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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΛΗΣ 
(ΕΛ.Ο.Π) 

14/03/2019 
 

Σήμερα, Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 17.00 μμ, στο Ολυμπιακό 

Κέντρο Πάλης Άνω Λιοσίων, οδός Αρτάκης και Λόρδου Βύρωνος, τα παρακάτω 

Σωματεία - Μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης (ΕΛ.Ο.Π.) που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 7 παρ.4 του Καταστατικού, προσήλθαν σε Τακτική 

Γενική Συνέλευση, δια των εκπροσώπων τους, οι οποίοι υπέγραψαν στις 

επίσημες καταστάσεις, μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας, η οποία ελήφθη στην συνεδρίασή του στις 23/02/2019 (πρακτικό 

24), συνακολούθως με τα άρθρα 7 (παρ.4), 10, 11 του Καταστατικού της, αλλά 

και με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, κατόπιν της υπ΄ αρ. 878/ΦΓΣ από 

27/02/2019 σχετικής πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της 924/4-

03-2019  ορθής επανάληψης της κατάστασης σωματείων με δικαίωμα ψήφου, 

με τα παρακάτω  αναφερόμενα θέματα.  

 
Διαδικαστικά Θέματα: 

 
Α. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
Β. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ 

 
Θέματα Ημερήσιας  Διάταξης 

 
 
1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  Δ.Σ.  περιόδου 1/01-31/12/2018. 
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΑΠΟ 1/1-

31/12/2018 ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.   
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟ 1/1-31/12/2018. 
4. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Π. ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ περιόδου 1/01-31/12/2018. 
5. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΙ 

ΠΑΡ. 1 ΣΤ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. 
 
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Δημήτριος Τραμπάκουλας κατά την ώρα  17.00 

παρέλαβε τον πίνακα με τις υπογραφές των εκπροσώπων των σωματείων με 

δικαίωμα ψήφου από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΕΛΟΠ και σύμφωνα με τις 

υπογραφές (45)  εκπροσώπων σωματείων εκ των (51) έχοντα  το δικαίωμα του 
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εκλέγειν και εκλέγεσθαι μελών της σύμφωνα με τις παραγράφους  4 και 5 του 

άρθρου 7 του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Π. , ήτοι τα κάτωθι: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

 

1 ΑΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΕΥΠΙΡΙΔΑΙ ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

2 ΑΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΛΕΩΝΤΙΔΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3 ΠΣΦ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΝΤΟΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑ 

4 ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

5 ΑΠΣΦ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ο ΘΗΣΕΑΣ ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6 ΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΑΡΔΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

7 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

8 ΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 

9 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

10 ΠΑΣ ΑΘΛΕΣΗ ΙΛΙΟΥ ΜΠΟΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

11 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

12 ΑΓΣ ΚΕΡΚΙΩΝΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

13 ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

14 ΠΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 

15 ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

16 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΤΑΥΡΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

17 ΑΣ Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

18 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ ΣΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

19 ΠΠΣ ΚΡΟΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

20 ΑΣ ΠΑΟΚ ΜΑΛΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

21 ΜΠΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΑΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

22 ΠΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΘΙΩΝ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

23 ΓΑΣ  ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΜΑΝΑΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

24 ΠΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ Ν. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

25 ΠΑΑΠ Ο ΟΓΧΗΣΤΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

26 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

27 ΓΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ 

28 ΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

29 ΑΣ ΠΡΙΑΝΤΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 

30 ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

31 ΑΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

32 ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

33 ΠΣ ΠΥΡΓΟΥ ΤΙΤΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 

34 ΣΕ ΑΛΜΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

35 ΠΑΣ ΜΙΝΩΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

36 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

37 ΑΣ ΠΑΛΕΥΕ ΚΑΠΕΡΝΕΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 

38 ΑΠΣ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

39 ΠΟ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

40 ΠΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

41 ΑΚΠ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ  ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

42 ΠΠΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

43 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

44 ΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ ΞΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

