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Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας (ΕΟΤ), με το υπ'αρθμ.4 θέμα της προκήρυξης 

της Γενικής Συνέλευσης της 6/3/2016 (υπ'αρθμ πρωτ. 272/16 της 15/2/2016 έγγραφο της 
ΕΟΤ αναρτημένο στην ιστοσελίδα της), καλεί τα Σωματεία Τοξοβολίας της χώρας να την 
απαλλάξουν “από κάθε ευθύνη” για τις δράσεις-πράξεις της κατά το έτος 2015. 

Κατ'επιταγή του Ν. 2725/1999, αρθρ.19, παρ.1, η ΕΟΤ λειτουργεί σύμφωνα με το 
άρθρο 78 και τα επόμενα αυτού, του Αστικού Κώδικα. 

Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Αστικού Κώδικα, στην Γενική Συνέλευση της 
6/3/2016, τα Σωματεία Τοξοβολίας, δεν καλείσθε να απαλλάξετε την ΕΟΤ “από κάθε 
ευθύνη” όπως έχει προκηρύξει η ΕΟΤ (αυτό προφανώς επιθυμεί διακαώς η Διοίκησή της), 
αλλά σύμφωνα με το Νόμο, “να ασκήσετε εποπτεία, και να ελέγξετε τις δράσεις-
πράξεις-ενέργειες και παραλείψεις της Διοίκησης και των οργάνων της” κατά το έτος 
2015 – αυτό είναι το δικαίωμα και η υποχρέωσή σας, και όχι να απαλλάξετε άκριτα, 
από “κάθε ευθύνη” όποιον σας καλεί να το κάνετε (αυτό, αποτελεί παράβαση της 
Νομοθεσίας). 

Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας και στα όργανά της, 
σημαίνει πως εσείς, τα Σωματεία, προσερχόμενοι στην Γενική Συνέλευση της 6/3/2016, θα 
πρέπει ήδη να έχετε λάβει γνώση (εννοώ να έχετε στα χέρια σας αντίγραφα, και όχι απλά 
να σας έχει προφορικώς αιτιάσει/δικαιολογήσει ή “γνωματεύσει” ο οποιοσδήποτε εκ των 



“μεν” ή εκ των “δε”, όποιοι και εάν είναι αυτοί, για ο,τιδήποτε) ΟΛΩΝ των ενεργειών για τις 
οποίες η ΕΟΤ σας ζητά να την “νομιμοποιήσετε” (καθόσον αυτό που ζητά από εσάς τα 
Σωματεία, είναι “απαλλαγή από κάθε ευθύνη”), π.χ. θα πρέπει να έχουν 
κοινοποιηθεί/αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΟΤ ή να έχουν αποσταλεί προς εσάς τα 
Σωματεία. όλα τα Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων του έτους 2015, των Συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΤ, των κάθε είδους αποφάσεων και ενεργειών στις οποίες 
προέβη η Διοίκηση της Ομοσπονδίας (διοικητικά και οικονομικά), αλλά και των καταγγελιών 
που έχουν υποβληθεί  και προς την ΕΟΤ (και ιδιαίτερα όσες αναφέρονται εις βάρος της 
Διοίκησης-Μελών του ΔΣ-οργάνων της ΕΟΤ), από οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε 
τρόπο αυτές έχουν έρθει σε γνώση της Ομοσπονδίας, καθώς αυτό επιβάλλει η διαφάνεια 
και η Νομοθεσία. 

Ο,τιδήποτε διαφορετικό (π.χ. απαλλαγή της ΕΟΤ από κάθε ευθύνη ενώ τα Σωματεία 
Τοξοβολίας αγνοούν ΠΑΝΤΕΛΩΣ τις ενέργειες της Διοίκησης της Ομοσπονδίας και των 
τυχόν ευθυνών της), πιστεύω καταννοείτε ότι σημαίνει, είτε σκόπιμα αδιαφανή 
καταχρηστική χειραγώγηση-παραπλάνηση- κακοδιοίκηση εκ μέρους της Διοίκησης της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, είτε αδιαφορία, ή “ανταλλαγή”, ή εκδούλευση, ή 
συνεργασία, ή πραγματικά μη (νομική) σύνεση εκ μέρους των Σωματείων, και αποτελεί λόγο 
για ακύρωση κάθε απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΤ, σχετικά, στο άμεσο μέλλον, 
και φυσικά, ο,τιδήποτε από τα προηγούμενα και εάν επισυμβεί, αποτελεί λόγο για άρση της 
εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση της ΕΟΤ, για “σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά



παράβαση των καθηκόντων της ή για ανικανότητα να ασκήσει την τακτική διαχείριση” (μη 
εξαιρουμένων των Σωματείων από αυτή την ευθύνη). 

Η απαίτηση του Α.Κ, αρθρ 94 για άσκηση εποπτείας και ελέγχου της Διοίκησης και των οργάνων 
της ΕΟΤ, ως ανωτέρω εξηγείται, δεν είναι “προαιρετική”, αντίθετα αποτελεί νομική υποχρέωση των 
Σωματείων, και, κατά την εκτέλεση της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων Τοξοβολίας της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας την 6/3/2016, ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ δεν είναι δυνατόν να 
ικανοποιηθεί, καθόσον: 

Α. Δεν υπάρχει α. ούτε μία επίσημη κοινοποίηση-ανάρτηση-αποστολή ενημέρωσης προς 
τα Σωματεία Τοξοβολίας της χώρας (εννοώ πως τα Σωματεία δεν έχουν ανά χείρας τα φυσικά 
πειστήρια – αντίγραφα εις βάρος ενεργειών της Διοίκησης – Μελών του ΔΣ – οργάνων της ΕΟΤ – και 
τους λόγους για τους οποίους έχουν προκύψει αυτά), και β. τα Σωματεία δεν γνωρίζουν ΤΙΠΟΤΑ για: 

-1. πλήθος καταγγελιών για παραβάσεις της Διοίκησης - Μελών του ΔΣ – οργάνων 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, από πολίτες-αθλητές-Κριτές-Σωματεία-Μέλη του ΔΣ της ΕΟΤ, 
Υπαλλήλους της ΕΟΤ, 

-2. Εισαγγελική έρευνα εις βάρος της ΕΟΤ, μετά από επώνυμες καταγγελίες προς 
την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, 

-3. Εισαγγελική έρευνα εις βάρος της ΕΟΤ, μετά από επώνυμη καταγγελία στην 
Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αττικής-κ. Εισαγγελέα Αθλητισμού, για “Παραβατικές συμπεριφορές 
Αθλητικών Φορέων – οργάνων τους” 

-4. καταγγελίες που έχουν υποβληθεί επώνυμα προς την ΕΟΤ – ΕΦΙΠ - ΕΟΕ - ΓΓΑ 
- κ. Υφυπουργό Αθλητισμού - Παγκόσμια Ομοσπονδία Τοξοβολίας - Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή για 
παραβάσεις Νομοθεσίας και Αθλητικής Ηθικής της ΕΟΤ αλλά και της ΕΦΙΠ. 

