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Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ εμποδίζει Σωματεία να εγγραφούν στο Μητρώο
Η Ε.Φ.Ο.Α. έχει δημιουργήσει και λειτουργεί, εδώ και χρόνια, σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα
καταγραφής (Μητρώο) όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων, για τη δημόσια και διαφανή
παρακολούθηση της συμμετοχής όλων των Σωματείων-Μελών της.
Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. παρακολουθεί την καθημερινή ενημέρωση από την ιστοσελίδα της ΓΓΑ, σε
σχέση με τα Σωματεία-Μέλη της, που προεγγράφηκαν στο Μητρώο της ΓΓΑ, καθώς και τα
αποτελέσματα της όλης διαδικασίας, που μόνο θλίψη προκαλούν και θεωρούμε ότι αποτρέπουν
εθελοντές να συνεχίσουν την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό. Πολύ δε περισσότερο σε
δύσκολες ακριτικές και νησιωτικές περιοχές της πατρίδας μας.
Το σύνολο της οικογένειας του Ελληνικού τένις, σωματεία, ενώσεις, προπονητές, γονείς και πάνω
από όλους αθλητές/τριες, συνεχίζει παρόλα τα εμπόδια, να παράγει αθλητικό έργο, σε ολόκληρη
την Επικράτεια.
Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που έχει εφαρμόσει η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού, με
τα αγωνιστικά, διοικητικά και οικονομικά κριτήρια που απαιτεί, εμποδίζουν τα Σωματεία-Μέλη
να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Μητρώο. Αποτέλεσμα της επιβληθείσας
γραφειοκρατίας είναι ότι, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί ελάχιστα Σωματεία-Μέλη της Ε.Φ.Ο.Α.,
για χρηματοδότηση και δικαίωμα ψήφου στις επερχόμενες εκλογές της Ε.Φ.Ο.Α. Το ίδιο
παρατηρείται σε όλες ανεξαιρέτως τις Αθλητικές Ομοσπονδίες.
Χρειάστηκε το δεύτερο κύμα της πανδημίας και το αδιέξοδο που φαίνεται πλέον καθαρά στον
ορίζοντα, για να ανακοινωθεί από τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη, με
παρέμβαση του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, πως όλα τα Σωματεία που έχουν
προεγγραφεί στο Μητρώο, θα λάβουν μέρος στην κατανομή της χρηματοδότησης των
12.000.000€, ενώ έχει ανακοινωθεί ότι θα δοθεί παράταση εγγραφής στο Μητρώο και στις
εκλογικές διαδικασίες των Ομοσπονδιών μέχρι την 15η Μαρτίου του 2020.
Θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα να βγούμε από το αδιέξοδο. Να αποσυνδεθεί το Μητρώο από τις
εκλογικές διαδικασίες των Ομοσπονδιών και να πραγματοποιηθούν , άμεσα, οι εκλογές
λαμβάνοντας υπόψη μόνο την αθλητική αναγνώριση και την αγωνιστική δραστηριότητα των
Σωματείων-Μελών.
Καλούνται άμεσα τα Σωματεία-Μέλη της Ε.Φ.Ο.Α. να στείλουν στο info@efoa.gr την ενημέρωση
που έλαβαν μέχρι σήμερα από την ΓΓΑ, για τις εκκρεμότητες που τους έχουν κοινοποιηθεί, σε
σχέση με την ολοκλήρωση της νομιμοποίησής τους στο Μητρώο. Η εγγραφή στο Μητρώο θα
πρέπει να μείνει ανοικτή μέχρι την 31.12.2021.
Η Ε.Φ.Ο.Α. θα παράσχει κάθε βοήθεια, για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που προκύπτουν από
την γραφειοκρατική διαδικασία της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού, σε όλα τα ΣωματείαΜέλη. Θα αποδελτιώνει και ομαδοποιεί τις εκκρεμότητες και θα τις ανακοινώνει τακτικά σε
ολόκληρη την αθλητική οικογένεια.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η Ε.Φ.Ο.Α. αποφάσισε να συνεργαστεί με γραφείο
Νομικής Υποστήριξης, προς το οποίο θα διαβιβαστούν όλες οι εκκρεμότητες των ΣωματείωνΜελών, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Θα
ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.
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