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Αρ. Πρωτ.: 1838    Μαρούσι, 16 Σεπτεμβρίου 2022 
 
 
Π ρ ο ς 
-Ε.Π.Σ.ΜΑ.Θ. – Τοπικές Επιτροπές 
-Σωματεία – Μέλη Ε.Ο.Π. 
 
Θέμα: Ερμηνευτική Εγκύκλιος της Γ.Γ.Α.  
 
 

Σε συνέχεια της ερμηνευτικής εγκυκλίου, η οποία κοινοποιήθηκε στις ομοσπονδίες, 

στις 13/9/2022 προκύπτουν (επιγραμματικά) τα κάτωθι θέματα: 

Ο αθλητικός Νόμος 2725/99 με τις τελευταίες τροποποιήσεις ορίζει ρητά, ότι: 

1. Σωματείο που δεν έχει ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν είναι 
εγγεγραμμένο στο Μητρώο Σωματείων, που τηρεί η ΓΓΑ δεν μπορεί να αιτηθεί 
χορήγηση άδειας διεξαγωγής αγώνων σε οποιοδήποτε κλάδο άθλησης της ποδηλασίας 
(πχ. δρόμος, ορεινή ποδηλασία κλπ), και χρήση για διοργάνωση αγώνων εντός 
αθλητικών εγκαταστάσεων (ποδηλασία πίστας), όπως π.χ. τα δύο ενεργά 
ποδηλατοδρόμια (ΟΑΚΑ και Ρόδος).  άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 
2. Ως διοργάνωση αγώνων ορίζεται κάθε αθλητική συνάντηση μεταξύ 
προσώπων, που κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (ποδηλάτες με εν ενεργεία δελτίο) 
καθώς και κάθε αναμέτρηση μεταξύ προσώπων, που δεν κατέχουν την αθλητική 
ιδιότητα (αθλούμενων) η οποία διοργανώνεται από την Ε.Ο.Ποδηλασίας ή από τρίτο 
πρόσωπο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ύστερα από την έγκριση της ΕΟΠ.  άρθρο 
56Δ, παρ.1 του ν. 2725/1999 
3. Σωματείο που δεν έχει ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν είναι 
εγγεγραμμένο στο Μητρώο Σωματείων, που τηρεί η ΓΓΑ, δεν μπορεί να κάνει 
χρήση των μόνιμων αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως πχ. τα δύο ενεργά 
ποδηλατοδρομια (ΟΑΚΑ και Ρόδος) για προπονήσεις ή αγώνες.   άρθρο 66 παρ. 2 
του ν.4735/2020 
4. Σωματείο που δεν έχει ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν είναι 
γραμμένο στο Μητρώο Σωματείων της, ΓΓΑ δεν μπορεί να συμμετέχει στις 
εκδηλώσεις, που διοργανώνονται από την Ε.Ο. Ποδηλασίας (Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα και Κύπελλα Ελλάδος), από τις τοπικές επιτροπές αυτής (Τοπικά 
Πρωταθλήματα), μιας και οι επιτροπές είναι κλάδοι της Ομοσπονδίας μας, καθώς 
επίσης και σε αγώνες που διοργανώνονται από τις Ενώσεις (στην προκειμένη από την 
μία ένωση που διαθέτουμε, την ΕΠΣΜΑΘ, η οποία διοργανώνει Τοπικά 
Πρωταθλήματα, Κύπελλα και Διασυλλογικούς αγώνες).   άρθρο 30 παρ.2 του 
ν.4726/2020 
5. Σωματείο που δεν έχει ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν θα 
καταφέρει να την αποκτήσει και να εγγραφεί στο Μητρώο Σωματείων της 
ΓΓΑ, μέχρι την 31η Ιουλίου του 2023, θα διαγραφεί από την Ε.Ο.Ποδηλασίας (με 
τις όποιες συνέπειες για τους αθλητές του) άρθρο 30 παρ.2 του ν.4726/2020 
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6. Τα νεοιδρυθέντα και προσφάτως εγγεγραμμένα σωματεία, μέχρι και 2 έτη από την ημέρα 
εγγραφής τους, μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες χωρίς να έχουν λάβει ειδική αθλητική 
αναγνώριση και δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Σωματείων, πλην των πανελληνίων 
πρωταθλημάτων. άρθρο 8,παρ.1Α του ν. 2725/1999 

7. Τα νεοιδρυθέντα και προσφάτως εγγεγραμμένα σωματεία, μέχρι και 2 έτη από την ημέρα 
εγγραφής τους, μπορούν να κάνουν χρήση μόνιμων αθλητικών εγκαταστάσεων όπως πχ. τα 
δύο ενεργά ποδηλατοδρομια (ΟΑΚΑ και Ρόδος) για προπονήσεις, χωρίς να έχουν λάβει ειδική 
αθλητική αναγνώριση και χωρίς να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Σωματείων.  άρθρο 
8,παρ.1Α του ν. 2725/1999 

8. Αν κάποιο από τα σωματεία των περιπτώσεων 6 και 7 δεν θα καταφέρει να έχει ειδική 
αθλητική αναγνώριση και να εγγραφεί στο Μητρώο Σωματείων της ΓΓΑ, εντός δύο 
ετών από την ημερομηνία εγγραφής του, θα διαγραφεί από την Ε.Ο.Ποδηλασίας (με τις 
όποιες συνέπειες για τους αθλητές του)  άρθρο 8,παρ.1Α του ν. 2725/1999 

 
 

 

 

    

                                       Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

                  Ο Πρόεδρος                                                    Η  Γενική Γραμματέας                                                                                                                                   
 

       
 
 
         ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                   ΤΒΙΣΣ ΣΑΜΠΡΙΝΑ 

 
 

 Συνημμένα : Εγκύκλιος Γ.Γ.Α.   

        

http://www.hellenic-cycling.gr/
mailto:eopbike@otenet.gr
http://www.hellenic-cycling.gr/
mailto:eopbike@otenet.gr
https://www.focus-on.gr/

