
 

Ανακοίνωση 

28 Ιουλίου 2020 

 

Ανακοίνωση για συμμετοχές Αθλητών/τριών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Junior’s 2020 

Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α, για την εξαίρεση Αθλητών/τριών U16 

& U18 από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Junior’s, σύμφωνα με την οποία Αθλητές/τριες που 

προέρχονται από Σωματεία-Μέλη που δεν έχουν την Αθλητική Αναγνώριση από την Γ.Γ.Α. δεν θα 

έμπαιναν στις λίστες αποδοχής ανακοινώνονται τα εξής: 

1. Ο αποκλεισμός των Αθλητών/τριών από τα προνόμια της κείμενης νομοθεσίας, όταν 

προέρχονται από Σωματεία που δεν έχουν την Αθλητική Αναγνώριση της Γ.Γ.Α είναι 

γνωστός σε όλους 

2. Στο παρελθόν, Αθλητές/τριες που αγωνίστηκαν και διακρίθηκαν σε Πρωταθλήματα ως 

ανωτέρω δεν έτυχαν των προνομίων επειδή αγωνίστηκαν με δελτία Σωματείων, που δεν 

πληρούσαν την προϋπόθεση της Αθλητικής Αναγνώρισης της Γ.Γ.Α. 

3. Η Ε.Φ.Ο.Α. με πολλαπλές ενέργειες έχει παραινέσει τα Σωματεία-Μέλη της να προβούν σε 

όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την απόκτηση της Αθλητικής Αναγνώρισης. 

Δυστυχώς για λόγους που δεν είναι γνωστοί στη Διοίκηση της Ε.Φ.Ο.Α. δεν έχουν 

καταφέρει να την αποκτήσουν 

4. Το πρόβλημα έχει επιταθεί τις τελευταίες δύο ημέρες από υπερβολικό ζήλο γονέων που 

έχουν ενδιαφέρον για τα παιδιά τους 

 

Παρόλα τα παραπάνω, το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. σε συνεννόηση με την Γ.Γ.Α. προσπαθεί να δώσει λύση, 

ώστε να μην αποκλειστούν Αθλητές/τριες U16 & U18 από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Junior’s 

2020, που ξεκινάει την προσεχή Παρασκευή, γιατί θεωρεί ότι το αγωνιστικό μέρος του 

Πρωταθλήματος είναι ξεχωριστό από το μέρος της επίτευξης διακρίσεων που τυγχάνουν 

προνομίων. 

Προς το σκοπό αυτό θα επιτρέψει τη συμμετοχή όλων των Αθλητών/τριών, που έχουν δηλώσει 

να συμμετάσχουν και μελετάται λύση με βάση την περσινή εμπειρία, έτσι ώστε τα Σωματεία 

που θα έχουν διακριθέντες Αθλητές/τριες και δεν έχουν Αθλητική Αναγνώριση, θα πρέπει έστω 

και εκ των υστέρων να την αποκτήσουν, προκειμένου οι Αθλητές/τριές τους να εγγραφούν 

στους σχετικούς πίνακες της Γ.Γ.Α., πριν από τη χρονική στιγμή που θα γίνει χρήση των 

βεβαιώσεων. 

Ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Α. κ. Σπύρος Ζαννιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είναι κρίμα να 

ταλαιπωρείται έστω και ένα Μέλος της Οικογένειας του Τένις από ολιγωρίες και παραλείψεις. Θα 

πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μας στην παραγωγή αποτελεσμάτων, που θα μας θέσουν στο επίπεδο 

που μας αναλογεί. Ελπίζω και αυτή τη φορά να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα και οι 

Αθλητές/τριες μας που θα επιτύχουν διακρίσεις να τύχουν των προνομίων. Θέλω όμως να 

επισημάνω ότι δεν πρέπει να βρεθούμε ξανά σε ίδια δυσμενή θέση.» 

Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. 

 


