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Αρ. Πρωτ. : 2474

Μαρούσι, 16 Νοεμβρίου 2021

Προς :
-ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΕΟΠ
-ΕΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Θέμα: Οικονομική ενίσχυση Σωματείων & Ενώσεων-Τοπ. Επιτροπών Ε.Ο.Π.
Κυρία/Κύριε Πρόεδρε,
Η αγωνιστική χρονιά φτάνει προς το τέλος της, και όλοι μας κάνουμε τον απολογισμό μας και σιγά
σιγά ξεκινάμε τον προγραμματισμό μας για την νέα χρονιά, αφήνοντας πίσω άλλη μια δύσκολη
χρονιά, η οποία εκτιμούμε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες λόγω
πανδημίας, αρχαιρεσιών, οικονομικής στενότητας κ.α.
Δεδομένης της ανάγκης ενίσχυσης των σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας μας, το Δ.Σ της
Ελληνικής Ομοσπονδίας τηρώντας της προεκλογικές δεσμεύσεις, έλαβε απόφαση να ενισχύσει για
το 2022:

με 18.000 ευρώ συνολικά, τις Τοπικές Επιτροπές και Ενώσεις, (ισόποσα από 3.000) ως
βοήθημα στις διοργανώσεις των Τοπικών Πρωταθλημάτων, καθώς και

με 15.000 ευρώ συνολικά, τα σωματεία – μέλη, για την συμμετοχή τους σε πανελλήνια
πρωταθλήματα και λοιπούς αγώνες, σύμφωνα με την τελική σωματειακή κατάταξη της ΕΟΠ για το
2021, ως ακολούθως:
o Θέση 1 – 5 .........1100,- €
o Θέση 6 – 10 ....... .800,- €
o Θέση 11 – 15 .......500,- €
o Θέση 16 – 30 .......200,- €
Δικαιούχα θα είναι μόνον αυτά, που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α.
Γνωρίζουμε ότι τα παραπάνω ποσά δεν ανταποκρίνονται στις συνολικές ανάγκες των σωματείων
και των Ενώσεων - Επιτροπών, παρόλα αυτά η μικρή αυτή συνεισφορά στα σωματεία είναι μια
αναγνώριση, για την προσφορά τους στο άθλημα, στους ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς που
διανύουμε.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΡΟΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

