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Αμηόηηκε θ. Τθππνπξγέ,
Η ΔΠ Φσθίδαο, αλαγλσξίδεη ην έξγν θαη ηελ πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο
όισλ ησλ αζιεηηθώλ ζσκαηείσλ ζην κεηξών ηεο ΓΓΑ .
Oπσο γλσξίδεηε, πνιιά πνδνζθαηξηθά ζσκαηεία θαη ηεο Έλσζήο καο αιιά
θαη άιισλ Δλώζεσλ αληαπνθξίζεθαλ θαη θαηέζεζαλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο,
όκσο είλαη πνιύ πεξηζζόηεξα εθείλα πνπ αθόκε θαη ζήκεξα ζπλερίδνπλ ηελ
πξνζπάζεηα απηή .
Ο θύξηνο όγθνο ησλ πνδνζθαηξηθώλ ζσκαηείσλ δελ έρεη αθόκε θαηαγξαθεί
ζην κεηξών .
Η ΔΠ Φσθίδαο απεπζύλεηαη ζε ζαο, κε δεύηεξε επηζηνιή ηεο, γηα έλα πνιύ
ζνβαξό ζέκα πνπ αληηκεησπίδεη θαη πνπ απαζρνιεί όρη κόλν εκάο αιιά θαη άιιεο
Δλώζεηο, απ’ όζν γλσξίδνπκε .
Ο Ννκόο Φσθίδαο έρεη πνιιέο ηδηαηηεξόηεηεο θαη πηζηεύνπκε όηη ζα πξέπεη
λα ιεθζνύλ ππόςε.
ην λνκό καο νη εγγεγξακκέλνη πξνπνλεηέο πνδνζθαίξνπ, είηε πξνπνλεηέο
εγγεγξακκέλνη ζηελ ΓΓΑ είηε εγγεγξακκέλνη ζηελ ΔΠΟ (UEFA) , βάζεη ησλ
επίζεκσλ πηλάθσλ θαη ησλ δπν θνξέσλ, δελ επαξθνύλ γηα λα θαιύςνπλ ηα
ζπκκεηέρνληα ζσκαηεία ηεο Έλσζήο καο.
Κάπνηα ζσκαηεία θαιύθζεθαλ θαη θάπνηα όρη.
Γλσξίδνπκε όηη απεπζύλζεθαλ ζε πξνπνλεηέο όκνξσλ λνκώλ, παξά ηηο αληίμνεο
ζπλζήθεο θαη παξά ην θόζηνο , αιιά δπζηπρώο δελ θαιύθζεθαλ αθνύ θαη ζηνπο
όκνξνπο λνκνύο έρνπκε παξόκνηα πξνβιήκαηα αιιά θαη γηαηί ππήξμαλ
πεξηπηώζεηο όπνπ νη πξνπνλεηέο δελ επηζπκνύζαλ λα αζρνιεζνύλ εθηόο ηνπ
Ννκνύ ηνπο.

Δκείο σο Έλσζε, έρνληαο αληηκεησπίζεη ην πξόβιεκα απηό από δηεηίαο,
έρνπκε απεπζπλζεί ζηελ αλώηεξε πνδνζθαηξηθή καο αξρή, ηελ Διιεληθή
Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία, ώζηε λα βξεζεί ιύζε επί ηνπ ζέκαηνο.
Η Οκνζπνλδία γλσκνδόηεζε όηη πξέπεη λα γίλεη ζρνιή πξνπνλεηώλ ζηνλ Ννκό
γηα λα ιπζεί ην ζέκα θαη λα ππάξρεη επάξθεηα κέζα ζηνλ ίδην λνκό.
