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                    Αθήνα  13/02/17 
                                                                            Αρ. Πρωτ.: 324/17 

Προσ τα Σωματεία τησ Ε.Ο.Τ. 
 
ΘΕΜΑ: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2017-Συμμετοχή ςωματείων χωρίσ Ειδική Αθλητική Αναγνώριςη ΓΓΑ 
 

Συνθμμζνα: Κατάςταςθ Σωματείων με Γενικι & Ειδικι Ακλθτικι Αναγνϊριςθ ΓΓΑ, κακϊσ και με Σφμβαςθ   
                       προπονθτι 
 
Κφριε/Κυρία Πρόεδρε, 
 
Μετά από πολφ μεγάλθ προςπάκεια και πολφμθνθ ςυνεργαςία τόςο με τθ ΓΓΑ όςο και με τα ςωματεία, ςασ 
κοινοποιοφμε τθν Κατάςταςθ Σωματείων ΕΟΤ που διακζτουν τθν Γενικι ι και τθν Ειδικι Ακλθτικι 
Αναγνϊριςθ ΓΓΑ, τα ςτοιχεία τθσ οποίασ ςυμφωνοφν με τα αντίςτοιχα ςτοιχεία τθσ ΓΓΑ. 
 

Στθν επιςυναπτόμενθ Κατάςταςθ Σωματείων ΕΟΤ ςασ ενθμερϊνουμε και για τα ςωματεία τα οποία μασ 
ζχουν αποςτείλει ωσ ςιμερα και Σφμβαςθ τουσ με αδειοδοτθμζνο από τθ ΓΓΑ προπονθτι-κεωρθμζνθ από 
τθν εφορία, με ςθμειωμζνθ τθν θμερομθνία ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ. 
 

Παρακαλοφμε για τισ άμεςεσ ενζργειεσ ςασ ςχετικά με τθν ζκδοςθ τθσ Ειδικισ Ακλθτικισ Αναγνϊριςθσ ΓΓΑ, 
για όςα ςωματεία δεν τθν διακζτουν ακόμθ, διότι, βάςθ του Καταςτατικοφ ΕΟΤ (αρκ. 4, παρ. 9) κα 
αναγκαςτοφμε ςτθ Γενικι Συνζλευςθ Οκτωβρίου 2017 να προβοφμε ςτθ διαγραφι των ςωματείων τα οποία 
δεν διακζτουν τθν Ειδικι Ακλθτικι Αναγνϊριςθ ΓΓΑ και ζχει παρζλκει θ τριετία από τθν εγγραφι τουσ ςτθν 
ΕΟΤ. 
 

Ειδικότερα, ενόψει των δθλϊςεων ςυμμετοχισ ςτο Πανελλινιο Πρωτάκλθμα 2017, λάβαμε ςιμερα τθ 
γνωμοδότθςθ του νομικοφ ςυμβοφλου τθσ Ομοςπονδίασ κ. Λακουμζντα, ςφμφωνα με τθν οποία: 
« ζνα ςωματείο-μζλοσ τθσ ΕΟΤ που δεν ζχει λάβει τθν Ειδικι Ακλθτικι Αναγνώριςθ νομίμωσ μπορεί να 
ςυμμετζχει ςε πανελλινιουσ αγώνεσ τθσ ομοςπονδίασ, ανεξάρτθτα αν ζχει παρζλκει θ πιο πάνω προκεςμία 
από τθν εγγραφι του, εφόςον θ ομοςπονδία δεν ζχει προβεί ςτθ διαγραφι του και εξακολουκεί να διατθρεί 
το ςωματείο αυτό ωσ μζλοσ τθσ. 
Όςον αφορά τθν εγκυρότθτα ι μθ των διεξαγόμενων αγώνων με ςυμμετοχι και ςωματείων χωρίσ ειδικι 
ακλθτικι αναγνώριςθ, οι αγώνεσ αυτοί διεξάγονται ζγκυρα, μθ υφιςταμζνου κζματοσ αμφιςβιτθςθσ του 
κφρουσ τουσ. Το μόνο πρόβλθμα που δθμιουργείται είναι το αφορών ςτθν επιτευχκείςα αγωνιςτικι 
διάκριςθ (1θ ζωσ 3θ νίκθ) ςε πανελλινιο πρωτάκλθμα ι επίτευξθ επίδοςθσ από ακλθτι ςωματείου χωρίσ τθν 
ειδικι ακλθτικι αναγνώριςθ. Το πρόβλθμα αυτό ζχει να κάνει με τθν άρνθςθ τθσ ΓΓΑ να αναγνωρίςει τθ 
διάκριςθ και να εγγράφει ςτον ειδικό πίνακα διακεκριμζνων ακλθτών ακλθτι ςωματείου χωρίσ αναγνώριςθ 
ι αν ςτο αγώνιςμα διάκριςθσ τα ςυμμετζχοντα ςωματεία με ακλθτικι αναγνώριςθ είναι λιγότερα από 6. 
Ενθμερωτικά, το κζμα αυτό απαςχολεί ιδθ τα αρμόδια Δικαςτιρια και αναμζνεται πολφ ςφντομα θ ζκδοςθ 
των ςχετικών αποφάςεων για τθ νομιμότθτα θ μθ τθσ άρνθςθσ τθσ ΓΓΑ να αναγνωρίηει τισ πιο πάνω 
διακρίςεισ ακλθτών». 
 

Σφμφωνα με την παραπάνω γνωμοδότηςη, ςασ ενημερώνουμε ότι μποροφν να δηλώςουν ςυμμετοχή ςτο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2017 και τα ςωματεία που ςτεροφνται τησ Ειδικήσ Αθλητικήσ Αναγνώριςησ ΓΓΑ. 
 

Για το λόγο αυτό, παρατείνεται η προθεςμία λήξησ των δηλώςεων ςυμμετοχήσ ςτο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα 2017 ωσ και την Τετάρτη 15/2/2017. 
 

Σασ υπενκυμίηουμε ότι κα διαγραφοφν από το ςφςτθμα AMS δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςωματείων που 
δθλϊνουν ανιλικουσ ακλθτζσ, χωρίσ να ζχουν κατακζςει ςτθν ΕΟΤ  ιςχφουςα & κεωρθμζνθ από εφορία 
Σφμβαςθ με προπονθτι. 
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Με αθλητικοφσ χαιρετιςμοφσ, 
για το ΔΣ τησ Ε.Ο.Τ. 

 
                                    ο Πρόεδροσ                             η Γενική Γραμματζασ   

                                                           
                          Δρ. Πζτροσ Συναδινόσ                                     Ευαγγελία Παπαδοποφλου                                                                                                                                                                                                                                        


