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πξνηάζεηο γηα αλαδηαξζξώζεηο ησλ Δζληθώλ Καηεγνξηώλ
Κ. Πξόεδξε,
1) Λάβακε ην αλσηέξσ αλαθεξόκελν έγγξαθό ζαο κε ηηο πξνηάζεηο ηεο Ο.Υ.Δ.
γηα αλαδηαξζξώζεηο ησλ Δζληθώλ Καηεγνξηώλ θαη ηε ζεκείσζε όηη εθ’ όζνλ
επηζπκνύκε λα θαηαζέζνπκε ελαιιαθηηθή πξόηαζε, λα ηελ απνζηείινπκε εγγξάθσο
κέρξη ηε Γεπηέξα 7/2/2011.
2) Ζ ζπγθεθξηκέλε θαίξηα θαη νπζησδέζηαηε παξαηήξεζε πνπ έρεη ην ζσκαηείν
καο γηα ηηο πξνηάζεηο απηέο είλαη ε πιήξεο αληίζεζή καο ζηελ άκεζε εθαξκνγή ησλ
νπνηνδήπνηε αλαδηαξζξώζεσλ γηα ηε λέα αγσληζηηθή πεξίνδν 2011-2012, δειαδή από
ηώξα, όπσο αλαθέξεηε ζην έγγξαθό ζαο. Απηή καο ε αληίζεζε, ηελ νπνία ηνλίδνπκε
όζν πεξηζζόηεξν κπνξνύκε, ζηεξίδεηαη ζηνπο θαησηέξσ ιόγνπο:
Α) Απνηειεί πάγηα εθαξκνδόκελε θαη απηνλόεηε αξρή γηα ηελ νπνηαδήπνηε
αλαδηάξζξσζε θαηεγνξηώλ, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξόζζεηε πξναγσγή ή
πξόζζεην ππνβηβαζκό νκάδσλ ζε άιιε θαηεγνξία, ε ζρεηηθή απόθαζε γηα ηελ
αλαδηάξζξσζε λα έρεη ιεθζεί θαη λα έρεη γλσζηνπνηεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
πξσηαζιεκάησλ. Ζ αξρή απηή εμεηδηθεύεηαη πξαθηηθά ζηελ θαηάξηηζε θαη απνζηνιή
ζρεηηθώλ πξνθεξύμεσλ γηα ηα πξσηαζιήκαηα πξηλ ηελ έλαξμή ηνπο θαζώο θαη ζηε
ζαθή, ξεηή, εηδηθή, εθ ησλ πξνηέξσλ αλαθνξά ησλ πξνϋπνζέζεσλ θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ
νκάδσλ πνπ πξνάγνληαη θαη ππνβηβάδνληαη αληίζηνηρα. ε θακία πεξίπησζε δελ είλαη

δπλαηόλ νύηε βέβαηα ζσζηό λα αιιάδνπλ νη ζρεηηθνί όξνη πξναγσγήο ή ππνβηβαζκνύ
ησλ νκάδσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ αξηζκνύ ηνπο κεηά ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ.
Β) Ήδε, όπσο είλαη γλσζηό, ηόζν ην πξσηάζιεκα ηεο Β΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο
αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2010-2011, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπκε, όζν θαη ηα ππόινηπα
πξσηαζιήκαηα, βξίζθνληαη ήδε ζην δεύηεξν γύξν, ώζηε έρεη πιένλ δηακνξθσζεί κέρξη
ζηηγκήο κία ζαθήο βαζκνινγηθή θαηάζηαζε. Ζ εθαξκνγή, ινηπόλ, ησλ
αλαδηαξζξώζεσλ ζηελ νπζία από θέηνο (αθνύ κε βάζε ηε θεηηλή βαζκνινγία ζα
δηακνξθσζεί ε ζπκκεηνρή ζηα πξσηαζιήκαηα γηα ηελ αγσληζηηθή πεξηόδν 2011-2012)
βξίζθεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ αξρή ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ δηαηύπσζεο ησλ όξσλ
ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα θαη ησλ πξνϋπνζέζεσλ πξναγσγήο θαη ππνβηβαζκνύ ζε
άιιε θαηεγνξία.
