Ηράκλειο 19/12/2018
Επιστολή Παραίτησης του Αντώνιου-Κωνσταντίνου Χατζημιχάλη
Προς :Δ.Σ. Ο.Μ.Α.Ε.
Κύριοι,

1.Στην Γενική Συνέλευση τον Νοεμβρίου του 2016 κατά την διαδικασία διεξαγωγής των
αρχαιρεσιών υποσχέθηκα στα Σωματεία – Μέλη διαφάνεια, πράγμα το οποίο μέχρι και
σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί διότι υπάρχουν αντιρρήσεις από τα περισσότερα μέλη
του ΔΣ και τις περισσότερες φορές λάμβανα αρνητικές απαντήσεις .
2.Ζήτησα την κατάσταση των ταμειακών διαθεσίμων και υποχρεώσεις από τρίτους ,και
προς τρίτους και μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση επί του θέματος αυτού.
3.Η ομοσπονδία διοργάνωσε «ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»- «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
διεθνείς αγώνες «REGULARITY», χωρίς να ενημερώνει το ΔΣ για προϋπολογισμούςαπολογισμούς κάθε αγώνα που διοργάνωσε. Επιπλέον διοργάνωσε αγώνες «DIRT GAMES»
χωρίς τα παραπάνω προαναφερθέντα.
4.Εχω ζητήσει ότι βάσει καταστατικού ότι η Ελλανόδικος καθώς και το Πειθαρχικό να
ορίζονται από το ΔΣ πράγμα που δεν έχει γίνει, και αντ’αυτού οι αποφάσεις αυτών των
επιτροπών, ορίζουν και συχνά χειραγωγούν το άθλημα.
5. Βάσει καταστατικού το ΔΣ διορίζει τον Πρόεδρο της ΕΠ.Ακαι ο πρόεδρος της διορίζει
τους συνεργάτες του καθώς και τις επιτροπές. Mετά την παραίτηση της Κας Πασαλή τον
Ιούνιο του 2018 δεν έχει οριστεί Πρόεδρος μέχρι και σήμερα, καθώς και οι επιτροπές
παραμένουν ίδιες.τελικά, ποιος αποφασίζει και διοικεί το άθλημα? Ποιος θα επικυρώσει τα
πρωταθλήματα του 2018?Ποιός θα προκηρύξει τα πρωταθλήματα του 2019?
6.Είχα ζητήσει τα θέματα και οι αποφάσεις των Γ.Σ. να αναρτώνται στο site της
Ομοσπονδίας, το οποίο απερρίφθη.
7. Σε επιστολή σας από 10/8/2016 με Αρ. Πρωτοκόλλου 513/16 την οποία και υπογράφουν
ο Κος Μιχελακάκης ως Πρόεδρος και Κος Καρκάνης ως Γεν. Γραμματέας , ζητάτε κάθε
στέλεχος να επιλέξει ή να διατηρήσει και να ασκεί τα καθήκοντα του Αγωνοδίκη- Αλυτάρχη
ή να παραιτηθεί από αυτά προκειμένου να συμμετέχει σε ΔΣ Σωματείου, πόσο μάλλον της
στο ΔΣ τηςΟΜΑΕ. Παρ’ όλο που σας το έχω γνωστοποιήσει πολλές φορές ο Κος Νίκος
Μανώλης , εκτελεί τα καθήκοντα του Αλυτάρχη επίσημα και συγχρόνως συνεχίζει να
συμμετέχει και στο ΔΣ της Ομοσπονδίας, μέχρι σήμερα πράγμα που το απαγορεύει ο
αθλητικός νόμος σύμφωνα με την προαναφερθείσα επιστολή σας .
Επίσης στις 28/9/2018 ζητήθηκεαπο τα μέλη του ΔΣ να υποβάλλουμε υπεύθυνες
δηλώσεις σχετικά με το ασυμβίβαστο προκειμένου να κατατεθούν την Γ.Γ.Α. η οποία και τις
είχε ζήτησει , πράγμα το οποίο αρνήθηκα να υπογράψω και να σας αποστείλω το γιατί το
υπόδειγμα κειμένου που μας απέστειλε ο Γεν.Γραμματέας της Ομοσπονδίας Κος Καρκάνης,

και μας υποδείξατε να υπογράψουμε θα μπορούσε κατ’ εκτίμηση μου να θεωρηθεί
ψευδής δήλωση.
8.Ενημέρωθηκα από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κο Δημήτριο Μιχελακάκη σχετικά με
την έκθεση του Ορκωτού Λογιστή, ότι είναι απόρρητη και δεν επιτρέπονται διαρροές
πέραν του ΔΣ.Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ πλην του Κου Αποστολόπουλου και εμού έλαβαν
γνώση της έκθεσης του Ορκωτού Λογιστή.Δεν δέχτηκα να λάβω γνώση από την στιγμή που
δεν θα κοινοποιείτο στα Σωματεία Μέλη, ούτε καν ο ισολογισμός της ΟΜΑΕ με αποτέλεσμα
να μην γνωρίζουν οι αθλητές και τα Σωματεία πως έγινε η διαχείριση των χρημάτων τους,
πράγμα που είναι αντίθετο με την διαφάνεια που είχα υποσχεθεί στην ΓΣ του 2016,και
είναι επίσης αντίθετο με το καταστατικό και με το Νόμο.
9.To 2016 σαν Εξελεγκτική Επιτροπή της οποίας ήμουν και επικεφαλής μαζί με τον Κο
Φατούρο και τον Κο Μίχαλο νόμιμοι εκλεγμένοι από την Γ.Σ. του 2014, έπρεπε να
πραγματοποιήσουμε έλεγχο από 1/1/2016 έως και 20/11/2016 , προκειμένου να την
παρουσιάσουμε κατά την διάρκεια της ΓΣ για το απερχόμενο Δ.Σ. πράγμα που μας
αρνήθηκαν, με αποτέλεσμα να πάμε στην ΓΣ για αρχαιρεσίες χωρίς απολογισμό, παρ’
όλο την ένσταση μας την όποια και καταθέσαμε στο Προεδρείο της ΓΣ , που την
απέρριψαν. Ο έλεγχος του 2016 πραγματοποιήθηκε από την νεοεκλεγείσα Εξελεγκτική
Επιτροπή που εξελέγει στις 23/11/2016 και δεν είχε το δικαίωμα να πραγματοποιήσει
έλεγχο για την περίοδο πριν από την εκλογή της.
Δέχτηκα την εκλογή μου στο Δ.Σ. παρ’ όλες τις παρατυπίες οι οποίες λαμβάνουν χώρο
στους κόλπους της Ομοσπονδίας , ελπίζοντας ότι κάτι θα αλλάξει. Βλέποντας ότι η
κατάσταση παραμένει η ίδια και αντί να βελτιωθεί χειροτερεύει και μετά όλα τα
προαναφερθέντα, αναγκάζομαι να υποβάλλω από σήμερα την παραίτηση μου από μέλος
του ΔΣ της Ομοσπονδίας, και να αποχωρήσω πικραμένος και απογοητευμένος από μια
Ομοσπονδία που αλλιώς την είχα φανταστεί το 1991 όταν ξεκίνησε από την Τρίπολη.
Παρακαλώ η παρούσα επιστολή να κοινοποιηθεί στην ΓΓΑ καθώς και στα ΣωματείαΜέλη της Ομοσπονδίας.

-Με εκτίμηση-

Αντώνιος-Κωνσταντίνος Χατζημιχάλης

