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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, Δευτέρα 21 Οκτωβρϊου 2019

Θέμα: Συμμετοχή του ΠΣΑΟΣ στην Εκδήλωση του ΙΔΕΑΔ με θέμα «Η Διαφθορά στον Αθλητισμό»
Μετά από πρόσκληση του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαϊου (Ι.Δ.Ε.Α.Δ.), τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΣΑΟΣ κ. Βαγγέλης Κρητικός (Πρόεδρος),
κα Δέσποινα Κούτσαρη (Γενικός Γραμματέας), κα Ζαχαρούλα Αγρογιάννη-Μουκριώτου (Σύμβουλος Εκδηλώσεων & Δημοσϊων Σχέσεων) και κ. Γρηγόρης Θ.
Παπανίκος (Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων) παρακολούθησαν τις εργασϊες της ετήσιας συνόδου του ΙΔΕΑΔ την Παρασκευή 18 Οκτωβρϊου 2019 στο Ολυμπιακό
Συγκρότημα του TAE KWON DO, στο Φάληρο, μέρος της οποϊας ήταν η οργάνωση εκδήλωσης με θέμα: «Η Διαφθορά στον Αθλητισμό».
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Γιώργος Μαυρωτάς. Ομιλητές ήταν
ο κ. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος, η Εισαγγελεύς Εφετών κα Βιργινία Σακελλαροπούλου, ο Δικηγόρος Νίκος Λαγαρίας, και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της
Διεθνούς Οργάνωσης για την παρακολούθηση της στοιχηματικής δραστηριότητας (GLMS) Δικηγόρος κ. Βαγγέλης Αλεξανδράκης.
Εκ μέρους του ΠΣΑΟΣ μϊλησε ο κ. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος με θέμα «Η Οικονομική Διάσταση της Διαφθοράς στα Επαγγελματικά Αθλήματα». Το κεϊμενο
εργασϊας πάνω στην οποϊα βασϊστηκε η παρέμβαση του εϊναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.atiner.gr/gtp/Papanikos(2019)-sports-corruption.pdf. Ο κ.
Παπανίκος ανέφερε ότι πολλές επιστημονικές μελέτες δεν έχουν καταφέρει να διαψεύσουν την άποψη ότι όπου εισάγονται νέοι και περισσότεροι νόμοι κατά
της διαφθοράς, όπου αυξάνονται οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις για την εξάλειψη της διαφθοράς και όπου καθιερώνονται νέοι θεσμοϊ αντιμετώπισης της
διαφθοράς, αυτή ριζώνει και ανθοφορεϊ. Νέα «μπουμπούκια» φυτρώνουν. Από οικονομικής άποψης, τόνισε ο κ. Παπανϊκος, η οικονομική διαφθορά στον
επαγγελματικό αθλητισμό ή γενικότερα η διαφθορά δεν πρόκειται να εξαλειφθεϊ ή μειωθεϊ διότι τα οικονομικά οφέλη εϊναι πολλαπλάσια του οικονομικού
κόστους αντιμετώπισης της. Ο μόνος τρόπος εϊναι η αυτορρύθμιση στο κάθε άθλημα που θα πληρώνουν, ωστόσο, και το αντϊστοιχο οικονομικό κόστος· όχι οι
φορολογούμενοι.
Για περισσότερες πληροφορϊες, επικοινωνήστε με τον Διευθυντή του ΠΣΑΟΣ κ. Κωνσταντϊνο Μανωλϊδη ή τη Σύμβουλο Εκδηλώσεων και Δημοσϊων Σχέσεων
του ΠΣΑΟΣ κα Ζαχαρούλα Αγρογιάννη-Μουκριώτου, τηλεφωνικά στο 210 3634210 ή με ηλ. ταχ. στο psaos@psaos.gr.

