karate.gr: 15 - Αθλητικά Θέματα
Πρώτη δημοσίευση 10/11/2019 και Συνεχείς Ενημερώσεις.
Αρχική
Επικαιρότητα
Αθλητικά Θέματα .
Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο Facebook, Twitter,
κτλ.!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr, σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού "ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟΚΑΡΑΤΕ" (1977-1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό
χώρο του καράτε, αλλά όχι και επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα
κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων
αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον
αθλητισμό, τον οποίο χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!!
Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων άρθρων και σχετικών 3000 περίπου
σελίδων! (Μόλις στέλνετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr", αμέσως το ανοίγουν και διαβάζουν το τελευταίο άρθρο του!!!)

Από σήμερα μέχρι την Έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο την 6-8-2020
έχουμε ακόμα 260 ημέρες και το Ελληνικό Καράτε βρίσκεται σε τέλμα με ευθύνη και της
διοίκησής του, αλλά και της αντιπολίτευσης!!!

Τα πρόσωπα των φασιστοειδών της Νέας Δημοκρατίας
αναδείχθηκαν με το νέο αθλητικό νομοσχέδιο!
Copyright © 1945-2045: Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός Απατεώνων από Χόμπι!
Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, τέως Γεν. Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτ. Πρόεδρος!
Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ!!!
Φόβος και τρόμος των παντός επιπέδου και ιδιότητας αθλητικών λαμόγιων!!!
Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!!!
"Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι λέφτερος."
Το karate.gr λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα με βάση και στόχο την αλήθεια και το δίκαιο χωρίς
επιρροές, υπαγορεύσεις και μεσάζοντες. Ειδικεύεται στην Έρευνα με Φαντασία, Ανίχνευση των Πληροφοριών,
Ενδελεχή Aνάλυση των Πληροφοριών, Επιβεβαίωση των Πληροφοριών με Αποδεικτικά Στοιχεία και, τέλος, με
Ορθή Απόδοση της Βαρύτητας σε κάθε Αποδεικτικό Στοιχείο.
Όταν το karate.gr αναδημοσιεύει κάποια ξένη είδηση ή πληροφορία, τότε μνημονεύει και την πηγή της.
Αν δεν μνημονεύεται η πηγή κάποιας είδησης ή πληροφορίας, τότε αυτή αποτελεί αποτέλεσμα αποκλειστικής
έρευνας και επεξεργασίας του karate.gr.

Όπως αποδεικνύεται από τις αντιδράσεις των αθλητικών ομοσπονδιών και της ΕΟΕ!
Η αντίδραση του ΣΕΓΑΣ - 10 Οκτ. 2019 .

