
 

Πεύκη 17.03.2021 

ΠΡΟΣ:ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡ/ΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΚΟΙΝ.:ΕΦΟΕΠΑ 

 

               Η επί μακρόν παρουσία μας στα δρώμενα της επ/ζιας  αντ/σης, μας δίδει την 

δυνατότητα «να αποτολμήσομε» μία ενδοσκόπηση , μία προσέγγιση στο τι συμβαίνει 

στο άθλημα μας, τι κατά την γνώμη μας πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να 

υπάρξει το καλύτερο δυνατό πλαίσιο λειτουργίας για όλους τους εμπλεκόμενους  με 

το άθλημα (αθλητές, παράγοντες, γονείς κτλ). θεωρώντας ότι θα συμβάλλουμε σε 

διάλογο, που θα αποβεί ωφέλιμος, ιδιαίτερα εν όψει του νέου Δ.Σ. της ΕΦΟΕΠΑ.  

          Απευθυνόμενοι στα σωματεία, κοινοποιώντας  το παρόν έγγραφο και στην 

ΕΦΟΕΠΑ , θα πρέπει να τονίσουμε ότι πρόθεση μας είναι να συνδράμουμε ΟΛΟΙ 

ΜΑΖΙ στο καλύτερο δυνατό, χωρίς να υφίσταται από μέρους μας ούτε ψήγμα η 

διάθεση αντιπαράθεσης με οποιοδήποτε πρόσωπο, σύλλογο η θεσμικό φορέα του 

αθλήματος. 

           Επιθυμούμε όμως να υπάρξει ένας προβληματισμός απ΄ όλους μας και να 

οδηγηθούμε σε αποφάσεις μέσω διαλόγου , που θα μας δώσουν λύσεις εφικτές, 

κοινά αποδεκτές και που εν τέλει θα καταστήσουν την «αθλητική μας» ζωή 

ευκολότερη και αποδοτικότερη. 

            Καταθέτουμε λοιπόν για διαβούλευση τις προτάσεις μας. Που είναι οι εξής: 

1.  Λόγω της απόκτησης αρκετού αριθμού κοινοτικών κυρίως, αλλης 

υπηκοότητας αθλητών , πολλοί  αγώνες κρίνονται κυριολεκτικά από την 

συμμετοχή τους. Αυτό αποδυναμώνει τον ρόλο των Ελλήνων αθλητών και 

κατά την άποψη μας σε σημαντικό βαθμό «νοθεύει»  και τα 

πρωταθλήματα. Προτείνουμε λοιπόν οι αγώνες να κρίνονται σε -4- η -5- 

νίκες, σε κάθε δε αγώνα να συμμετέχουν στην βασική τριάδα, το ολιγότερο 

δύο (2) Ελληνικής υπηκοότητας αθλητές.  

2. Μία κυριολεκτικά ‘’πρωτοτυπία΄΄ (με την αρνητική έννοια του όρου) που 

εφαρμόζει η ΕΦΟΕΠΑ αφορά το παράβολο συμμετοχής στα πρωταθλήματα 

και ενώ όλες οι ομοσπονδίες εισπράττουν παράβολο από κάθε σωματείο, 

η ΕΦΟΕΠΑ εισπράττει από κάθε τμήμα σωματείου ξεχωριστά. Φρονούμε 

ότι αυτό πρέπει ΑΜΕΣΑ να σταματήσει. Εάν η ΕΦΟΕΠΑ έχει οικονομικό 



πρόβλημα, δε σημαίνει ότι με άλλοθι και επιχείρημα την οικονομική 

στενότητα, να προβαίνει σε τέτοιου είδους αστοχίες. 