Β. Τα Σωματεία δεν γνωρίζουν πως: 
α. οι εις βάρος της Διοίκησης – Μελών του ΔΣ – οργάνων της ΕΟΤ καταγγελίες, 

έχουν αγνοηθεί-αποσιωπηθεί ΟΛΕΣ, ενώ και οι σχετικές (μετά τις καταγγελίες) ενέργειες της Διοίκησης 
της ΕΟΤ, μαζί με τις καταγγελίες, εμπεριέχουν-συνιστούν παραβάσεις όπως: αντικανονικές συμμετοχές 
αθλητών σε αγώνες, αντιποίηση αρχής, παράνομη παρακράτηση Δ.Υ. Αθλητών, οικονομική αδιαφάνεια, 
άρνηση ενημέρωσης επί θεμάτων/δράσεις εις βάρος της διαφάνειας, λογοκρισία, έκθεση κατά/στον 
νόμο αθλητών, παρεμβάσεις τρίτων στη λειτουργία της Ομοσπονδίας, σκόπιμη μη σύσταση επιτροπών 
για διερεύνηση παραβατικών συμπεριφορών αθλητών-παραγόντων Σωματείων-Μελών του ΔΣ-
οργάνων της ΕΟΤ, παραποίηση βελών σε φύλλο αγώνα, αλλοίωση πρακτικών, προστασία 
παραβατών, παραποίηση αποτελεσμάτων αγώνα, παράνομες καθαιρέσεις μελών του ΔΣ από τη θέση 
τους, παραβίαση της περί Doping νομοθεσίας, μεθόδευση αποσιώπησης καταγγελιών με τιμωρία των 
καταγγελλόντων ή απλά με αποσιώπηση και άρνηση απάντησης ή με παράνομη σύσταση Δικαστικών 
Επιτροπών, έλλειψη αναρτήσεων στη “Διαύγεια” κ.ά σχετικά με την ύπαρξη καταστάσεων που γεννούν 
εύλογα ερωτήματα, όπως επιφύλαξη για την ασφάλεια και αξιοπιστία του συστήματος ηλεκτρονικών 
δηλώσεων, τα βαθμολογικά αποτελέσματα και διακρίσεις των αγώνων, την τήρηση των νόμων, των 
θεσπισμένων διαδικασιών, κανονισμών, προκηρύξεων αγώνων και την εν γένει τη λειτουργία της ΕΟΤ, 
δηλαδή, πως, 

β. έχει καταγγελθεί προς τους αρμόδιους αθλητικούς Πολιτειακούς Φορείς, 
παραβίαση εκ μέρους της Διοίκησης – Μελών του ΔΣ – οργάνων της ΕΟΤ, άρθρων του Συντάγματος, 
της Αθλητικής Νομοθεσίας αλλά και της εν γένει Νομοθεσίας, του Καταστατικού της ΕΟΤ, του 
Κανονισμού Πειθαρχίας της ΕΟΤ, των Εγκυκλίων Διεξαγωγής αγώνων της ΕΟΤ, της Αθλητικής 
Δεοντολογίας και Ολυμπιακού Χάρτη. 

Γ. Τα Σωματεία δεν γνωρίζουν πως για το ΣΥΝΟΛΟ των καταγγελιών εις βάρος της 
Διοίκησης της ΕΟΤ – Μελών του ΔΣ – οργάνων της (θα έλεγα πως είναι άνω των δέκα -10-, 
θεματικά/ανά ξεχωριστή περίπτωση είναι πολύ περισσότερες): 

-1. τα φυσικώς ή/και ηθικώς εμπλεκόμενα πρόσωπα από την ΕΟΤ, σύμφωνα με 
τις εις βάρος της ΕΟΤ καταγγελίες πολλών διαφορετικών φυσικών και νομικών προσώπων: 

-α. Δεν σύστησαν, ενώ αυτό έπρεπε να κάνουν, καμμία Επιτροπή με θέμα 
της, τον “έλεγχο των καταγγελιών”, αλλά αντίθετα, σύστησαν Επιτροπές με θέμα τους τον 
“πειθαρχικό έλεγχο των καταγγελλόντων για τις εις βάρος της Ομοσπονδίας -της Διοίκησης – των 
Μελών του ΔΣ – των οργάνων της ΕΟΤ, καταγγελιών τους”, ή απλά τις αποσιώπησαν με το να μην 
απαντήσουν ποτέ στους συντάκτες των επιστολών-αναφορών-καταγγελιών 

-β. Προστάτευσαν τους εαυτούς τους 
-γ. Εκούσια μεθόδευσαν την τιμωρία των καταγγελόντων αυτούς, ώστε να



αποκρύψουν την ενοχή-εμπλοκή τους, καθώς είναι τα ίδια Μέλη του ΔΣ-όργανα της ΕΟΤ τα οποία 
καταγγέλλονται, κρίνουν αυθαίρετα ότι είναι αθώα, και στη συνέχεια παραπέμπουν και τιμωρούν 
αυτούς που τους έχουν καταγγείλει, αποσιωπώντας τις παραβάσεις στις οποίες έχουν υποπέσει και για 
τις οποίες έχουν καταγγελθεί. 

Δ. Τα Σωματεία δεν γνωρίζουν πως η Αθλητική Ομοσπονδία Τοξοβολίας, έχει 
διακινδυνεύσει το μέλλον των αθλητών τους ως “παραβατών της περί κατοχής τόξου/όπλων 
νομοθεσίας” (με το μαύρισμα του ποινικού μητρώου ανηλίκων-ενστόλων κλπ), από τη στιγμή που: 

α. Γνώριζε ότι η ΕΟΤ βρίσκεται υπό Εισαγγελική διερεύνηση, και επέτρεψε να γίνει 
ο αγώνας της 26/27 Σεπτέμβρη 2015, ενώ μπορούσε να τον αναβάλει 

β. Γνώριζε ότι είναι σε εξέλιξη η Εισαγγελική διερεύνηση (αν δεν κάνω λάθος η Γ. 
Γραμματέας της Ομοσπονδίας προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα για τον λόγο αυτό), παρόλαυτα στη 
συνέχεια, παρωθούσε και επέτρεψε να γίνει ο αγώνας μικρών ηλικιών στις 10/11 Οκτώβρη 2015, ενώ 
επίσης μπορούσε να τον αναβάλει. 

γ. Κατά τον ίδιο τρόπο, απέστειλε ολα τα ονομ/μα των αθλητών που συμμετείχαν 
στον αγώνα των Μελισσίων τον Δεκέμβρη του 2015, όπως και στους ανωτέρω δύο αγώνες στον 
Εισαγγελέα, με τους αθλητές ως παραβάτες της περι “κατοχής τόξου/όπλων νομοθεσίας”. 