45 ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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Μετά ταύτα ο Πρόεδρος της ΕΛ.Ο.Π κ. Δημήτριος Τραμπάκουλας  

ακολούθως με την παρ. 7 του άρθρου 11 του καταστατικού της ΕΛ.Ο.Π, 

διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία καθώς παρόντα ήταν (45) από τα (51) 

έχοντα δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σωματεία και ακολούθως 

προχωρά στα διαδικαστικά θέματα, ήτοι: 

 

Α) : ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

Ο Πρόεδρος της ΕΛ.Ο.Π κ. Δημήτριος Τραμπάκουλας σύμφωνα με την 
ημερήσια διάταξη προτείνει για την θέση του Προέδρου της ΓΣ τον κ. Στέργιο 
Λεωνάκη και για τη θέση του Γραμματέα της ΓΣ τον κ. Αναστάσιο Μπεαζίδη.  

 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της ΕΛ.Ο.Π κ. Δημήτριος Τραμπάκουλας μη 

υπάρχοντος άλλων υποψηφιοτήτων καλεί το σώμα σε ψηφοφορία δια 
ανατάσεως της χειρός για την θέση του Προέδρου  και του Γραμματέα της ΓΣ. 
Στην ψηφοφορία συμμετείχαν (45) σωματεία δια των αντιπροσώπων τους και 
έλαβαν  (42) ψήφους υπέρ, (2) ψήφους κατά και  (1) παρών. Ως εκ τούτου μετά 
τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας εκλέγονται οι κ. Λεωνάκης Στέργιος 
Πρόεδρος της ΓΣ και Μπεαζίδης Αναστάσιος Γραμματέας της ΓΣ. 
 
          Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Στέργιος Λεωνάκης ευχαριστεί το 
σώμα για την εκλογή τους και ενημερώνει ότι έχουν προσκληθεί για να 
παρακολουθήσουν τις εργασίες της ΓΣ οι Ολυμπιονίκες και τ. Πρόεδροι της 
ΕΛ.Ο.Π κ.κ. Κωνσταντίνος Θάνος και Πέτρος Γαλακτόπουλος καθώς και o 
νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χαράλαμπος Πελέκης και ο λογιστής της 
Ομοσπονδίας κ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος για όποιες διευκρινήσεις 
χρειαστούν και καλεί το σώμα σε ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός για την 
έγκριση ή μη της παρουσίας των παραπάνω στην ΓΣ. 
 
        Μετά την σχετική ψηφοφορία το σώμα της ΓΣ εγκρίνει την παρουσία των 
ως άνω με ψήφους (43) υπέρ και (2) κατά. 

 
       Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Στέργιος Λεωνάκης ανακοίνωσε το 
άνοιγμα του καταλόγου ομιλητών για τους εκπροσώπους των σωματείων και 
κάλεσε όσους θέλουν να μιλήσουν να εγγραφούν σε αυτόν μέσα στα επόμενα 
είκοσι λεπτά της ώρας που θα έμενε ανοικτός. Επίσης παρακάλεσε ο χρόνος 
ομιλίας κάθε σύνεδρου να μην υπερβαίνει τα τρία λεπτά.  
 
        Στο σημείο αυτό  και ώρα  17.15  εισέρχεται στο χώρο της ΓΣ ο κ. Πάχτας 
Γεώργιος, ο οποίος ζητά να λάβει το λόγο διότι έχει έννομο συμφέρον ως 
εκπρόσωπος του σωματείου ΑΣ Οινοφύτων Καπετάν Ιωάννης Λιάπης. 
 
       Ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Στέργιος Λεωνάκης αναφερόμενος προς τον κ. Πάχτα 
Γεώργιο του ζητάει να μην διακόπτει τις εργασίες της ΓΣ και να αποχωρήσει από 
την αίθουσα, καθώς το σωματείο που εκπροσωπούσε ήτοι το ΑΣ Οινοφύτων 
Καπετάν Ιωάννης Λιάπης έχει διαγραφεί με απόφαση προηγούμενης ΓΣ, δεν 
ανήκει πλέον στην δύναμη της Ομοσπονδίας και συνεπώς δεν μπορεί να 
συμμετέχει στις εργασίες της ΓΣ. Ο κ. Γιώργος Πάχτας επέμενε να λάβει το λόγο, 
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φωνάζοντας και λέγοντας ότι είναι παράνομη η διαγραφή του σωματείου και οι 
μεθοδεύσεις που έγιναν στην προηγούμενη ΓΣ. 
 
        Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Δημήτριος 
Τραμπάκουλας ο οποίος αναφερόμενος προς τον κ. Πάχτα Γεώργιο του ζητάει 
να σταματήσει να παρενοχλεί με την συμπεριφορά του τις εργασίες της ΓΣ,  
πράγμα που έχει πράξει επανειλημμένως και στις προηγούμενες  ΓΣ  της 
Ομοσπονδίας τα τελευταία έτη και να αποχωρήσει από την αίθουσα, τονίζοντας 
ότι αυτή του η τακτική αποσκοπεί μόνο στην δημιουργία κωλυμάτων στην 
ομαλή εξέλιξη της συνέλευσης. O κ. Πάχτας διαμαρτυρόμενος και 
απευθυνόμενος σε έντονο ύφος προς τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας λέει ότι δεν 
έχει το δικαίωμα να του ζητάει να αποχωρήσει από την αίθουσα.  
 
       Στο σημείο αυτό στο χώρο της ΓΣ προσέρχεται δικαστικός επιμελητής και 
παραδίνει στο Πρόεδρο της ΓΣ κ. Στέργιο Λεωνάκη: α) Επιστολή του 
Παλαιστικού Συλλόγου Ευκαρπίας περί ανάκλησης των εκπροσώπων του 
συλλόγου στην ΕΛΟΠ και ορισμό νέων, ώρα 17.25 και β) επιστολή του 
διαγραμμένου από το μητρώο της Ομοσπονδίας με απόφαση ΓΣ στις 
31/03/2018 σωματείου ΑΣ Οινοφύτων Καπετάν Ιωάννης Λιάπης για 
επανεγγραφή του συλλόγου στην ΕΛΟΠ, ώρα 17.26. 
 
      Μετά την κατάθεση των επιστολών αποχωρούν από την αίθουσα ο 
δικαστικός επιμελητής και ο  κ. Γεώργιος Πάχτας. 
 
      Στο σημείο αυτό και ώρα 17.30 στην αίθουσα εισέρχεται ο κ. Δεσκουλίδης 
Ηρακλής, εκπρόσωπος του σωματείου ΠΣΦ Άτλας Καλλιθέας και υπογράφει την 
σχετική κατάσταση των αντιπροσώπων. Μετά ταύτα ο αριθμός των 
σωματείων που συμμετέχουν στις εργασίες της ΓΣ ανέρχεται στο εξής 
στα (46) εκ των (51) σωματείων με δικαίωμα ψήφου. 
 
        Στον κατάλογο ομιλητών εγγράφηκαν οι κ.κ. Μάλλιος Χαράλαμπος 
εκπρόσωπος ΑΣ ΠΑΟΚ, Αλεξανδρίδης Χρηστάκης εκπρόσωπος ΠΣ Πύργου Τιτάν, 
Κουτρουβίδης Νικόλαος εκπρόσωπος  ΑΟ Δίας Αχαρνών, Μπάρμπας Ιωάννης 
εκπρόσωπος ΑΣ Δημοκρίτειο, Δεσκουλίδης Ηρακλής εκπρόσωπος ΠΣΦ Άτλας 
Καλλιθέας. 
 

