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Προς  
Υφυπουργό Αθλητισμού 
Κύριο Σ. Κοντονή 
     
Κοινοποίηση:         
Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού 
Κύριο Ι. Συναδινό 
 

Κύριε Yφυπουργέ, 

Απευθυνόμαστε σε εσάς με σκοπό να διαμαρτυρηθούμε έντονα για το θέμα που απασχολεί 

αυτές τις ημέρες πολλές οικογένειες αθλητών της Τοξοβολίας και όπως πληροφορηθήκαμε 

και αντίστοιχες άλλων αθλημάτων. 

Συγκεκριμένα, η αρμόδια Δν/ση της ΓΓΑ εφαρμόζοντας εφέτος για πρώτη φορά μία εν ισχύ 

μεν αλλά ανενεργή διάταξη και λόγω ασάφειας και λόγω εγγενούς και πασιφανούς 

αδυναμίας της για ουσιαστικό έλεγχο των αθλητικών σωματείων,  δεν εκδίδει βεβαίωση για 

διακρίσεις αθλητών σε αγώνες (και συνεπακόλουθα δικαίωμα bonus εισαγωγής στα ΑΕΙ/ΤΕΙ)  

εάν κάποιο σωματείο το οποίο είχε λάβει μέρος στους αγώνες ενδιαφερόμενου, στερείται 

ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.  

Κύριε  Υφυπουργέ, 

Η τακτοποίηση και επικαιροποίηση των αρχείων των αθλητών και των σωματείων και η 

εφαρμογή  της διαφάνειας και της νομοθεσίας, κλπ, είναι πλέον και καλοδεχούμενη από 

όλον τον αθλητικό κόσμο.  

Όμως, οι υπερβολικές γραφειοκρατικού τύπου απαιτήσεις για το εν λόγω ζήτημα, η 

διαπιστωμένη χαοτική κατάσταση στις Υπηρεσίες (αποδεδειγμένη απώλεια  φακέλων με όλα 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δύο και τρεις φορές), έχει οδηγήσει  την Πολιτεία με τον Ν. 

2725/97 και το πρόσφατο Σχέδιο Νόμου που καταθέσατε στην ΕΟΕ, στην πρόθεση να 

θεραπεύσει την  κατάσταση που επικρατεί με τις ειδικές αθλητικές αναγνωρίσεις. 
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Να σημειώσουμε την βαθιά αντιδραστική και  απαράδεκτη συμπεριφορά των υπηρεσιακών 

παραγόντων, που αφενός ευθύνονται για την  κατάσταση που επικρατεί στα αρχεία τα οποία  

έχουν χαθεί λόγω μετακίνησης ή άλλων αιτιών, και αφετέρου επιτρέπουν να εμφανίζονται 

στο site της ΓΓΑ εμφανώς τακτοποιημένα σωματεία  από πλευράς ειδικής αθλητικής 

αναγνώρισης και την ίδια στιγμή ισχυρίζονται ότι δεν την διαθέτουν!!!!  Με αποτέλεσμα να  

«τιμωρούν» έτσι τους ενδιαφερόμενους γονείς και αθλητές. 

Κύριε Υφυπουργέ, 

Στην πολύ δύσκολη για την χώρα μας οικονομική συγκυρία, η οποία δυσχεραίνει τη ζωή του 

λαού μας και το έργο όλων μας επί εξαετίας, θα πρέπει ίσως να λάβουμε με περίσσιο 

σεβασμό υπόψη μας, τους κόπους και την αγωνία του  Έλληνα Γονιού, δεδομένου ότι αυτός 

είναι ο κυριότερος υποστηρικτής και  ο μόνος συνήθως χορηγός του αθλητή παιδιού του. 

Πιστεύοντας ο ίδιος στις αξίες του αθλητισμού, αξίες ίδιες με αυτές που πρεσβεύουμε όλοι 

μας,  προσπαθεί με αγωνία να τις εντρυφήσει και στο παιδί του, υποστηρίζοντας τις 

προσπάθειές του για διακρίσεις μέσω του υγιούς ανταγωνισμού, σε μία ευαίσθητη ηλικιακή 

περίοδο. Διακρίσεις που αποτελούν πολύ σημαντικό κίνητρο για την ενασχόληση ενός 

εφήβου με τον αθλητισμό.   

Κύριε Υφυπουργέ,  

Λίγο πριν την έναρξη των  Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο, λίγο πριν την έναρξη της νέας 

σχολικής και ακαδημαϊκής περιόδου, παρακαλώ με αγωνία για τις προσωπικές σας 

ενέργειες, ώστε να βρεθεί μία λύση που δεν θα  στερεί  τα δικαιώματα  αυτά των αθλητών 

για λόγους και μόνο ολιγωρίας μίας  δημόσιας υπηρεσίας. Εκτός του ότι θα είναι αμαρτία για 

τους κόπους όλων, ίσως οδηγήσει σε μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες και σε σύνδεση του 

ονόματός σας με αυτό το ατόπημα εις βάρος των παιδιών.  

 

Με εκτίμηση, 

Πέτρος Συναδινός 

                                                          

Πρόεδρος Ε.Ο.Τ. 
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