλώνεται ότι: 
α) Δεν συντρέχουν τα κωλύµατα και οι περιορισµοί που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του 

N. 2725/99, όπως ισχύουν.  
β) Δεν συµµετέχουν ως απλά µέλη ή ως µέλη της διοίκησης σε άλλα αθλητικά σωµατεία τα οποία 
καλλιεργούν άθληµα ή κλάδο αθλήµατος που καλλιεργεί το σωµατείο. Σε περίπτωση που 
συµµετέχουν, να σηµειώνεται στο σχετικό πεδίο η συµµετοχή τους, καθώς επίσης και η 
επωνυµία των σωµατείων αυτών.  

4.   Υπεύθυνες Δηλώσεις  του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα του  Δ.Σ., θεωρηµένες 5

για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες θα δηλώνεται ότι:  
α)  Το σωµατείο δεν έχει ως επωνυµία το όνοµα, την επωνυµία, το διακριτικό τίτλο ή το σήµα 

οποιασδήποτε εµπορικής επιχείρησης, εξαιρουµένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών 
οργανισµών ή εργασιακών χώρων. 

β)  Το σωµατείο δεν συστεγάζεται µε εµπορική επιχείρηση.  
γ)  Δεν υποκρύπτεται άσκηση εµπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωµατείου. 
δ)  Η διεύθυνση των γραφείων του σωµατείου είναι αυτή που αναγράφεται στην αίτηση.  
ε)  Η διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιµοποιεί και το ιδιοκτησιακό  τους 6

καθεστώς. 
στ)  Τηρούνται  τα  βιβλία που προβλέπει ο Ν. 2725/99, όπως ισχύει,   
ζ)  Για τον προπονητή δεν συντρέχει το κώλυµα της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και ο 

περιορισµός της παραγράφου 11 του άρθρου 31 του Ν. 2725/99, όπως ισχύουν. 
η)  Δεν συντρέχουν οι περιορισµοί του άρθρου 3 του Ν. 2725/99 για όλα τα µέλη του σωµατείου, 

  Επισυνάπτεται υπόδειγµα.1

  Η σφραγίδα να φέρει την επωνυµία του σωµατείου, όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό του. 2

  Όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό του σωµατείου.3

  Επισυνάπτεται υπόδειγµα.4

  Επισυνάπτεται υπόδειγµα.5

  Όταν οι αθλητικές εγκαταστάσεις δεν είναι ιδιόκτητες, να επισυνάπτεται το µισθωτήριο ή παραχωρητήριο.6



σύµφωνα µε τα στοιχεία του αρχείου του. 

5.   Επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του σωµατείου.  
     
6.   Επικυρωµένο αντίγραφο πιστοποιητικού καταχώρησης του σωµατείου στα βιβλία του 
αρµόδιου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου, για αρχική αίτηση αναγνώρισης ή επικυρωµένο 
αντίγραφο πιστοποιητικού µεταβολών του αρµόδιου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου, για ήδη  
αναγνωρισµένο σωµατείο. 

7.  Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόµενα από το Ν. 2725/99 
όπως ισχύει, βιβλία.  

8. Πρόσφατη βεβαίωση ,  της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας ή ένωσης στην οποία να  7 8

βεβαιώνεται ότι:  
α) Το σωµατείο αποτελεί µέλος της, καθώς και η ηµεροµηνία εγγραφής του σωµατείου στην 
οµοσπονδία ή ένωση.  

β) Το σωµατείο συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο καταστατικό της 
προκειµένου να αιτηθεί τη χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το συγκεκριµένο 
άθληµα(τα) ή κλάδο(ους) αθλήµατος που αιτείται το Σωµατείο.    

γ)  Η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται το σωµατείο, προκειµένου για οµαδικό άθληµα. 
δ) Προκειµένου για σωµατείο ΑµεΑ, το σωµατείο έχει λάβει µέρος σε ένα Πανελλήνιο 
πρωτάθληµα ΑµεΑ την τελευταία διετία. 

9.  Πίνακα των εν ενεργεία αθλητών ,  ανά άθληµα µε πλήρη στοιχεία (αριθµό δελτίου αθλητή, 9 10

ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, αριθµό τηλεφώνου) υπογραµµένο από τον 
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα µε σφραγίδα του σωµατείου.   
        