ΣΕΓΑΣ κατά Αυγενάκη: Εκτός ορίων του Συντάγματος το νέο νομοσχέδιο
Τέσσερις βασικές αντιρρήσεις για το νέο Αθλητικό Νομοσχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση δημοσιοποίησε ο ΣΕΓΑΣ. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης
Αυγενάκης, πρέπει να αποσύρει τις διατάξεις περί θητειών και κανονισμών αθλημάτων και να
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φέρει σύντομα ένα ολοκληρωμένο Νομοσχέδιο για τον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό, αφού πρώτα δώσει τη δυνατότητα και το χρόνο για διάλογο και
ουσιαστική διαβούλευση.
Ταυτόχρονα τον καλεί να δώσει γρήγορες και αποτελεσματικές
λύσεις στα ζητήματα χρηματοδότησης και εγκαταστάσεων ενόψει της
Ολυμπιακής χρονιάς του 2020 στο Τόκιο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ με αφορμή τη δημοσιοποίηση
του Σχεδίου Νόμου, που έχει μπει στη διαδικασία της Διαβούλευσης, και
Παναγόπουλος, πρόεδρος ΣΕΓΑΣ
με την ευκαιρία της Συνεδρίασης του σήμερα, ανακοινώνει τα εξής:
Ο Ελληνικός αθλητισμός χρειάζεται ηρεμία και στήριξη μπαίνοντας στην Ολυμπιακή χρονιά. Η Κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο προκαλεί αναστάτωση και
αποσταθεροποίηση, λες και ο αθλητισμός στη χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Από τη μια πλευρά αναστέλλει διατάξεις που αφορούν εσωτερικές
διαδικασίες των αθλητικών φορέων χωρίς να λέει τι θα ισχύσει από εδώ και
πέρα, και από την άλλη φέρνει διατάξεις που αφορούν συνταγματικά
δικαιώματα και μάλιστα με αναδρομική ισχύ απαξιώνοντας και αποσταθεροποιώντας το αθλητικό κίνημα σε μια χρονική στιγμή που χρειάζεται
νηφαλιότητα, στήριξη και επίλυση προβλημάτων ενόψει των Ολυμπιακών
Αγώνων του Τόκυο.
Η όλη φιλοσοφία που αποπνέει το Νομοσχέδιο κινείται εκτός ορίων του
Άρθρου 16 – παρ. 9 του Συντάγματος που “μιλάει” για προστασία και υψηλή
εποπτεία του Αθλητισμού. Οι θέσεις του ΣΕΓΑΣ σχετικά με τις διατάξεις του
Νομοσχεδίου που αφορούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό είναι οι εξής:
Αυγενάκης, υφυπουργός
Καμία ρύθμιση που αφορά ατομικά δικαιώματα στο πλαίσιο της
αθλητισμού
ενασχόλησης με την εκπροσώπηση του αθλητικού κινήματος και τη Διοίκηση
των Αθλητικών Φορέων δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, σε μία Δημοκρατία.
Το θέμα της ποσόστωσης των φύλων στα ΔΣ των φορέων του Αθλητισμού ήταν επαρκώς
ρυθμισμένο με την προηγούμενη ρύθμιση του Ν.2725/99, πριν την ψήφιση του Ν.4603/19.
Το ζήτημα του εκλογικού συστήματος με το οποίο διεξάγονται οι αρχαιρεσίες των Σωματείων,
Ενώσεων Και Ομοσπονδιών ήταν επίσης επαρκώς ρυθμισμένο πριν τον Ν.4603/19.
Η προθεσμία, μέσα στην οποία το κράτος έχει υποχρέωση να ελέγχει τη νομιμότητα των
κανονισμών κάθε αθλήματος, δεν πρέπει να καταργηθεί, εφ’ όσον δεν έχουμε έκτακτες συνθήκες
και λειτουργούμε σαν Κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πιστεύουμε ότι ο Υφυπουργός Αθλητισμού πρέπει να αποσύρει τις διατάξεις περί θητειών και
κανονισμών αθλημάτων και να φέρει σύντομα ένα ολοκληρωμένο Νομοσχέδιο για τον Ερασιτεχνικό
Αθλητισμό, αφού πρώτα δώσει τη δυνατότητα και το χρόνο για διάλογο και ουσιαστική διαβούλευση.
Ταυτόχρονα τον καλούμε να δώσει γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις στα ζητήματα
χρηματοδότησης και εγκαταστάσεων ενόψει της Ολυμπιακής χρονιάς, γιατί η Ολυμπιακή προετοιμασία άρχισε και διεξάγεται μέσα σε συνθήκες τελείως κατώτερες από αυτές που η πολιτεία οφείλει
να διασφαλίζει».
Η αντίδραση του Βασιλακόπουλου – 6-11-2019 .
ΧΑΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Επίθεση Βασιλακόπουλου σε Αυγενάκη:
«Λέει αρλούμπες -Η ίδια διοίκηση θα εκλεγεί ξανά»
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
O πρόεδρος της ΕΟΚ, Γιώργος Βασιλακόπουλος επιτέθηκε σε βάρος του υφυπουργού
Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη για τον νέο αθλητικό νόμο που ουσιαστικά τον... τελειώνει
από το ελληνικό μπάσκετ.
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O πρόεδρος της ΕΟΚ, μιλώντας στον «SPORT FM» και απαντώντας
στον Λευτέρη Αυγενάκη για το νέο αθλητικό νομοσχέδιο τόνισε: «Δεν είναι
νομοσχέδιο, είναι ένα άρθρο. Ακολουθεί την πεπατημένη και μπαίνει σε
θέματα που δεν τα ξέρει. Καλό είναι να περιμένει λίγο για να δει τι γίνεται.
Προϋπόθεση της γνώμης είναι η γνώση, και όταν δεν έχεις γνώση, κάνεις
αρλούμπες».
Κατόπιν πρόσθεσε o κ. Βασιλακόπουλος: «Από πού και ως πού
αντλεί αυτό το δικαίωμα ο κύριος; Ποια ΔΟΕ; Στη ΔΟΕ επιλέγεσαι μία φορά,
δεν υπάρχουν θητείες. Είσαι μόνιμος. Στα 70 μπαίνεις σε αποστρατεία και
Βασιλακόπουλος,
έρχονται άλλοι. Δεν υπάρχουν εκλογές. Έχουμε μπερδέψει τη γραβάτα με
πρόεδρος μπάσκετ
το παντελόνια. Θέλει να εξοντώσει και να αποβάλλει κάποιους ανθρώπους
που δεν είναι αρεστοί σε αυτόν και δεν τον προσκυνάνε. Είναι μία φωτογραφική και αντιδημοκρατική
διάταξη. Θυμίζει άλλες εποχές.
Ποιος είναι ο Αυγενάκης; Δεν προκριθήκαμε με τη δεύτερη ομάδα μας για το Παγκόσμιο;
Πήγαμε στο Παγκόσμιο. Άλλες δεν πλησίασαν καν. Τι σχέση έχει η ΕΟΚ με το πρωτάθλημα; Η ΕΟΚ
φωνάζει γι' αυτό. Αυτό είναι συνάρτηση τη Εθνικής. Δεν υπάρχει δυνατότητα να αναδειχτούν νέοι
παίκτες από το πρωτάθλημα».
Για το αν σκέφτεται την προσφυγή στα δικαστήρια για το νομοσχέδιο: «Τι να κάνω; Θα πάρω τα όπλα! Αυτή την στιγμή εκφράζω αποτροπιασμό
και λύπη. Άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το αθλητικό κίνημα εξοντώνουν
ανθρώπους που έχουν προσφέρει. Κάπου είπε άλλη αρλούμπα. Περιορισμοί
τέτοιου επιπέδου απαγορεύονται. Δεν είμαστε και συνταξιούχοι εμείς. Αυτό το
κρίνει η κοινωνία, πότε να φύγεις και πώς να φύγεις».
Κλείνοντας, απάντησε στην ερώτηση για τον... πιθανό νικητή στις
επόμενες εκλογές της ΕΟΚ, λέγοντας: «Θα εκλεγεί η ίδια διοίκηση. Δεν θα
ισχύουν αυτά. Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την
παρουσία της Εθνικής στο προ-ολυμπιακό. Δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτά από την διεθνή
αθλητική κοινότητα. Είναι μία επιπόλαια κίνηση, χωρίς δημοκρατική βάση».
ΕΟΚ: «Αυταρχικός ο Αυγενάκης»
Επίθεση κατά του Λευτέρη Αυγενάκη εξαπέλυσε και η ΕΟΚ, καθώς κύκλοι της Ομοσπονδίας
σχολίασαν τις τελευταίες δηλώσεις του υφυπουργού Αθλητισμού στο «All Star Basket». «Η γνώση
αποτελεί προϋπόθεση της γνώμης. Ο κύριος Αυγενάκης εμφανώς στερείται γνώσης, όμως δεν
παύει να επιδιώκει τη δημοσιότητα. Το κάνει παραπάνω από όσο μπορεί να αντέξει και έχει γίνει
γραφικός. Στο νέο του παραλήρημα εμπλέκει την έβδομη Εθνική ομάδα στην παγκόσμια κατάταξη,
την Εθνική που προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο ξεπερνώντας κάθε προσδοκία μέσα από
αντιξοότητες, το πρωτάθλημα που κόντρα στις πάγια εκπεφρασμένες επιταγές της ΕΟΚ
κατακλύζεται από ξένους αδιαφορώντας για τον Ελληνα παίκτη.
Για το νέο αθλητικό νόμο και τη διάταξη που αφορά τις Ομοσπονδίες, τόνισε: «Δίνουμε ένα
ξεκάθαρο μήνυμα προς όλα τα σωματεία και τις Ομοσπονδίες να μην αλλάξουν τα καταστατικά τους,
οι εκλογές θα γίνουν χωρίς απλή αναλογική και ποσοστώσεις. Ακόμα μία διάταξη που προβλέπεται
στην πρώτη νομοθετική μας παρέμβαση και για την οποία έχει γίνει πολύς λόγος, είναι οι θητείες
των προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων και των μελών με εκτελεστική εξουσία των
Ομοσπονδιών. Ακολουθώντας το μοντέλο που έχει ζητήσει από τις Ελληνικές Ολυμπιακές
Επιτροπές η ΔΟΕ, βάζουμε ηλικιακό όριο και ανώτατο όριο θητειών για τον πρόεδρο και τα μέλη
των Διοικητικών Συμβουλίων με εκτελεστικό ρόλο. Η κριτική είναι από ελάχιστες Ομοσπονδίες.
Σέβομαι πραγματικά την διαφορετική άποψη. Έχουμε ακολουθήσει πολύ πιστά όλες τις
προβλεπόμενες διαδικασίες διαλόγου, συζήτησης και διαβούλευσης. Υποχρέωσή μου ως αρμόδιος
του αθλητισμού είναι να δώσω το πολιτικό στίγμα και να κάνω πράξεις. Να μην μείνω ως απλός
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θεατής ή χειριστής μίας μετριότητας, που σε κάποια αθλήματα έχει κυριαρχήσει και ίσως είναι και
κάτω του μετρίου. Πηγαίνω μπροστά και από μερικά πρόσωπα που εκτιμώ και σέβομαι ιδιαίτερα
και έχω μεγαλώσει με αυτά, αφήνω στο μυαλό μου να κυριαρχεί η καλή εικόνα: η προσφορά τους
στο μπάσκετ, στο στίβο και οπουδήποτε αλλού».
Aυγενάκης για Βασιλακόπουλο: «Τα στερνά τιμούν τα πρώτα»
Μετά τις δηλώσεις Βασιλακόπουλου και τη θέση της ΕΟΚ, ο Λευτέρης Αυγενάκης απάντησε
μέσω twitter: «Σέβομαι και τιμώ, το έχω πει επανειλημμένως άλλωστε, την ηλικία και την μακρά
πορεία στο μπάσκετ του προέδρου της ΕΟΚ. Δεν επιτρέπω στο εαυτό μου να καταφερθεί εναντίον
του, όσους προσωπικούς χαρακτηρισμούς κι αν μου προσάψει. Να του θυμίσω μονάχα πως τα
στερνά τιμούν τα πρώτα».
Πηγή: iefimerida.gr:
https://www.iefimerida.gr/spor/basilakopoylos-aygenakis-arloympes-idia-dioikisi
Διαθεσόπουλος κατά Αυγενάκη – 6-11-2019 .

