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Η Προσωρινή διοίκηση της Ομοσπονδίας Τζούντο, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν
Ορκωτοί λογιστές κατ εντολή της, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει έκνομες -κατά την ίδια- ενέργειες
και αποφάσεις της προηγούμενης διοίκησης του αθλήματος.
Ανακοίνωση εξέδωσε η Προσωρινή διοίκηση της Ομοσπονδίας Τζούντο, αναφέροντας πως
Ορκωτοί λογιστές πραγματοποίησαν έλεγχο με δική της εντολή και αποφάσισε να δημοσιοποιήσει
έκνομες -κατά την ίδια- ενέργειες και αποφάσεις της προηγούμενης διοίκησης του αθλήματος. Οι
παρανομίες αυτές αφορούν τις γενικές συνελεύσεις, άλλες είναι διοικητικές και οικονομικές, ενώ
δημοσιοποιούνται ενδεικτικά ευρήματα ελέγχου ορκωτών λογιστών. Τα όσα αναφέρονται είναι
πολύ σοβαρά και μένει να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από την πλευρά της απελθούσας
διοίκησης του αθλήματος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
"Η Προσωρινή διοίκηση της Ομοσπονδίας Τζούντο μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν
Ορκωτοί λογιστές κατ εντολή της αποφάσισε να δημοσιοποιήσει έκνομες ενέργειες και αποφάσεις
της προηγούμενης διοίκησης του αθλήματος (Διοικητικού και Οικονονομικού χαρακτήρος), οι
οποίες είναι οι εξής:
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ.
1) Δεν στάλθηκε ποτέ από την προηγούμενη διοίκηση ενημέρωση στα σωματεία σχετικά με τις
διαδικασίες εκλογών.
2) Συμμετείχαν σε εκλογικές συνελεύσεις παρελθόντων ετών σωματεία που σύμφωνα με επίσημο
έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού δεν ανήκουν στα επίσημα μητρώα της, είναι άνευ
αθλητικής δραστηριότητας και αναγνώρισης.
3) Ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές εκλέκτορες που είχαν κωλύματα κατά παράβαση των σχετικών
διατάξεων του Ν.2725/99.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ.
1) Η πρόσληψη του προπονητή Νίκου Ηλιάδη και του βοηθού του Ηλία Ηλιάδη του Μιρμάν δεν
πληρούσαν τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν.2725/99, και τις διαδικασίες του εσωτερικού
κανονισμού. Σύμφωνα με σχετική απόφαση της προσωρινής διοίκησης θα απαιτηθεί καταλογισμός
των χρημάτων που δαπανήθηκαν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τους εν λόγω προπονητές.
2) Ερευνώνται ενδελεχώς καταγγελίες του σωματείου «Ηρακλής Θεσσαλονίκης» σχετικά με τις
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την καταβολή πριμ προπονητών από επιτυχίες αθλητών και
αθλητριών παρελθόντων ετών. Οι σχετικές καταγγελίες θα μεταβιβαστούν άμεσα στην Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού και σε όλες τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
3) Η Ομοσπονδία του Τζούντο πλήρωνε 650 ευρώ μηνιαίως για χρήση αίθουσας στο Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ) με το πρόσχημα εκγύμνασης κλιμακίου της εθνικής ομάδας του
αθλήματος. Την αίθουσα χρησιμοποιούσε ο σύλλογος «Ολυμπιονίκης Ρέντη» της οικογένειας
Ηλιάδη.
4) Η προηγούμενη διοίκηση είχε πραγματοποιήσει τρεις ανανεώσεις συμβάσεων και μια πρόσληψη
χωρίς να τηρηθούν οι κανόνες που προέβλεπε ο εσωτερικός κανονισμός.
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5) Δόθηκε άδεια για να αγωνιστεί με τα χρώματα όποιας χώρας επιθυμεί ο αθλητής Μουστόπουλος
(για την αθλητική προετοιμασία του οποίου η Ομοσπονδία δαπάνησε εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ
μέχρι σήμερα και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τον ενέταξε σε ειδικό πρόγραμμα προκειμένου
να μετάσχει στην Ολυμπιάδα του Ρίο), χωρίς καμία απόφαση του διοικητικού συμβουλίου!!!
6) Διεξήχθη Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του οποίου η οργάνωση εκχωρήθηκε σε εταιρία χωρίς να
γίνει κανένας διαγωνισμός όπως ρητά καθορίζει και απαιτεί σχετική διάταξη του ισχύοντος
αθλητικού νόμου 2725/99!!!
7) Το τουρνουά «Ηλιάδης» διοργανωνόταν από το σύλλογο «Ολυμπιονίκης Ρέντη» χωρίς καμία
συμμετοχή της Ομοσπονδίας Τζούντο στην οποία και ανήκει το δικαίωμα διεξαγωγής και χωρίς
κανέναν διαγωνισμό όπως επίσης ρητά προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του.2725/99.
8) Σύμφωνα με έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τζούντο έχουν χορηγηθεί στρώματα και
Τζουντόκι μεγάλης χρηματικής αξίας στην Ελληνική Ομοσπονδία, αθλητικό υλικό το οποίο δεν είναι
καταγεγραμμένο και δεν υπάρχει ως περιουσιακό στοιχείο.
9) Τα τελευταία πέντε χρόνια δεν έχει αναρτηθεί κανένα οικονομικό στοιχείο από την Ομοσπονδία
στη Διαύγεια όπως προβλέπει και απαιτεί ο σχετικός νόμος.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ.
1) Πραγματοποιήθηκαν διαγραφές απαιτήσεων της Ομοσπονδίας Τζούντο προς τρίτους.
2) Διεγράφησαν υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας προς τρίτους.
3) Διαγράφει αρνητικό ταμείο με απόφαση Δ.Σ.
Για την Ε.Ο.Τ.

