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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΟ Νο9/07-04-2021
Στην Αθήνα 07-04-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση
μέσω τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ.
Αθανάσιου Σταθόπουλου.
Παρόντες: Αθανάσιος Σταθόπουλος, Ειρήνη Αϊνδιλή, Αβραάμ Σαπρανίδης, Ειρήνη
Μανδραβέλη, Κωνσταντίνος Πανταζής, Κωνσταντίνα Δήμα, Θεμιστοκλεία
Γεωργία Χαρίτου, Σταυρούλα Κουβάτσου, Ελένη Μιχοπούλου, Ιωάννης
Παυλάκης, Νικόλαος Προβιάς, Σπυρίδων Σκλάβος, Ελένη Τζαβάρα, Χρήστος
Ψαθάς, Απόστολος Κουταβάς
Απών:

Δημήτριος Τσεγκέλης

Στην συνεδρίαση συμμετείχε και ο νομικός σύμβουλος της ΕΓΟ κ. Ιωάννης Μούτλιας
1ο ΘΕΜΑ: «Επιστολή καταγγελιών 22 πρώην αθλητών-τριών»
Ο Πρόεδρος ενημερώνει για τη λήψη της επιστολής καταγγελιών από αθλητές και
αθλήτριες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το δικηγορικό γραφείο το οποίο τους
εκπροσωπεί. Επισημαίνει ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα η προϊσταμένη της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών Σωτηρία Παπαγεωργοπούλου έδωσε εντολή για τη διενέργεια
προκαταρκτικής έρευνας για την εν λόγω καταγγελία. Την προκαταρκτική θα διενεργήσει
ο εισαγγελέας Απόστολος Ανδρέου. Στη συνέχεια δίνει το λόγο στο νομικό σύμβουλο για
να συμβουλεύσει το σώμα ως προς τις περαιτέρω ενέργειες της ομοσπονδίας. Ο κ.
Μούτλιας αρχικά αναφέρει ότι ήταν αναμενόμενο να κινηθεί η εισαγγελία Αθηνών και να
διατάξει προκαταρκτική εξέταση. Νομικά θεωρεί ότι το κείμενο της ενυπόγραφης
καταγγελίας των 22 πρώην αθλητών-τριών είναι παντελώς αόριστο και ανεπίδεκτο
οποιοσδήποτε δικαστικής κρίσης. Είναι αόριστο γιατί δε μνημονεύει σε κανένα σημείο της
πολυσέλιδης επιστολής συγκεκριμένα περιστατικά σε χρόνο, τόπο και ποιο ήταν το
υποκείμενο που είχε ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά. Κατά συνέπεια θεωρεί ότι έτσι όπως
είναι διατυπωμένη η εν λόγω επιστολή αφενός μεν κάνει τεράστια ζημιά στη γυμναστική,
στην ομοσπονδία γυμναστικής και ειδικότερα στην ενόργανη γυμναστική αφετέρου θα