Γ) Με ηνλ ηξόπν απηό επέξρεηαη απαγνξεπόκελε ζπληαγκαηηθά αλαδξνκηθή
εθαξκνγή δπζκελέζηεξεο θαλνληζηηθήο δηάηαμεο, δεδνκέλνπ όηη δηαηππώλεηαη
δπζκελήο θξίζε πεξί ππνβηβαζκνύ νκάδαο κε βάζε αγώλεο πνπ έρνπλ ήδε γίλεη θαη
βαζκνινγία πνπ έρεη δηακνξθσζεί από απηνύο. Θα ήηαλ ηειείσο άηνπν λα ππνζηεξηρζεί
όηη αιινηώλεηαη ν αλαδξνκηθόο ραξαθηήξαο, ιόγσ ησλ αγώλσλ πνπ απνκέλνπλ,
δεδνκέλνπ όηη νη νκάδεο βξίζθνληαη ήδε ζην δεύηεξν γύξν θαη είλαη ζαθήο ε
βαζκνινγηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί θαη ζπλαθόινπζα θαζίζηαηαη ζρεδόλ
βέβαηε ε δηαπίζησζε ησλ νκάδσλ πνπ ζα ππνβηβαζηνύλ.
Γ) Δπίζεο, κε ηέηνηεο πξνηάζεηο θάζε άιιν παξά ζσξαθίδεηαη ε εκπηζηνζύλε
ησλ ζπκκεηερόλησλ ζσκαηείσλ πξνο ηελ Οκνζπνλδία. Αληί ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο
πνπ όιεο νη πιεπξέο επηζπκνύλ ηόζν γηα ηελ απξόζθνπηε δηελέξγεηα ηνπ
πξσηαζιήκαηνο όζν θαη θαηά ηελ αλάπηπμε αγαζηώλ ζρέζεσλ Οκνζπνλδίαοζσκαηείσλ, ηα ζσκαηεία θαη νη αζιεηέο ηνπο ζα ληώζνπλ έξκαηνη ησλ όπνησλ
απνθάζεσλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη κάιηζηα ελ κέζσ αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. Δίλαη
απόιπηα εύινγν όηη νη νκάδεο, όηαλ μεθηλάλε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπο θαη πξηλ ηελ
έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνπο όξνπο ηνπ πξσηαζιήκαηνο
(γηα άλνδν θαη ππνβηβαζκό) θαη όρη λα ηνπο καζαίλνπλ ζηε κέζε ηεο ρξνληάο. ην
ζεκείν απηό δελ πξέπεη λα μερλάκε ηελ από 23/6/2010 θαη κε αξ. πξση. 36861 Γεληθή
Πξνθήξπμε Πξσηαζιεκάησλ Υεηξνζθαίξηζεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2010-2011, πνπ
όξηδε ξεηά όηη «ην Πξσηάζιεκα Β΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξώλ ηεο πεξηόδνπ 20112012 ζα δηεμαρζεί κε 20 νκάδεο ζε 2 νκίινπο ησλ 10». Με δεδνκέλε, ινηπόλ, ηελ

πξνθήξπμε απηή, θάζε λέα πξνθήξπμε θαη εηδηθά αλ απηή γίλεηαη κε ην κεγαιύηεξν
κέξνο ησλ αγώλσλ λα έρνπλ δηεμαρζεί, ππνλνκεύεη ην θαηά γεληθή νκνινγία
απαξαίηεην θιίκα αζθάιεηαο.
