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ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
κ. ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΥΡΩΤΑ  
 

Email: sgoffice@gga.gov.gr  
 
 

Θέμα: Διαμαρτυρία για λειτουργία τμήματος της ΓΓΑ 

 
 

Αξιότιμε κύριε Γενικέ, 
 
Σε συνέχεια των εγγράφων μας με αρ. πρωτ. 779/25-6-2020 και 820/1-7-2020 αναγκαζόμαστε να ξοδέψουμε 
τόσο τον δικό σας χρόνο όσο και τον δικό μας, όχι για να ασχοληθούμε με την ουσία του αθλήματός μας και 
του αθλητισμού, αλλά για να σας διευκολύνουμε να κατανοήσετε τι εννοούσαμε όταν αναφερόμασταν στην 
προβληματική λειτουργία κάποιων τμημάτων της ΓΓΑ, διαμαρτυρόμενοι για τον τρόπο λειτουργίας τους. 
 

Τμήματα που, αντί να διευκολύνουν την λειτουργία των σωματείων αυτό το τόσο δύσκολο διάστημα για τον 
αθλητισμό, μπαίνουν στη λογική να ψάχνουν να ανακαλύψουν «υποτιθέμενα» προβλήματα σε ερασιτεχνικά 
σωματεία που φυτοζωούν ή δεν λειτουργούν καθόλου μετά από την πανδημία και να αναλαμβάνουν ρόλους 
ανακριτή ή δικαστή και κυρίως επεμβαίνοντας στο δικό μας ρόλο ως επιβλέποντα φορέα.  
 

Συγκεκριμένα η Ομοσπονδία μας έλαβε το παρακάτω email από το τμήμα Αθλητικών Φορέων: 
 

From: Antonis Pateniotis [mailto:APateniotis@gga.gov.gr] 
Sent: Wednesday, July 1, 2020 11:21 AM 
To: info@archery.org.gr 
Subject: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΣ 
  
Καλημέρα. Σας επισυνάπτω 2 αρχεία τα οποία είναι: 1) ο πίνακας των εν ενεργεία αθλητών 
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ για το 2019-2020 και 2) απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ από τις 18/06/2020. Παρακαλώ 
όπως: 1) μου κοινοποιήσετε τη λίστα όλων των εν ενεργεία αθλητών, ενηλίκων και ανηλίκων, οι οποίοι 
ανήκουν στο εν λόγω σωματείο, 2) ποιοι αθλητές έχουν δηλωθεί για να συμμετέχουν στους 
επικείμενους αγώνες και 3) να με ενημερώσετε τι ορίζετε για τα δελτία των ανηλίκων αθλητών σε αυτή 
τη περίπτωση που το Δ.Σ έχει αποφασίσει με πρακτικό να παύσει τη Δραστηριότητα Ανηλίκων 
Αθλητών στο Ολυμπιακό και Σύνθετο τόξο. Είμαι στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνηση απαιτηθεί. 
  
Γενική Γραμματεία αθλητισμού 
Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού 
Τμήμα Αθλητικών Φορέων 
Πατενιώτης Αντώνης 
Τηλ. Επικ. : 2131316454 

 
Το σωματείο «Σύλλογος Ολυμπιακών Αθλημάτων ΕΡΜΗΣ», που έχει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, ζήτησε από 
τη ΓΓΑ μια βεβαίωση για να την προσκομίσει στον Δήμο που ανήκει ώστε να πάρει εγγράφως την 
παραχώρηση χώρου από το Δήμο.  
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Ο εν λόγω υπάλληλος της ΓΓΑ αποφάσισε ότι πρέπει να ελέγξει την κατατεθειμένη Σύμβαση του προπονητή 
του σωματείου στην εφορία, να ζητήσει λίστα ενεργών αθλητών και προσβάλοντας τους υπογράφοντες 
Πρόεδρο και Γ. Γραμματέα του σωματείου να αμφισβητήσει το έγγραφο που του προσκόμισαν ζητώντας 
επιβεβαίωση από την Ομοσπονδία μας.  
 

Σας ενημερώνουμε ότι το έγγραφο με την λίστα το ονομάτων που αμφισβητεί ο  υπάλληλος της ΓΓΑ κ. Α. 
Πατενιώτης είναι το έγγραφο/Βεβαίωση που έχει χορηγήσει η Ομοσπονδία μας στο σωματείο, δηλαδή 
αμφισβητεί την Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας. 
 
Επιπροσθέτως, μας ζητάει να ενημερωθεί για τον τρόπο λειτουργίας μας, γεγονός το οποίο κρίνουμε ότι 
υπερβαίνει τις αρμοδιότητές του και δεν προκύπτει από καμία συνήθη διαδικασία. 
Με τρόμο αναρωτιόμαστε αν αυτή η διαδικασία θα ισχύσει για όλα τα αθλητικά σωματεία που είναι 
εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα για το μητρώο σωματείων της ΓΓΑ και προσπαθούν να είναι συνεπή με όσα 
τους ζητήσατε.  
 
Κύριε Γενικέ, 
 

Τα σωματεία που είναι το κύτταρο του αθλητισμού βρίσκονται σε αδυναμία να λειτουργήσουν. Τα 
περισσότερα είναι ακόμα σε αδράνεια και είναι άγνωστο αν θα τα καταφέρουν να επαναλειτουργήσουν τον 
Σεπτέμβριο. Το να τους επιβάλλουμε μια ασφυκτική και εντελώς άχρηστη γραφειοκρατία που δεν μπορούν 
να αντέξουν ούτε τα πολυπληθέστερα, είναι σαν να τα οδηγούμε σε οριστικό κλείσιμο και έτσι θα 
οδηγηθούμε με μαθηματική ακρίβεια σε συρρίκνωση του ερασιτεχνικού αθλητισμού. 
 

Γνωρίζοντας ότι η πρόθεσή σας είναι να οργανωθεί καλύτερα ο αθλητισμός, κρούουμε τον κώδωνα του 
κινδύνου ότι με την ασφυκτική αυτή πίεση θα αποθαρρύνουμε όλους αυτούς τους εθελοντές που 
προσφέροντας ανιδιοτελώς δημιούργησαν μεγάλους αθλητές που δόξασαν την χώρα μας διεθνώς. 
 

Ο προπονητής του σωματείου «Σύλλογος Ολυμπιακών Αθλημάτων ΕΡΜΗΣ», για τη Σύμβαση του οποίου 
γίνεται ο έλεγχος του υπαλλήλου σας, είναι ο κ. Θωμάς Λιάπης, προπονητής της Ολυμπιονίκη Τοξοβολίας 
Ζωής Παρασκευοπούλου – χρυσό μετάλλιο στο μικτό ομαδικό στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 2010 στη 
Σιγκαπούρη και πρώην Ομοσπονδιακός προπονητής της Ομοσπονδίας μας, ο οποίος ακόμη και σήμερα 
προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες. 
 
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία ώστε να αποφύγουμε την συρρίκνωση του 
αθλήματος μας μετά από την τόσο μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλαμε, ώστε μετά την πανδημία να 
επαναλειτουργήσουμε με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο, προσπάθεια στην οποία ήσασταν δίπλα μας 
και την παρακολουθήσατε από κοντά. 
 

 

Με εκτίμηση, 
 

                                      Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας 

                                                                                  
                           Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                Έβελυν Παπαδοπούλου 
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