«Στοχοποίηση του αθλητικού κινήµατος»
Πηγή: Spοrtsfeed, 6 Νοεμβρίου 2019
Επιστολή στην Ολοµέλεια της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής, µε σκληρό ύφος για
τη νοµοθετική παρέµβαση του Λευτέρη Αυγενάκη, έστειλε ο Δηµήτρης Διαθεσόπουλος,
πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.
Ο πρόεδρος της ΚΟΕ εξήγησε ότι λόγω προγραµµατισµένης συνεδρίασης της CΟMEN στην Καζαµπλάνκα δεν µπορεί να παραβρεθεί την Πέµπτη
στα γραφεία της ΕΟΕ και έτσι ανέπτυξε σε 11 σηµεία τις απόψεις του για την
αντισυνταγµατικότητα του νοµοσχεδίου και την ωμή παρέμβαση του στο αθλητικό κίνηµα
«1. Γι' άλλη µια φορά, διενεργείται στοχοποίηση του αθλητικού
κινήματος και των µελών του. Αφού έχουν λυθεί όλα τα προβλήµατα της Ελληνικής κοινωνίας, και Πολιτείας, ο Αθλητισµός και οι άνθρωποί του πρέπει να
Διαθεσόπουλος,
πρόεδρος καλύμβησης 'χτυπηθούν'. Βαρέθηκα την τελευταία 20ετία και πλέον να γίνοµαι κοινωνός του
ιδίου ‘έργου’.
2. Η στοχοποίηση του Αθλητικού κινήµατος και των µελών του είναι µοναδική στα πλαίσια
της Ελληνικής Πολιτείας δεδοµένου ότι για κανέναν άλλο πολιτικό ή κοινωνικό χώρο η Πολιτεία δεν
παρεµβαίνει όπως για τους ανθρώπους του Αθλητισµού.
3. Η παράνοµη παρέµβαση της Πολιτείας καταργεί την αυτονοµία και την ανεξαρτησία που
πρέπει να διέπει τον Ελληνικό Αθλητισµό και γενικότερα τον Αθλητισµό διεθνώς, δεδοµένου ότι
τέτοιου είδους παρεµβάσεις έχουν αποδοκιµαστεί µε κυρώσεις από τα αρµόδια διεθνή όργανα.
4. Είναι καινοφανές να τίθενται ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ στην εκλογή των ανθρώπων των Ελληνικών
Αθλητικών Οµοσπονδιών, όπως θητείες, αριθµός θητειών, όρια ηλικίας κλπ, όταν η Ελληνική
Πολιτεία για KAMΙΑ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ έχει θεσπίσει και προσπαθεί ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.
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5. Το ΣτΕ έχει κρίνει κατά συρροή αντισυνταγµατικούς τέτοιοιυς περιορισμούς
πρόσφατα δε έκανε δεκτή ως συνταγµατική το όριο ηλικίας για τους µουφτήδες και µε ποιο σκεπτικό
'ότι οι µουφτήδες τυγχάνουν δηµόσιοι υπάλληλοι, µισθοδοτούµενοι από το Ελληνικό κράτος και κατά
συνέπεια το Ελληνικό κράτος µπορεί να τους θέτει ηλικιακά όρια'. Το ίδιο συμβαίνει µε τους δικαστές,
οι οποίοι διέπονται από το ίδιο καθεστώς. Οι Έλληνες αθλητικοί παράγοντες των Ελληνικών
Αθλητικών Οµοσπονδιών είναι δηµόσιοι υπάλληλοι και μισθοδοτούνται από το κράτος; Φυσικά ΚΑΙ
ΟΧΙ !!!
6. Κατά τη συζήτηση της αναθεώρησης του Συντάγματος, στη σχετική
Επιτροπή της Βουλής συνάδελφος βουλευτής του ιδίου κόμματος και
κυβερνητικής παράταξης σε πρόταση της αξιωµατικής αντιπολίτευσης για
περιορισµό στην εκλογή των βουλευτών ήταν καταλυτικά αντίθετος,
εκφράζοντας την άποψη της παράταξής του, η δε πρώτη πρόταση της
τοποθέτησής του ήταν: ‘Η πρόταση κωλύµατος κατά τη άποψή µου
υποβαθµίζει το ρόλο του Λαού και την κρίση των πολιτών ... το όριο της θητείας
συνήθως αφορά στις σύγχρονες δηµοκρατίες µονοπρόσωπα όργανα της
Εκτελεστικής Εξουσίας όπως είναι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας και όχι οι βουλευτές οι οποίοι
αποτελούν µέρος µόνο ενός συλλογικού οργάνου όπως το Κοινοβούλιο ... καµµιά χώρα του
Συµβουλίου της Ευρώπης δεν έχει επιβάλλει όριο θητείας σε Βουλευτές ..’ Δηλαδή, οι περιορισμοί
για τους βουλευτές δικαίως είναι ανεπίτρεπτοι καίτοι µισθοδοτούνται από το Κράτος, ενώ για τους
αθλητικούς παράγοντες είναι επιτρεπτοί καίτοι ΔΕΝ µισθοδοτούνται από το Ελληνικό Κράτος;
7. Οι Αθλητικές ομοσπονδίες, ΝΠΙΔ αποτελούν σωµατεία, διεπόµενα από τα άρθρα 79 επ.
του ΑΚ. Τίθεται κανένος περιορισµός από τον κεφαλαιώδη νόµο, τον Αστικό Κώδικα, για οποιαδήποτε εκλογή οργάνου σε σωµατεία; !!!
8. Το Ελληνικό Σύνταγµα δεν θέτει σε καμµιά διάταξή του περιορισµό, ως προς την άσκηση
των ατοµικών δικαιωµάτων, όπως αυτό είναι του εκλέγειν και εκλέγεσθαι!!! πλην των περιπτώσεων
της στέρησης των πολιτικών δικαιωµάτων µε δικαστική απόφαση. Οι Έλληνες αθλητικοί παράγοντες, αν δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωµάτων, είναι δυνατόν να στερούνται του
κορυφαίου δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι;
9. Απ' ότι πληροφορούμαι ο κος Υφυπουργός, προκειµένου να υποστηρίξει τις νοµοθετικές
προτάσεις του, επικαλείται τη ΔΟΕ που θέτει ηλικιακό όριο εξόδου για τα µέλη της και ερωτώ: Έχει
καµµιά σχέση η σύσταση και λειτουργία της ΔΟΕ µε τις Ελληνικές Αθλητικές Οµοσπονδίες και δή,
έχοντας το χαρακτήρα σωµατείου κατά την έννοια του Ελληνικού νόµου; Η ΔΟΕ κάνει εκλογές και
εκλέγει από τη βάση του Παγκόσµιου Αθλητισµού τα µέλη της; Διέπεται από κανένα νόµο
οιουδήποτε κράτους; Είναι ένα καθαρά ιδιότυπο αθλητικό καθεστώς που τα µέλη της δεν έχουν
θητείες και µπορούν να παραµένουν 20 και 30 και 40 και 50 χρόνια χωρίς να χρίζει να επιβεβαιωθεί
µε καµµιά διαδικασία ως µέλη της ΔΟΕ. Έτσι συµβαίνει µε τα εκλεγόµενα µέλη του ΔΣ των
Αθλητικών Οµοσπονδιών; Φυσικά και όχι, αφού εκλέγονται κάθε 4 χρόνια από τη βάση, τα
αθλητικά σωµατεία - µέλη της κάθε Οµοσπονδίας, µε δηµοκρατικές διαδικασίες και βάση καταστατικών που έχει εγκρίνει νόµιµα και απόλυτα η Ελληνική δικαιοσύνη.
10. Οι Ελληνικές Αθλητικές Οµοσπονδίες είναι µέλη των αντιστοίχων Διεθνών Αθλητικών
Οµοσπονδιών και όχι της ΔΟΕ. Υπάρχει Διεθνής αθλητική Οµοσπονδία ή Ευρωπαϊκή Αθλητική
5