Δ) Δίλαη πνιύ ακθίβνιν θαηά πόζν κηα ηέηνηα πξόηαζε ζην ρξνληθό ζεκείν πνπ
απηή γίλεηαη θαη δεδνκέλσλ ησλ ζεκαληηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο γηα ηα ζσκαηεία, είλαη
ζύκθσλε κε ηε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο θαη εηδηθόηεξα
κε ην θξηηήξην ηεο αλαγθαηόηεηαο. Φαίλεηαη πξάγκαηη ην επηδησθόκελν από ηελ
Οκνζπνλδία απνηέιεζκα λα κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κε ιηγόηεξν επαρζή γηα ηα
ζσκαηεία κέηξα: είλαη ηνπιάρηζηνλ εζηθά αλεπίηξεπην ζσκαηεία, πνπ έρνπλ θάλεη
πξνεηνηκαζία από ην θαινθαίξη κε άιιε πξνθήξπμε πξσηαζιήκαηνο, λα πθίζηαληαη
μαθληθά αγσληζηηθή δεκία, άκεζε κε ηνλ ππνβηβαζκό ηεο νκάδαο ζε θαηώηεξε
θαηεγνξία θαη έκκεζε θαη κε ηε θπγή αζιεηώλ πνπ είραλ βαζηζηεί ζηελ σο άλσ
πξνθήξπμε ηεο Οκνζπνλδίαο, όηαλ άξρηδε ε ρξνληά.
Σ) Δηδηθόηεξα, νη αζιεηέο ηεο νκάδαο καο μεθίλεζαλ ζην πξσηάζιεκα κε -3
βαζκνύο, ρσξίο κάιηζηα λα θηαίλε, αθνύ όπσο ζαο έρνπκε γλσξίζεη από ηελ αξρή ηνπ
πξσηαζιήκαηνο, ν Γήκνο Αζελαίσλ, δελ καο παξαρσξεί πιένλ ην γήπεδν ραλη-κπνι
ηεο Λακπξηλήο, πνπ είλαη ε θνηηίδα ραλη-κπνι ηεο νκάδαο καο. Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνύ,
έρνπκε δεηήζεη ηε βνήζεηά ζαο γηα ηε ζρεηηθή παξαρώξεζε, ρσξίο λα ππάξρεη σζηόζν
θάπνην απνηέιεζκα κέρξη ηώξα. Θα είλαη ινηπόλ πξόζζεηα άδηθν γηα ηνπο αζιεηέο καο,
πνπ κεηά από πνιιή πξνζπάζεηα έρνπλ θαηαθέξεη λα θαιύςνπλ ηε δηαθνξά απηή θαη
λα έρνπλ πνιιέο πηζαλόηεηεο γηα παξακνλή ζηελ θαηεγνξία, λα μέξνπλ όηη νη
πηζαλόηεηεο απηέο ιηγνζηεύνπλ… έηζη μαθληθά, ζε πεξίπησζε πνπ ηζρύζεη από θέηνο ε
αλαδηάξζξσζε.
Ε) Δμάιινπ ε άκεζε εθαξκνγή ησλ πξνηεηλόκελσλ αλαδηαξζξώζεσλ είλαη πνιύ
πηζαλό λα νδεγήζεη ζε αιινίσζε απνηειεζκάησλ, δηόηη θαλείο δελ κπνξεί λα
δηαζθαιίζεη όηη νη δύν ηειεπηαίεο νκάδεο ζηε κέρξη ηώξα βαζκνινγία, νη νπνίεο έρνπλ
κεγάιε δηαθνξά από ηελ πέκπηε θαη έθηε ζέζε πνπ ζα ζώδνληαη ηειηθά (αλ ηζρύζεη από
ηώξα ε αλαδηάξζξσζε), εθ’ όζνλ δηαπηζηώζνπλ όηη αθνύ ππνβηβάδνληαη ηέζζεξηο
νκάδεο θαη άξα δελ πξνιαβαίλνπλ λα ζσζνύλ ζηνπο ππόινηπνπο αγώλεο, ζα κπνξνύλ
από ηώξα λα «δίλνπλ» αγώλεο ζε θηιηθά ηνπο πξνζθείκελα ζσκαηεία. Ζ πξόηαζή ζαο
ινηπόλ πεξί αλαγθαηόηεηαο εθαξκνγήο ησλ αλαδηαξζξώζεσλ ήδε από ηώξα, πνπ έρεη
δηαλπζεί ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πξσηαζιήκαηνο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηλόκελα

ηέιεζεο «ζπλελλνεκέλσλ» αγώλσλ θαη ζπλαθόινπζα ζε αιινίσζε ηεο βαζκνινγίαο
ζηνπο αγώλεο πνπ απνκέλνπλ.