3. Στο σημείο αυτό πέρα από της ανωτέρω κατά τη γνώμη μας αναφερόμενης 

αστοχίας, που χρήζει άμεσης διόρθωσης, θα έπρεπε λόγω των συνθηκών 

που βιώνουμε, εκτός της προαναφερόμενης ορθής χρέωσης συμμετοχής, 

επιβάλλεται να υπάρξει και μείωση, δείχνοντας η ομοσπονδία ότι κατανοεί 

εμπράκτως τα προβλήματα που υφίστανται λόγω ειδικών συνθηκών. 

4. Ένα άλλο σημείο που αναγκαιοί αλλαγής εκ μέρους της ΕΦΟΕΠΑ, αφορά τα 

ταξίδια που υποχρεώνονται κάποια σωματεία να πραγματοποιούν, 

προκειμένου να διεξάγεται ομαλά το όποιο πρωτάθλημα. Πέραν του ότι θα 

πρέπει να επιδιωχθεί στο μέτρο του δυνατού, η ελαχιστοποίηση των 

μετακινήσεων, επιβάλλεται να επανέλθει η καταβολή οδοιπορικών στα 

σωματεία, μέτρο που έχει παύσει εδώ και αρκετά χρόνια. 

5. Εξαιρετικά σημαντικό θεωρούμε επίσης την θεσμοθέτηση της δυνατότητας 

να συμμετέχουν περισσότερα του ενός τμήματα ενός σωματείου σε 

αντίστοιχα πρωταθλήματα, δηλαδή αυτό που λέμε πχ για  την ομάδα Δ να 

μπορεί να συμμετέχει και με τμήμα Δ1,Δ2 η 3 κοκ  .  Φυσικά θα ισχύει ο 

περιορισμός ότι δεν θα επιτρέπεται η παρουσία δύο η περισσοτέρων 

τμημάτων του ιδίου σωματείου στην ίδια κατηγορία. Η ανάγκη να 

θεσμοθετηθεί η ανωτέρω πρόταση μας, που υπάρχει από το παρελθόν, 

προέρχεται από την  φύση του αθλήματος. Όταν επί παραδείγματι ενας 

σύλλογος διαθέτει 60-70 η και περισσότερους αθλητές –τριες, δεν μπορεί 

να χρησιμοποιεί παρά μόνον 3-4 σε κάθε παιχνίδι. Αυτό οδηγεί σε έλλειψη 

αγωνιστικού ρυθμού και συχνά απομακρύνει  κάποια παιδιά από το 

άθλημα. Η θεσμοθέτηση της πρότασης μας  «λύνει τα χέρια» των 

συλλόγων, μια και τα παιδιά θα συμμετέχουν ενεργά στα πρωταθλήματα 

και δεν θα «χάσουμε» ούτε ένα αθλητή η αθλήτρια.  

Επισημαίνουμε δε ότι το σωματείο μας (όπως και άλλα) προκειμένου να 

ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, αναγκάζεται  «να υιοθετεί» τμήματα 

συλλόγων όμωρων κυρίως δήμων, προκειμένου να αγωνίζονται τα 

αθλούμενα μέλη μας. Όμως αυτό είναι άραγε ορθό; Αυτή η αναγκαιότητα 

θα εκλείψει παντελώς εφ΄ όσον υλοποιηθεί η πρόταση μας. Όσον αφορά 

νομικά η άλλου είδους κωλύματα η οικογένεια του αθλήματος θα πρέπει 

εάν χρειασθεί να το διεκδικήσει δυναμικά και ενιαία. 

6. Ένα άλλο σημείο που επίσης κατά την άποψη μας θα πρέπει να 

ενσκήψουμε, και εάν κριθεί να προτείνουμε αλλαγές, αφορά την 

φιλοσοφία των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων και του αριθμού 

συμμετοχών σ’ αυτά των παιδιών. Είναι άραγε ορθό να υποχρεώνονται κατ’   