Οµοσπονδία που να έχει περιορισµό θητειών ή ορίου ηλικίας για την εκλογή των µελών της; Εγώ,
αν δεν κάνω λάθος, απαντώ ΟΧΙ, ΟΧΙ !!! Για τη δική μου Ευρωπαϊκή και Διεθνή Οµοσπονδία, τη
LΕΝ & FINA αντίστοιχα, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΔΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ και άπαντες εκλέγονται µε την
φήφο των κρατών - µελών τους. Στη FINA, ο πρόεδρός της διάγει το 84ο έτος της ηλικίας του και
έχει εκλεγεί πολλάκις σε όλα τα εκτελεστικά όργανα, εγώ δε ως µέλος της FINA µπορώ να εκλέγοµαι
απεριόριστα και να είµαι και Πρόεδρός της. Το ίδιο συµβαίνει και µε τη LΕΝ, δηλαδή µπορώ να είµαι
µέλος του Bureau της FINA, της LΕΝ και της CΟMEN και Πρόεδρός τους χωρίς κανένα περιορισµό
και δεν µπορώ να είµαι µέλος και Πρόεδρος της ΚΟΕ, που τυγχάνει µέλος και της FINA, και της LΕΝ
και της CΟMEN ;;;
11. Και τέλος, για να µη σας κουράζω, επειδή θεωρώ ανεπίτρεπτη ΤΗ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ
κάποιων ανθρώπων που επιδιώκεται µε το αθλητικό νοµοσχέδιο, έχω να κάνω την εξής ΔΗΛΩΣΗ:
Επειδή πιστεύω ότι ένα από τα άτοµα αυτά είµαι ΚΑΙ ΕΓΩ, εφόσον ο κος Υφυπουργός
δεν εμείνει στην ψήφιση αντισυνταγµατικών και παρανόµων διατάξεων ως πιο πάνω και για
να µη συντείνω σε αυτό το 'άγος του', σας δηλώνω ότι θα επιφυλαχθώ να είµαι υποψήφιος
στις επόµενες εκλογές της ΚΟΕ, άλλως τον θέτω ενώπιον των ευθυνών του 'για τη
γελοιοποίηση' του Ελληνικού Αθλητισµού και ο νοών νοείτο»,
ανέφερε µεταξύ αλλων ο Διαθεσόπουλος.
Στυλιανίδης κατά Αυγενάκη .

Στυλιανίδης για το αθλητικό νομοσχέδιο του Λευτέρη Αυγενάκη:
«Να το δούμε προσεκτικά»
Newsroom, 8 Νοεμβρίου 2019

Με τις τοποθετήσεις βουλευτών ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της
Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με αντικείμενο το νέο
αθλητικό νομοσχέδιο που έφερε για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή ο Λευτέρης
Αυγενάκης.
Το ενδιαφέρον πλέον μετατίθεται στη συνεδρίαση της Δευτέρας 11/11
(13:00), όταν και θα κληθούν σε ακρόαση συνολικά 19 εμπλεκόμενοι φορείς (ΕΟΕ,
αθλητικές ομοσπονδίες κλπ ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι προτάσεις των κομμάτων
ξεπερνούσαν τις 40).
Μεταξύ αυτών, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις του
ΣΕΓΑΣ και της ΕΟΚ, σε ό,τι αφορά τη διάταξη που εισάγει περιορισμούς στον
αριθμό θητειών και θέτει όρια ηλικίας για τους προέδρους και τα εκτελεστικά μέλη
των αθλητικών ομοσπονδιών.
Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι ενστάσεις και επιφυλακτικότητα για την
Στυλιανίδης,
συνταγματικότητα της συγκεκριμένης διάταξης, αλλά και για μη συμμόρφωσή της
βουλευτής της ΝΔ.
με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, εξέφρασαν όχι μόνο εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης,
αλλά και ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Στυλιανίδης.
Ο Στυλιανίδης τυγχάνει και συνταγματολόγος, καθηγητής στη Νομική του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου της Λευκωσίας και εμμέσως πλην σαφώς έριξε φίλια πυρά προς τον Αυγενάκη τόσο για
την αναδρομική ισχύ των περιορισμών στις θητείες παραγόντων σε αθλητικές ομοσπονδίες όσο και ως προς
το όριο ηλικίας.
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«Πρέπει να το δούμε προσεκτικά», είπε ο Στυλιανίδης, αφήνοντας έμμεση
αιχμή ότι οι συγκεκριμένες δύο διατάξεις που αποτελούν ωστόσο τον βασικό
πυρήνα του νέου νομοσχεδίου ίσως και να κριθούν αντισυνταγματικές από τα
δικαστήρια, ακυρώνοντας το νομοσχέδιο στην πράξη ακόμα και αν ψηφιστεί από τη
Βουλή.
Υπενθυμίζεται ότι εφόσον περάσουν από τη Βουλή αυτές οι διατάξεις και
δεν καταπέσουν από κάποιο δικαστήριο, θα πρέπει ουσιαστικά να τερματιστεί η
παντοκρατορία προσώπων όπως ο Γιώργος Βασιλακόπουλος στην Ελληνική
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ο Δημήτρης Διαθεσόπουλος στην Κολυμβητική
Ομοσπονδία ή ο Βασίλης Σεβαστής στον ΣΕΓΑΣ.
Μετά την ακρόαση των φορέων τη Δευτέρα (11/11), η συνεδρίαση της
Επιτροπής θα συνεχιστεί στις 15:30 το απόγευμα της ίδιας ημέρας με τοποθετήσεις επί των άρθρων
του νομοσχεδίου. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με τη δεύτερη ανάγνωση, την προσεχή Τετάρτη 13/11
στις 12:00 το μεσημέρι και στη συνέχεια το σχέδιο νόμου θα πάρει το δρόμο για την Ολομέλεια.
ΕΟΕ κατά Αυγενάκη! .

