
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (01/02/2023) 

Ο σύλλογος στίβου «Αναγέννηση Πεύκης Γ.Σ.», είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με αριθμό μητρώου “χκ08”. Ως ερασιτεχνικό μη 
κερδοσκοπικό αθλητικό σωματείο που εδρεύει και δραστηριοποιείται στον Δήμο 
Λυκόβρυσης – Πεύκης, δικαιούται – όπως και άλλοι σύλλογοι - ετήσια δημοτική 
επιδότηση.   

Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούσαμε  ότι ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες 
από τον δήμο για την έγκριση και την υποβολή επιδοτήσεων, ωστόσο, η πρόσφατη 
«περιπετειώδης» εμπειρία μας, διαψεύδει οποιοδήποτε ίχνος τήρησης διαδικασιών.   

Μόνο έκπληξη αλλά και αγανάκτηση μας προκαλεί η διαδικασία που 
ακολουθήθηκε από τον Δήμο.  

Σε μία σύντομη περιγραφή της εμπειρίας μας, να αναφέρουμε αρχικά ότι ποτέ 
δεν λάβαμε εγγράφως και δεν μας γνωστοποιήθηκε με κανέναν άλλο τρόπο η έγκριση 
της επιδότησης. Οποιαδήποτε ενημέρωσή μας  για την πορεία του αιτήματός μας γινόταν 
με πρωτοβουλία πάντα του συλλόγου μας.  

Αφού λοιπόν υπήρξε πρώτα τηλεφωνική “ενόχληση” από μέρους μας, ζητήθηκαν 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν από τον Δήμο μέσω e mail και εγκαίρως ο 
σύλλογος μας τα απέστειλε. Λάβαμε προφορική ενημέρωση πως είμαστε εντάξει σε 
ο,τι απαιτείται και αναμέναμε την καταβολή της επιδότησης. Όπως φάνηκε όμως 
ποτέ δεν ήταν αρκετά τα δικαιολογητικά για κάποιους και φτάσαμε στο σημείο να 
ζητούνται προφορικά,  επιπλέον έγγραφα, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και με 
κίνδυνο να χαθεί η επιδότηση που τόσο ανάγκη έχει ο σύλλογός μας και κάθε 
σύλλογος. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι ημέρα Παρασκευή 30/12/22 ζητήθηκε το 
τελευταίο έγγραφο. 

Αγαπητοί κύριοι και κυρίες αιρετοί και μη του Δήμου μας, αδυνατούμε να 
κατανοήσουμε για ποιο λόγο δεν τηρείται μια συγκεκριμένη διαδικασία για την 
επιδότηση των συλλογών. Για ποιο λόγο δεν μας ζητήσατε το σύνολο των εγγράφων 
από την αρχή; Ελέγχετε τα αντανακλαστικά και την ετοιμότητά μας ή ψάχνατε να 
βρείτε αφορμή ώστε κάποιοι σύλλογοι να μην χρηματοδοτηθούν; Σκοπιμότητα ή 
αμέλεια; Σε κάθε περίπτωση εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για αυτό που 
συμβαίνει. Ο σύλλογος μας είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος και δεν 
χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε κανέναν. Ελεγχόμαστε από την Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού για την τήρηση των διαδικασιών, τόσο λειτουργικά όσο και φορολογικά 
- ασφαλιστικά και αν ρωτάτε την γνώμη μας έτσι πρέπει να είναι. 

Σας αφήνουμε στην κρίση των δημοτών και όχι μόνο καθώς αντίστοιχες 
επιστολές με όλες τις λεπτομέρειες (ημερομηνίες, αριθμοί πρωτοκόλλου, 
ηλεκτρονική αλληλογραφία) θα αποσταλούν προς τον ΣΕΓΑΣ και το γραφείο του 
Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού για ενημέρωση.  

Τέλος σας επισημαίνουμε ότι είναι μάταιο από μέρους σας να μας βάζετε 
εμπόδια. Μην ξεχνάτε, είμαστε αθλητικός σύλλογος στίβου! Είναι δουλειά μας να 
ξεπερνάμε τα εμπόδια. 


