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Προς το Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. 
 
 
           
Η  Δικαστική  Επιτροπή  αφού  εξέτασε  ενδελεχώς  τα  εισφερθέντα  ( από  ΕΛΑΟ  και  ΑΟΚ)  στοι-
χεία  κατέληξε  στα  εξής  συμπεράσματα  βασιζόμενη  στον  πειθαρχικό  κανονισμό  του  2019  ο  
οποίος  είναι  και  ο  ισχύων  σήμερα. 
 
Η  επιστολή  του  Δ.Σ.  της  ΕΛΑΟ,  για  την  παραπομπή  του  Α.Ο.Κ.  σε  πειθαρχικό  έλεγχο  έχει  
ημερομηνία  18-8-22  και  σε  σχέση  με  την  20-5-22  είναι  εντός  της  τρίμηνης  προβλεπόμενης  
προθεσμίας  υποβολής  καταγγελιών,  ( πειθ.καν. 2019  αρθ.2 παρ.16). 
 
Στις  15-5-22 ο  αθλητής  Δημήτριος  Κολιάκος  του  ΑΟΚ  αιτήθηκε  μέσω  του  σωματείου  του  την  
χορήγηση  FAI  Sporting  License. 
Στις  16-5-2022  το  Δ.Σ.  της  ΕΛΑΟ  σε  τακτική  του  συνεδρίαση  κατά  πλειοψηφία αποφάσισε  την 
 απόρριψη  του  αιτήματός  του  βασιζόμενο  σε  παλαιότερη  αλλά  ακόμη  εν  ισχύ,  απόφασή  του  
σχετικά  με  τις  προϋποθέσεις  χορήγησης  FAI  Sporting Licence   ( σχ. Pdf 2017-163).  Αυτή  η  
απόφαση  είχε  αποσταλεί  τότε  ( το  2017)  σε  όλα  τα  σωματεία  και  η  πρόεδρος  όπως  και  ο  
γενικός  γραμματέας  του  ΑΟΚ  παραδέχτηκαν  πως  ήταν  σχετικά  ενήμεροι. 
 
 
Στις  16 , 17  και 18-5-22  ο  ΑΟΚ  στέλνει  σύντομα  μηνύματα  υπενθύμισης  του  αιτήματός  του. 
 
 
Στις  18-5-22  ο  αθλητής  Δημήτριος  Κολιάκος, κάνει  ανάρτηση / απάντηση  στο  facebook  όπου  
μεταξύ  άλλων  αναφέρει  «  …2500 χιλιόμετρα  για  να  φτάσω  στον  1ο  αγώνα  FAI 2 world slalom  
στην  Ισπανία  για  να  μην  συμμετέχω  τελικά, αφού  η  Ελληνική  Ομασπονδία  απάντησε  αρνητι-
κά  γιατί  δεν  συμμετείχα  ή  δεν  δήλωσα  συμμετοχή  σε  αγώνα  που  δεν  διοργανώθηκε  ποτέ  
στις  Σέρρες  λόγω  έλλειψης  συμμετοχών. Συγκεκριμένα  με  συμβούλεψαν  να  πάρω  5  φίλους  
μου  και  να πάω  να  κάνω  έναν  αγώνα……..» ( εικόνα  Dimitris Koliakos 18 May  από  σχ. Pdf 7). 
 
Στο  ίδιο  χρονικό  διάστημα  σε  σχετική  σελίδα  του  facebook  δημιουργείται  ένα  κακό  κλίμα  με  
πολλές  αρνητικές  κρίσεις  και  λεκτικές  επιθέσεις  εναντίον  του  Δ.Σ.  και  της  ίδιας  της  ΕΛΑΟ   
από  διαφόρους  άλλους  «υποστηρικτές»  και  το  οποίο  συνεχίζεται  για  μέρες  ( σχ.Pdf7). 
 
 
Στις  20-5-22  και  ώρα  09.24  π.μ.  ο  ΑΟΚ  στέλνει  πάλι  μήνυμα  υπενθύμισης  του  αιτήματός  του. 
 