 
Δηλαδή, ενώ η ΕΟΤ είναι 100% υπεύθυνη και υπόλογη για το γιατί οι αθλητές της Ομοσπονδίας είναι 
εκτεθειμένοι στο νόμο σχετικά με την περί όπλων νομοθεσία, και εξ υπαιτιότητάς της, δεν έχει κανένας 
αθλητής στην Ελλάδα τέτοια άδεια (για ό,τι έπραξε ή παρέλειψε να πράξει ως αρμόδιος Φορέας 
σχετικά), κινητοποιεί-παρωθεί και την τέλεση νέου παραπτώματος από αυτούς – τους καλεί μάλιστα να 
το πράξουν (δηλαδή να συμμετάσχουν σε αγώνα, χωρίς να έχουν άδεια κατοχής τόξου, κατά 
παράβαση της νομοθεσίας), και το “δίνει” στεγνά στον Εισαγγελέα έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί εις 
βάρος των αθλητών, εν γνώσει της! 
Δηλαδή, ενώ και στις τρεις ανωτέρω περιπτώσεις προλάβαινε να προστατεύσει τους αθλητές της έως 
ότου γίνουν οι αναγκαίες νομικές ενέργειες για να τους διαφυλάξει ως οφείλει (π.χ. με αναβολή των 
αγώνων αυτών, με ενέργειες έστω και την τελευταία στιγμή προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κλπ), 
αντίθετα, τους εξέθεσε στο νόμο εκούσια με πράξεις ή παραλείψεις της ακόμα πιο σοβαρά και 
τετελεσμένα ως προς το αδίκημα της “κατοχής τόξου χωρίς άδεια”! 

Ε. Θεωρώ πως τα Σωματεία δεν γνωρίζουν πως: 
α. Υπάρχει από την ΕΟΤ κανονική μισθοδοσία συνεργάτη της ΕΟΤ (ο οποίος 

πληρώνεται αδρά, τη στιγμή που οι Ομοσπονδιακοί προπονητές δεν παίρνουν ούτε ευρώ για τον κόπο 
τους), ο οποίος ούτε προσληφθείς ως Υπάλληλος της ΕΟΤ μπορεί να είναι, ούτε μπορεί να τεκμηριωθεί 
ως εξωτερικός συνεργάτης της ΕΟΤ σύμφωνα με τον Ν.2725/1999, άρθρ.23 (και φυσικά και με το 
Καταστατικό της Ομοσπονδίας το οποίο στηρίζεται πάνω στην αθλητική νομοθεσία) σύμφωνα με το 
οποίο “επιτρέπεται σε Ομοσπονδία , μόνον εάν έχει πάνω από εκατό (100) Μέλη-Σωματεία στο 
δυναμικό της” να έχει εξωτερικό συνεργάτη για να την βοηθά, κάτι που δεν υφίσταται βέβαια στην 
Ομοσπονδία την δική μας, με τα 50-55 Μέλη όλα κι όλα, ούτε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ έχει υπάρξει οποιαδήποτε 
καταχώρηση πράξης “διορισμού μονομελών οργάνων” (Ν.3861 της 8/13.7.2010, αρθρ.2,παρ.3.7 κ.ά.), 
ούτε γνωρίζω να υπάρχει οποιαδήποτε εγκριτική απόφαση της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσιονοµικών 
Ελέγχων (Γ.∆.∆.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµικών. 
Δεν μπορώ να γνωρίζω σε ποιό κονδύλι ή με ποιά αιτιολογία έχει καταχωρηθεί αυτή η δαπάνη ή με 
ποιανού απόφαση ή ποιανού έγκριση, θεωρώ όμως πως παραβιάζεται, και εδώ, η Νομοθεσία. 
Αλήθεια, ποιός θα πληρώσει την οικονομική αλλά και νομική παράβαση εάν υπάρχει εδώ, η Διοίκηση 
της ΕΟΤ από την “τσέπη της”, το ίδιο το άθλημα με έλλειψη των κονδυλίων που έχουν διατεθεί μέχρι 
τώρα, ή τα Σωματεία από την “τσέπη τους”?! 

β. Εκπρόσωποι Σωματείων αυθαίρετα αποκλείονται από τη Γενική Συνέλευση 
(υπέπεσε στην αντίληψή μου μόλις χθες - θα σημειώσω ότι πρόκειται για καταγγέλοντες παραβάσεις 
Μελών του Δ.Σ. της ΕΟΤ, οι οποίοι καταγγέλοντες έχουν τιμωρηθεί παράνομα από τη Διοίκηση της 
ΕΟΤ, ενώ η ΕΟΤ έχει αποσιωπήσει τις σχετικές καταγγελίες και έχει προστατεύσει τους παραβάτες 
Μέλη του ΔΣ της). 

γ. ΌΛΕΣ οι καταγγελίες-αναφορές Σωματείων κατά τη διάρκεια προηγούμενων 
Γενικών Συνελεύσεων του έτους 2015, δεν διερευνήθηκαν από την Διοίκηση της Ομοσπονδίας, 
αποσιωπήθηκαν, και ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση των Σωματείων για την τύχη 
τους. 

δ.  Τυχόν μη νόμιμη έλλειψη καταχωρήσεων ενεργειών οικονομικού και όχι μόνον



περιεχομένου στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” εκ μέρους της Διοίκησης της ΕΟΤ, επισύρει τον κίνδυνο αποκλεισμού της 
Ομοσπονδίας από οποιαδήποτε επιχορήγηση της ΓΓΑ και του Κράτους. 

