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Κύριοι, 

Με λύπη παρακολουθούμε τη θεσμική εκτροπή σας και την παραίνεσή σας για παραβίαση του Καταστατικού 
της Ομοσπονδίας με την χορήγηση ψήφου στο συνδικαλιστικό σας όργανο.  

Οι απόψεις σας, αλλά και  το ύφος της διατύπωσης της επιστολής σας, δεν ταιριάζουν με την καλή πίστη και 
αγαστή συνεργασία που επιβάλλεται αυτή την χρονική περίοδο. Μέσα από αυτές βάλλετε κατά της 
Ομοσπονδίας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, που όλα τα σωματεία με τους αθλητές και τα στελέχη τους 
περιμένουν με αγωνία την επανεκκίνηση των αγώνων, έχοντας ζήσει πρωτόγνωρες συνθήκες περιορισμού λόγω 
του Covid-19.     

Είναι σαφές ότι τα μηχανοκίνητα αθλήματα κρίθηκαν από τα συναρμόδια υπουργεία, ως χαμηλής 
επικινδυνότητας αθλήματα από την έναρξη της προπονητικής περιόδου 04.05.2020 και εκκινούν την αγωνιστική 
τους δραστηριότητα όπως όλα ανεξαιρέτως τα αθλήματα. Παρόλα αυτά, ο Σύνδεσμός σας στο Δελτίο Τύπου της 
21.05.2020 διατυπώνει δημόσια τη βεβαιότητα για έναρξη αγώνων από τον Σεπτέμβριο του 2020. 

Εμείς περιμέναμε τις προτάσεις σας για τους αγώνες, όπως δημόσια δεσμευτήκατε ότι θα καταθέσετε στην 
Ομοσπονδία. Παρόλα αυτά επιλέξατε να απευθύνετε αήθεις και μικροπρεπείς χαρακτηρισμούς κατά 
δημοκρατικά εκλεγμένων στελεχών. Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, στον οποίο δόθηκε η δυνατότητα να 
διοικήσει «μπροστά από κουρτίνες»,  επέλεξε την απαξίωση και προσβολή των σωματείων που τον τίμησαν  με 
την ψήφο τους. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διοίκηση και τα όργανα της Ομοσπονδίας είναι νόμιμα εκλεγμένα και δεν δέχονται 
παρεμβολές από κέντρα που τους αποπροσανατολίζουν από τον σκοπό τον οποίο είναι ταγμένοι να υπηρετούν. 
Παράλληλα, η ΕΠ.Α. έχει στελεχωθεί από πρόσωπα χωρίς κωλύματα, που χαρακτηρίζονται από σοβαρότητα, 
επαγγελματισμό και κυρίως ανιδιοτέλεια. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της χαίρουν της απόλυτης εμπιστοσύνης μας, 
αλλά και της αποδοχής της κοινότητας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. 

Θεωρούμε ότι οι απόψεις των συνδικαλιστικών οργάνων (Σ.Ο.Α.Α. και Σ.Ο.Α.Α.Β.Ε.) μπορούν να συμβάλουν 
θετικά στην ανάπτυξη του αθλήματος  και στα πλαίσια αυτά η ΕΠ.Α. σας απέστειλε την σχετική πρόσκληση. Η 
επιλογή της αποδοχής ή όχι είναι δική σας υπόθεση. 

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι, σύμφωνα με το καταστατικό του Σ.Ο.Α.Α., οι προτάσεις του για την μηχανοκίνητο 
αθλητισμό, όπως περιγράφονται, αφορούν στην ασφάλεια και την προβολή των αγώνων και μόνον. 

http://www.omae-epa.gr/
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 Η Ο.Μ.Α.Ε. θα έχει πάντοτε συμμάχους αυτούς που θα προάγουν την ανάπτυξη, τη διάδοση του Μηχανοκίνητου 
Αθλητισμού και το φίλαθλο πνεύμα, στα πλαίσια των σκοπών της, όπως ορίζονται στο Καταστατικό της.  
Ο Αθλητισμός είναι Πολιτισμός και να είστε σίγουροι ότι η παρούσα Διοίκηση και η ΕΠ.Α. θα οχυρώσουν και θα 
διαφυλάξουν τα ιδανικά και τις αξίες τους. 

Ευελπιστούμε να συνταχθείτε με το πνεύμα αυτό, να σεβαστείτε την επιθυμία των σωματείων, των αθλητών και 
των στελεχών τους για την ομαλή επανεκκίνηση και διεξαγωγή κάθε μορφής αγώνα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η ΕΠ.Α. διαβεβαιώνει αθλητές, σωματεία και το σύνολο της κοινότητας του 
μηχανοκίνητου αθλητισμού της Χώρας μας, ότι θα πράξει κάθε τι δυνατό προκειμένου να ολοκληρώσουμε με 
επιτυχία, μέγιστη ασφάλεια και προβολή την αγωνιστική μας χρονιά. 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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