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Προς:
Σωματεία Πετοσφαίρισης
Κοιν.: Ενώσεις – ΤΕ ΕΟΠΕ
Αθήνα,29/10/2020
Αρ. πρωτ. 3576.
Αγαπητοί συνεργάτες,
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται
διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική
Αθλητική Αναγνώριση». Η εγγραφή των ερασιτεχνικών σωματείων σε αυτό κρίνεται άκρως απαραίτητη
καθώς θα αποτελέσει την πηγή από την οποία η Πολιτεία θα αντλεί στοιχεία προκειμένου να γνωρίζει
τα σωματεία που λειτουργούν σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο, αλλά επίσης και όλα τα εγγεγραμμένα
σωματεία σε αυτό θα απολαμβάνουν τα όποια προνόμια θεσπίζονται.
Από την άλλη πλευρά, αθλητικό σωματείο που δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο (του
άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148)), δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που
ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Α. νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οι αθλητές
του δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση της μοριοδότησης για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση και τέλος δεν θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των
Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων και των Ομοσπονδιών.
Επίσης πρόσφατα ψηφίστηκε ο Νόμος 4735/2020 (άρθρο 66), όπου καθορίζεται ότι μόνον τα
σωματεία που έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένα στο ειδικό ηλεκτρονικό
μητρώο αναγνωρισμένων σωματείων της ΓΓΑ, αφενός μεν δικαιούνται να κάνουν χρήση των αθλητικών
εγκαταστάσεων ΟΤΑ και αφετέρου με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι δυνατή η παροχή
χρηματικών επιχορηγήσεων σε αυτά για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την
κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και
συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων.
Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να εναρμονιστούν τα Καταστατικά το αργότερο έως
30/06/2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4276/2020. Έως τότε βέβαια οι ρυθμίσεις του νόμου
κατισχύουν οποιασδήποτε άλλης πρόβλεψης του Καταστατικού.
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