 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το υπ αρθμ.πρωτ.: 2/26958/∆.Υ.ΕΠ. της 29/3/2012 του Υπουργείου 
Οικονομικών / Γενική Γραμματεία Δημ/κής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων / 
∆/νση Υποστήριξης και Επικοινωνίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας (υπ' αρθμ 43 Ομοσπονδία, 
του σχετικού εγγράφου), “είναι Φορέας που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Ν.3492/2006 και τον 
οποίον αφορούν τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου, οι έλεγχοι και τα διοικητικά µέτρα και κυρώσεις 
που αναφέρονται στον εν λόγω νόµο”, δηλαδή ελέγχεται από την Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών 
Ελέγχων (Γ.∆.∆.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµικών. 
ΟΜΩΣ, εξακολουθεί να υπόκειται στις απαιτήσεις του Ν. υπ'αρθμ. 3861 της 8/13.7.2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) 
και του άρθρ. 2, παρ. 2, για την υποχρέωση καταχωρήσεών της στο διαδίκτυο και στο πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθόσον, ρητά δεν έχει απαλλαχθεί από αυτή την υποχρέωση (τουλάχιστον εγώ δεν 
γνωρίζω να έχει υπάρξει οποιοσδήποτε νόμος που να την απαλλάσσει από αυτήν την υποχρέωση), 
ενώ την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η ΕΟΤ είναι “Φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
που υπάγεται στον Ν. 3861/2010” δηλαδή στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, διότι είναι “νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου που ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από 
κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους” (η ΕΟΤ επιχορηγείται 
κάπου κοντά στο 95% από το κράτος). 
Πρέπει να υπενθυμίσω, ότι εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια, όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές και 
στις Γενικές Συνελεύσεις από τους Εκπροσώπους σας, η Διοίκηση της ΕΟΤ, ΔΕΝ κάνει αναρτήσεις 
πράξεών της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ όπως και εγώ ο ίδιος έχω καταγγείλει (και έχω 
τιμωρηθεί ως “δυσφημών” το άθλημα της Τοξοβολίας από την ΕΟΤ και την ΕΦΙΠ, για αυτό) δεν έχει 
γίνει από την ΕΟΤ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ανάρτηση: πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα (oργάνωσης- 
διάρθρωσης-σύνθεσης-εφοδιασμού-εξοπλισμού κ.ά.) π.χ. για το European Grand Prix του 2015 
(παράβαση του Ν. 3861/2010, αρθρ.2, παρ.4.4), προϋπολογισμών-ισολογισμών-απολογισμών της 
Ομοσπονδίας (παράβαση του Ν. 3861/2010, αρθ.2, παρ.4.6), πράξεις της ανάληψης υποχρεώσεων 
δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το 
ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη της Ομοσπονδίας, π.χ. για ό,τι δαπάνες 
γίνονται σε αγώνες της ΕΟΤ ή άλλους κωδικούς δαπανών της ΕΟΤ(παράβαση του Ν. 3861/2010, 
αρθρ.2, παρ.4.6.α), ενώ, επίσης δεν έχει γίνει οποιαδήποτε ανάρτηση για την αποδοχή παραίτησης - 
αντικατάσταση της Γενικής Γραμματέως της Ομοσπονδίας το 2015 (παράβαση του Ν. 
3861/2010,αρθρ.2, παρ.4.8) – εκτιμώ ότι πολλοί από εσάς, μπορούν να βρουν πολλά περισσότερα 
από όσα περνούν από το μυαλό μου, που έτυχε να γνωρίζω ή που έχω ήδη καταγγείλει αρμοδίως. 

 
Σωματεία της Τοξοβολίας, 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (και το καταστατικό της ΕΟΤ), και επειδή ως νομικά 

πρόσωπα που έχετε την ευθύνη για τους αθλητές σας, έχετε κάθε νόμιμο συμφέρον να 
ενημερωθείτε για το τι έχει κάνει ή δεν έχει κάνει η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας, και να μην την 
απαλλάξετε ως ερίφια που παίρνουν τη “θηλειά” από τα χέρια της ΕΟΤ και την περνούν στο δικό τους 
λαιμό, απλά επειδή σας το ζήτησε η Διοίκηση της ΕΟΤ, 
έχετε ΝΟΜΙΚΑ το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφα σύμφωνα με το Βιβλίο Πρωτοκόλλου και την 
ηλεκτρονική αλληλογραφία, για ΟΛΕΣ τις καταγγελίες οι οποίες έχουν υποβληθεί προς την ΕΟΤ, 
από οποιονδήποτε, και για τους λόγους για τους οποίους η Ομοσπονδία βρίσκεται αυτή τη 
στιγμή υπό δύο Εισαγγελικές διερευνήσεις (για ποιούς λόγους έχουν μηνυθεί-καταγγελθεί οι 
ενέργειες της -μελών του ΔΣ-οργάνων της). Όπως έχετε και το δικαίωμα (και υποχρέωσή σας 
νομικά όσον αφορά την προστασία των αθλητών σας) να είσθε γνώστες, ΟΛΩΝ των ενεργειών, 
και όλων των Πρακτικών των Συνεδριάσεων και των Γενικών Συνελεύσεων αλλά και όλων των 
επιμέρους αποφάσεων της ΕΟΤ, είτε αυτές είναι διοικητικού είτε οικονομικού περιεχομένου. 
Η από εσάς διαπίστωση-επιβεβαίωση της κατ'ουσίαν αποσιώπησης ΟΛΩΝ των ανωτέρω προς τα 
Σωματεία της χώρας μέχρι σήμερα – ακόμα και από το Κράτος (καθόσον “τίποτα δεν συνέβη”, για την 
ΕΟΤ “δεν υφίσταται κανένα θέμα και καμμία παραβίαση από κανέναν”, “όλα θα τα φτιάξουμε”, “όλα 
είναι ΟΚ”), θα σας επιτρέψει να διαμορφώσετε προσωπική-ιδία άποψη για το τι έχει συμβεί κατά τη 
διάρκεια του 2015, και για ποιές ενέργειες – δράσεις – αποφάσεις, σας καλεί η ΕΟΤ να την απαλλάξετε 
από κάθε ευθύνη. 

Η τυχόν συμφωνία σας με τις δράσεις-πράξεις της ΕΟΤ (“απαλλαγή της από κάθε ευθύνη”), 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ που οι ίδιοι ενημερωθείτε για όλες αυτές έχοντας στα χέρια σας αντίγραφο



ΟΛΩΝ των καταγγγελιών που έχουν υποβληθεί και προς την ΕΟΤ (αλλά και όλων των 
δράσεων-πράξεων-αποφάσεων της Ομοσπονδίας κατά το 2015), αποτελεί προϊόν ιδικής σας 
κρίσης και κυρίως δικής σας νομικής ευθύνης. ΣΗΜΕΙΩΝΩ ότι μέχρι στιγμής, ΔΕΝ έχετε στη 
διάθεσή σας, ΤΙΠΟΤΑ από τα ανωτέρω. 

Η συμφωνία με τις δράσεις – πράξεις της ΕΟΤ (“απαλλαγή της από κάθε ευθύνη”) η οποία 
σκόπιμα σας έχει αποκρύψει όλες τις καταγγελίες και δράσεις ή παραλείψεις της για αυτές, καθώς και 
κάθε απόφαση που έλαβε το 2015, ενώ την ίδια στιγμή σας ζητά να την απαλλάξετε από κάθε ευθύνη, 
αποτελεί νομική ευθύνη της ίδιας της ΕΟΤ, και επόμενα ιδική σας, εφόσον “πριν” την παρούσα 
καταγγελία, δεν γνωρίζατε για την ύπαρξη προβληματικών καταστάσεων για τις οποίες επιχειρείται από 
την ΕΟΤ η απαλλαγή της εκ μέρους σας, πλέον όμως, δια της παρούσης καταγγελίας, γνωρίζετε ότι 
υπάρχει πλήθος καταγγελιών για ενέργειες Μελών του ΔΣ – οργάνων της ΕΟΤ, καθώς και ένας πολύ 
μεγάλος όγκος ενεργειών-δράσεων-αποφάσεων (που πρέπει να γνωρίζετε ώστε να ασκήσετε το 
δικαίωμα και την κατά νόμο υποχρέωση σας για εποπτεία και έλεγχο της Διοίκησης και των οργάνων 
της Ομοσπονδίας) επομένως, επίσης ό,τι πράξετε εφεξής, αποτελεί προϊόν ιδικής σας κρίσης και 
ιδικής σας νομικής ευθύνης, για το οποίο φυσικά, όπως κάθε πράξη μας, είναι δυνατόν να 
ελεγχθεί-διερευνηθεί. 