ουσία ν γονείς κα παιδιά σε πολυέξοδα ταξίδια, προκειμένου να επιτευχθεί 

ο απαιτούμενος από την ομοσπονδία αριθμός συμμετοχών, ώστε σε 

συνδυασμό με την επίδοση στην τελική φάση, να εξαρτάται η κλήση ενός 

αθλητή –τριας σε κλιμάκια εθνικής; Μήπως να αρκεί η αξιολόγηση τους με 

αγωνιστικά κριτήρια στο γίγνεσθαι των συλλόγων τους και να 

επαναφέρουμε τις κατατάξεις;  



7. Στα τοπικά πρωταθλήματα η ΕΦΟΕΠΑ μείωσε τον αριθμό αγώνων , 

φτιάχνοντας δύο ομίλους και εν τέλει σε πέντε (5) Σαββατοκύριακα θα 

γίνουν συνολικά 8-10 αγώνες. Γιατί άραγε να μην γίνεται όπως πέρυσι ενας 

όμιλος με δέκα ομάδες, ώστε να διεξάγονται -18- αγώνες;  Έτσι τα παιδιά 

θα δεθούν με τον χώρο και θα «κρατηθούν» σ’ αυτόν. Και σημειωτέο ότι το 

παράβολο στην περυσινή περίοδο των -18- αγώνων είναι το ίδιο με εφέτος 

με τους μισούς αγώνες. 

8. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που αφορά την Α1και Α2 κατηγορίες είναι το 

εξής: 

Υπάρχουν σωματεία με «ρόστερ» 4-5 αθλητές στα τμήματα τους( που 

πολλές φορές οι περισσότεροι είναι άλλης υπηκοότητας)  και τα οποία δεν 

διαθέτουν κανένα άλλο αθλητή, ενίοτε ούτε προπονητή και διεκδικούν η 

και κατακτούν πρωταθλήματα Α1 και Α2. 

Πρόταση μας: Οσα σωματεία Α1 και Α2 δεν κατέρχονται σε ομαδικά 

πρωταθλήματα παίδων - εφήβων- νεανίδων - κορασίδων, είτε να 

αποκλείονται την επόμενη περίοδο από την συμμετοχή σε Α1 και Α2, η να 

υφίστανται μείωση εως και δέκα (10)  βαθμών από το επόμενο 

πρωτάθλημα. 

9. Ειδικά για την φετινή «ιδιαίτερη» περίοδο προτείνουμε την ματαίωση των 

διασυλλογικών πρωταθλημάτων και λόγω της κατ’ ουσίαν ακύρωσης της 

αθλητικής χρονιάς,  τα παράβολα που κατέβαλλαν τα σωματεία εφέτος να 

«μεταφερθούν»  στην επόμενη περίοδο η να καταβληθεί ένα μικρό 

ποσοστό. 

Συμπερασματικά είμαστε βέβαιοι  ότι θα υπάρξουν και άλλες 

εποικοδομητικές προτάσεις, που θα υπηρετούν την ίδια φιλοσοφία και 

ενδεχομένως να είναι πιο αποδοτικές. Θα χαρούμε να συζητήσουμε 

διεξοδικά και να προωθήσουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση. 

Κυρίες και κύριου των συλλόγων επιβάλλεται να προβληματιστούμε και 

προς τούτο σας καλούμε σε ανταλλαγή απόψεων , που θα οδηγήσει στο 

βέλτιστο αποτέλεσμα και ενωμένοι μαζί με την ομοσπονδία να 

επιδιώξουμε με τρόπο οργανωμένο την υλοποίηση των θεμάτων αυτών 

που θα έχουμε διεξοδικά επεξεργαστεί και ιεραρχήσει. 

Εν κατακλείδι καλούμε σε διάλογο επί των προτάσεων μας και όχι μόνο, σε 

α΄ φάση μέσω e-mail και σε 2ο επίπεδο με άμεση επαφή. 

Θα είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς να λάβουμε γνώση σε πρώτο επίπεδο των 

απόψεων σας, στο e-mail του συλλόγου μας: magoufana2004@gmail.com 

 

 

 

 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

Δ.Σ. Α.Ε.ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑΣ 2004 
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