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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προς ενημέρωση των σωματείων-μελών της Ε.Ο.Π. εν όψει της επερχόμενης Γενικής
Συνέλευσης της Ε.Ο.Π. και προς αποκατάσταση της αλήθειας σε σχέση με τις αναλήθειες και
που συστηματικά καλλιεργούνται από ορισμένους τον τελευταίο χρόνο σχετικά με τη
διαχειριστική εικόνα της Ομοσπονδίας αναφέρουμε συνοπτικά, με σοβαρότητα και ευθύνη τα
εξής, τα οποία αποδεικνύονται οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν:











Η μηνυτήρια αναφορά για τα αναφερόμενα πλαστά και εικονικά τιμολόγια του έτους
2003 κατέληξε σε αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου.
Η πρόταση μομφής που κατατέθηκε στα τέλη του 2015 από σωματεία της μειοψηφίας
με καταγγελίες για κακοδιαχείριση της τότε διοίκησης, και για ανέμπνευστη,
κρατικοδίαιτη και μίζερη πολιτική απορρίφθηκε.
Η αγωγή σωματείων της μειοψηφίας, που είχαν υποβάλει την πρόταση μομφής, για την
ακύρωση της απόρριψης της πρότασης μομφής απορρίφθηκε με δικαστική απόφαση,
δηλαδή επικυρώθηκε και δικαστικά η απόρριψη της πρότασης μομφής.
Η αίτηση σωματείων της μειοψηφίας για έκδοση προσωρινής διαταγής για να μη
διεξαχθεί η αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση στις 24.9.2016 απορρίφθηκε και η συζήτηση
της αίτησης των ίδιων σωματείων για την έκδοση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων
ματαιώθηκε, καθώς τα αιτούντα σωματεία δεν ήταν καν παρόντα κατά τη συζήτηση της
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.
Η μηνυτήρια αναφορά που υποβλήθηκε κατόπιν του ελέγχου του Ελεγκτικού της
Συμβουλίου της Γ.Γ.Α. στην Ε.Ο.Π. για τα έτη 2012, 2013 και 2014 και που οδήγησε σε
προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση της διάπραξης των αδικημάτων της
παράβασης καθήκοντος και της απιστίας αρχειοθετήθηκε με αποφάσεις της
Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών στις 7.6.2017 και της Αντεισαγγελέως Εφετών στις
21.6.2017, καθώς δεν διαπιστώθηκε ότι προκύπτουν ενδείξεις για διάπραξη
οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης. Ειδικότερα σχετικά με την καταγγελλόμενη ως τάχα
παράνομη (!) απασχόληση του ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ Λάμπρου Βασιλόπουλου, έγινε δεκτό ότι
αυτός πληρούσε όλες τις απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις για την απασχόλησή
του στην Ε.Ο.Π., ενώ σχετικά με την καταγγελλόμενη ως τάχα παράνομη μη διεξαγωγή
διαγωνισμών για την ανάδειξη οικονομικότερου γραφείου ταξιδίων για τα έτη 2013 και
2014 έγινε δεκτό ότι στην πραγματικότητα από την ίδια την Έκθεση Ελέγχου του
Ελεγκτικού Συμβουλίου της Γ.Γ.Α. προκύπτει ότι έγιναν διαγωνισμοί, που απλώς
κηρύχθηκαν άγονοι, χωρίς όμως αυτό να απαγορεύεται και χωρίς οι δαπάνες να είναι
υπερβολικές ή εκτός των ορίων της χρηστής διαχείρισης.
