ΑΙΤΗΣΗ

Του, εδρεύοντος στην Μεσσήνη, επί του ∆ηµοτικού Σταδίου Μεσσήνης,
αθλητικού σωµατείου µε την επωνυµία «Γ.Π.Σ. Πάµισος Μεσσήνης»,
νοµίµως εκπροσωπούµενου.

ΠΡΟΣ
-Υφυπουργό Αθλητισµού κ. Αυγενάκη Ελευθέριο.
-Την Επιτροπή ∆ιοργανώσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας
(Ε.Π.Ο.) και την αρµόδια Επιτροπή της Γ’ Εθνικής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ
1. Την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο.
2. Την Υγειονοµική Επιτροπή της Ε.Π.Ο.

Μεσσήνη, 2.6.2021
Αριθµός Πρωτοκόλλου: 76
Αξιότιµοι κύριοι,
1. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η ποδοσφαιρική οµάδα του σωµατείου µας
συµµετέχει, σε σύνολο 13 οµάδων, στον 9ο όµιλο του πρωταθλήµατος της Γ’
Εθνικής Κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2020/21, το οποίο
διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας.
Βάσει της νέας, αναθεωρηµένης προκήρυξης του πρωταθλήµατος, όπως αυτή
προέκυψε µε την µε αριθµό 1/5.4.2021 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Ε.Π.Ο., το πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής θα ολοκληρωθεί µε την διεξαγωγή
µόνο των αγώνων του πρώτου γύρου, όπως αυτοί είναι προκαθορισµένο να
γίνουν, ήτοι 13 αγωνιστικών (κάθε αγωνιστική µια οµάδα έχει ρεπό). Μέχρι
στιγµής, έχουν διεξαχθεί οι δέκα (10) εκ των ανωτέρω δεκατριών (13)
αγωνιστικών και η οµάδα µας καταλαµβάνει την δέκατη (10η) θέση µε εννέα
(9) βαθµούς.
2. Ο λόγος για τον οποίο σας αποστέλλουµε την παρούσα αίτηση, έγκειται στο
γεγονός ότι, λόγω αυξηµένου αριθµού κρουσµάτων κορωνοϊού, αναβλήθηκε ο

προγραµµατισµένος να διεξαχθεί σήµερα αγώνας ανάµεσα στην οµάδα της
Θύελλας Πατρών και της Ζακύνθου 1961 ΑΠΣ. Όπως αντιλαµβάνεστε, αυτή
η αναβολή δηµιουργεί – για τους λόγους που θα εξηγήσουµε κατωτέρω ειδικές συνθήκες για το υπόλοιπο του πρωταθλήµατος, δεδοµένου του
αριθµού των εναποµείναντων αγωνιστικών και των µικρών βαθµολογικών
διαφορών µεταξύ των οµάδων.
3. Προκειµένου να γίνει πλήρως αντιληπτή η ιδιαιτερότητα της διαµορφωθείσας
κατάστασης, την δεδοµένη χρονική στιγµή η οµάδα της Θύελλας Πατρών
βρίσκεται στην δωδέκατη (12η), έχοντας συγκεντρώσει ωστόσο πέντε (5)
βαθµούς, ήτοι µόλις τέσσερις βαθµούς λιγότερους από την οµάδα µας.
Αντίστοιχα, οι οµάδες που καταλαµβάνουν τις θέσεις 6 έως 9 έχουν
συγκεντρώσει µέχρι σήµερα δεκατρείς (13) βαθµούς, η οµάδα που
καταλαµβάνει την πέµπτη (5η) θέση δεκαπέντε (15) βαθµούς, ενώ η πρώτη
οµάδα στην βαθµολογία έχει συγκεντρώσει µέχρι σήµερα 18 βαθµούς.
4. Όπως λοιπόν συνάγεται εκ των ανωτέρω, οι βαθµολογικές διαφορές µεταξύ
των οµάδων της κατηγορίας είναι πάρα πολύ µικρές και το αποτέλεσµα ενός
και µόνο αγώνα είναι αρκετό ώστε να διαφοροποιήσει την βαθµολογική της
θέση και την τελική έκβαση της αγωνιστικής περιόδου. Υπό αυτό το πρίσµα,
είναι ορατό το ενδεχόµενο υπό τις παρούσες συνθήκες να υπάρξουν οµάδες οι
οποίες θα ολοκληρώσουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις πριν από κάποιες
άλλες, µε αποτέλεσµα να έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν εκ των
προτέρων αν διαθέτουν βαθµολογικά κίνητρα για τους εναποµείναντες αγώνες
τους βάσει της ήδη διαµορφωθείσας κατάταξης. Κάτι τέτοιο φυσικά δύναται
να έχει επιπτώσεις και στην αγωνιστική συµπεριφορά τους, κατά τρόπο ο
οποίος αντίκειται πλήρως µε τους καταστατικούς σκοπούς της Ε.Π.Ο. αλλά
και την αρχή του «ευ αγωνίζεσθαι» Για τους λόγους αυτούς, θεωρούµε
αναγκαίο και επιτακτικό αφενός να ολοκληρώσουν όλες οι συµµετέχουσες
οµάδες το σύνολο των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων προτού διεξαχθούν οι
τρεις τελευταίες κρίσιµες αγωνιστικές (ήτοι, η ενδέκατη, η δωδέκατη και η
δέκατη τρίτη) και αφετέρου όλα τα παιχνίδια των τριών τελευταίων
αγωνιστικών να διεξαχθούν την ίδια ακριβώς µέρα και ώρα. Τα ανωτέρω
µέτρα θεωρούνται επιβεβληµένα ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των
αποτελεσµάτων, να αποτραπεί ενδεχόµενη αλλοίωση τους και εν τέλει να
διαφυλαχθεί το κύρος της διοργάνωσης του πρωταθλήµατος της Γ’ Εθνικής,
το οποίο και θα πληγεί ανεπανόρθωτα σε περίπτωση που οποιαδήποτε οµάδα
δύναται να γνωρίζει εκ των προτέρων τους συνδυασµούς αποτελεσµάτων τους
οποίους χρειάζεται για να επιτύχει τους αγωνιστικούς στόχους της.