10.  Πίνακα του τεχνικού προσωπικού (προπονητές ανά άθληµα), όπου απαιτείται , στον 11

οποίο θα αναγράφονται η ιδιότητα, το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο. Ο πίνακας θα 
συνοδεύεται από αντίγραφο της απαιτούµενης εκ του νόµου σύµβασης σωµατείου–
προπονητή(ων). 

  Εάν το σωµατείο αιτείται χορήγηση αθλητικής αναγνώρισης για περισσότερα από ένα αθλήµατα ή κλάδους 7

αθλήµατος που υπάγονται σε διαφορετικές οµοσπονδίες, υποβάλλει βεβαιώσεις των οικείων οµοσπονδιών ή 
ενώσεων.   

  Η επωνυµία του σωµατείου να αναγράφεται στη βεβαίωση όπως ακριβώς ορίζεται στο καταστατικό του.8

  Ο ελάχιστος αριθµός των εν ενεργεία αθλητών του σωµατείου προκειµένου για ατοµικό άθληµα είναι δέκα (10) 9

και για οµαδικό είκοσι (20). 

  Προκειµένου για σωµατείο ΑµεΑ, ο ελάχιστος αριθµός των εν ενεργεία αθλητών του για αναγνώριση ατοµικού 10

αθλήµατος είναι δεκαπέντε (15), ενώ για οµαδικό άθληµα είναι ίσος µε τον αναγκαίο αριθµό τακτικών και 
αναπληρωµατικών που απαιτούνται από τους κανονισµούς του αθλήµατος για συµµετοχή σε αγώνες. 

  Προκειµένου για οµαδικό άθληµα, όταν το σωµατείο συµµετέχει σε πρωταθλήµατα εθνικών κατηγοριών και σε 11

τοπικό πρωτάθληµα Α΄ κατηγορίας και προκειµένου για ατοµικό άθληµα, όταν το σωµατείο έχει αθλητές ηλικίας 
κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών.  



Α Ι Τ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ 
Για χορήγηση ειδικής αθλητικής YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                          
αναγνώρισης σωµατείου ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                           
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

                                                                            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   
                                                                            ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: ………………………… 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ (ολογράφως) ………………………………………………………........................................... 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………………………………………………………………… 
FAX:………………………………………………E-mail: ………………………………………………… 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:………………………………………………………………………….. 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………………………………… 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………………………………………………………. 
  
Α.Φ.Μ. (σωµατείου):………………….…. Δ.Ο.Υ…………………………………………....................... 
  
ΑΡΙΘ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ. ΛΟΓΑΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: (ΤΡΑΠΕΖΑ) ………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Παρακαλούµε όπως χορηγήσετε ειδική αθλητική αναγνώριση στο σωµατείο µας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 2725/1999, όπως ισχύoυν, για τα ακόλουθα αθλήµατα ή κλάδους αθληµάτων: 
1…………………………………………… 
2……………………………………………. 
3…………………………………………… 
4………………………………………………… 

Σας επισυνάπτουµε τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ και συνοπτική έκθεση για τη δραστηριότητα 
του σωµατείου από την ίδρυσή του µέχρι σήµερα.                                 ΝΑΙ                  ΟΧΙ 



2. Υπεύθυνες Δηλώσεις  των µελών του Δ.Σ. σχετικά µε τα κωλύµατα και τους περιορισµούς 
που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του N. 2725/99, όπως ισχύουν.  ΝΑΙ           ΟΧΙ  

3. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα του  Δ.Σ. 
                     ΝΑΙ                 ΟΧΙ  

4.  Επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του σωµατείου. 

     ΝΑΙ                 ΟΧΙ  

5. Επικυρωµένο αντίγραφο πιστοποιητικού του αρµόδιου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου.                      
     ΝΑΙ                 ΟΧΙ 

6. Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας για τη θεώρηση των βιβλίων.  ΝΑΙ                 ΟΧΙ  

7. Βεβαίωση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας ή ένωσης.     ΝΑΙ                 ΟΧΙ  
 Αριθµός βεβαιώσεων: …………. 

8. Πίνακα των εν ενεργεία αθλητών ανά άθληµα µε πλήρη στοιχεία.    ΝΑΙ                 ΟΧΙ 
    Αριθµός πινάκων: …………. 
   