Ο Πρόεδρος: Ε. Σουφλέρης

Ο Γεν. Γραμματέας:

Α. Καπαρός"

Πραξικοπηματικές πρακτικές καταγγέλλει η προσωρινή διοίκηση της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο
27/07/2017
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Παρουσία 22 σωματείων, τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ήρθαν σε
αντιπαράθεση με το προεδρείο και τελικά αποχώρησαν επειδή δεν τους δόθηκε ο λόγος.
Σε κλίμα έντασης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/7) η τακτική Γενική Συνέλευση
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο.
Παρουσία 22 σωματείων, τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ήρθαν σε
αντιπαράθεση με το προεδρείο και τελικά αποχώρησαν επειδή δεν τους δόθηκε ο λόγος.
Μάλιστα αργά το βράδυ η ΠΔΕ της Ε.Ο. Τζούντο εξέδωσε ανακοίνωση η οποία αναρτήθηκε στην
επίσημη ιστοσελίδα της ομοσπονδίας και αναφέρει:
«Σήμερα 26/7/2017 στη διάρκεια της απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Τζούντο που νόμιμα προκήρυξε η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία
αντικατέστησε κατόπιν δικαστικής αποφάσεως την εκλεγείσα τον περασμένο Νοέμβρη Διοίκηση,
που τελεί πλέον υπό έκπτωση, μέλη της τελευταίας, επιχείρησαν εντελώς πραξικοπηματικά να
επιβάλουν μη σύννομες αποφάσεις.
Κατά την προσφιλή του τακτική παράκαμψης των νόμων, ο προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης
και επικεφαλής της υπό έκπτωση διοίκησης κ. Ιωάννης Καφενταράκης, με πρωτεργάτη τον πρώην
ομοσπονδιακό προπονητή κ. Νίκο Ηλιάδη, πρότεινε προς έγκριση ψήφισμα το οποίο ουσιαστικά
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παραβλέπει την πρόσφατη απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης και αγνοεί την νόμιμη διαδικασία
που ακολουθείται όταν η εκλογή κάποιας Διοίκησης τελεί με ένδικες διαδικασίες υπό ακύρωση. Με
το εν λόγω ψήφισμα καλούσε εμπράκτως το σώμα να ζητήσει από την Προσωρινή Διοίκηση την
προκήρυξη νέων αρχαιρεσιών (την στιγμή που δεν έχουν ακυρωθεί ακόμη οι προηγούμενες).
Πέραν του ουσιαστικά έκνομου περιεχομένου του προτεινόμενου ψηφίσματος, η πρότασή του
είναι και τυπικά εκτός νόμου, αφού δεν περιλαμβανόταν στα θέματα της ημερησίας διατάξεως της
Γενικής Συνέλευσης, πολύ περισσότερο μάλιστα αφού είχε να κάνει με πολύ σπουδαιότερο θέμα
από εκείνα της Συνέλευσης, δηλαδή με το ίδιο το γίγνεσθαι της Ομοσπονδίας και του αθλήματος
γενικότερα.
Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής παραβρέθηκαν στο χώρο της Γενικής
Συνέλευσης και όταν διαπίστωσαν ότι στη διαδικασία μπαίνουν θέματα που ξεφεύγουν της
νομιμότητας, ζήτησαν το λόγο αλλά ουδέποτε τους δόθηκε. Κατόπιν αυτού αποχώρησαν