ΕΠΕΙ∆Η δυνάµει του άρθρου 2 περ. ε΄ του Καταστατικού της, σκοπός της
Ε.Π.Ο. είναι: «Να προωθεί την ακεραιότητα, δεοντολογία και το «ευ
αγωνίζεσθαι», µε σκοπό την αποτροπή όλων των µεθόδων ή πρακτικών, όπως
διαφθορά…ή διαστρέβλωση αγωνιστικών αποτελεσµάτων, που µπορούν να
θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των αγώνων, διοργανώσεων…ή να
δώσουν έρεισµα για την καταστρατήγηση του Οµοσπονδιακού
ποδοσφαίρου.

ΕΠΕΙ∆Η για τους λόγους που αναλύθηκαν ανωτέρω, ενδεχόµενες αποκλίσεις
ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης των αγωνιστικών υποχρεώσεων µεταξύ των
οµάδων, δύνανται να οδηγήσουν στην διαστρέβλωση των αγωνιστικών
αποτελεσµάτων και σε βλάβη του κύρους της διοργάνωσης του
πρωταθλήµατος.

ΕΠΕΙ∆Η η ακεραιότητα των αποτελεσµάτων και των αγώνων αποτελεί
καταστατικό σκοπό τόσο της FIFA, όσο και της UEFA.

ΕΠΕΙ∆Η η ταυτόχρονη διεξαγωγή των τελευταίων αγωνιστικών έκαστης
αγωνιστικής περιόδου είναι µια πρακτική που συνηθίζεται από ετών από τις
πλείονες διοργανώτριες αρχές των επαγγελµατικών και ερασιτεχνικών
πρωταθληµάτων και υιοθετήθηκε από εσάς και κατά την φετινή περίοδο για
τον προγραµµατισµό των τριών τελευταίων αγωνιστικών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
(και µε την επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατος µας)

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ
1) Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση µας.
2) Να ορίσετε το συντοµότερο δυνατόν – δυνάµει και των εφαρµοστέων
υγειονοµικών πρωτοκόλλων – τον ήδη αναβληθέντα αγώνα ανάµεσα στην
Θύελλα Πατρών και την Ζάκυνθο 1961 ΑΠΣ.
3) Να αναβάλλετε µέχρι νεωτέρας τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές του 9ου
Οµίλου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας (11η, 12η 13η).

4) Να ορίσετε εκ νέου και σε κάθε περίπτωση σε χρόνο απώτερο του υπό «2»
αναφερόµενου αγώνα, τις τρεις εναποµείνασες αγωνιστικές του 9ου Οµίλου
της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας.
5) Να ορίσετε τους αγώνες των προαναφερθεισών αγωνιστικών όπως
διεξαχθούν άπαντες σε ίδιες µέρες και ώρες, σύµφωνα µε την ήδη
ισχύουσα πρακτική.

Με τιµή
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Βλαχάκης Γεώργιος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πετρόπουλος Γεώργιος