 
Στις  20-5-22  και  ώρα  11.01  π.μ.  το  σωματείο  ΑΟΚ  απέστειλε  την  επιστολή  (σχ. Pdf3 )  σε  
πολλά  σωματεία  μέλη  της  ΕΛΑΟ  και  σχολές  προκειμένου  να  ασκηθεί  πίεση  στο  Δ.Σ.  της  ΕΛ 
ΑΟ  για  να  αποφασίσει   θετικά  ως  προς  την  χορήγηση  FAI Sporting Licence στον  αιτούμενο  
αθλητή  του  ΑΟΚ  Δημήτρη  Κολιάκο. 
Στο  συνοδευτικό  κείμενο  της  επιστολής  του  ΑΟΚ (σχ. Pdf3 )  γίνεται  αναφορά  στο  ότι  έχει  
προωθηθεί  προ  ημερών  το  αίτημα  του  αθλητή  αλλά  ακόμη  δεν  έχει  προχωρήσει  η  έκδοση  
της  FAI  Sporting Licence  και  ότι  η  καταληκτική  ημερομηνία  για  τη  δήλωση  συμμετοχής  σε  
κάποιον  αγώνα  στο  εξωτερικό  πλησιάζει. 
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Την  ίδια  ημέρα,  20-5-22  και  ώρα  13.06 μ.μ.,  αποστέλλεται  μέσω  μειλ  η  απάντηση  από  την  
ΕΛΑΟ  (σχ.Pdf2)  όπου  υπάρχει  η  αιτιολογημένη  (σχ.Pdf 2017-163) απόρριψη  του  αιτήματος  του 
 αθλητή. 
 
 
Εκ  του  γεγονότος  ότι  από  τις  18-5-22  ο  αιτούμενος  αθλητής  είναι  ήδη  ενήμερος για  την  από-
ρριψη  του  αιτήματός  του,  όπως  επίσης  και  για  την  αιτιολόγηση αυτής  (εικόνα  Dimitris  
Koliakos 18 May  από σχ. Pdf 7)  τεκμαίρεται  ότι  την  σχετική  γνώση  την  είχαν  πλέον  και  άτομα 
 του  σωματείου  ΑΟΚ.      
 
 
Στην  επιστολή (σχ.Pdf3)  που  «κυκλοφόρησε»,  το  σωματείο  ΑΟΚ,  αναφέρει  ότι  δεν  έχει  «προ-
χωρήσει»  η  έκδοση  FAI  Sporting Licence ενώ  το  αίτημα  έχει  κατατεθεί  «προ  ημερών»  και  ότι 
 πλησιάζει  η  καταληκτική  ημερομηνία  δήλωσης  συμμετοχής  και  ζητά  σχετική  υποστήριξη  από 
 άλλα  σωματεία. 
 
 
Είναι  γεγονός  ότι  όταν  αποστέλλονταν  αυτή  η  επιστολή  (ώρα  11.01)  δεν  είχε  παραληφθεί  η  
«επίσημη»  απάντηση  της  ΕΛΑΟ  (σχ. Pdf2)  αλλά  εκ  των  προαναφερθέντων  προκύπτει  ότι  
αυτή  ήταν  ήδη  γνωστή. 
Αλλά  επίσης  είναι  γεγονός  ότι  το  σωματείο  ΑΟΚ  δεν  έστειλε  άλλη  διορθωτική  ενημερωτική   
επιστολή  προς  τα  άλλα  σωματεία  αφού  ελήφθει  η  τεκμηριωμένη  αρνητική  απάντηση  του  Δ.Σ. 
 της  ΕΛΑΟ (σχ.Pdf2). 
 
 
Έτσι  δημιουργήθηκε  και  ίσως  παρέμεινε  η  εσφαλμένη  εντύπωση  ότι  η  ΕΛΑΟ  αδικαιολογήτως 
 καθυστερεί  επί  μακρόν  να  προχωρήσει  στην  έκδοση  FAI Sporting Licence  για  τον  
συγκεκριμένο  αθλητή  ενώ  στην  πραγματικότητα  η  όλη  καθυστέρηση  ήταν 3-4 ημέρες  και  η  
αιτιολόγηση  της  απόφασης  πλήρης. 
 
