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Κοιν.:  
1) κ. Υφυπουργό Αθλητισμού 
2) κα Γενική Γραμματέα Αθλητισμού 
3) κ. Δήμαρχο Αθηναίων 
4) Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. 
 
Αρ. Πρωτ.: 367 
 
Θέμα: Αναστολή δραστηριότητας του τμήματός μας Χειροσφαίρισης λόγω 
έλλειψης οποιασδήποτε οικονομικής συμπαράστασης 
 
 Κύριε Πρόεδρε,  
 1) Σας ενημερώνουμε με λύπη μας ότι με την από 4/10/2012 ομόφωνη 
απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου μας αποφασίσθηκε η αναστολή της λειτουργίας του 
τμήματος Χειροσφαίρισης του σωματείου μας για την αγωνιστική περίοδο 2012-2013.  
 2) Η απόφαση αυτή λήφθηκε με μεγάλη λύπη και απόγνωση εξ αιτίας των 
παρακάτω αναφερομένων κακών συνθηκών και μας στενοχωρεί ιδιαίτερα εν όψει του 
γεγονότος ότι η ομάδα μας Χειροσφαίρισης είχε μέχρι σήμερα πολυετή ανελλιπή 
παρουσία σε όλα τα πρωταθλήματα χάρη στη μεγάλη αγάπη μας για το άθλημα, παρά 
το γεγονός ότι δεν είχαμε καμία απολύτως βοήθεια από πουθενά και η παρούσα 
δραματική οικονομική συγκυρία απαιτούσε θυσίες που ξεπερνούσαν τις δυνατότητές 
μας.  Μάλιστα στο τελευταίο πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2011-2012 η 
ομάδα μας Χειροσφαίρισης Ανδρών πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση 
στο πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας Ε.Σ.Χ.Α. Ανδρών καταλαμβάνοντας 
πανηγυρικά και επάξια την 1η θέση και πετυχαίνοντας με το σπαθί της την άνοδο 
στη Β΄ Εθνική Κατηγορία.  

3) Οι λόγοι της παραπάνω απόφασης είναι οι εξής: 
α) Τα τελευταία χρόνια αισθανόμαστε διάχυτα μία εχθρική αντιμετώπιση του 