Απειλούν με παραιτήσεις τα μέλη της ΕΟΕ
για το αθλητικό νομοσχέδιο
SPORT24: Επιμέλεια: Κώστας Χολίδης, Δημοσίευση: 08 Νοε. 2019
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ζητά τροποποιήσεις στο άρθρο που αφορά το ηλικιακό όριο στις θητείες
των μελών αθλητικών Ομοσπονδιών, θέλουν συνάντηση
με τον Λευτέρη Αυγενάκη και αν δεν ικανοποιηθούν τα
αιτήματά τους τα μέλη της ολομέλειας θα υποβάλλουν την
παραίτησή τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στα άκρα είναι αποφασισμένοι να φτάσουν τα μέλη της
ολομέλειας της ΕΟΕ την υπόθεση με τον νέο αθλητικό νόμο
του Λευτέρη Αυγενάκη και τις διατάξεις του που τους βρίσκουν αντίθετες. Έτσι, με ψήφισμα που
κατέθεσαν ζητούν συγκεκριμένα πράγματα από την Κυβέρνηση.
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, παρά τις χθεσινές αντεγκλήσεις ανάμεσα στον Σπύρο
Καπράλο και κάποια από τα υπόλοιπα μέλη της Ολομέλειας ανάμεσα στα οποία και τον Γιώργο
Βασιλακόπουλο, αποφάσισε ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας:
Να ζητήσει συνάντηση από τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη για να του
ζητήσει να τροποποιήσει το αθλητικό νομοσχέδιο που έχει εισαχθεί προς
συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων του κοινοβουλίου, σχετικά
με τις διατάξεις του άρθρου 8 για τους περιορισμούς στις θητείες των μελών
των Αθλητικών Ομοσπονδιών καθώς και την θέσπιση ορίων ηλικίας στα
διοικητικά στελέχη των ομοσπονδιών, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τον
Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη που απαγορεύει κρατικές παρεμβάσεις στο
αυτοδιοίκητο των Ομοσπονδιών.
Να καλέσει τον Υφυπουργό Αθλητισμού να αποσύρει τη διάταξη της
αναδρομικότητας στις θητείες των μελών των Αθλητικών Ομοσπονδιών, καθώς
είναι αντισυνταγματική.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ανανέωσης του αθλητικού κινήματος, να προχωρήσουν οι
Αθλητικές Ομοσπονδίες σε αυτορρύθμιση στο θέμα των διατάξεων των θητειών των μελών τους
Καπράλος, πρόεδρος ΕΟΕ
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μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα με βάση τα ισχύοντα στις Διεθνείς Αθλητικές
Ομοσπονδίες και τις Ολυμπιακές Επιτροπές.
Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα νόμιμα και δίκαια αιτήματα των Αθλητικών
Ομοσπονδιών σε σχέση με το υπό συζήτηση αθλητικό νομοσχέδιο, το οποίο πλήττει τη μακρόχρονη,
ανιδιοτελή και άκρως επιτυχημένη ενασχόληση των παραγόντων του αθλητισμού, τότε τα μέλη της
ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., προτίθενται να υποβάλλουν την παραίτηση τους στον Πρωθυπουργό της
χώρας.
Τώρα, γιατί απειλούν να παραιτηθούν όλοι?
Διότι η ΕΟΕ μετατρέπεται σε Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία???

Οι πρόεδροι Ομοσπονδιών που επηρεάζονται από τις αλλαγές στον αθλητικό νόμο
SPORT24, Επιμέλεια: Κώστας Χολίδης, Δημοσίευση: 07 Οκτ. 2019

Το υπό διαβούλευση μίνι αθλητικό νομοσχέδιο βάζει τέλος στις προεδρικές θητείες πολλών,
επί της ουσίας όμως δεν τους "τελειώνει" από τις Ομοσπονδίες.
Αλλαγές τουλάχιστον στα πρόσωπα που θα βρίσκονται στις θέσεις των προέδρων σε πολλές
Ομοσπονδίες αναμένεται να φέρει το μίνι αθλητικό νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί για
διαβούλευση, εάν φυσικά φτάσει μέχρι την ψήφισή του.
Ουσιαστικά, σε σχέση με το νόμο Βασιλειάδη, αυτό που αλλάζει είναι
αριθμός στις θητείες των προέδρων των διοικητικών συμβουλίων.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις εξακολουθεί να υπάρχει περιορισμός
στις θητείες των μελών των διοικητικών συμβουλίων των αθλητικών
ομοσπονδιών, όμως διευρύνεται αρκετά το δικαίωμα συμμετοχής τους στις
διοικήσεις των ομοσπονδιών, καθώς προβλέπεται ότι το ίδιο πρόσωπο μπορεί
να εκλεγεί τρεις (3) φορές Πρόεδρος αθλητικής ομοσπονδίας και επιπλέον
δύο (2) φορές σε οποιαδήποτε άλλη εκτελεστική θέση της ομοσπονδίας.
Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση
για τη συγκεκριμένη τροποποίηση:
“Με τη νέα παράγραφο 7 του ν. 2725/1999 εξακολουθεί να υπάρχει
περιορισμός στις θητείες των μελών των διοικητικών συμβουλίων των
αθλητών Ομοσπονδιών, όμως διευρύνεται το δικαίωμα συμμετοχής τους
στις διοικήσεις των ομοσπονδιών, καθώς προβλέπεται ότι το ίδιο πρόσωπο
μπορεί να εκλεγεί τρεις (3) φορές Πρόεδρος αθλητικής ομοσπονδίας και
επιπλέον δύο (2) φορές σε οποιαδήποτε άλλη εκτελεστική θέση της
ομοσπονδίας, δηλαδή μπορεί να συμμετέχει εν γένει στη διοίκηση της
ομοσπονδίας επί πέντε συνολικά θητείες.
Κατ' αυτόν τον τρόπο, αφενός μεν γίνεται αξιοποίηση της προσφοράς
και της τεχνογνωσίας της ιδιαιτερότητας του αθλητισμού των διοικητικών
παραγόντων των αθλητικών ομοσπονδιών με περισσότερες θητείες,
αφετέρου δε εξασφαλίζεται η εναλλαγή των προσώπων στη διοίκηση των αθλητικών
ομοσπονδιών, ώστε να μην αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα της ασκούμενης διοικήσεως”.