Το σωµατείο µας καλλιεργεί: 
α) οµαδικό άθληµα και συµµετέχει σε πρωταθλήµατα …………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
β) ατοµικό άθληµα και έχει αθλητές:                                            Ανήλικους         Ενήλικους 
και, συνακόλουθα, υποβάλλουµε: 

1. Πίνακα του τεχνικού προσωπικού (προπονητές ανά άθληµα).          ΝΑΙ                  ΟΧΙ 

2. Αντίγραφο της απαιτούµενης εκ του νόµου σύµβασης σωµατείου – προπονητή(ων). 

Αριθµός συµβάσεων: ………….    ΝΑΙ                  ΟΧΙ 

  

Ηµεροµηνία: ...................................... 20.....  

   
                                                          ΟΙ  ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.          Ο Γενικός Γραµµατέας του Δ.Σ. 

  ονοµατεπώνυµο                      σφραγίδα του             ονοµατεπώνυµο 
    & υπογραφή                      σωµατείου                                & υπογραφή 



!  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2)  που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
Α)  Δεν εµπίπτω στις διατάξεις του άρθρου 3 «Κωλύµατα εγγραφής-Περιορισµοί» του 

αθλητικού  νόµου 2725/1999, όπως ισχύει. 

Β1) Συµµετέχω ως απλό µέλος ή ως µέλος της Διοίκησης σε άλλο αθλητικό σωµατείο. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(επωνυµία σωµατείου & άθληµα ή κλάδο αθλήµατος που καλλιεργεί) 

Β2) Δεν συµµετέχω ως απλό µέλος ή ως µέλος της Διοίκησης σε άλλο αθλητικό σωµατείο.  

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 
9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο – Η Όνοµα: Επώνυµο:  
Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:

Ηµεροµηνία γέννησης (1) :

Τόπος γέννησης

Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ.:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεοµοιότυπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου: 
(Email):



Ηµεροµηνία …………….……….20…. 

            
            Ο-Η Δηλ. 

  

          (Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται ολογράφως. 
(2) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του 
ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

!  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ως πρόεδρος/γραµµατέας του σωµατείου µε την επωνυµία 
«……………………………….. ……………………………………………………….» ότι: 
α) Το σωµατείο δεν έχει ως επωνυµία το όνοµα, την επωνυµία, το διακριτικό τίτλο ή το σήµα 
οποιασδήποτε εµπορικής επιχείρησης και δεν συστεγάζεται µε εµπορική επιχείρηση.     
β) Το σωµατείο συστεγάζεται µε ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισµό ή εργασιακό χώρο µε πρωτοβουλία 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 
9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο – Η Όνοµα: Επώνυµο:  
Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:

Ηµεροµηνία γέννησης (1) :

Τόπος γέννησης

Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ.:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεοµοιότυπου (Fax): Δ/νση ηλεκτρ/κού 
ταχυδροµείου 
(E-mail):



του οποίου έχει ιδρυθεί και του οποίου φέρει την επωνυµία.       
γ) Δεν υποκρύπτεται άσκηση εµπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωµατείου. 
δ) Η διεύθυνση των γραφείων του σωµατείου είναι αυτή που αναγράφεται στην αίτηση. 
ε) Η διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιµοποιεί το σωµατείο είναι: 
……………………………………………………………………………………………………………... 
στ) Οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι:  
ιδιόκτητες                                            µισθωµένες                                   παραχωρηµένες 

Επισυνάπτεται το µισθωτήριο/παραχωρητήριο 

ζ) Τηρούνται  τα  βιβλία που προβλέπει ο Ν. 2725/99, όπως ισχύει.   
η) Ο(οι) προπονητής(ές) δεν είναι µέλος(η) του σωµατείου ούτε διατηρεί(ούν) την αθλητική ιδιότητα 
στο άθληµα στο οποίο ασκεί(ούν) το επάγγελµα του προπονητή (άρθρο 3 παρ. 2 και άρθρο 31 παρ. 
11 του Ν. 2725/99, όπως ισχύουν). 
θ) Δεν συντρέχουν οι περιορισµοί του άρθρου 3 του Ν. 2725/99 για όλα τα µέλη του 
σωµατείου, σύµφωνα µε τα στοιχεία του αρχείου του. 

Ηµεροµηνία …………………….20….. 
            Ο-Η Δηλ. 

          (Υπογραφή) 
(1)Αναγράφεται ολογράφως. 
(2)Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 

8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν 
του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.


