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Σπύρος Ζαννιάς: κ. Αυγενάκη, σεβόμαστε όλα τα Ολυμπιακά Αθλήματα και τον Ελληνικό
Αθλητισμό.
Ανακοίνωση του Δ.Σ. της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ο.Α. και η Ελληνική Οικογένεια του Τένις πληροφορηθήκαμε, από
τα ΜΜΕ, την ανάκληση της Αθλητικής Αναγνώρισης της «Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων
Σωματείων Αντιπτέρισης» και την υπαγωγή της στην Ε.Φ.Ο.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
90076/4-3-2021 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού, αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού κ.
Αυγενάκη, όπως δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια με ΑΔΑ ΨΒ1Ξ4653Π4-22Μ.
Δεν υπήρξε καμιά απολύτως πρότερη ενημέρωση, για την υπαγωγή του Αθλήματος της
Αντιπτέρισης στην Ε.Φ.Ο.Α., σε κανένα αρμόδιο Όργανο Διοίκησης.
Είναι προφανές ότι, από τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 5 Ν. 2725/1999 ο αρμόδιος
Υφυπουργός δύναται επί ανάκλησης Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης Αθλητικής Ομοσπονδίας να
υπαγάγει το οικείο Άθλημα, σε άλλη Αθλητική Ομοσπονδία.
Κανόνες δεοντολογίας επιβάλουν την ενημέρωση της Ομοσπονδίας που θα υποδεχθεί το Άθλημα,
του οποίου πρόκειται να ανακληθεί η Αθλητική Αναγνώριση, ενημέρωση που δεν έγινε από κανένα
επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας του Υφυπουργείου.
Η Ε.Φ.Ο.Α. έχει προκηρύξει την Τακτική Γενική Συνέλευση για την 27η.03.2021 και συνεπώς δεν
δύναται να επεξεργαστεί την αποδοχή του Αθλήματος της Αντιπτέρισης, η οποία αναγκαίως
απαιτεί προηγούμενη θετική απόφαση των μελών της Ομοσπονδίας μας και αλλαγή του
Καταστατικού της, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 35 αυτού.
Κατόπιν των ανωτέρω, είναι αδύνατη η οιαδήποτε αποδοχή της ένταξης του Αθλήματος της
Αντιπτέρισης στην Ε.Φ.Ο.Α., προτού ολοκληρωθούν οι εκλογικές διαδικασίες, όπως έχουν
προγραμματισθεί και αναφέρονται ανωτέρω.
Η απόφαση τυχόν αποδοχής του Αθλήματος της Αντιπτέρισης εναπόκειται στη νέα Διοίκηση και
στα Όργανα Διοίκησης που θα προκύψουν από τις αρχαιρεσίες.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης & Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης Σπύρος Ζαννιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «
Σεβόμαστε όλα τα Ολυμπιακά Αθλήματα και τον Ελληνικό Αθλητισμό γενικότερα. Κανένα Μέλος
του Δ.Σ. και εγώ προσωπικά δεν είχαμε ενημερωθεί για την ανάκληση της Αθλητικής Αναγνώρισης
και της υπαγωγής του Αθλήματος της Αντιπτέρισης στην Ομοσπονδία μας. Θα αναμέναμε
δεοντολογικά την ενημέρωση από την ιεραρχία του Υφυπουργείου, η οποία δεν υπήρξε. Εκ μέρους
του Δ.Σ. εκφράζω την αδυναμία λήψης απόφασης, για την αποδοχή ή μη της ένταξης της
Αντιπτέρισης, εν μέσω εκλογικών διαδικασιών. Η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από τα Όργανα
Διοίκησης, που θα προκύψουν την 27η.03.2021, από τις αρχαιρεσίες που έχουν ανακοινωθεί.
Άλλωστε το Τένις έχει σαν αρχή του το Fair Play.»
Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α.