 
Αυτό  λοιπόν  που  προκύπτει  είναι  ότι  το  Δ.Σ. της  ΕΛΑΟ  έλαβε  κατά  πλειοψηφία  μία  
απόφαση  την  οποία  όμως  τελικώς  δεν  έκανε  αποδεκτή  το  σωματείο  ΑΟΚ  εφόσον  
προσπάθησε  να  την  ανατρέψει  καλώντας  και  άλλα  σωματεία  προς  υποστήριξη. 
Συμφώνως  με  όσα  περιγράφονται  στον  πειθαρχικό  κανονισμό  2019  στο  άρθ.2 παρ.1 
 
 
« Οι  αθλητές,  οι  διοικητικοί  παράγοντες, οι  προπονητές, οι  εκπαιδευτές, οι  διευθυντές  
αγώνων/αλυτάρχες, οι  κριτές  και  όσα  πρόσωπα  σχετίζονται  με  οποιαδήποτε  ιδιότητα  με  τη  
διοργάνωση  και  τη  διεξαγωγή  των  αγώνων,  καθώς  επίσης  και  με  τα  σωματεία  μέλη  της  
Ομοσπονδίας,  έχουν  υποχρέωση  να  συμμορφώνονται  με  τις  διατάξεις  της  αθλητικής  
νομοθεσίας, το  καταστατικό, τους  κανονισμούς, τις  εγκυκλίους  και  τις  αποφάσεις  των  οργάνων 
 της  ομοσπονδίας  και  να  συμπεριφέρονται  στις  αθλητικές  σχέσεις  σύμφωνα  με  όσα  
υπαγορεύουν  η  ευπρέπεια,  η  ευταξία  και  η  δεοντολογία  του  ερασιτεχνικού  αγωνιστικού  
αθλητισμού  και  να  τηρούν τις  αρχές  του  φιλάθλου  πνεύματος,  των  παραδόσεων  του  
αθλητισμού  και  του  Ολυμπιακού  ιδεώδους».  
 
 
Προκύπτει  ότι  σαφώς  η  μη  συμμόρφωση  του  σωματείου  ΑΟΚ  με  την  συγκεκριμένη  απόφαση 
 του  Δ.Σ.  της  ΕΛΑΟ  συνιστά  πειθαρχικό  παράπτωμα. 
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Από  όσα  στοιχεία  έχουν  κατατεθεί  δεν  προκύπτει  δυσφήμηση  του  αθλήματος  από  το  
σωματείο  ΑΟΚ. 
 
Συνεπώς  η  Δικαστική  Επιτροπή  ομοφώνως  αποφασίζει, ότι  για  το  πειθαρχικό  παράπτωμα  
της  μη  συμμόρφωσης  με  την απόφαση  του  Δ.Σ. της  ΕΛΑΟ ( όπως  περιγράφεται  στο αρθ.2. 
παρ. 1 του  πειθ. Καν. Του  2019),  να  του  επιβληθεί  η  προβλεπόμενη  ποινή  της  
  

« ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΕΠΙΠΛΗΞΗΣ» 
 
ΜΕ  ΕΓΚΥΚΛΙΟ  ΤΗΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  (αρθ.3  3.1  του  πειθαρχικού  κανονισμού  του  2019). 
 
Παρακαλούμε  το  Δ.Σ.  της  ΕΛΑΟ  να  κοινοποιήσει  την  ΕΓΓΡΑΦΗ  ΕΠΙΠΛΗΞΗ  με  εγκύκλιο  της  
Ομοσπονδίας  όπως  και  την  παρούσα  απόφαση  της  Δικαστικής  Επιτροπής  στο  σωματείο  
ΑΟΚ.   

 
 
 

Με τιμή  

 

 

 


