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ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Α.Σ.Μ.Α.) 

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2022 

Υπ’ όψιν της κ. Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

______________ 

Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι, αθλητές και μέλη του αθλητικού σωματείου με την 

επωνυμία «Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού - Α.Σ.Μ.Α.)» 

δηλώνουμε με την παρούσα την πλήρη διαφωνία μας αναφορικά με τον τρόπο 

εκπροσώπησης του σωματείου μας στην τελευταία Γενική Συνέλευση της 

Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), που διεξήχθη την 12η 

Φεβρουαρίου 2022, καθώς και με τις θέσεις που το σωματείο μας φέρεται να εξέφρασε 

επί του συνόλου των θεμάτων της εν λόγω συνελεύσεως, δια των ψήφων της 

ορισθείσας ως αντιπροσώπου του σωματείου μας, κ. Κατερίνας Χαλιβελάκη. 

Ειδικότερα: 

Α. Η Πρόεδρος του σωματείου μας κ. Κατερίνα Χαλιβελάκη, τυγχάνει παράλληλα και 

μέλος της Επιτροπής Αγώνων (ΕΠ.Α.) της Ο.Μ.Α.Ε., δηλαδή του αρμόδιου σύμφωνα 

με το καταστατικό της Ο.Μ.Α.Ε. οργάνου για τη σύνταξη των τεχνικών και γενικών 

κανονισμών και των προκηρύξεων των αγώνων. Αναμέναμε, λοιπόν, από την κ. 

Χαλιβελάκη να έχει πρώτη αυτή ενημερώσει εμάς τους αθλητές και μέλη του Α.Σ.Μ.Α. 

για τις σχεδιαζόμενες από την ΕΠ.Α. της Ο.Μ.Α.Ε. μεταβολές, να έχει ζητήσει τη 

γνώμη μας για αυτές και κυρίως να έχει φροντίσει να εισαχθούν τα ζητήματα των 

τεχνικών κανονισμών σε διαβούλευση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση του 

σωματείου μας, ώστε να καθοριστεί ποιά θα είναι η στάση και η ψήφος της για 

λογαριασμό του σωματείου μας στη Γενική Συνέλευση της Ο.Μ.Α.Ε. που 

πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου του 2022. 

Αντί όλων αυτών όμως, η κ. Χαλιβελάκη, Πρόεδρος του σωματείου μας και ορισθείσα 

από το διοικητικό συμβούλιο ως αντιπρόσωπος όλων ημών των μελών του Α.Σ.Μ.Α., 

παρέστη στη Γενική Συνέλευση της Ο.Μ.Α.Ε. για να εκφράσει την προσωπική της 

άποψη για τις αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς, τις οποίες ενέκρινε με την ψήφο 

της χωρίς τη δική μας σύμφωνη γνώμη και εξουσιοδότηση, αποδίδοντας δηλαδή ψήφο 

εμπιστοσύνης σε όσα η ίδια εισηγήθηκε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ΕΠ.Α. 



Κατέστησε έτσι τον εαυτό της κριτή και των δικών της έργων, παραμερίζοντας το 

κυρίαρχο όργανο του σωματείου μας, τη Γενική Συνέλευση των μελών, που ήταν η 

μόνη αρμόδια να εκφράσει συλλογικά τη βούληση του Α.Σ.Μ.Α.  ως νομικού 

προσώπου. 

Β. Όμοια στάση τήρησε δυστυχώς το διοικητικό συμβούλιο και η Πρόεδρος του 

σωματείου μας και αναφορικά με τα λοιπά κρίσιμα θέματα της πρόσφατης Γενικής 

Συνέλευσης της Ο.Μ.Α.Ε., δηλαδή την έγκριση του οικονομικού απολογισμού των 

ετών 2019 και 2020 και την αύξηση του κόστους συμμετοχής στους αγώνες. Χωρίς 

καμία απολύτως προηγούμενη ενημέρωση των αθλητών μελών του σωματείου μας και 

χωρίς να τεθούν σε γνώση μας οι Εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ώστε να 

μπορέσουμε να έχουμε στοιχειώδη πληροφόρηση για τον τρόπο διάθεσης και 

αξιοποίησης των χρημάτων που δαπανούμε για τη συμμετοχή μας στους αγώνες, το 

σωματείο μας ενέκρινε χωρίς τη συγκατάθεσή μας τους οικονομικούς απολογισμούς 

των ετών 2019 και 2020 της Ο.Μ.Α.Ε., απαλλάσσοντας -ουσιαστικά εν λευκώ - τη 

διοίκησή της. 

Επίσης, χωρίς καμία προηγούμενη αναλογιστική μελέτη και χωρίς να τεθούν υπ’ όψιν 

μας συγκριτικά στοιχεία του λειτουργικού κόστους των αγώνων, ώστε να προκύπτει αν 

οι αυξήσεις των παραβόλων συμμετοχής των αθλητών είναι πράγματι αναγκαίες τη 

φετινή αγωνιστική περίοδο και μέχρι ποιού  ακριβώς ύψους, το σωματείο μας 

υπερψήφισε τις αυξήσεις αυτές χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και συγκατάθεσή μας, με 

αποτέλεσμα την περαιτέρω επιβάρυνσή μας -και μάλιστα στην παρούσα ιδιαίτερα 

δυσμενή οικονομική συγκυρία. 

Μετά τα παραπάνω, είναι αυτονόητο ότι κάθε προσπάθεια απομόνωσης και 

αποξένωσής μας από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που προβλέπει ο νόμος και το 

καταστατικό του σωματείου μας, δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται αποδεκτή, ιδίως 

όταν μας ζημιώνει οικονομικά και ηθικά και αντί να διευκολύνει, δυσχεραίνει τη 

συμμετοχή μας στους αγώνες και τον μεταξύ μας υγιή ανταγωνισμό. Υπενθυμίζουμε 

ότι σε προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις της Ο.Μ.Α.Ε., η διοίκηση του Α.Σ.Μ.Α. είχε 

φροντίσει να ζητά και να λαμβάνει υπ’ όψιν της την άποψη των αθλητών μελών του 

σωματείου, προτού καθορίσει τη στάση και την ψήφο της. Αδυνατούμε λοιπόν να 

κατανοήσουμε ποιές σκοπιμότητες επέβαλαν τώρα αυτήν την αλλαγή στάσης και 

πλεύσης. 



Επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας αναφορικά με όσα έλαβαν χώρα στη 

Γενική Συνέλευση της Ο.Μ.Α.Ε. την 12η Φεβρουαρίου 2022, απαιτούμε στο εξής να 

τηρείται στο ακέραιο η νόμιμη διαδικασία σύγκλησης των οργάνων του σωματείου 

μας, ιδίως της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωσή μας 

πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητα και τους 

όρους συμμετοχής μας στους αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού, σε τεχνικό και 

οικονομικό επίπεδο. 

________________ 

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ 