συνόλου του ερασιτεχνικού αθλητισμού στην Ελλάδα.  
 β) Η Πολιτεία (Γ.Γ.Α.) δεν μείωσε απλώς την επιχορήγηση προς τα αθλητικά 
ερασιτεχνικά σωματεία, αλλά έχει αποφασίσει και έχει διακόψει ήδη από διετίας 
οποιαδήποτε επιχορήγηση προς αυτά, μολονότι μάλιστα τα τελευταία χρόνια αυτή ήταν 
πενιχρή και η διατήρησή της είχε για μας κυρίως την έννοια της ηθικής 
συμπαράστασης, καθώς τα αναγκαία λειτουργικά έξοδα του σωματείου καλύπτονταν 
κατά ένα ελάχιστο μόνο ποσοστό από αυτήν. Μάλιστα, οι δυσκολίες έχουν 
πολλαπλασιαστεί σήμερα που η εν λόγω επιχορήγηση έχει καταργηθεί ολοσχερώς. 
 γ) Παρά το ανωτέρω γεγονός, η ομάδα μας διατήρησε σε επιτυχή 
δραστηριότητα μέχρι σήμερα και το τμήμα Χειροσφαίρισης, χάρη στην αγάπη, την 
οικονομική συμπαράσταση και τις «θυσίες» των μελών μας που κάλυπταν εξ ιδίων 
τους το σύνολο των απαιτουμένων δαπανών για τη λειτουργία του τμήματος (αθλητική 
ένδυση, αθλητικό υλικό ως μπάλες, τέρματα κλπ, προπονητή, φυσικοθεραπείες, 
μετακινήσεις στρατευμένων αθλητών, μετακινήσεις ομάδας κλπ) και επιπλέον τις 
δαπάνες της γραμματείας και των γιατρών των εντός έδρας αγώνων της ομάδας μας. 
 δ) Είναι πάγια αρχή μας να μη εισπράττουμε οποιαδήποτε συνδρομή από τους 
αθλητές μας που είναι ερασιτέχνες. 
 ε) Πρόσθετα προβλήματα υπήρχαν από τις περιορισμένες ώρες προπόνησης 
που μας παραχωρούσε ο Δήμος Αθηναίων για την ομάδα μας Ανδρών.  
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 στ) Κανένα απολύτως έσοδο και καμία χορηγία δεν υπάρχει από κανένα τρίτο 
για την ομάδα μας. Δεν έχουμε κανένα απολύτως χορηγό, ούτε οικονομικό 
συμπαραστάτη με οποιαδήποτε μορφή (δωρεάς ή οικονομικής ενίσχυσης) και ούτε ο 
Δήμος Αθηναίων (στον οποίο έχει την έδρα του το Σωματείο μας) παρέχει στο 
σωματείο μας οποιοδήποτε ποσό για οικονομική ενίσχυση, όπως πράττουν άλλοι 
Δήμοι για τα σωματεία των περιοχών τους στα πλαίσια των θεσμοθετημένων 
κονδυλίων σε ποσοστό επί του προϋπολογισμού τους για τον αθλητισμό.  
 ζ) Είναι καταστροφικό για τη δυνατότητα της συμμετοχής της ομάδας μας 
Ανδρών στο πρωτάθλημα Χειροσφαίρισης, πέραν των άλλων, και το γεγονός ότι η 
Ο.Χ.Ε. εξακολουθεί να εμμένει στην υποχρεωτική συμμετοχή όλων των ομάδων σε 
τουλάχιστον δύο (2) ηλικιακά πρωταθλήματα με συνέπεια επιβολής και χρηματικών 
προστίμων και αφαίρεσης βαθμών από την ανδρική ομάδα σε περίπτωση μη τήρησης 
αυτής της υποχρέωσης συμμετοχής στα ηλικιακά πρωταθλήματα. Μολονότι μάλιστα 
για την ομάδα μας είναι ανέφικτες αυτές οι συμμετοχές, αφού απαιτούνται απαραίτητα 
γι’ αυτές πρόσθετες σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις για αθλητικές εμφανίσεις, 
αθλητικό υλικό, μετακινήσεις, προπονητή και επιπλέον αμοιβές για Γραμματεία, 
διαιτητές, γιατρό αγώνων, αλλά και ύπαρξη ωρών προπόνησης των ηλικιακών 
τμημάτων Χειροσφαίρισης σε κατάλληλο γήπεδο. Μολονότι όμως ούτε έσοδα 
υπάρχουν, έστω ελάχιστα κατά τα προαναφερθέντα, αλλά ούτε και ο Δήμος παραχωρεί 
κατάλληλο γήπεδο προς χρήση προπονήσεων των ηλικιακών μας τμημάτων 
Χειροσφαίρισης. 
 η) Πέραν όμως και ανεξαρτήτως όλων των παραπάνω ήδη από την εφετινή 
αγωνιστική περίοδο έχουμε επιβαρυνθεί εντελώς καταχρηστικά με βάση την 
ανακοίνωση της Ο.Χ.Ε. να καταβάλουμε εξ ιδίων χρημάτων μας απευθείας και τις 
αμοιβές των διαιτητών πριν την έναρξη των εντός έδρας αγώνων με την αιτιολογία της 
δραματικής μείωσης της επιχορήγησης της Ο.Χ.Ε., γεγονός που αποτέλεσε την 
«τελευταία σταγόνα». 
 θ) Η γενική οικονομική κατάσταση έχει επηρεάσει τόσο τα μέλη μας όσο και 
τους αθλητές μας του τμήματος χειροσφαίρισης που λόγω είτε ανεργίας και πλήρους 
οικονομικής ένδειας είτε καταλυτικών περικοπών των αποδοχών τους και αύξησης των 
υποχρεώσεών τους φορολογίας κλπ, αδυνατούν να συνεισφέρουν στις πρόσθετες 
αυτές επιβαρύνσεις της ομάδας μας (εξ ολοκλήρου κάλυψη από την ομάδα μας και όχι 
από την Ο.Χ.Ε. των εξόδων διεξαγωγής αγώνων).    
          4) Ελπίζουμε ότι η Πολιτεία (αρμόδιο Υπουργείο, Γ.Γ.Α.), η Ομοσπονδία, ο 
Δήμος και λοιποί φορείς θα επανεξετάσουν τα παραπάνω προβλήματα στα πλαίσια 
του ηθικού τους καθήκοντος αλλά και των επιταγών του ελληνικού Συντάγματος (άρθρο 
16 παρ. 9) και των νόμων (άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 2725/1999 και οι διατάξεις που 
προβλέπουν ποσοστιαία εκ του προϋπολογισμού κονδύλια των Δήμων προς διάθεση 
για τον αθλητισμό, ως πράττουν άλλοι Δήμοι ενισχύοντας οικονομικά τα σωματεία των 
περιοχών τους), προκειμένου να μπορέσουμε να επαναδραστηριοποιήσουμε το τμήμα 
μας Χειροσφαίρισης  την επόμενη αγωνιστική περίοδο, καθώς σε αυτό αθλούνται με τη 
συμβολή του σωματείου μας πολλοί αθλητές και θα μπορέσουν να συνεχίσουν να 
αθλούνται.  
 
  Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 
          Γεώργιος Λιανός           Ευάγγελος Κακλαμάνος” 
 