Η μηνυτήρια αναφορά-καταγγελία του σωματείου Π.Ε.Σ.Α. Αστέρας για τα φύλλα αγώνα
του αγώνα ποδηλασίας Athens Track Grand Prix του 2013 που οδήγησε σε
προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση της διάπραξης του αδικήματος της
πλαστογραφίας αρχειοθετήθηκε με αποφάσεις του Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών στις
26.10.2017 και του Αντεισαγγελέως Εφετών στις 21.12.2017, καθώς δεν διαπιστώθηκε
ότι προκύπτουν ενδείξεις για διάπραξη οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης. Μάλιστα, στις
αποφάσεις αυτές έγινε δεκτό ότι τα επίμαχα φύλλα αγώνα δεν φέρουν πουθενά γνήσια
γραφή ή υπογραφή των τεσσάρων μελών της αγωνοδίκου επιτροπής ούτε όμως και
έχουν χαραχθεί από τον τότε Πρόεδρο Αθανάσιο Τερζή ή τον τότε Γενικό Γραμματέα
Διονύσιο Λιατσή.







Ως προς την υποτιθέμενη οφειλή της Ε.Ο.Π. προς το Ο.Α.Κ.Α., για όλη την υποτιθέμενη
αυτή οφειλή μέχρι τα τέλη του 2016 υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα για ποσό
948.596,96 ευρώ, χωρίς να υπάρχει μέχρι και σήμερα απόφαση σε βάρος της Ε.Ο.Π. για
την καταβολή οποιουδήποτε ποσού. Αντίθετα, έχει εκδοθεί απόφαση που δικαιώνει την
Ε.Ο.Π. σε αγωγή του Ο.Α.Κ.Α. για τα γραφεία, την αίθουσα εκδηλώσεων και τον
αγωνιστικό χώρο με αιτούμενο ποσό 416.530,48 ευρώ, υπάρχει ερημοδικία (μη
παράσταση) του Ο.Α.Κ.Α. σε αγωγή του για υπηρεσίες ντόπινγκ με αιτούμενο ποσό
128.765,43 ευρώ, ενώ ευελπιστούμε για θετική εξέλιξη και στις υπόλοιπες υποθέσεις με
το Ο.Α.Κ.Α. που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων. Επισημαίνουμε ενδεικτικά ότι για
καμία από τις αναφερόμενες συμβάσεις για τα δικαστήρια αυτά δεν έχει προσκομιστεί,
μολονότι ζητήθηκε, ούτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ.Α. για τη
σύναψη ή έγκρισή της ούτε απόφαση του αρμόδιου Υπουργού για έγκριση μιας τέτοιας
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ.Α.
Ως προς την υποτιθέμενη οφειλή της Ε.Ο.Π. προς το Δημόσιο, έχει εκδοθεί προσφάτως
(εντός του 2018) απόφαση διοικητικού δικαστηρίου που δικαιώνει την Ε.Ο.Π. σε αίτησή
της για ρύθμιση της οφειλής της προς το Δημόσιο, γεγονός που σημαίνει ότι η Ε.Ο.Π.
δεν έχει το παραμικρό χρέος στο Δημόσιο για τα έτη μέχρι και το 2016. Σε εκκρεμότητα
παραμένει μόνο η οφειλή των φόρων για το 2017 συνολικού ύψους 25.982,31 ευρώ,
που έχουν ρυθμιστεί για να καταβληθούν σε 24 μηνιαίες δόσεις. Κατόπιν τούτου, η
Ε.Ο.Π. ήδη έλαβε από τη Δ.Ο.Υ. φορολογική ενημερότητα χωρίς καμία παρακράτηση
για την είσπραξη επιχορήγησης από την Ε.Ο.Ε.
Να σημειωθεί επίσης ότι στα προαπαιτούμενα που είχαν ζητηθεί άτυπα και προφορικά
από το Υφυπουργείο για την απαρχή οικονομικής επιχορήγησης προς την Ε.Ο.Π. ήταν
να χρησιμοποιηθούν ορκωτοί λογιστές (έχουμε πάρει σχετική απόφαση πριν 1,5 μήνα)
και να επιτευχθεί το ακατάσχετο από τη Δ.Ο.Υ. (πράγμα το οποίο επίσης επετεύχθη,
αφού πλέον δεν υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο, παρά μόνο η
ανωτέρω
αναφερόμενη ρυθμισμένη οφειλή ύψους 25.982,31 ευρώ, όπως
αποδεικνύεται και από το συνημμένο αρχείο).
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