Ζ) Δπηπξόζζεηα, κε ζαθή δηακνξθσκέλε βαζκνινγηθή θαηάζηαζε ζηε ρξνληθή
ζηηγκή πνπ πξνηείλνληαη απηέο νη αλαδηαξζξώζεηο, αιινηώλεηαη ν θαλνληζηηθόο
ραξαθηήξαο ηεο πξνθήξπμεο. Πξάγκαηη, θάζε πξνθήξπμε πεξί αλαδηάξζξσζεο ηνπ
πξσηαζιήκαηνο πξέπεη λα έρεη γεληθό πεξηερόκελν, πνπ λα αθνξά ζηελ εθ ησλ
πξνηέξσλ δηαηύπσζε θαλόλσλ δηεμαγσγήο πξσηαζιεκάησλ θαη πξνϋπνζέζεσλ
πξναγσγήο θαη ππνβηβαζκνύ, θαη όρη λα απνθηά ραξαθηήξα εηδηθήο-«θσηνγξαθηθήο»
ξύζκηζεο γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θξίζηκε δώλε ηνπ
ππνβηβαζκνύ, δεδνκέλεο κάιηζηα ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο πνπ πξνηείλεηαη κηα ηέηνηα
αλαδηάξζξσζε.
3) Καηά ζςνέπεια, εκείνο ηο οποίο πποηείνοςμε και ζηηάμε, για ηοςρ
παπαπάνω λόγοςρ, είναι, όπωρ, η οποιαδήποηε αναδιάπθπωζη ηων Εθνικών
Καηηγοπιών αποθαζιζθεί ζηη πποζεσή Γ.Σ. ηηρ Ο.Χ.Ε., να ιζσύζει από ηη
μεθεπόμενη αγωνιζηική πεπίοδο 2012 – 2013 και ν’ αναθεπθεί ηο ζσεηικό γεγονόρ
ζηιρ Πποκηπύξειρ ηων ππωηαθλημάηων ηηρ αγωνιζηικήρ πεπιόδος 2011 – 2012.
4) Δπηζεκαίλνπκε κε ηελ επθαηξία όηη θαη ζε πξνεγνύκελε αλάινγε θιήζε ζαο
ην 2007, νη πξνηάζεηο, πνπ ζαο ζηείιακε ηόηε κε ην από 13/2/2007 έγγξαθό καο αξ.
πξση. 936 (ην νπνίν απνζηέιινπκε ζπλεκκέλν), αγλνήζεθαλ θαη δελ έγηλε θακία
ζπδήηεζε κε ηα ζσκαηεία, κνινλόηη θαη ξεαιηζηηθέο ήηαλ θαη ζ’ απεθεύγεην κε ηα
θίλεηξα γηα λένπο αζιεηέο λα θζάζνπκε ζην ζεκεξηλό αδηέμνδν. Πηζηεύνπκε όηη απηή
ηε θνξά ηνπιάρηζηνλ ζα γίλεη νπζηαζηηθή ζπδήηεζε κε ηα σκαηεία πξνηνύ ιεθζνύλ νη
ηειηθέο απνθάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πξσηαζιεκάησλ θαη όρη εξήκελ ησλ
σκαηείσλ.