Εάν η ΕΟΤ αρνηθεί να σας αποστείλει αντίγραφα ΟΛΩΝ των καταγγελιών που έχουν 
υποβληθεί προς την Ομοσπονδία από οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά και 
όλων των δράσεων-ενεργειών-αποφάσεών της κατά το 2015 (π.χ. σε ποιές επιμέρους δαπάνες- 
από πού προέκυψαν αυτές και σύμφωνα με ποιανού αποφάσεις-έγκριση πήγαν τα χρήματα 
κάθε ενός κωδικού που αναφέρονται στα οικονομικά στοιχεία του έτους), εφόσον σας ζητά να 
την “απαλλάξετε από κάθε ευθύνη”, ή κωλλυσιεργήσει να το πράξει, θα είναι προφανώς η 
απόδειξη της σκόπιμης προσπάθειας να σας παραπλανήσει και να επιτύχει στη Γ.Σ. της 6/3/2016 την 
“απαλλαγή της από κάθε ευθύνη” για όσα έχει πράξει ή σκόπιμα παρέλειψε να πράξει κατά το 2015, 
αποκρύπτοντας και αρνούμενη να σας παράσχει το υλικό που έχετε κατά το νόμο δικαίωμα και 
υποχρέωση να γνωρίζετε, έτσι ώστε τελικά, να ΜΗΝ ασκήσετε εποπτεία και έλεγχο στην Διοίκηση της 
Ομοσπονδίας και στα όργανά της. 

Σημειώνεται πως στην Γ.Σ. της 6/3/2016, καλείσθε σύμφωνα με την ΕΟΤ, να νομιμοποιήσετε με 
την θετική προς την ΕΟΤ ψήφο σας, αποσιώπηση και μη διερεύνηση καταγγελιών (είτε απευθείας 
προς την Ομοσπονδία είτε εκδηλωμένες κατά τη διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων ή των 
Συνεδριάσεων του Δ.Σ. της ΕΟΤ ή μεταγενέστερα), προστασία παραβατικών συμπεριφορών και 
παραβατών της Νομοθεσίας - Μελών του ΔΣ - οργάνων της Ομοσπονδίας, παράνομη τιμωρία των 
καταγγελόντων παραβάσεις Μελών του ΔΣ-οργάνων της ΕΟΤ, πράξεις της οι οποίες βρίσκονται υπό 
Εισαγγελικές διερευνήσεις, καθώς και ΠΛΗΡΗ απόκρυψη των επιμέρους αποφάσεων-δαπανών- 
διοικητικών ενεργειών για το έτος 2015, χωρίς να σας έχει ενημερώσει η ΕΟΤ και χωρίς να γνωρίζετε 
τίποτα για όσα έχουν συμβεί (η “γνώση”, σε αυτές τις περιπτώσεις τεκμαίρεται ΠΑΝΤΑ, με την χρήση 
αντιγράφων επίσημων επώνυμων-έγκυρων τοποθετήσεων-υποβεβλημένων εγγράφων, και όχι με την 
χρήση προφορικών λόγων). Στην διάθεσή σας ΔΕΝ έχετε καμμία απόφαση – ενέργεια – δράση της 
ΕΟΤ για το 2015, τουλάχιστον όχι όπως απαιτείται σύμφωνα με το ν. 3861/2010 και το πρόγραμμα 
“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. Έχετε μόνον έναν γενικόλογο ισολογισμό, κάτι δηλαδή που θα είχε και μια μεσαία 
επιχείρηση για να δείξει στην Εφορία, και όχι σε ελεγκτικό εκλογικό σώμα. Χωρίς καμμία επιμέρους 
εξειδικευμένη δαπάνη, παρά μόνον γενικότητες ανά κωδικό, και χωρίς καμμία αιτιολόγηση διοικητικών 
ενεργειών της ΕΟΤ. 
Προφανώς, η μη άσκηση του κατά νόμον δικαιώματός σας για εποπτεία και έλεγχο της Διοίκησης – 
οργάνων της Ομοσπονδίας, με το να εγκρίνετε πράξεις-ενέργειες-αποφάσεις τις οποίες δεν μπορείτε 
να γνωρίζετε με κανέναν τρόπο μέχρι στιγμής, απλά θα αποκρύψει εκ νέου τις παραβατικές 
συμπεριφορές, και θα προστατεύσει τους ό,ποιους παραβάτες της ΕΟΤ. 
Βέβαια, θα πρέπει πιστεύω να κατανοείτε, πως προφανώς, μία χωρίς στοιχεία απαλλαγή της ΕΟΤ από 
κάθε ευθύνη, εκ μέρους οποιουδήποτε (δηλαδή εάν οποιοσδήποτε την απαλλάσσει χωρίς να είναι 
ενημερωμένος πλήρως για το από ποιές ενέργειες απαλλάσει την ΕΟΤ από κάθε ευθύνη), ενέχει με τη 
σειρά της νομικές ευθύνες για τον ίδιο, καθόσον παραβιάζεται το άρθρο 94 του Αστικού Κώδικα, 
και εύκολα θεωρώ μπορεί να θεωρηθεί νομικά ως συνεργός στις πράξεις-δράσεις της Διοίκησης – 
οργάνων της ΕΟΤ, εφόσον νομιμοποιεί τις όποιεςπαραβατικές ενέργειές τους. 

Προσωπικά, έχω διαπιστώσει πως η σημερινή Διοίκηση της ΕΟΤ μας θεωρεί πρόβατα, τα οποία 
δεν έχουν βούληση-κρίση και ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στην Τοξοβολία στην χώρα, πως τρώμε 
κυρίως κουτόχορτο, αλλιώς, ό,τι μας ταϊσει κατά περίπτωση, και πως είμαστε άφρονες, πως θα 
φορτωθούμε εμείς στις πλάτες μας ό,τι παράνομο πράττει, και πως δεν θα ζητήσουμε να μάθουμε το



