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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού της πανδημίας, τα οποία ανακοινώθηκαν από τον
Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και θα ισχύουν πανελλαδικά όλο τον Νοέμβριο, επιβάλλεται να
τροποποιηθούν αναλόγως και οι τρέχουσες προθεσμίες θεραπείας και ολοκλήρωσης των αιτήσεων
εγγραφής των ερασιτεχνικών σωματείων στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ.
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Έτσι, με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, ορίζεται
η 31η Δεκεμβρίου 2020, αντί της 30ης Νοεμβρίου 2020, ως η προθεσμία θεραπείας επί των
παρατηρήσεων στις αιτήσεις των σωματείων, των οποίων ο έλεγχος ολοκληρώθηκε έως τις 31
Οκτωβρίου.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, αντί της 30ης Νοεμβρίου 2020, παρατείνεται και η προθεσμία
ολοκλήρωσης των αιτήσεων των σωματείων εκείνων που δεν έχουν ακόμα υποβάλλει όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Προθεσμία θεραπείας επί τυχόν παρατηρήσεων στις αιτήσεις τους θα
έχουν τα συγκεκριμένα σωματεία έως τις 22 Ιανουαρίου 2021.
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Κατά συνέπεια, θα παραταθεί για ένα μήνα και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα
μπορούν να διεξαχθούν οι Γενικές Συνελεύσεις και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη διοικητικών
οργάνων στις αθλητικές Ομοσπονδίες. Ως καταληκτική ημερομηνία εκλογών θα οριστεί η 15η
Μαρτίου 2021.
Να σημειωθεί ότι μέχρι και σήμερα Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου:
* 3.335 σωματεία έχουν ολοκληρώσει την κατάθεση της αίτησής τους και
* 1.691 την έχουν ακόμα «ανοικτή»
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Εκ των 3.335 ολοκληρωμένων αιτήσεων έχουν ελεγχθεί οι 2.841 και οι 352, εξ αρχής ή
μετά από την θεραπεία, πληρούν πλέον όλα τα απαιτούμενα αγωνιστικά και οικονομικά
κριτήρια!
«Συγχαίρω αυτά τα 352 απολύτως νόμιμα και νοικοκυρεμένα σωματεία που είναι πλέον
εγγεγραμμένα στο Μητρώο
(https://somateia.gga.gov.gr/eggegramena-somateia?kodikos_gga=&webform_submission_
value_1=All)
και εύχομαι να εγγραφούν και όλα τα υπόλοιπα, θεραπεύοντας τις ελλείψεις τους.

Τόσο οι υπηρεσιακοί μας, όσο και οι συνεργάτες μου, εργάζονται συνεχώς προκειμένου να
διευκολύνουμε σε κάθε βαθμό τα σωματεία για να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους και να
εγγραφούν, ει δυνατόν, όλα στο Μητρώο.
Διαφάνεια, νοικοκυροσύνη και τάξη θα επικρατήσει στο αθλητικό τοπίο της χώρας μας.
Είμαστε αποφασισμένοι γι’ αυτό», δήλωσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.

