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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Παρέμβαση Βασιλειάδη για τις εκλογές 

αντιπροσώπων στην ΕΟΕ 
 

15.12.2016, 19:16 |    Τάσος Τσατάλης  

Σε κατάθεση τροπολογίας προχωράει 

σύμφωνα με πληροφορίες του efsyn.gr,  το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά 

πάσα πιθανότητα απόψε το βράδυ ( Πέμπτη ), 

με την οποία θα επιδιώκεται να δοθεί λύση 

στο ζήτημα που έχει ανακύψει τις τελευταίες 

μέρες, με επίκεντρο την προσφυγή στο 

Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, κατά της 

διεξαγωγής εκλογών στην ομοσπονδία για 

την εκλογή εκπροσώπου της στην Ελληνική 

Ολυμπιακή Επιτροπή. 

«Για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), εφαρμόζονται 

οι διατάξεις των καταστατικών των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών», θα είναι το 

περιεχόμενο της τροπολογίας που θα ψηφιστεί Παρασκευή ή Δευτέρα 

Η τροπολογία, δίνει την δυνατότητα όχι μόνο στην ΕΠΟ, αλλά και σε όλες τις 

ομοσπονδίες, ειδικά για τις εκλογές εκπροσώπου τους στην ΕΟΕ να κάνουν χρήση του 

εκλογικού συστήματος που προβλέπεται στο καταστατικό τους. 

Με αυτό τον τρόπο η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στην ΕΠΟ, εκτιμάται πως θα 

μπορέσει να προχωρήσει χωρίς πρόβλημα στην Γενική Συνέλευση την Δευτέρα, για την 

εκλογή αντιπροσώπου της στην ΕΟΕ. 

Η διαδικασία βρίσκεται ως τώρα σε αμφισβήτηση, λόγω της προσφυγής που έχει γίνει στο 

Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ από σωματείο της Αιτωλοακαρνανίας με την οποία ζητείται 

η ακύρωση των εκλογών και να γίνουν αυτές με το εκλογικό σύστημα που προβλέπει ο 

Νόμος Ορφανού, του 2005. 

Οι προσφεύγοντες επιχειρούν να πατήσουν στην απόφαση του ίδιου οργάνου πριν από δύο 

μήνες περίπου, με την οποία αναβλήθηκαν οι εκλογές στην ΕΠΟ και ορίστηκε αυτές να 

γίνουν διευρυμένο εκλογικό σύστημα, βάσει του Νόμου Ορφανού. Αυτή η απόφαση είχε 
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προκαλέσει την παρέμβαση της FIFA, που την ακύρωσε και προχώρησε στον διορισμό της 

Προσωρινής Διοικούσας στην ΕΠΟ. 

Πιθανή δικαίωση της προσφυγής που θα συζητηθεί την Παρασκευή, δεν θα σήμαινε μόνο 

την αναβολή των εκλογών για τον εκπρόσωπο στην ΕΟΕ, αλλά είναι πολύ πιθανό να 

επιφέρει σοβαρές επιπλοκές γενικότερα στην λειτουργία της Π.Δ.Ε στην ΕΠΟ. 

Γι' αυτό τον λόγο η τελευταία ζήτησε την συνδρομή της Κυβέρνησης, ωστόσο ο υφυπουργός 

Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης δεν ήταν δυνατό να προχωρήσει σε απόφαση που θα 

αποδέσμευε την ΕΠΟ από την πρόβλεψη του άρθρου 15α του αθλητικού νόμου του Σταύρου 

Κοντονή, που καταργούσε το αυτόνομο της ΕΠΟ. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε απόλυτη 

ανατροπή κεντρικής πολιτικής επιλογής της Κυβέρνησης, για την οποία μάλιστα θεωρήθηκε 

πως ήταν η πιο βαθιά τομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο πρόβλημα της διαφθοράς με 

επίκεντρο την ΕΠΟ. 

Τέλος, να σημειώσουμε πως βάσει εκτιμήσεων στο efsyn.gr, από έγκυρους νομικούς 

κύκλους, με γνώση των ιδιαιτεροτήτων του νομικού πλαισίου στο ποδόσφαιρο, ακόμη και 

χωρίς την κατάθεση της τροπολογίας από τον Γιώργο Βασιλειάδη, το Διαιτητικό Δικαστήριο 

της ΕΠΟ θα μπορούσε να απορρίψει την προσφυγή κατά των εκλογών για εκπρόσωπο στην 

ΕΟΕ, βασισμένο στην τροπολογία που είχε καταθέσει ο Σταύρος Κοντονής. Αυτή, με την 

οποία κατοχυρώθηκε η νομική υπόσταση της της Προσωρινής Διοικούσας στην ΕΠΟ. Με 

αυτό το σκεπτικό, εκτιμούν οι συγκεκριμένοι νομικοί κύκλοι, πως η προσφυγή θα μπορούσε 

να απορριφθεί ως «απαράδεκτη». 

 