Έηζη είρακε ιάβεη εμαίξεζε από ηελ ππνρξέσζε πξόζιεςεο πξνπνλεηή , γηα
όζα ζσκαηεία δελ κπνξέζνπλ λα θαιπθζνύλ θαηά ηηο δπν ηειεπηαίεο πεξηόδνπο
θαη εηδηθά ηελ ηειεπηαία όπνπ θιεζήθακε όινη λα αληηκεησπίζνπκε θαη ηελ
Παλδεκία.
Απηόο ήηαλ θαη ν ιόγνο πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε έσο ζήκεξα ε ζρνιή,
ιόγσ ησλ αιιεπάιιεισλ αιιαγώλ ζηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο .
Γη’ απηό ιάβακε ηελ εμαίξεζε θαη επηζεκαίλνπκε όηη ίζρπε γηα όζνπο έκελαλ
αθάιππηνη , ηα ππόινηπα ζσκαηεία είραλ θάλεη θαλνληθά πξόζιεςε πξνπνλεηή.
Δκείο σο Έλσζε είρακε ηελ ππνρξέσζε, ηόζν εζηθά όζν θαη απέλαληη ζηελ
ηνπηθή θνηλσλία πνπ ζηεξίδεη απηά ηα ζσκαηεία λα ιάβνπκε ππόςε, πνιύ
ζνβαξά, ην πξόβιεκα θαη λα δεηήζνπκε από ηελ Οκνζπνλδία γλσκνδόηεζε
αιιά θαη ιύζε ζην πξόβιεκα.
ήκεξα, δεηάκε θύξηε Τθππνπξγέ ηελ δηθή ζαο γλσκνδόηεζε θαη κηα ιύζε.
Ση πξέπεη λα θάλνπκε; Να θαηαλνήζνπκε θαη λα ζηαζνύκε δίπια ζηα ζσκαηεία,
ζηνπο παξάγνληεο, ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο ζηελ θάζε ηνπηθή θνηλσλία πνπ ηα
ζηεξίδεη ή πξέπεη λα ηνπο ζηεξήζνπκε ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, αγλνώληαο ηηο
πξνζπάζεηεο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο, ηελ αγάπε ηνπο γηα ην εξαζηηερληθό –
ηνπηθό πνδόζθαηξν;
Απηά ηα ζσκαηεία είλαη θαζόια λόκηκα. Έρνπλ λόκηκα θνξνινγηθά ζηνηρεία,
ζεσξεκέλα βηβιία, λόκηκα εθιεγκέλα ζπκβνύιηα, θαηαηεζεηκέλα θαηαζηαηηθά,
αλαγλώξηζε ΔΠΟ & ΓΓΑ από ηδξύζεώο ηνπο θαη ζπκκεηέρνπλ αλειιηπώο ζε
ηνπηθά Πξσηαζιήκαηα Α΄ θαηεγνξίαο, Κππέιινπ Δξαζηηερληθώλ νκάδσλ αιιά
θαη πξσηαζιήκαηα ππνδνκώλ .
Όια απηά από αγάπε θαη κεξάθη γηα ην εξαζηηερληθό πνδόζθαηξν.
αο δεηάκε , ιόγσ απηώλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ, λα δνζεί εμαίξεζε ζε απηά ηα
ζσκαηεία, πνπ έρνπλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο αιιά αληηκεησπίδνπλ ηελ αδπλακία
πξόζιεςεο πξνπνλεηή γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιόγνπο πνπ ζαο αλαιύζακε.
Πξνηείλνπκε λα δνζεί πξνζσξηλή εμαίξεζε έσο λα δηεπζεηεζεί ην πξόβιεκα θαη
λα βξεζεί κηα ιύζε.
Γελ είλαη δπλαηό λα απαηηήζνπκε από ηα εξαζηηερληθά ζσκαηεία, αθνύ
απνδεδεηγκέλα δελ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα, λα πξνζιάβνπλ πξνπνλεηή εληόο
ησλ γεσγξαθηθώλ νξίσλ ηνπ λνκνύ ηνπο , λα πξνζιάβνπλ πξνπνλεηή από άιιν
λνκό θαη λα θιεζνύλ λα θαηαβάινπλ ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε κεγάινπ
θόζηνπο γηαηί δελ ππάξρνπλ νη πόξνη, εθηόο εάλ ε ΓΓΑ πξνηίζεηαη λα
επηρνξεγήζεη ηηο πεξηπηώζεηο απηέο μερσξηζηά.