Θα παρακολουθήσουμε την όλη υπόθεση από την αρχή των συζητήσεων επί του
νομοσχεδίου μέχρι και μετά το τέλος τους, που είναι η ψήφιση, η εφαρμογή του και οι
αντιδράσεις των θιγομένων εντός και εκτός Ελλάδας!
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ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ
Πάμε τώρα στο πρακτικό κομμάτι της συγκεκριμένης αλλαγής. Για όσους γνωρίζουν πρόσωπα
και καταστάσεις στον ελληνικό αθλητισμό γίνεται εύκολα αντιληπτό πως αρκετοί από τους προέδρους των Ομοσπονδιών θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις θέσεις με την ολοκλήρωση της τρέχουσας
θητείας τους.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παραγόντων οι οποίοι έχουν φτάσει ή και ξεπεράσει τις τρεις
θητείες τους ως πρόεδροι σε διάφορες Ομοσπονδίες, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν εκλογές
μέσα στο 2020. Τα εύκολα ονόματα που έρχονται στο μυαλό κάποιων είναι αυτά του Γιώργου
Βασιλακόπουλου και του Δημήτρη Διαθεσόπουλου οι οποίοι επί σειρά ετών έχουν διατελέσει
πρόεδροι στην ΕΟΚ και την ΚΟΕ αντίστοιχα.
Ωστόσο, δεν είναι οι μόνοι αφού το ίδιο ισχύει για πολλούς ακόμα. Παραδείγματα της
συγκεκριμένης κατηγορίας αποτελούν οι Θανάσης Βασιλειάδης (Γυμναστική), Αντώνης
Δημητρακόπουλος (Ιστιοπλοΐα), Γιάννης Καρράς (Κωπηλασία), Ισίδωρος Κούβελος (Ιππασία),
Μανώλης Κολυμπάδης (Πινγκ πονγκ), Μανώλης Κατσιαδάκης (Ξιφασκία) και Αντώνης
Νικολόπουλος (Κανόε Καγιάκ). Οι περισσότεροι είτε έχουν συμπληρώσει ήδη την τρίτη τους θητεία
είτε βρίσκονται στην τελευταία τους.
ΤΟΥΣ ΑΛΛΑΖΕΙ, ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ
Η ουσία όλων των παραπάνω είναι πως οι περισσότεροι εκ των νυν προέδρων στις αθλητικές
Ομοσπονδίες θα αλλάξουν αφού στις επόμενες εκλογές δεν θα έχουν δικαίωμα να κατέβουν ως
υποψήφιοι πρόεδροι.
Κάποιοι εξ αυτών έχουν το δικαίωμα να κατέχουν ξανά εκτελεστικές θέσεις μέχρι και για δύο
ακόμα θητείες. Επιπρόσθετα κανένας δεν τους απαγορεύει να είναι απλά μέλη ενός Δ.Σ.
οποιασδήποτε αθλητικής ομοσπονδίας για όσο εκλέγονται χωρίς όμως να κατέχουν κάποια εκτελεστική θέση.
Επί της ουσίας θα μπορούν να υποστηρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, αρκεί να βρίσκονται
ως μέλη στο Δ.Σ. και ο άνθρωπος που θα κάθεται στην καρέκλα του προέδρου να αποτελεί άτομο
της δικής τους εμπιστοσύνης.
Βέβαια, όλα τα παραπάνω είναι θεωρητικά αφού το νέο μίνι αθλητικό νομοσχέδιο βρίσκεται
ακόμα υπό διαβούλευση και δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές μέχρι να φτάσει στη Βουλή για
την ψήφισή του.

Τέλος, σχετικά και με τον πρόεδρο της ΠΟΠΚ Θύμιο Περσίδη τι γίνεται?
Αν μια αναγνωρισμένη από τη ΓΓΑ ομοσπονδία ΔΕΝ πληροί κάποια διάταξη του αθλητικού νόμου,
τότε η μεγαλύτερη τιμωρία της είναι να αρθεί η αθλητική της αναγνώριση από τη ΓΓΑ!
Η ΓΓΑ παρανόμως δεν έχει αναγνωρίσει την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε!
Άλλη ομοσπονδία παραδοσιακού καράτε ΔΕΝ μπορεί να ιδρυθεί βάσει του αθλητικού νόμου, αφού
ήδη υπάρχει η ΠΟΠΚ!
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (ΕΛΟΚ) ΔΕΝ κάνει παραδοσιακό καράτε!
Συνεπώς, η ΓΓΑ ΔΕΝ μπορεί καν να αγγίξει την ΠΟΠΚ και να επιβάλει τις απόψεις της στην ΠΟΠΚ!
Για να τις επιβάλει θα πρέπει πρώτα να την αναγνωρίσει!
Ας την αναγνωρίσει και αν δεν τους αρέσει ο Περσίδης θα … του πω να παραιτηθεί!
Μέχρι τότε ο Περσίδης θα θέτει υποψηφιότητα για το ΔΣ και πρόεδρος!
Μερικοί που νομίζουν ότι ο Περσίδης μας τελείωσε, να αλλάξουν … μαξιλάρι και να γυρίσουν και
πλευρό και στον ύπνο και στο ξύπνο!
Πάντα και για όλους η απάντηση είναι www.popk.gr! Τα επόμενα για την ΕΛΟΚ και τον Γερόλυμπο!

9

Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα από τον κορυφαίο ειδικό στο Καράτε!
(με κλικ στις εικόνες κατεβάστε τα pdf στον υπολογιστή σας)

Ίδρυση και Πορεία της
ΕΟΕΚ. (1977 – 1994)

ΕΟΕΚ/WKF-ΠΟΠΚ/ITKF
(1995-2004)

Δίκες με την ΕΛΟΚ.
Επικράτηση στην
ΠΟΠΚ. (2004-2012)

Οι Δίκες με τον
Γερόλυμπο.
(2004 – 2013)

Η Πορεία του
Γερόλυμπου στο
Καράτε. (2004 – 2015)

Η Συνέχεια
Ετοιμάζεται
Τραγικές Εξελίξεις στην
ΕΛΟΚ.
(2013 – 2016)

ΕΛΟΚ: Εγκληματική
Οργάνωση με Δομή και
Ιεραρχία! ΓΓΑ: Ανίκανη
και Άχρηστη! (20142016)

ΕΛΟΚ/ΓΓΑ: Απόλυτα
Παράνομη η Σχολή
Προπονητών 2014–15

Απόλυτα Παράνομες οι
Εκλογές ΕΛΟΚ 2012
και 2016. (2014–2018)

Θα παρακολουθήσουμε την όλη υπόθεση από την αρχή των συζητήσεων επί του
νομοσχεδίου μέχρι και μετά το τέλος τους, που είναι η ψήφιση, η εφαρμογή του και οι
αντιδράσεις των θιγομένων εντός και εκτός Ελλάδας!