γιατί έχει κάνει ή έχει παραλείψει να κάνει το ο,τιδήποτε επιβάλλεται από το Νόμο και την αθλητική 
ηθική να κάνει (και εάν προσπαθήσουμε να αντιδράσουμε θα μας τρομοκρατήσει με ποινές - στέρηση 
αθλητικής ή και Φιλάθλου ιδιότητας με νομιμοφανείς πλην παράνομες συνοπτικές διαδικασίες, όπως 
ήδη έχει διαπράξει σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις καταγγελόντων παραβατικές ενέργειες της ΕΟΤ 
στο πρόσφατο παρελθόν – μία περίπτωση είμαι εγώ), και για τούτο, θεωρεί ως πολύ εύκολο ηθικά, να 
μετέρχεται με δόλο, μεθόδους παραπλάνησης και χειραγώγησής μας (εάν βρείτε εσείς καλύτερο λόγο 
του γιατί σας αποκρύπτει πλήθος εις βάρος της καταγγελιών, αλλά και ΌΛΕΣ τις πράξεις – αποφάσεις 
της κατά το έτος 2015, τα οποία ΕΠΙΜΕΛΩΣ έχει φροντίσει να μην γνωστοποιηθούν και να μην λάβουν 
έκταση, τιμωρώντας ό,ποτε το μπορεί εύκολα αυτούς που την κατήγγειλαν -ή για τις οποίες θα αργήσει 
πολύ να λογοδοτήσει και μόνον μετά από μακροχρόνια προσπάθεια των αδικημένων/τιμωρημένων εάν 
και εφόσον αυτοί έχουν το κουράγιο να αντιτεθούν στην Ομοσπονδία-, χωρίς να εξετασθεί τίποτα από 
τα καταγγελόμενα, παρακαλώ πείτε μου και μένα). 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ακριβώς επειδή η ευθύνη άσκησης εποπτείας και ελέγχου της Διοίκησης της 
Ομοσπονδίας είναι NOMIKA υποχρέωση ιδική σας, η ΕΟΤ σας πετάει εν γνώσει της το μπαλάκι 
της ευθύνης, και εκτιμώντας (ή έχοντας τη σιγουριά?) ότι δεν θα κάνετε τίποτα για να μάθετε το τι έχει 
ή δεν έχει κάνει, θα λάβει την πολυπόθητη για αυτήν, “απαλλαγή από κάθε ευθύνη”, κάνοντάς σας 
συνενόχους της. 

ΟΜΩΣ, αυτό ακριβώς, δηλαδή η προσφυγή στη Γενική Συνέλευση και η απαίτηση “απαλλαγής 
της Ομοσπονδίας από κάθε ευθύνη”, γνωρίζοντας ότι τα Σωματεία δεν γνωρίζουν ΤΙΠΟΤΑ απολύτως για 
τις δράσεις-ενέργειες-πράξεις-παραλείψεις της Διοίκησης -Μελών του ΔΣ – οργάνων της ΕΟΤ και για το 
τι κατηγορείται εδώ και καιρό, καθώς και για την παντελή έλλειψη ενημέρωσής τους παραβιάζοντας τη 
Νομοθεσία και μην αναρτώντας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις αποφάσεις-πράξεις της, αποτελεί για την ίδια την 
Διοίκηση της ΕΟΤ, την απόδειξη του καταχρηστικού και αδιαφανούς τρόπου με τον οποίο 
συμπεριφέρεται, εκθέτοντας αθλητές – Σωματεία και το ίδιο το άθλημα, και αποτελώντας, την 
μεγαλύτερη δυσφήμιση για αυτό το άθλημα (σημειώνω πως η ΕΟΤ και η ΕΦΙΠ, με τιμώρησαν διότι 
“δυσφημώ το άθλημα”, επειδή κατήγγειλα τις παραβάσεις και τον δυσφημιστικό τρόπο με τον οποίο 
λειτουργεί η ΕΟΤ – η Διοίκησή της – τα Μέλη του ΔΣ – τα όργανά της, για το άθλημα της Τοξοβολίας!!!). 

 
ΕΠΕΙΔΗ η Διοίκηση της Ομοσπονδίας δεν είναι αυτόνομη, ούτε μπορεί ΠΟΤΕ να υπερβεί τη 

νομική θέση των Σωματείων της χώρας, αντιθέτως υπόκειται στον ΑΠΌΛΥΤΟ έλεγχο των Σωματείων, 
και λογοδοτεί για ΌΛΕΣ τις πράξεις της μέσω των Γενικών Συνελεύσεων του εκλογικού σώματος, και 
κυρίως, βρίσκεται “εκεί”, για να υπηρετεί την διαφάνεια, προς όφελος του αθλήματος και ΟΛΩΝ των 
Σωματείων και των αθλητών τους (στην δική σας κρίση είναι εάν το κάνει!), 

ΕΠΕΙΔΗ προκειμένου να αποσιωπηθούν παραβάσεις Μελών του ΔΣ – οργάνων της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, παράνομα προέβησαν σε εις βάρος μου ενέργειες και πειθαρχικές ποινές 
ως εξής: 

-1. η ΕΟΤ, παράνομα σκόπιμα/με δόλο με τιμώρησε με στέρηση αθλητικής ιδιότητας, κατά 
παράβαση του Καταστατικού της ΕΟΤ, αρθρ.19, παρ.3 δηλαδή χωρίς να έχει απαρτία, και με όλους 
όσοι με καταδίκασαν να είναι φυσικοί ή ηθικοί αυτουργοί σύμφωνα με τις υπό εμού υποβληθείσες προς 
την ΕΟΤ και την ΕΦΙΠ καταγγελίες, μεθόδευσε παράνομα την τιμωρία και παραπομπή μου στην ΕΦΙΠ 
(ποτέ δεν εξέτασε τις καταγγελίες μου ως “στοιχεία καταγγελιών”, αλλά ως “στοιχεία πειθαρχικής μου 
ενοχής”), και, παράνομα χρησιμοποιεί (με το αρθμ πρωτ. 282/16 της 17/2/2016 έγγραφό της, 
αναρτημένο σε κοινή θέα στην ιστοσελίδα της) την παράνομη επίσης εις βάρος μου απόφαση της 
ΕΦΙΠ (με μοναδικό μου “ατόπημα” πως κατήγγειλα επώνυμα και αρμοδίως στους υπεύθυνους 
Αθλητικούς Πολιτειακούς Φορείς, παραβατικές συμπεριφορές της Διοίκησης-Μελών του ΔΣ-οργάνων 
της ΕΟΤ), και, 

-2. η ΕΦΙΠ, εξέδωσε παράνομα εις βάρος μου, καταδικαστική πειθαρχική απόφαση για στέρηση 
της Φιλάθλου Ιδιότητάς μου με το υπ'αρθμ.762/598/ΓΛ/ιδ της 9/2/2016 έγγραφό της, 7 μήνες μετά την 
παράνομη παραπομπή μου από την ΕΟΤ (παραβαίνοντας σκόπιμα το ν. 2725/1999, αρθρ.130, 
παρ.2), ενώ μόλις έχουν κληθεί τα Μέλη του ΔΣ να καταθέσουν για την από την 1/7/2015 κατατεθείσα 
σχετική εις βάρος της ΕΟΤ προσφυγή στον κ. Εισαγγελέα Αθλητισμού και την εισαγγελική διερεύνηση 
ευθυνών της Διοίκησης – Μελών του ΔΣ – οργάνων της ΕΟΤ (η απόφαση της ΕΦΙΠ, εκδόθηκε -κατά 
παράβαση του ν. 2725/1999 όπως προείπα- μία ημέρα πριν λήξει η παράταση υποβολής καταθετικού 
“υπομνήματος” από την Διοίκηση – Μέλη του ΔΣ – όργανα της ΕΟΤ). 