Παξαθαινύκε ζεξκά λα δνζεί παξάηαζε ζην κεηξών γηαηί ν όγθνο ησλ
πνδνζθαηξηθώλ ζσκαηείσλ δελ έρεη θαηαγξαθεί αθόκα θαζώο θαη γηα ηα
ζσκαηεία πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο έσο 31/12/2020 κε
δηθαίσκα δηνξζώζεσλ έσο 22/01/2021 λα ηύρνπλ παξάηαζεο, δεδνκέλνπ όηη
έρνπλ θαηαζέζεη όια ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά ηνπο εκπξόζεζκα θαη
αληηκεησπίδνπλ πξόβιεκα ζηελ πιαηθόξκα, ζην πεδίν ηεο πξόζιεςεο
πξνπνλεηή, κε απνηέιεζκα λα κελ γίλνληαη δεθηέο νη αηηήζεηο ηνπο.

Παξαθαινύκε πνιύ, λα εμεηάζεηε ην πξόβιεκα κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία θαη
πξνζνρή ώζηε λα ζηεξίμνπκε θαη λα βνεζήζνπκε απηά ηα εξαζηηερληθά ζσκαηεία
θαη λα κελ ηα νδεγήζνπκε ζηελ δηάιπζε.
Σν πνδόζθαηξν είλαη ην πην δηαδεδνκέλν θαη αγαπεκέλν άζιεκα
παγθνζκίσο, κε κεγάιν όγθν ζπκκεηερόλησλ θαη πνιιαπιάζην όγθν θηιάζισλ.
Πηζηεύνπκε όηη κε ζπλεξγαζία, ζέιεζε θαη πξνζπάζεηα ζα βξεζεί ε ιύζε θαη
ζα πξνζπεξάζνπκε ην πξόβιεκα .
Θέινπκε λα ζηαζνύκε θνληά ζηα ζσκαηεία , λα βνεζήζνπκε, λα βξνύκε ιύζεηο
γη’ απηό θαη δεηάκε ηελ γλσκνδόηεζή ζαο, ηελ θαηαλόεζή ζαο θαη ηέινο κηα
ιύζε ζην πξόβιεκα απηό.
Γελ ζέινπκε λα απνγνεηεύζνπκε ηα ζσκαηεία θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ
πξνζθέξνπλ ηόζν νηθνλνκηθά από ην πζηέξεκα ηνπο όζν θαη από ηνλ
πξνζσπηθό ηνπο ρξόλν γηα ηελ νκάδα ηνπο.
Θέινπκε λα πξνζθέξνπκε ζην πνδόζθαηξν θαη ζηνλ Αζιεηηζκό .
Να θνηηάμνπκε ζηα κάηηα ηα λέα παηδηά πνπ καο εκπηζηεύηεθαλ, λα θέξνπκε
πίζσ απηά πνπ έθπγαλ, αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν απηά πνπ έρνπλ ζηξαθεί ζε
νηηδήπνηε άιιν έμσ θαη καθξηά από ηνλ Αζιεηηζκό.
Δπραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ θαηαλόεζή ζαο θαη ηελ επαηζζεζία ζαο θαη
επειπηζηνύκε λα αθνπγθξαζηείηε ηνλ εξαζηηέρλε παξάγνληα, ηελ βάζε ηνπ
Διιεληθνύ πνδνζθαίξνπ θαη λα ππάξμεη κηα επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ
όισλ καο.
αο επραξηζηνύκε πνιύ εθ ησλ πξνηέξσλ.
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