Βασιλακόπουλος: Προκάλεσε
εσωκομματική κόντρα στη ΝΔ!
Στέφανος Σύριγγας 08/11/2019, 16:39:04
Ο Γιώργος Βασιλακόπουλος και η κόντρα του με τον Λευτέρη Αυγενάκη
για το νέο αθλητικό νομοσχέδιο προκάλεσε εσωκομματική κόντρα στη ΝΔ! Ο
βουλευτής της ΝΔ Ευρυπίδης Στυλιανίδης άφησε αιχμές για το αθλητικό νομοσχέδιο του Λευτέρη Αυγενάκη, στηρίζοντας έμμεσα την περίπτωση Βασιλακόπουλου.
Ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και συνταγματολόγος Ευριπίδης
Στυλιανίδης (αριστερά) τόνισε εμμέσως πλην σαφώς ότι υπάρχουν ενστάσεις ακόμη και
για τη συνταγματικότητα της συγκεκριμένης διάταξης, αλλά και για μη συμμόρφωσή
της με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Έτσι ο Γιώργος Βασιλακόπουλος βρήκε έναν υποστηρικτή στο πρόσωπο του Ευριπίδη Στυλιανίδη.
Το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε εμμέσως πλην σαφώς ότι το νομοσχέδιο κινδυνεύει να
ακυρωθεί στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα ηλικιακά όρια στις Ομοσπονδίες. Αρα ο Βασιλακόπουλος
μπορεί να την… γλιτώσει και να μην μετακινηθεί από την θέση του.
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Το στέλεχος της ΝΔ, Ευρυπίδης Στυλιανίδης ανέφερε αναλυτικά στην τοποθέτηση που έκανε:
«Εγώ μελέτησα με πολλή προσοχή το νομοσχέδιο και διαφωνώ με τις αξιολογήσεις που
ακούστηκαν από την Αξιωματική Αντιπολίτευση ότι είναι fast – track, ότι είναι πρόχειρο κ.λπ. Νομίζω ότι
έχει στοιχεία τόλμης, ολιστικής προσέγγισης και ενός πνεύματος να εναρμονίσει την ελληνική
πραγματικότητα με την ευρωπαϊκή. Ως εκ τούτου, θεωρώ κύριοι Υπουργοί, ότι η δουλειά που κάνετε είναι
πολύ σημαντική δουλειά. Καμιά δουλειά δεν είναι τέλεια, αλλά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και
νομίζω ότι η σωστή η σωστή εφαρμογή του μπορεί να φέρει γρήγορα θετικά αποτελέσματα.
Η πιθανότητα ακύρωσης
Ωστόσο, επειδή ακριβώς εκτιμώ τη δουλειά που κάνετε και επειδή βλέπω ότι και εσείς είστε
ανοιχτός στη συζήτηση, θεωρώ με την ιδιότητά μου περισσότερο ως νομικού και συνταγματολόγου,
ότι πρέπει να προλάβουμε την πιθανότητα να ακυρωθεί αυτή η δουλειά και θα σας πω ακριβώς τι
ακριβώς εννοώ. Εστιάζω την παρατήρησή μου στο άρθρο 8, όπου διά νόμου επιβάλλονται κάποια
κριτήρια στις ομοσπονδίες που έχουν να κάνουν με περιορισμό θητειών, με το ηλικιακό κριτήριο και με
την αναδρομικότητα αυτού του περιορισμού.
To Σύνταγμα και το πρώτο πρόβλημα
Όπως ξέρετε, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.2725, οι ομοσπονδίες αναγνωρίζονται ως νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, άρα υπάγονται στο άρθρο 78 επόμενο του Αστικού Κώδικα. Το άρθρο 12 του
Συντάγματος αναγνωρίζει ευθέως την ελευθερία των ενώσεων, δηλαδή την αυτονομία των ενώσεων και,
αντιστοίχως, αυτό το στάτους, αυτό το καθεστώς, προστατεύεται και από το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δηλαδή η διοικητική αυτονομία των ενώσεων. Φοβάμαι, λοιπόν,
ότι εκεί εντοπίζεται ένα πρώτο πρόβλημα.
Βεβαίως, θα μου πείτε ότι η ΔΟΕ χρησιμοποιεί το όριο και το ηλικιακό και της θητείες και λοιπά,
όμως η ΔΟΕ το έχει αποφασίσει μόνη της. Δεν έχει επιβληθεί διά νόμου. Εδώ ίσως θα αναζητήσουμε και
τη λύση στο αδιέξοδο που μπορεί να δημιουργηθεί συνταγματικά και νομικά επί του θέματος.
Βασιλακόπουλος – Αυγενάκης: Απαγορεύεται η ηλικία ως κριτήριο
Επίσης, στη Συνθήκη λειτουργίας της Ε.Ε., στο άρθρο 19, παράγραφος 1 και στο άρθρο 21,
παράγραφος 1, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τα οποία, όπως ξέρετε είναι υπερνομοθετικό
δίκαιο, δηλαδή είναι ισότιμο και με το Σύνταγμα μας, απαγορεύεται η ηλικία ως κριτήριο. Το λέω
αυτό, διότι εγώ το έχω βρει μπροστά μου σε δύο fora. Το ένα είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου
εκπροσωπούμε τη χώρα μας και συχνά πρέπει να τοποθετούμαστε πάνω σε τέτοια ζητήματα και δεν θα
θέλαμε ποτέ η χώρα μας να εκτεθεί πάνω σε αυτό. Το δεύτερο είναι το forum το οποίο τρέχει τώρα, της
συνταγματικής αναθεώρησης, όπου μας απασχόλησε στο θέμα του Προέδρου και αν θέλετε στα πρακτικά
να δείτε τη νομική στοιχειοθέτηση της άποψής μου, διατύπωσα και εκεί κάποιες επιφυλάξεις.
Να μην προκαλέσει αδυναμία
Επίσης, το τρίτο σημείο είναι η αναδρομικότητα και αυτό έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με την αρχή
τις δικαιολογημένης εμπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχει έναντι της Πολιτείας, που είναι επίσης μια
συνταγματικά προβλεπόμενη αρχή. Εντοπίζω αυτήν την τυπική αδυναμία, γιατί εσείς, κύριε Υπουργέ,
πρώτος την εντοπίσατε και είπατε ότι είστε δεκτικός σε παρατηρήσεις και από τα κόμματα και από τους
βουλευτές και πιστεύω ότι είχατε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και θα ήταν άδικο και για τη δουλειά που
κάνατε, αυτό το σημείο να αποτελέσει αδυναμία για να υιοθετηθούν περισσότερο οι κακοπροαίρετες
κριτικές από την ουσία που ρυθμίζει το νομοσχέδιο, η οποία είναι πραγματικά εκσυγχρονιστική, ολιστική
και τολμηρή, γιατί τα βάζετε με θέματα και με κέντρα και καταστάσεις που κανείς μέχρι τώρα δεν τόλμησε
να τα βάλει.
Ένας τρόπος θεραπείας - και επανέρχομαι σε αυτό - θα ήταν να ενθαρρύνετε τις ίδιες τις
Ομοσπονδίες να αυτοπεριορίσουν την εξουσία ή τη διάρκεια προσώπων και να μην το κάνετε εσείς διά
νόμου, ώστε έτσι να στερήσετε την δυνατότητα σε αυτούς που θέλουν να προσβάλουν το νομοσχέδιο σας
εκ των υστέρων είτε στα ελληνικά είτε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
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Το λέω αυτό καλοπροαίρετα, διότι ακριβώς εκτιμώ την πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει και
πιστεύω, ότι αυτή η δουλειά πρέπει να φέρει γρήγορα αποτελέσματα.

