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Προς: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
κ. ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗ  
Email: grafeioyfypourgou@gga.gov.gr  
 
Κοινοποίηση: ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
κ. ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΥΡΩΤΑ  
Email: sgoffice@gga.gov.gr 

 
 

Θέμα: Κατάλογος Μελών Ομοσπονδίας και Αξιολόγηση Σωματείων 

 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
 
Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/315609/9477/4879/24-6-2020 εγγράφου σας, σας 
αποστέλλουμε τον πίνακα με τα  σωματεία της δύναμής μας. 
Διευκρινίζουμε ότι στις στήλες του πίνακα έχουμε συμπεριλάβει: 
1. τον τετραψήφιο Κωδικό της ΓΓΑ 
2. Τα ενεργά σωματεία, δηλαδή τα σωματεία που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 

προς την Ομοσπονδία και έχουν συμμετάσχει έστω και με έναν αθλητή σε επίσημο αγώνα του 
αγωνιστικού μας προγράμματος το έτος 2019 

3. Τα σωματεία που το 2020 βάση του νόμου 2725 έχουν δικαίωμα ψήφου (συμμετοχή με 10 αθλητές σε 
αγώνες το έτος 2019) 

4. Τα σωματεία που έχουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση για το άθλημα της τοξοβολίας 

Κύριε Υπουργέ ο πίνακας αυτός εκφράζει μια αντικειμενική καταγραφή των σωματείων μας και έρχεται σε 
συνέχεια των προτάσεων που σας υποβάλλαμε  με το από  υπ. αρ. πρωτ. 779/25-6-2020 έγγραφό μας με 
τεκμηριωμένες προτάσεις μας. 
 
Η αξιολόγηση  όμως των σωματείων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και είναι λίγο πιο περίπλοκο από 
τυπικά στοιχεία καταγραφής. Η κάθε Ομοσπονδία γνωρίζει πολύ καλά τα σωματεία της, κάτι που είναι σχεδόν 
αδύνατον να κάνει η ΓΓΑ λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού τους. Την τελευταία φορά που δόθηκε οικονομική 
ενίσχυση στα σωματεία από τη ΓΓΑ, η ΕΟΤ είχε εκπονήσει σύστημα αξιολόγησης το οποίο είχε γίνει απόλυτα 
αποδεκτό από τα σωματεία, όπου είχαν ληφθεί υπ’ όψιν μεταξύ άλλων ο αριθμός των μοναδικών  
συμμετοχών των αθλητών, οι επιδόσεις & οι θέσεις τους σε βαθμολογούμενους αγώνες ΕΟΤ, οι συμμετοχές 
τους στην Εθνική Ομάδα. 
 
Στην πλατφόρμα για το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων υπάρχουν στοιχεία που σίγουρα είναι σημαντικά για 
μια καταγραφή, αλλά όχι για αξιολόγηση των σωματείων και δεν θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν.  
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα έγγραφα παραχώρησης χώρων (που όπως έχουμε αναφέρει ξανά σε έγγραφα μας 
ότι αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για τα σωματεία αφού οι φορείς πολλές φορές δεν παρέχουν τα έγγραφα 
αυτά για δικούς τους λόγους), την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού που είναι χρονοβόρα και γραφειοκρατική 
διαδικασία από τις νομικές υπηρεσίες των τραπεζών ειδικά την παρούσα χρονική περίοδο και την βεβαίωση 
από την οικεία περιφέρεια για την οποία θα μπορούσε να δοθεί ένα χρονικό περιθώριο υποβολής της 
δεδομένου του απίστευτου φόρτου και μπλοκαρίσματος που υπάρχει στις εν λόγω υπηρεσίες. 
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Τέλος, με δεδομένο ότι υπάρχει απόλυτη ταύτιση των απόψεων μας σχετικά με την χρησιμότητα της 
αξιολόγησης των σωματείων και της θεσμοθέτηση του προγράμματος «ΧΙΛΩΝ» για την πιο δίκαιη αξιολόγηση 
των Ομοσπονδιών, σας προτείνουμε να κάνετε και μια αντίστοιχη εσωτερική αξιολόγηση των τμημάτων της 
ΓΓΑ. 
 
Μια τέτοια κίνηση θα σας βοηθήσει ιδιαίτερα τόσο στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία σας, όσο και 
στις συναλλαγές και την επικοινωνία της ΓΓΑ με τις Ομοσπονδίες και θα βοηθήσει στο να βρεθεί  λύση στο 
μεγάλο πρόβλημα των Ομοσπονδιών με τμήματα της ΓΓΑ, τα οποία όχι μόνο δεν λειτουργούν βοηθητικά, 
αλλά δυσκολεύουν ιδιαίτερα το έργο τους και κατ’ επέκταση το δικό σας. 

 

 

 

Με εκτίμηση,  

                                      Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας 

                                                                                  
                           Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                Έβελυν Παπαδοπούλου 
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