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ΠΗΓΗ:  https://www.gazzetta.gr/other-sports/article/1542648/kinal-me-lene-rizo-ki-opos-thelo-ta-
gyrizo-o-aygenakis  

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2020 - 04:11,  

ΚΙΝΑΛ: «Με λένε Ρίζο κι όπως θέλω τα γυρίζω ο Αυγενάκης»! 

 

Επίθεση προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού, 
Λευτέρη Αυγενάκη εξαπέλυσε ο Τομέας Αθλητισμού 
του ΚΙΝΑΛ, σχετικά με τις νέες τροπολογίες που φέρνει 
για τον Αθλητισμό! 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ αναφέρει:  

Κάθε τρεις και λίγο ο Υφυπουργός φέρνει μια 
τροπολογία για τον Αθλητισμό, σε άσχετα Νομοσχέδια, 
συνεχίζοντας την τραγωδία που έχει οδηγήσει σε 
αδιέξοδο Σωματεία, Ενώσεις και Ομοσπονδίες, με την 
έγκριση Μητσοτάκη. 

Το αδιέξοδο επιβεβαιώνεται από την εξέλιξη του 
«πολυδιαφημισμένου» Μητρώου της Γ.Γ.Α., με 
αριθμούς, που μέχρι σήμερα έχουν ως εξής: 

 Προεγγεγραμμένα Σωματεία: 5.274 

 Αιτήσεις που έχουν ελεγχθεί: 3.403 

 Εγγεγραμμένα στο Μητρώο: 1.997 

Δηλαδή το 38% των προεγγεγραμμένων Αθλητικών Σωματείων μπορούν να ψηφίσουν στις 
επερχόμενες εκλογές των Αθλητικών Ομοσπονδιών. 

Το Μητρώο παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια των εργαζόμενων στην Γ.Γ.Α. αλλά 
και με εξωτερική «προσφιλή» εταιρεία, που προσέλαβε με απευθείας ανάθεση ο 
Υφυπουργός και αμοιβή 40.000€. (όπως ειπώθηκε στη Βουλή), βαδίζει πολύ αργά! 

Σα να μη φτάνει αυτό, έχουν προστεθεί στην ταλαιπωρία των Σωματείων, για να ξεπεράσουν 
τη γραφειοκρατία της Γ.Γ.Α. και άλλα εμπόδια, όπως ο αποκλεισμός όσων προσπαθήσουν και 
δεύτερη φορά να διορθώσουν τα έγγραφα που υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Όποιος 
κάνει λάθος στην επανυποβολή, αποβάλλεται μέχρι νεωτέρας από το Μητρώο και μάλιστα 
με ιδιαίτερα τονισμένη παρατήρηση μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

Εν μέσω κορωνοϊού, τα Σωματεία οφείλουν να απευθύνονται σε Δημόσιους Φορείς, όπως 
Δ.Ο.Υ., Πρωτοδικεία, Περιφέρειες, Δήμους κ.λπ., για να συμπληρώσουν τις παράλογες 
γραφειοκρατικές απαιτήσεις του Μητρώου της Γ.Γ.Α., για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. 

Ακόμη, μέχρι πριν από λίγο, τα Σωματεία μπορούσαν να δουν τις ελλείψεις τους στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα και με παρέμβαση της εξωτερικής «προσφιλούς» εταιρείας που 
προσλήφθηκε καταργήθηκε και αυτή η ενημέρωση. 

Τα Σωματεία ταλαιπωρούνται και αιμορραγούν οικονομικά, προστρέχοντας σε 
βοήθεια νομικών γραφείων, λογιστών κ.λπ., συν ότι έχουν ξοδέψει στη πολύμηνη 
γραφειοκρατική διαδικασία, για να λάβουν την επιχορήγηση των 2.500€ που έχει υποσχεθεί 
ο Υφυπουργός. 
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Μετά τα παραπάνω, αντιλαμβάνεται κανείς γιατί πολλά Σωματεία εγκαταλείπουν κάθε 
προσπάθεια εγγραφής τους στο Μητρώο, διοικήσεις εγκαταλείπουν απογοητευμένες τα Σωματεία 
και αποψιλώνεται ο Αθλητισμός από εθελοντές, κυρίως από την ακριτική και νησιωτική περιφέρεια. 