Αθλητικό νομοσχέδιο:
Υπερψηφίστηκε επί της αρχής
Κώστας Παπαδόπουλος 11/11/2019 23:42:
Το αθλητικό νομοσχέδιο του Αυγενάκη έγινε δεκτό επί της αρχής, κατά πλειοψηφία, με
μοναδικά «όχι» αυτά του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Ιωάννη Μπουρνού, και της ειδικής αγορήτριας του
ΜέΡΑ 25, Σοφίας Σακοράφα.
Η ευρύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιτεύχθηκε με την συνδρομή του ΚΙΝΑΛ.
Την Τετάρτη θα υπάρξει συνέχεια στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και την Παρασκευή
θα γίνει Νόμος του κράτους στην Ολομέλεια της Βουλής, παρά τις αντιδράσεις εκπροσώπων των
Αθλητικών Ομοσπονδιών.
Αθλητικό νομοσχέδιο: Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης,
στην ομιλία του ανέφερε:
«Ολοκληρώθηκε η ακρόαση φορέων, αλλά και η δεύτερη ανάγνωση του νέου Νομοσχεδίου, το
οποίο αποτελεί τομή για τον αθλητισμό. Για τον αθλητισμό που οραματιζόμαστε για τη χώρα μας. Θέλω
να ευχαριστήσω τους Ολυμπιονίκες, τους πρωταθλητές όλο το υγιές στοιχείο του ελληνικού αθλητισμού,
που έστειλε ένα δικό του μήνυμα: ότι επιτέλους θέλουμε αλλαγή σελίδα», είπε αρχικά ο υφυπουργός
Αθλητισμού και συνέχισε: «Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους, όλων των κομμάτων, που
με το δικό τους τρόπο συμβάλουν στο να καταλήξουμε σε ένα νομοθέτημα, εξαιρετικά χρήσιμο,
λειτουργικό, που θα συμβάλει σε έναν αθλητισμό που ζητά και έχει ανάγκη η χώρα μας. Ενίσχυση του
μαζικού, ερασιτεχνικού αθλητισμού, του σωματειακού, αλλά και από την άλλη θα υπηρετεί το σχεδιασμό
μίας ενιαίας εθνικής στρατηγικής για τον αθλητισμό στη χώρα μας.
Σε αυτή την προσπάθεια, η συμβολή όλων είναι απολύτως απαραίτητη. Γι’ αυτόν τον λόγο θέλω να
πω ότι με λογική, με σύνεση, αλλά κυρίως με ωριμότητα προχωρούμε να αντιμετωπίσουμε τα στημένα
παιχνίδια στη χώρα μας, κυρώνοντας τη σύμβαση Macolin. Προχωρούμε με βήματα μετρημένα στην
αντιμετώπιση της βίας, μία μάστιγα που θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά από πολλούς και συμμετοχή και
ευθύνη από πολλούς. Θα αντιμετωπίσουμε τη διοικητική αναζωογόνηση των ομοσπονδιών της χώρας μας,
να αξιοποιήσουμε τους Ολυμπιονίκες της Ελλάδας, αλλά και από την άλλη να μετεξελίξουμε την Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ευέλικτο, λειτουργικό και χρήσιμο. Η
προσπάθεια θέλει μεγάλη βοήθεια, γι` αυτό το λόγο και σήμερα η παρουσία όλων των εκπροσώπων των
φορέων ήταν εξαιρετικά σημαντική και οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η δουλειά συνεχίζεται, οι
προτάσεις που κατατέθηκαν θα αξιολογηθούν και μέχρι την Παρασκευή που θα έχουμε στην Ολομέλεια
το νομοσχέδιο υπάρχει δρόμος να γίνουν αρκετές βελτιώσεις».

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, έρχονται προσφυγές …
15/11/2019

Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Βουλή το αθλητικό νομοσχέδιο για την κύρωση
σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης Magglingen/Macolin που υπογράφηκε την 18η
Σεπτεμβρίου του 2014 σχετικά με την χειραγώγηση αθλητικών αγώνων, τα μέτρα για την
αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, αλλά και τις αλλαγές στις ομοσπονδίες με την
θέσπιση ορίων. Έρχονται προσφυγές από τους προέδρους ομοσπονδιών που θίγονται…
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Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση.
Καταψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25.
Ψηφίστηκαν επίσης τα 20 άρθρα του νομοσχεδίου, το σύνολό του και οι δύο
τροπολογίες, οι οποίες και ενσωματώθηκαν στο κύριο σώμα του σχεδίου νόμου.
Επί του συνόλου, ψηφίστηκε από Ν.Δ. και Κίνημα Αλλαγής, καταψηφίστηκε από
τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ «παρών» ψήφισαν Ελληνική Λύση και ΜεΡΑ25.

Επί των άρθρων κάθε κόμμα εξέφρασε απόψεις, ενώ ειδικά το άρθρο που
αφορά τα όρια στις θητείες των μελών των Δ.Σ. των ομοσπονδιών, «πέρασε»
μόνο με τις ψήφους της Ν.Δ.

Νωρίτερα στην Ολομέλεια ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης,
ανακοίνωσε αλλαγές-βελτιώσεις στο αθλητικό νομοσχέδιο, αφού αποσύρθηκε η πρόβλεψη περί αναδρομικού υπολογισμού των θητειών των προέδρων και εκτελεστικών
μελών των ομοσπονδιών, οι θητείες των προέδρων περιορίζονται στις τρεις (αφαιρέθηκε η υπό προϋποθέσεις δυνατότητα τέταρτης θητείας), ενώ το όριο ηλικίας για την
εκλογή ορίζεται στα 71 χρόνια. Προστέθηκε, ωστόσο, διάταξη, που επιτρέπει την
ανάληψη καθηκόντων στις ομοσπονδίες από παράγοντες εκτός ορίου ηλικίας, εφόσον
οι θέσεις αυτές είναι μη αιρετές και αναθέτονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
Μετά τη ψήφιση του αθλητικού νομοσχεδίου και τις αλλαγές στις θητείες των
ομοσπονδιών υπάρχουν αρκετοί πρόεδροι που θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις θέσεις
τους με την ολοκλήρωση της τρέχουσας θητείας τους, αφού εκτός από αυτόν της
ΕΟΚ (Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης) Γιώργο Βασιλακόπουλο και της ΚΟΕ
(Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας) Δημήτρη Διαθεσόπουλο, το ίδιο ισχύει και για
τους Θανάση Βασιλειάδη (Γυμναστική), Αντώνη Δημητρακόπουλο (Ιστιοπλοΐα),
Γιάννη Καρρά (Κωπηλασία), Μανώλη Κολυμπάδη (Πινγκ πονγκ), Μανώλη Κατσιαδάκη (Ξιφασκία) και Αντώνη Νικολόπουλο (Κανόε Καγιάκ), καθώς είτε έχουν
συμπληρώσει ήδη την τρίτη τους θητεία είτε διανύουν την τελευταία τους.
Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν αντιδράσεις από προέδρους ομοσπονδιών
και προσφυγές στο ΣτΕ κατά του νέου αθλητικού νομοσχεδίου, μάλλον μεμονωμένες, είτε με κοινή γραμμή πλεύσης.

Θα παρακολουθήσουμε την όλη υπόθεση από την αρχή των συζητήσεων επί του
νομοσχεδίου μέχρι και μετά το τέλος τους, που είναι η ψήφιση, η εφαρμογή του και οι
αντιδράσεις των θιγομένων εντός και εκτός Ελλάδας!
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Κατά την ταπεινή και μη νομική άποψή μου και μόνο με το
απλό αίσθημα δικαίου του απλού Έλληνα Πολίτη, το οποίο
προφανώς τίθεται στην κρίση του Συμβουλίου της
Επικρατείας με τη μελλοντική του απόφαση, οι περιορισμοί
στις θητείες και την ηλικία των μελών ενός αιρετού

διοικητικού συμβουλίου εκτός από το ότι αποτελούν
ανεπίτρεπτους περιορισμούς στο δικαίωμα εκλέγεσθαι των
συγκεκριμένων ατόμων (που είναι λίγα!), αποτελούν επί
πλέον και ανεπίτρεπτο περιορισμό στο δικαίωμα εκλέγειν
δια της ψήφου προτίμησης και εμπιστοσύνης του στον
Έλληνα Πολίτη και άρα στον Ελληνικό Λαό
(που είμαστε όλοι!).
Μήπως αποφασίζουν … Φασιστοειδή???
Μήπως και να κόβουμε το χέρι στους … κλέφτες???
Και αν είναι μέλη ΔΣ ομοσπονδίας,
να τους κόβουμε … και τα δύο χέρια!
Και αν είναι Πρόεδροι, να τους κόβουμε … και τα πόδια!
Τι λένε γι’ αυτά οι … Πρωταθλητές???
Θα δούμε τι θα γίνει!!!
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