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                                         01/12/2019 
 
Προς 
- Σωµατεία – Μέλη ΟΜΑΕ 
- Δηµοσιογράφους  
- Πάντα ενδιαφερόµενο  
 
 

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 
Της Παναγιώτας Δελαγραµµάτικα  
Αθλήτριας Μηχανοκίνητου Αθλητισµού 
Φοιτήτρια Νοµικής Σχολής Αθηνών  
Απόφοιτη Φιλολογίας Αθηνών  
Υπότροφος µετ/κού Πανεπ. Πειραιώς  
Κάτοικος Αµαρουσίου Αττικής  
 
 
Θεµα: Απάντηση στην από 28/11/19 ψευδή και ανυπόγραφη ανακοίνωση της πρώην 
διοίκησης της ΟΜΑΕ. 
 
 
Αξιότιµοι κύριοι, 
 

Είµαι αθλήτρια µηχανοκίνητου Αθλητισµού και Φοιτήτρια Νοµικής Αθηνών.  
 
               Με την από 28/11/2019 η πρώην και έκπτωτη  διοίκηση της ΟΜΑΕ, µε 
ανακοίνωσή της, επισύρει ευθύνες προς τα σωµατεία- µέλη της ΟΜΑΕ, τα οποία 
καθιστά υπεύθυνα για την δήθεν άδικη έκπτωσή της. Επίσης εµµέσως κατηγορεί και 
τους καταγγέλλοντες της πρώην διοίκησης της ΟΜΑΕ, µια εξ αυτών είµαι κι εγώ.  
 
               Επιτακτική ανάγκη δηµιουργήθηκε να αποκαταστήσω την αλήθεια µε 
αποδείξεις και να υπερασπιστώ τα σωµατεία-µέλη, που αδίκως κατηγορούνται για 
την συγκεκριµένη διαπιστωτική πράξη έκπτωσης.  
 
             Στην µε αριθ. Πρωτ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΑ/631678/21581/11625 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού και συγκεκριµένα στο σηµείο 3, 
αναφέρεται στο υπ.αριθ Α/2018 πόρισµα του Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, βάσει 
του οποίου διαπιστώθηκε  και η πράξη έκπτωσης των µελών ΔΣ της ΟΜΑΕ.  Ο 
Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης διενήργησε έλεγχο µετά από σχετική καταγγελία 
του πατέρα µου, Θεόδωρου Δελαγραµµάτικα στο Σώµα Ελεγκτών Δηµόσιας 
Διοίκησης, τα αποτελέσµατα του οποίου µας δικαίωσαν.  
 
        Στη σελίδα 23 (σχ1) αναφέρονται κάποιες από τις παρανοµίες του ΔΣ της 
ΟΜΑΕ, οι οποίες επιφέρουν και την κύρωση του αρθρ. 3 παρ. 7, δηλαδή την 
έκπτωση όλου του ΔΣ της ΟΜΑΕ.  Αναφέρεται επίσης ότι διενεργήθηκαν εκλογές µε 
σωµατεία που δεν είχαν δικαίωµα ψήφου και ήταν µη αναγνωρισµένα. Ότι τα 
περισσότερα µέλη ΔΣ της ΟΜΑΕ, όπως  Μιχελακακης Δ., Παπασταθοπουλος Ν., 
Βερούτης Δ., Μεσηµέρης Ι., Σιδέρης Π., ήταν εκπρόσωποι σωµατείων που ανεκλήθη 
η αθλητική αναγνώριση και εκείνοι συνέχιζαν να διοικούν.  



	 2	

 
           Η πρώην διοικηση, θέλοντας για ακόµη µια φορά να ρίξει τις ευθύνες αλλού, 
όπως  πάντα κάνει, κατηγορεί τα σωµατεία-µέλη  ως υπεύθυνα της έκπτωσης, 
αποκρύπτοντας την µια και µονη αλήθεια: ότι ο έλεγχος διεπίστωσε σωρεία 
παρανοµιών στην διοίκηση της ΟΜΑΕ και µια εξ αυτών ήταν και η παράβαση του 
άρθρ. 3  παρ.3, όπου στο διοικητικό της συµβούλιο είχε και τις δυο θητείες 2014/ 
2016 πρόσωπα µε κωλύµατα. Ιδετε το σχ1 που αναφέρει την παράβαση αυτή. 
 
