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ΓΓΑ – Έρευνα της Εισαγγελίας για επιχορηγήσεις Ομοσπονδιών 
Κατηγορία: Διάφορα από Αργύρης Τσιγγενόπουλος 

29/06/2014 

 

Με έγγραφο του Εισαγγελέα Εγκλημάτων 

Διαφθοράς της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών προς τη 

ΓΓΑ στις αρχές του μήνα, ζητήθηκε να καταρτιστεί 

αναλυτικός κατάλογος στον οποίο να εμφαίνονται τα 

πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διαμονής των μελών των 

Διοικητικών Συμβουλίων που κατείχαν τα αξιώματα του 

προέδρου, γενικού γραμματέα, αντιπροέδρου, ειδικού 

γραμματέα, ταμία, εφόρου κατά το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα 2004 – 2013. 

Η έρευνα εκτείνεται στο σύνολο των αθλητικών ομοσπονδιών αλλά και σε πανελλήνιους 

συνδέσμους (π.χ. προπονητών), συνολικά, δηλαδή, σε 71 νομικά πρόσωπα και βέβαια πολλαπλάσια 

φυσικά πρόσωπα που κατείχαν θέσεις ευθύνης. Ανάμεσα στους ελεγχόμενους αναφέρονται ενδεικτικά 

η ΕΟΕ, η ΕΠΟ, ο ΣΕΓΑΣ, η ΕΟΚ. 

Τι οδήγησε όμως στην έναρξη αυτής της έρευνας που γίνεται για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση 

προσώπων και χρονικό βάθος από την πλευρά της ποινικής δικαιοσύνης; 

Το έναυσμα δόθηκε στην ομιλία του προέδρου της ΕΟΕ, Σπύρου Καπράλου στις 14/1/2014 

όπου μεταξύ άλλων υποστήριξε: «Ο κόσμος του αθλητισμού δεν είναι αγγελικά πλασμένος. Αυτό όμως 

δεν σημαίνει ότι μαζί με τα ξερά πρέπει να καίγονται και τα χλωρά. Έχουν ακουστεί πολλά για σπατάλες 

και κακοδιαχείριση στον χώρο του αθλητισμού. Εμείς στην ΕΟΕ είμαστε οι πρώτοι που επιζητούμε τον 

έλεγχο των κονδυλίων». 

Περίπου ένα μήνα μετά, στις 12/2/2014, ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννης 

Ανδριανός ανακοίνωσε την επανασύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την παρουσία έξι εφοριακών 

και με αρμοδιότητες: α) τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και ελέγχου κάθε 

άλλου στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο του νόμου ή των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, 

των ενώσεων και των ομοσπονδιών, καθώς και των άλλων επιχορηγούμενων φορέων και β) τη 

διαπίστωση της τήρησης από τα σωματεία, τις ενώσεις και τις ομοσπονδίες των διατάξεων των νόμων, 

των διαταγμάτων, των υπουργικών αποφάσεων, των κανονισμών που αφορούν, διαχειριστικούς και 

λογιστικούς κανόνες, οι οποίοι επιβάλλονται από τον νόμο και από άλλες διατάξεις. 

Ακολούθησε η κινητοποίηση του αρμόδιου εισαγγελέα ο οποίος προχώρησε στη διεξαγωγή 

προκαταρκτικής έρευνας. 
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Πάνω από 600 εκατ. ευρώ 

Στο διάστημα των τελευταίων δέκα ετών που θα ελεγχθούν –διάστημα το οποίο μπορεί εφόσον 

κριθεί να οδηγήσει σε καταλογισμό ευθυνών στις διοικήσεις των ομοσπονδιών– έχουν δοθεί από τη 

ΓΓΑ στις ομοσπονδίες ως επιχορήγηση περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς σε αυτά να 

υπολογίζονται τα χρήματα από τον κρατικό ΟΠΑΠ ή άλλους φορείς. 

Κρούσματα για σωματεία – σφραγίδες και για ατασθαλίες σε ομοσπονδίες αναφέρθηκαν την 

τελευταία δεκαετία και συνεχίζουν με διάφορες μορφές να υφίστανται στις μέρες μας μαζί με μια 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα που «νομιμοποιεί» τον έλεγχο. 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Υπάρχει αθλητική ομοσπονδία που έχει οφειλές ύψους 600.000 ευρώ στο ΟΑΚΑ και για την 

οποία πριν από λίγα χρόνια ξεκίνησε λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος που δεν ολοκληρώθηκε. 

• Yπάρχει αθλητική ομοσπονδία στην οποία κατά το διάστημα που ερευνάται, η προηγούμενη 

διοίκηση άφησε στην επόμενη χρέη ύψους περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ. 

• Υπάρχει αθλητική ομοσπονδία που προχώρησε σε προσλήψεις τεσσάρων υπαλλήλων εκτός 

ΑΣΕΠ. 

• Υπάρχει αθλητική ομοσπονδία που δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό σωματείων με 

αποτέλεσμα η πολιτική ηγεσία του αθλητισμού να προχωρήσει σε ανάκληση αθλητικής αναγνώρισης. 

• Υπάρχουν σύμφωνα με ενδείξεις μέλη ομοσπονδιών που φέρονται να μην έχουν υποβάλλει 

πόθεν έσχες. 

• Υπάρχουν διαμαρτυρίες από αθλητές για ελλειμματική στήριξη από τις ομοσπονδίες στην 

προετοιμασία τους. 

Από την πλευρά του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κρατούνται χαμηλοί τόνοι, ωστόσο 

η άποψη που κυριαρχεί είναι ότι ο έλεγχος της Δικαιοσύνης αποτελεί μια «αποτρεπτική στρατηγική» 

για φαινόμενα κακοδιαχείρισης δημοσίου χρήματος. 
 