Και οι δύο ανωτέρω Αθλητικοί Φορείς (ΕΟΤ και ΕΦΙΠ), προκειμένου να αποσιωπήσουν τις 
καταγγελίες μου εις βάρος της Διοίκησης – Μελών του ΔΣ – οργάνων της ΕΟΤ αλλά και της ΕΦΙΠ, 
καθόσον ήσαν φυσικοί ή/και ηθικοί αυτουργοί των προς αυτούς καταγγελίες – υπομνήματά μου, δεν τις



εξέτασαν ΠΟΤΕ (π.χ. με σύσταση οποιασδήποτε Επιτροπής που θα είχε θέμα “καταγγελίες Βούρου 
και διερεύνησή τους”, δηλαδή έτσι, ώστε να τις διερευνήσουν ως όφειλαν ΝΟΜΙΜΑ – ΕΠΙΣΗΜΑ και 
ως “στοιχεία” προς διερεύνηση. ΑΝΤΙΘΕΤΑ, μεθόδευσαν, “εξέτασαν” ή και σύστησαν Επιτροπή με 
εμένα ως κατηγορούμενο, για τον λόγο του ότι κατήγγειλα τις παραβατικές συμπεριφορές μελών του 
ΔΣ-οργάνων της ΕΟΤ δηλαδή σύστησαν Επιτροπή με θέμα “πειθαρχικός έλεγχος Βούρου για τις 
καταγγελίες του”. Έτσι, οι καταγγελίες μου αποσιωπήθηκαν σκόπιμα (όπως αποσιωπήθηκαν και 
καταγγελίες άλλων προσώπων), μεθοδεύτηκε η μετατροπή μου από καταγγέλοντα σε κατηγορούμενο 
(όχι μόνον εμού αλλά και άλλου πριν από εμένα καταγγέλλοντα παραβατικές συμπεριφορές Μελών του 
ΔΣ της ΕΟΤ, από την ΕΟΤ), και προστατεύθηκαν οι παραβατικές συμπεριφορές και οι παραβάτες της 
Διοίκησης – Μελών του ΔΣ – οργάνων της ΕΟΤ αλλά και της ΕΦΙΠ. 

ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει πλήθος καταγγελιών εις βάρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας οι 
οποίες έχουν αποσιωπηθεί ΌΛΕΣ από τη Διοίκηση της ΕΟΤ ή/και έχουν τιμωρηθεί παράνομα οι 
συντάκτες τους 

ΕΠΕΙΔΗ όσοι αγώνες διεξήχθησαν το 2015, (υπό την αντικανονική-ανεξέλεγκτη συμμετοχή 
αθλητών που έχω καταγγείλει επώνυμα προς όλους τους αρμόδιους αθλητικούς Πολιτειακούς Φορείς 
για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς, που θα μπορούσε να έχει επίδραση και στους επόμενους) είναι 
δυνατόν να είχαν αλλοιωμένα αποτελέσματα. 

ΕΠΕΙΔΗ τα: “αποφασίζομεν και διατάσσομεν” - “αυθαιρετούμε” - “αδικούμε ατιμώρητα” - 
“ευνοούμε-προστατεύουμε παραβάτες και παραβατικές συμπεριφορές” - “εξαφανίζουμε όσους μας 
καταγγέλουν” - “δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν” - γενικώς “κάνουμε ό,τι θέλουμε στο χωράφι μας” 
- “τρομοκρατούμε και καταπατούμε ανθρώπινες αξιοπρέπειες και αθλητικές προσωπικότητες”, είμαι 
σίγουρος ότι δεν βρίσκονται μέσα στις ενέργειες που υποστηρίζετε, ούτε επιθυμείτε να διαπιστώνετε 
στις πράξεις της Διοίκησης μιας οποιασδήποτε αθλητικής Ομοσπονδίας ή Αθλητικού Πολιτειακού 
Φορέα, 

ΕΠΕΙΔΗ το να αποσιωπηθεί και να μην ελεγχθεί από την Διοίκηση -Μέλη του ΔΣ -όργανα της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, η επώνυμη καταγγελία για κατά λάθος αντικανονική συμμετοχή 
ενός αθλητή σε έναν αγώνα (εφόσον αυτό είναι μεμονωμένο γεγονός βέβαια) θεωρείται από όλους μας 
ως “ήσσονος” σημασίας (παρόλο που προφανώς παραβιάζει εγκυκλίους εκτέλεσης-διοργάνωσης 
αγώνων), ΑΛΛΑ, το να αποσιωπηθεί και να μην ελεγχθεί επώνυμη καταγγελία πως η Γ. Γραμματέας 
της Ομοσπονδίας κέρναγε μπύρες τους αθλητές που πετύχαιναν καλή επίδοση κατά τη 
διάρκεια πανελλήνιας εμβέλειας Αγώνα Τοξοβολίας υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας, 
διαφημίζοντάς το μάλιστα μέσα από τα μεγάφωνα, κατά παράβαση του αθλητικού νόμου και 
των περί Doping διατάξεών του, ή η αντιποίηση αρχής (δηλαδή Μέλος του ΔΣ-όργανο της ΕΟΤ 
να παραβιάσει το ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης συμμετοχών της Ομοσπονδίας, και στη θέση 
του Σωματείου, χωρίς αυτό να γνωρίζει ο,τιδήποτε, να δηλώσει αθλητή του, για να συμμετάσχει 
σε αγώνα) αποτελούν ΜΕΙΖΟΝΑ θέματα και παραπτώματα για να αποσιωπηθούν από 
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ αθλητικό φορέα (είτε αυτός είναι η ΕΟΤ, είτε η ΕΦΙΠ, από τη στιγμή που 
οποιοσδήποτε γίνεται γνώστης τέτοιων συμπεριφορών - ανάμεσα σε πλήθος άλλων βέβαια), 

ΕΠΕΙΔΗ ως Πολιτική Ηγεσία και Υπηρεσίες οφείλετε να προστατεύετε τα Αθλήματα και τους 
Αθλητές, και ως Αθλητικά Σωματεία να προστατεύετε τους αθλητές. 