         Ο έλεγχος του Επιθεωρητή  έγινε µονο για αγωνοδίκες, γιατί η ΓΓΑ δεν είχε 
κανέναν άλλο  κατάλογο διαιτητών, παρά µονο αυτόν, κατά παράβαση του ΠΔ 
104/2014 και 4/2018. Αν είχε κάνει πλήρη έλεγχο, τα κωλυµατούχα πρόσωπα θα 
ήταν  περισσότερα.  
 
          Στην ανακοίνωσή της τονίζει µε µεγάλα και φωτεινά γράµµατα ότι δήθεν  
ΜΟΝΟ για παρανοµιες των σωµατείων έγινε η έκπτωση και για κανέναν άλλον λόγο. 
Αν ετίθετο θέµα παράβασης των σωµατειων, τοτε την έκπτωση θα την είχαν υποστεί 
τα ΔΣ αυτών και οχι η ΟΜΑΕ.  
 
           Για ακόµη µια  φορά προσπαθούν µε ψέµατα να αποποιηθούν ευθύνες και το 
χειρότερο όλων είναι  ότι  κατηγορουν ως υπεύθυνα τα σωµατεία,  που µέχρι τωρα 
τους στηρίζουν, τους ψηφίζουν, υπέγραψαν για την πρόταση της διοικουσας 
επιτροπης και τους απαλλάσσουν κάθε χρόνο στους οικονοµικούς απολογισµούς. 
Πως ειναι δυνατόν να απαγορεύεται στα µέλη ΔΣ των σωµατείων να εχουν πρόσωπα 
µε κώλυµα και στο ΔΣ της ΟΜΑΕ να µην απαγορεύεται; Μπορούσαν δηλαδή ο κ 
Καρκάνης, κ Μανώλης, κ Πασαλης, κ Παπασταθοπουλος, κ Μεσηµερης, κ Τσιγκρης, 
κ Κυριτσης κλπ να ειναι αγωνοδικες και ΔΣ ΟΜΑΕ, αλλα στα σωµατεία οχι; Κατά 
την πρωην διοίκηση, το άρθρο 21 του Ν 2725/99 που απαγορεύει και στο ΔΣ της 
εκάστοτε αθλητικής οµοσπονδίας να περιλαµβάνει   διαιτητές, δεν αφορά την 
ΟΜΑΕ. Έχουν πάρει εξαίρεση από την σηµαία µόνοι τους! Το άρθρο 21 του Ν 
2725/99 απαγορεύει ρητά και στο ΔΣ της αθλητικής οµοσπονδίας να απαρτίζεται από 
πρόσωπα µε τα κωλύµατα του άρθρου 3 παρ 3, δηλαδή Αγωνοδικες, Αλυταρχες, 
Κριτές, Τεχνικοί Εφοροι, χρονοµετρες κλπ. Απο 15/11/19 επιτρέπει µονο στους 
Αλυταρχες και Κριτές να εκλέγονται σε ΔΣ πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων 
(ΟΜΑΕ) σωµατείων.  
 
         Άξιο σχολιασµού είναι δε, ότι στην ανακοίνωσή τους προδικάζουν και το 
αποτέλεσµα των εκλογών, όντες  σίγουροι ότι θα ξανά εκλεγούν, απαξιώνοντας έτσι 
την ελεύθερη βούληση και κρίση των εκλεκτόρων, τους οποίους µάλιστα πρόδωσαν 
θεωρώντας τους υπεύθυνους για ότι έχουν υποστεί και τωρα µάλιστα  ζητούν από την 
ΓΓΑ να γινει η αντικατάσταση των ΔΣ όλων των σωµατείων, για να δείξουν ότι το 
πρόβληµα   είναι των σωµατείων και όχι δικό τους.  
 
         Το πρώην διοικητικό συµβούλιο της ΟΜΑΕ υπέστη  την κύρωση που ο Νόµος 
προβλέπει.  

Με ειλικρινή σεβασµό  
 
Παναγιώτα 
Δελαγραµµάτικα  
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