ΑΔΑ: 6ΣΗ7469ΗΦ1-ΝΔ0

πρέπει εμείς με κινήσεις μας να ζητήσουμε από τις καταγγέλλουσες να μας
προσδιορίσουν, να μας ονοματίσουν συγκεκριμένα περιστατικά. Εάν δεν το πράξουν αυτό
τότε έχουμε μια ακραία συκοφαντική επίθεση ενάντια στην ομοσπονδία μας και αυτό
είναι το άμεσο ζητούμενο για το οποίο πρέπει να ενεργήσουμε ζητώντας τους να μας
κάνουν συγκεκριμένα τα περιστατικά τα οποία καταγγέλλουν όποια και αν είναι αυτά
άσχετα αν έχουν παραγραφεί ή δεν έχουν παραγραφεί. Για την Επιτροπή Φιλάθλου
Ιδιότητας επισημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα παραγεγραμμένο. Μπορούν οι εν λόγω
αθλητές και αθλήτριες να αποταθούν και απευθείας να καταγγείλουν, το περιστατικό ή τα
περιστατικά, στην ΕΦΙΠΗΔ της Ολυμπιακής Επιτροπής. Η ομοσπονδία ταυτόχρονα με
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν υπάρχουν προπονητές ή προπονήτριες ή
οποιοδήποτε άλλο προσωπικό στη δύναμη της ομοσπονδίας σήμερα και οι οποίοι
εμπλέκονται σε τέτοιου είδους περιστατικά να λάβουν ποινές όπως αυτές προσδιορίζονται
στα σχετικά άρθρα του κατάστικτού της ομοσπονδίας. Προτείνει ότι η ομοσπονδία θα
πρέπει να κινηθεί παράλληλα, με τις υπόλοιπες αρχές, για τη διερεύνηση των καταγγελιών.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να σχηματιστεί μία τριμελή επιτροπή απαρτιζόμενη από μέλη
του ΔΣ, η οποία θα αναλάβει να καλέσει τις καταγγέλλουσες να δώσουν λεπτομέρειες για
τα περιστατικά που αναφέρουν. Σε ερωτήματα μελών του ΔΣ ο κ. Μούτλιας απαντά ότι:
- νομιμοποιούμαστε να καλέσουμε τους καταγγέλλοντες παρόλο που δεν πρόκειται
για εν ενέργεια αθλητές-τριες ώστε να λάμψει η αλήθεια και να τιμωρηθούν οι
τυχόν υπαίτιοι και όχι η ίδια η ελληνική Γυμναστική στο σύνολό της
- δεν είναι απαραίτητο να ενημερώσουμε την εισαγγελία για τις ενέργειες μας, αφού
σε κάθε περίπτωση αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι χρειάζεται οτιδήποτε από την
ομοσπονδία ως προς τη διερεύνηση των καταγγελιών θα το πράξει μέσω κλήτευσης.
- με απόφαση του ΔΣ σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος, το περιστατικό
παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή της ομοσπονδίας για περαιτέρω διερεύνηση
και επιβολή ποινών.
Στη συνέχεια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν την άποψη ότι πέρα από τις
καταγγελίες οι οποίες τοποθετούνται στο παρελθόν, σαν νεοεκλεγέν συμβούλιο θα πρέπει
να προχωρήσουμε σε ενέργειες οι οποίες θα διασφαλίζουν την αποφυγή τυχόν
περιστατικών όπως αυτά που περιγράφουν οι καταγγέλλουσες. Μετά από συλλογική
συζήτηση το σώμα ομόφωνα αποφασίζει τα εξής:
- Το Δ.Σ. εκφράζει την ισχυρή βούλησή του για πλήρη διαλεύκανση όλων των
καταγγελιών και θα συνδράμει τους πρώην αθλητές-αθλήτριες προς αυτή την
κατεύθυνση, για να έρθουν όλα στο φως και να μη μείνει καμία σκιά πάνω από το
άθλημα της Γυμναστικής.
- Μετά από εισήγηση του νομικού συμβούλου κ. Μούτλια Ιωάννη, το σώμα ομόφωνα
εγκρίνει τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπή Διερεύνησης των Καταγγελιών,
αποτελούμενη από την Α’ Αντιπρόεδρο κα. Ειρήνη Αϊνδιλή, τη Γ’ Αντιπρόεδρο κα.
Ειρήνη Μανδραβέλη και την Ταμία κα. Θεμιστοκλεία Γεωργία Χαρίτου ως τακτικά
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μέλη. Την Ειδική Γραμματέα κα. Κωνσταντίνα Δήμα και το Μέλος κα. Ελένη
Μιχοπούλου ως αναπληρωματικά μέλη.
Η Επιτροπή Διερεύνησης των Καταγγελιών τίθεται στη διάθεσή κάθε ενός από τους
καταγγέλλοντες και επιφορτίζεται με την αρμοδιότητα να έλθει σε επικοινωνία μαζί
τους, ώστε εκείνοι να μπορέσουν να παράσχουν, με απόλυτη εμπιστευτικότητα,
συγκεκριμένα στοιχεία αναφορικά με τα πρόσωπα, τον χρόνο, τον τόπο και τις
συνθήκες τέλεσης των καταδικαστέων πράξεων που καταγγέλλουν, προκειμένου η
Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία να προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση των
πραγματικών
περιστατικών
και
να
επιβάλει
τυχόν
κυρώσεις.
Ζητούμε από τους καταγγέλλοντες πρώην αθλητές-αθλήτριες να βοηθήσουν την
Επιτροπή στο έργο της, παρουσιάζοντας όσα στοιχεία διαθέτουν, ώστε να λάμψει η
αλήθεια και να τιμωρηθούν οι τυχόν υπαίτιοι και όχι η ίδια η ελληνική Γυμναστική
στο σύνολό της.
- Το Δ.Σ. θα συνδράμει τις εισαγγελικές Αρχές στο πλαίσιο της προκαταρκτικής
έρευνας που έχει ήδη ξεκινήσει με απόφαση του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών, εάν και εφόσον της ζητηθεί.
- Η Ε.Γ.Ο. έχει το χρέος να διαφυλάξει το κύρος και τη δημόσια εικόνα της
Γυμναστικής, η οποία έχει χαρίσει πολλές στιγμές εθνικής υπερηφάνειας στους
Έλληνες φιλάθλους και αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, προσελκύοντας
χιλιάδες μικρά παιδιά στα γυμναστήρια. Για τους παραπάνω λόγους, επίσης,
επιθυμούμε την άμεση διαλεύκανση και τεκμηρίωση των καταγγελιών, ώστε να
αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει και να μην υπάρξει καμία συκοφάντηση της
ελληνικής Γυμναστικής και των υγιών εκπροσώπων αυτής.
- Το Δ.Σ. καλεί, δε, τα πολυάριθμα μέλη της οικογένειας της ελληνικής Γυμναστικής,
τα σωματεία, τους προπονητές, τους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες, καθώς και
τους γονείς τους, να συνεχίσουν να περιβάλλουν τα αθλήματα της Γυμναστικής με
την ίδια αγάπη και τον ίδιο ζήλο όπως έκαναν έως τώρα. Είναι τα υγιή κύτταρα, που
οφείλουμε να προστατεύσουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Σχετική ανακοίνωση με τις παραπάνω αποφάσεις να αναρτηθεί άμεσα στην επίσημη
ιστοσελίδα της ομοσπονδίας.
Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος προτείνει η ομοσπονδία να εκπροσωπείται στα ΜΜΕ αναφορικά
με το θέμα των καταγγελιών από το νομικό σύμβουλο κ. Μούτλια Ιωάννη. Το σώμα
ομόφωνα εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Σταθόπουλος

Κωνσταντίνος Πανταζής
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Ειρήνη Αϊνδιλή
Αβραάμ Σαπρανίδης
Ειρήνη Μανδραβέλη
Κωνσταντίνα Δήμα
Θεμιστοκλεία Γεωργία Χαρίτου
Σταυρούλα Κουβάτσου
Ελένη Μιχοπούλου
Ιωάννης Παυλάκης
Νικόλαος Προβιάς
Σπύρος Σκλάβος
Ελένη Τζαβάρα
Χρήστος Ψαθάς
Κουταβάς Απόστολος