Το Μητρώο ξεκίνησε για να ενισχυθούν οικονομικά τα Αθλητικά Σωματεία και έχει 
μετατραπεί σε «καρμανιόλα», για να χειραγωγήσει ο Υφυπουργός και η Νέα Δημοκρατία τις 
εκλογές των Αθλητικών Ομοσπονδιών. 

Αντί να δώσει παράταση του Μητρώου μέχρι την 31.12.2021, να απλοποιήσει τις 
διαδικασίες και να δώσει ανάσα στα Σωματεία, το περιορίζει και κάνει ακατόρθωτη την 
εγγραφή των Σωματείων στο Μητρώο. 

Ο λόγος προφανής! Φαίνεται ότι, είναι άσχετος και με εκλογικές διαδικασίες, γιατί από 
ότι φαίνεται δεν θα κερδίσει καμιά μεγάλη Ομοσπονδία ακόμη και με τα τερτίπια του. Με την 
τακτική του τιμωρεί τα Σωματεία και τις Ομοσπονδίες. 

Μέσα στην «αλυσίδα» των νομοθετημάτων που έφερε και ψηφίστηκαν μόνο από τη 
Νέα Δημοκρατία, έλεγε ότι οι εκλογές των Ομοσπονδιών θα μπορούν να γίνουν από 
1η Νοεμβρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020, στη συνέχεια το έκανε από 1η Νοεμβρίου 2020 
έως 15η Φεβρουαρίου 2021 και τώρα με την τελευταία τροπολογία λέει ότι όποια 
Ομοσπονδία προκηρύξει εκλογές πριν την 1η Ιανουαρίου 2021, αυτόματα εκπίπτει, 
φωτογραφίζοντας τον ΣΕΓΑΣ. 

Διορίστε τις διοικήσεις που επιθυμείτε με τους αρεστούς σας! 

Όσο για τις επιχορηγήσεις των Σωματείων, σύρθηκε να ανακοινώσει ότι, όλα τα 
προεγγεγραμμένα Σωματεία θα λάβουν την επιχορήγηση και τώρα τα γυρίζει ανακοινώνοντας πως 
την επιχορήγηση θα λάβουν μόνο τα ήδη εγγεγραμμένα στο Μητρώο. 

Δηλαδή… «Με λένε Ρίζο κι όπως θέλω τα γυρίζω»! 

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής, με επικεφαλής τον Κοινοβου-
λευτικό Εκπρόσωπο Βασίλη Κεγκέρογλου και τον Εισηγητή Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, 
άσκησε δριμύτατη κριτική προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού και την Κυβέρνηση για την 
εργαλειοποίηση του Μητρώου με στόχο τη χειραγώγηση του Αθλητικού Κινήματος. 

Καταλήγοντας, ήρθε η ώρα να μπει «φρένο» στο παραλήρημα νομοθετικού έργου, με τη 
Βουλή να σύρεται τόσες φορές σε ψήφιση κατακερματισμένων διατάξεων για τον Αθλητισμό. 

Αφήστε τα Σωματεία ήσυχα στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε όλοι και αφήστε τις 
Ομοσπονδίες να κάνουν εκλογές με την αθλητική δραστηριότητα και την αθλητική αναγνώριση, 
όπως ομόφωνα ζήτησε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. 

Σταματήστε να ανακοινώνετε σε κομματικές εκδηλώσεις της Ν.Δ. υποψηφίους της 
αρεσκείας σας, με «σκονάκια» του Πρωθυπουργού και αντιληφθείτε επιτέλους ότι είστε 
θεσμικό όργανο. 
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