ΕΠΕΙΔΗ όσα καταγγέλλω είναι ΑΛΛΗΘΗ και στηρίζονται σε διάφανα και αδιάσειστα στοιχεία 

 

ΣΑΣ ΚΑΛΩ 
Να κυρήξετε ΑΜΈΣΩΣ ως μη νόμιμη την προκήρυξη σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης 

της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας για την 6/3/2016, 
Να κηρύξετε άμεσα άκυρους όλους τους αγώνες του 2015 έως ότου διερευνηθεί το θέμα, 

καθόσον, δεν διερευνήθη ΠΟΤΈ μετά τον πρώτο αγώνα του 2015 (17-18/1) η πιθανή 
αντικανονική συμμετοχή μεγάλου μέρους των συμμετεχόντων αθλητών, αλλοιώνοντας έτσι 
πιθανώς, (και ακριβώς επειδή αυτό δεν έχει διερευνηθεί), όλους τους επόμενους αγώνες του 
έτους 2015 

Να διατάξετε την απαγόρευση διενέργειας κάθε νέας Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, στην περίπτωση που για κάθε καταγγελία από οποιονδήποτε και με 
οποιονδήποτε τρόπο υποβληθείσα προς την Ομοσπονδία Τοξοβολίας (καθώς και για τις 
ενέργειες που (δεν) έκανε η Ομοσπονδία για τις καταγγελίες αυτές), αλλά και όλες τις ενέργειες- 
αποφάσεις διοικητικής ή οικονομικής φύσεως θα έπρεπε όλα τα Σωματεία της χώρας να 
γνωρίζουν αλλά δεν έχουν λάβει γνώση, ή που δεν έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Τα Σωματεία της χώρας, να ζητήσουν από την ΕΟΤ, όλες τις προς αυτήν υποβληθείσες,



με οποιονδήποτε τρόπο, καταγγελίες-αναφορές, από οποιονδήποτε, και με οποιονδήποτε τρόπο 
αυτές ήρθαν σε γνώση της ΕΟΤ, και τις ενέργειες που έκανε η ΕΟΤ για αυτές τις καταγγελίες, 
καθώς και αντίγραφα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΤ αλλά και όλων των αποφάσεων διοικητικής ή οικονομικής 
φύσεως που έχουν ληφθεί από την ΕΟΤ, 

Να συστήσετε άμεσα ως Πολιτική και Αθλητική Ηγεσία, Εξεταστική Επιτροπή, η οποία θα 
ελέγξει τις καταγγελίες αυτές αλλά και ο,τιδήποτε άλλο συνιστά επιπλέον κατά την κρίση σας 
βαριά παράβαση των καθηκόντων ή ανικανότητα, τόσον της Διοίκησης και των οργάνων της να 
ασκήσουν την τακτική διαχείριση της ΕΟΤ, καθώς και τις ενέργειες που έκανε ή που δεν έκανε η 
Διοίκηση της Ομοσπονδίας Τοξοβολίας και η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, σε όσα ανωτέρω 
αναφέρω σχετικά, όσον και την αντίστοιχη πιθανή βαριά παράβαση των καθηκόντων ή 
ανικανότητα των Σωματείων να ασκούν τακτική διαχείριση των Σωματείων τους και να 
συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία λειτουργίας τους, να προστατεύουν τους αθλητές 
Τοξοβολίας της χώρας, και να εξασφαλίζουν ένα υγιές περιβάλλον λειτουργίας της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Τοξοβολίας. 

 
Οι καταγγέλλοντες πολίτες-αθλητές-Κριτές-Μέλη του ΔΣ-Υπάλληλοι της ΕΟΤ-Σωματεία που με 

οποιονδήποτε τρόπο έχουν καταγγείλει ο,τιδήποτε εις βάρος της Διοίκησης – Μελών του ΔΣ -οργάνων 
της ΕΟΤ (θεωρώ πως) είναι στη διάθεσή σας για να επιβεβαιώσουν τα καταγγελόμενα, καθώς και το 
Βιβλίο Πρωτοκόλλου της Ομοσπονδίας (και η ηλεκτρονική αλληλογραφία αλλά και τα Πρακτικά των 
Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε 
αυτά έχουν γίνει αποδεκτά από όλα τα Μέλη του ΔΣ, είτε δεν έχουν γίνει αποδεκτά όσα αναγράφουν 
πως ειπώθηκαν-αποφασίσθηκαν-διαδραματίσθηκαν στις Συνεδριάσεις, καθώς και οι λόγοι για τους 
οποίους αυτά δεν έχουν γίνει αποδεκτά), εάν έχει παραμείνει αναλλοίωτο, καθώς ακόμα και σε αυτό, 
(σύμφωνα επίσης με επώνυμη καταγγελία προς την ΕΟΤ, η οποία όπως και ΌΛΕΣ οι υπόλοιπες έχει 
αγνοηθεί-σκόπιμα αποσιωπηθεί), έχει επιχειρηθεί από άτομα ξένα προς την Ομοσπονδία να 
αποκτήσουν πρόσβαση. 

 
Επίσης (για την Πολιτική και Αθλητική Ηγεσία), ζητώ να μου γνωστοποιήσετε άμεσα κάθε 

ενέργειά σας μέσω των : Ε-mail: Tηλ. κινητό:  
 

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση, καθώς και για αποστολή προς εσάς των 
καταγγελιών και της ενημέρωσης - υπομνημάτων μου προς όλους τους αρμόδιους Πολιτειακούς αλλά 
και Διεθνείς αθλητικούς Φορείς μέχρι στιγμής, ή και το για ποιές άλλες καταγγελίες γνωρίζω ο ίδιος ότι 
έχουν υποβληθεί και προς την ΕΟΤ, στην περίπτωση που δεν έχετε την κατά νόμο επιβεβλημένη 
ανταπόκριση-συμμόρφωση εκ μέρους της ΕΟΤ σε αιτήματα ενημέρωσής σας, σχετικά. Εκτιμώ ότι και 
όλοι οι υπόλοιποι καταγγέλλοντες παραβατικές ενέργειες της ΕΟΤ – Διοίκησης - Μελών του ΔΣ – 
οργάνων της, είναι επίσης στη διάθεσή σας, για τον ίδιο ΝΟΜΙΜΟ λόγο, δηλαδή, την συμμόρφωση της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας και των Σωματείων Τοξοβολίας της χώρας, με την κείμενη 
Νομοθεσία προς διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης της 6/3/2016, ως ανωτέρω αυτή λεπτομερώς 
εξηγείται. 

Όσοι εκ των εκατοντάδων παιδιών της Τοξοβολίας με γνωρίζετε προσωπικά όλα αυτά τα χρόνια 
της προσφοράς μου, είτε ως δάσκαλό σας, είτε ως Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών, είτε ως συναθλητή σας, 
είτε ως βοηθό στα Σωματεία σας, είτε ως υπηρετώντα την Ομοσπονδία Τοξοβολίας, πιστεύω ότι με 
βάση τα όσα σας εξέθεσα παραπάνω, κατανοείτε το γιατί αναγκάζομαι να προβώ (και) σε αυτή την 
καταγγελτική πράξη. Η σιωπή, είναι συνενοχή. Τώρα πια, εάν σιωπήσετε, θα είναι αποκλειστικά με 
δική σας ευθύνη. 

 
 
 
 

Ο καταγγέλων 


