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Το προπερασμένο Σάββατο ο υφυπουργός Αθλητισμού κ. Γιάννης Ιωαννίδης παραδέχθηκε 

μιλώντας σε εκπομπή της ΕΤ3 ότι «οι έλληνες αθλητές δεν έχουν την πρέπουσα επιστημονική 
υποστήριξη».  

Και όμως στην Ελλάδα υπάρχει και λειτουργεί στο ΟΑΚΑ το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών 
Ερευνών και Τεχνολογίας (ΕΚΑΕΤ), το «εργομετρικό κέντρο», όπως λέγεται στη γλώσσα του 
αθλητικού χώρου, το οποίο σύμφωνα και με τον νόμο 2725/1999 είναι αρμόδιο για την επιστημονική 
υποστήριξη των ελλήνων (πρωτ)αθλητών αφού ένας εκ των σκοπών του είναι «η εφαρμογή 
επιστημονικών μεθόδων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αθλητικών θεμάτων» αλλά και «η 
επαγγελματική κατάρτιση του αθλητισμού».  

«Το εργομετρικό λειτουργεί κανονικά» ήταν η απάντηση του κ. Ιωαννίδη, την Τρίτη 23 
Σεπτεμβρίου, στην επισήμανση του βουλευτή του ΠαΣοΚ κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου ότι το περί ου ο 
λόγος ΕΚΑΕΤ «έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του». Στο εργομετρικό, λοιπόν, που «λειτουργεί 
κανονικά», δεν υπάρχει διευθυντής από τον Μάρτιο του 2007, οπότε παραιτήθηκε ο κ. Πάνος 
Σταματόπουλος, ούτε επιστημονικό συμβούλιο - τα δύο όργανα δηλαδή που έχουν την ευθύνη της 
διοίκησής του.  

Στο εργομετρικό, που «λειτουργεί κανονικά», δεν απευθύνθηκε για να ζητήσει επιστημονική 
υποστήριξη ούτε μία ομοσπονδία ούτε ένας αθλητής από αυτούς που συμμετείχαν στους 
Ολυμπιακούς του Πεκίνου. Στο εργομετρικό, που «λειτουργεί κανονικά», από το 1988 - σύμφωνα με 
γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του ΟΑΚΑ - δεν έχει χαρακτηρισθεί ούτε ένας εκ των 
εργαζομένων του ερευνητής. Δηλαδή είναι κέντρο ερευνών χωρίς ερευνητές!  

Στο εργομετρικό, που «λειτουργεί κανονικά», το Κέντρο Αντιντόπινγκ Ελέγχου λειτουργεί, κατά 
παράβαση του νόμου, υπό την ευθύνη του γενικού διευθυντή του ΟΑΚΑ και όχι υπό την ευθύνη του 
ΕΚΑΕΤ. Τα παρατράγουδα με την μη ανίχνευση της μεθυλτριενολόνης (Μ3) είναι προφανώς στο 
πλαίσιο της «κανονικής» λειτουργίας. Για να μην αναφέρουμε ότι γιατρός του κολυμβητή Γιάννη 
Δρυμωνάκου που βρέθηκε ντοπαρισμένος με Μ3 είναι στέλεχος του ΕΚΑΕΤ. Τόσο «κανονικά»...  

Την επόμενη ημέρα (Τετάρτη 24/9) όμως, στη διάρκεια της - ίδιας - συζήτησης για το αθλητικό 
νομοσχέδιο περί ντόπινγκ και βίας, ο κ. Ιωαννίδης αλλάζει... σύστημα και παραδέχεται: «Το ΕΚΑΕΤ 
δεν δουλεύει εδώ και πολύ καιρό και δεν δουλεύει γιατί με το προεδρικό διάταγμα όπως είναι δεν 
μπορεί να δουλέψει το ΕΚΑΕΤ. Αρα πρέπει να λάβουμε μέτρα».  

Το κωμικοτραγικό του πράγματος είναι ότι το προεδρικό διάταγμα στο οποίο αναφέρθηκε ο 
υφυπουργός Αθλητισμού είναι ένα ... φάντασμα. Πρόκειται για το διάταγμα που προέβλεπε ο νόμος 
2725 του 1999 και με βάση το οποίο το ΕΚΑΕΤ θα ανεξαρτοποιούνταν από το ΟΑΚΑ, αλλά δεν έχει 
εκδοθεί ποτέ! Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, εννέα χρόνια μετά καμία από τις κυβερνήσεις και κανένας 
από τους υφυπουργούς Αθλητισμού δεν αξιώθηκε να δρομολογήσει την έκδοση προεδρικού 
διατάγματος που να ρυθμίζει τα θέματα της λειτουργίας του ΕΚΑΕΤ, αν και μαζί με το Εργαστήριο 
Αντιντόπινγκ Ελέγχου κοστίζει ετησίως στον ελληνικό λαό πάνω από 2 εκατ. ευρώ.  

Περαστικά μας. 
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