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Προς την
Ε.Ο.Κ.
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: "Το µε αρ. πρωτ.4272/03.08.21 έγγραφό σας"
Πριν συγκαλέσω έκτακτο ∆.Σ. για συζήτηση του επείγοντος θέµατος που ανακαλύψατε και
αναπαρήγαγε γνωστό για την στήριξη του σε υποψήφιο για τις εκλογές της ΕΟΚ site ,σας γνωρίζω :
1) Η ΕΚΑΣΑΜΑΘ έχει 44 Σωµατεία στη δύναµή της εκ των οποίων 5 Σωµατεία απέχουν από τις
αγωνιστικές δραστηριότητες τα 2 τελευταία χρόνια.
2)Από τα 39 Σωµατεία τα 33 Σωµατεία ,ήτοι ποσοστό 84,60 % ,έχει εγγραφεί στο µητρώο της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού, υψηλότατο ποσοστό Πανελληνίως
3)Κανένα σωµατείο της ΕΚΑΣΑΜΑΘ όχι µόνο δεν ανησύχησε, αλλά ούτε τηλέφωνο πήρε να
διαµαρτυρηθεί ή να ερωτήσει κάτι επί των Προκηρύξεων, προφανώς κατανοώντας τα αυτονόητα.
4)Η ΕΚΑΣΑΜΑΘ ανήρτησε στο επίσηµο site αλλά και κοινοποίησε σε όλα τα σωµατεία της δύναµής
της διευκρινιστική επιστολή καθώς και στο site που µόνο αυτό παρήγαγε την ΜΕΓΑΛΗ είδηση, όπου
επεξηγεί ακριβώς τι σηµαίνει η παράγραφος αυτή των Προκηρύξεων.
Σας την κοινοποιώ προς ενηµέρωσή σας.
5) Είµαι και ο ίδιος υποψήφιος για τις επερχόµενες - όποτε κι αν γίνουν- εκλογές της ΕΟΚ και έχω την
ικανότητα να σκεφτώ, ότι κάτι τέτοιο θα ήταν επιζήµιο για την υποψηφιότητά µου, ενώ αποζητώ τη
στήριξη των σωµατείων µου , που όπως γνωρίζετε , έχω απλόχερα.
Απεναντίας αυτό που προσπαθείτε να δηµιουργήσετε µε τέτοιου είδους ανακοινώσεις και επιστολές
,είναι να δηµιουργήσετε φθορά και τριβή µεταξύ εµού και των Σωµατείων της ΕΚΑΣΑΜΑΘ-µην
κοπιάζετε άδικα- καταφέρνοντας όµως το αντίθετο , να ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ !!!!
6)Παρακαλώ όπως µου απαντήσετε άµεσα, προκειµένου να εισηγηθώ στο ∆.Σ. την τροποποίηση των
Προκηρύξεων αν απαιτείται, ως προς αυτό το σκέλος :
α)Ποιο Νόµο παραβιάζουµε (Αριθµό νόµου, άρθρο, παράγραφο).
β)Ποια ΚΥΑ ή Υπουργική Απόφαση παραβιάζουµε (αριθµό,άρθρο,παράγραφο).
γ)Ποιο άρθρο, παράγραφο κλπ (αναλυτικά) των Κανονισµών της ΕΟΚ καθώς και της Γενικής
Προκήρυξης αυτής παραβιάζουµε.
δ)Αν έχουν παραβιαστεί,η ισχύουσα Νοµοθεσία, οι θεµελιώδεις Αρχές του Αθλητικού κινήµατος και
όλα τα υπόλοιπα που αναφέρετε στην επιστολή σας, εµείς θα απαλείψουµε την εν λόγω παράγραφο.
ε)Αν δεν έχετε να υποδείξετε αναλυτικά τις παραβιάσεις τόσο της σχετικής Νοµοθεσίας όσο και των
υπολοίπων, που επικαλείστε, παρακαλώ να ανακαλέσετε την επιστολή σας και να προβείτε στην
έγκριση των Προκηρύξεων ΕΚΑΣΑΜΑΘ περιόδου 2021-2022 , οι οποίες ΟΥ∆ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ και σαφέστατα δεν αποκλείουν ΚΑΝΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ της
Ένωσής µας από τα προσεχή πρωταθλήµατα.
Περιµένω την άµεση και αναλυτική , σύµφωνα µε τα ερωτήµατά µου, απάντησή σας για δε τα σχόλια
σας και τους χαρακτηρισµούς που χρησιµοποιείτε στην επιστολή σας, θα ασχοληθούµε αργότερα.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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