καταγγέλλοντας τη διαδικασία.
Γι’ άλλη μία φορά οι άνθρωποι που έχουν υποβαθμίσει το ελληνικό τζούντο προσπάθησαν να
παρακάμψουν την Ελληνική Δικαιοσύνη, αλλά μας βρήκαν απέναντί τους. Δηλώνουμε ότι θα
συνεχίσουμε τον αγώνα για την ανάδειξη της νομιμότητας σε όλους τους τομείς του αθλήματος.
Κύριε Καφενταράκη σας ενημερώνουμε ότι θα λογοδοτήσετε για όλες τις παρανομίες που είτε
έχετε κάνει, είτε υποθάλπετε και μη νομίζετε ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα κωλυσιεργεί τόσο
πολύ.
Τέλος, διαβεβαιώνουμε όλα τα υγιή σωματεία ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα και αφού
καταφέρουμε να ξεκαθαρίσουμε το εκλογικό σώμα, σύμφωνα με τους νόμους του κράτους, θα
προχωρήσουμε σε εκλογές».
28-9-17, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η Ελληνική Ομοσπονδία Tζούντο βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να καταγγείλει ενώπιον των
φιλάθλων, ότι παρ’ ότι έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες από την πραγματοποίηση της ετήσιας
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας (πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουλίου), ο εκλεγείς
Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Ιωάννης Καφενταράκης και η εκλεγείσα Γραμματέας αυτής κ. Μαρία
Κουφού, εξακολουθούν να μην παραδίδουν στην Ομοσπονδία τα πρακτικά της Συνέλευσης ως
όφειλαν, παρ’ ότι πολλές φορές προφορικώς και γραπτώς ειδοποιήθηκαν για την ανάγκη να το
πράξουν. Προσφάτως μάλιστα το Δ.Σ. τους απέστειλε και σχετική εξώδικη επιστολή, την οποία
μέχρι στιγμής αγνοούν.
Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι η ΓΓΑ δεν μπορεί να μας εμβάσει το ποσόν της επιχορήγησης που
αντιστοιχεί στην τρέχουσα περίοδο, με αποτέλεσμα η Ομοσπονδία να αδυνατεί να εκπληρώσει
υποχρεώσεις της ή να προβεί σε διάφορες εποικοδομητικές ενέργειες προς όφελος του αθλήματος
γενικότερα και των σωματείων και των αθλητών ειδικότερα.
Κατόπιν τούτου, θέτουμε και τους δύο ενώπιον των ευθυνών τους και τους παραδίδουμε στην
κρίση του κόσμου του αθλήματος. Αυτό ασφαλώς αφορά ιδιαιτέρως τον κ. Καφενταράκη, ο οποίος
δια δημοσιευμάτων και δηλώσεών του φέρεται να κόπτεται για το καλό του αθλήματος και να
«θλίβεται» και να «συντρίβεται» για το κακό που παθαίνει αυτό από την … αδιαφορία της
Προσωρινής Διοίκησης,.
Εννοείται βέβαια, ότι προχωρούμε και σε άμεση προσφυγή ενώπιον της Δικαιοσύνης, ένεκα της
ήδη υφισταμένης βλάβης σε βάρος της Ομοσπονδίας.
Για την Ε.Ο.Τ.

Ο Πρόεδρος:

Ε. Σουφλέρης
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Ο Γεν. Γραμματέας:

Α. Καπαρός"