Το λόγο παίρνει ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Στέργιος Λεωνάκης και  συνεχίζει 
με την ανάγνωση του δεύτερου διαδικαστικού θέματος, ήτοι: 
 
 
Β):  ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ 
 
Επί του θέματος ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Στέργιος Λεωνάκης αναγιγνώσκει το 
πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής με τον πίνακα των ( 51 ) σωματείων με 
δικαίωμα ψήφου και των αντιπροσώπων τους τα οποία πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Π. , το οποίο 
επισυνάπτεται και ζητάει την έγκρισή του από το σώμα της Γ.Σ. 
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Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει ο εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού ΑΟ κ. Θεόδωρος 
Συνοδινός, ο οποίος καταθέτει στον Πρόεδρο της ΓΣ ένσταση κατά του κύρους 
της Τακτικής ΓΣ της Ομοσπονδίας για τη μη νόμιμη συμμετοχή των 
δικαιουμένων σωματείων με δικαίωμα ψήφου χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα 
ονόματα σωματείων ή εκπροσώπων ή να επικαλείται συγκεκριμένη έλλειψη 
νομιμότητας.  
Ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Στέργιος Λεωνάκης ανέγνωσε στο σώμα την ένσταση η 
οποία επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος πρακτικού και συνέχισε την 
διαδικασία επί του δεύτερου διαδικαστικού θέματος, καλώντας το σώμα σε 
ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός για την έγκριση ή μη του πίνακα των (51) 
σωματείων με δικαίωμα ψήφου και των αντιπροσώπων τους τα οποία πληρούν 
τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Π. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας το σώμα της  Γενικής  
Συνέλευσης εγκρίνει τον πίνακα των (51) σωματείων με δικαίωμα 
ψήφου και των αντιπροσώπων τους με ψήφους (40)  υπέρ, (4)  κατά και 
(2) παρών.      
 
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικαστικών θεμάτων συνεχίστηκε η Γενική 
Συνέλευση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

 
Θέματα Ημερήσιας  Διάταξης 

 

 
ΘΕΜΑ 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. περιόδου 1/01-
31/12/2018. 

 
Επί του πρώτου θέματος της, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. 

Στέργιος Λεωνάκης κάλεσε στο βήμα τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΛ.Ο.Π. κ. 
Δημήτριο Τραμπάκουλα  να παρουσιάσει  την έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ για  
το χρονικό διάστημα 1/01/2018-31/12/2018. 

 
Στο σημείο αυτό και ώρα 17.41 εισέρχεται η αστυνομία εντός της 

αιθούσης της ΓΣ μαζί με τον κ. Πάχτα Γεώργιο,  επικαλούμενος ότι η ΓΣ είναι 
παράνομη, ότι παρευρίσκεται παράνομα ο τ. Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Θάνος 
και ότι ο νυν Πρόεδρος κ. Δημήτριος Τραμπάκουλας παράνομα δεν του επέτρεψε 
την είσοδο και θέλει να υποβάλλει μηνύσεις. 

Ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Στέργιος Λεωνάκης και ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας κ. Δημήτριος Τραμπάκουλας ενημέρωσαν τους αστυνομικούς ότι 
είναι σε εξέλιξη η ετήσια τακτική ΓΣ της Ομοσπονδίας Πάλης και ότι υπάρχει μια 
σειρά σοβαρών θεμάτων που πρέπει να συζητηθούν, ότι η συγκεκριμένη 
συμπεριφορά του κ. Πάχτα έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν και μετά το 
πέρας των εργασιών της ΓΣ είναι στην διάθεσή τους για όλες τις νόμιμες 
διαδικασίες. Οι αστυνομικοί δέχτηκαν τις αιτιάσεις του Πρόεδρου της ΓΣ και του 
Προέδρου της ΕΛΟΠ και ενημέρωσαν ότι θα αναμένουν στον προθάλαμο της 
αιθούσης μέχρι το πέρας των εργασιών της ΓΣ και εάν ο κ. Πάχτας επιμένει ότι 
θέλει να υποβάλλει μηνύσεις, θα τους ακολουθήσουν στο τμήμα για τις 
περαιτέρω ενέργειες. 
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Μετά τα παραπάνω συνεχίστηκε η ΓΣ με  την ανάγνωση της έκθεσης των 
πεπραγμένων από τον Πρόεδρο της ΕΛ.Ο.Π, η οποία επισυνάπτεται στο τέλος 
του παρόντος πρακτικού. Το λόγο παίρνει ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Στέργιος 
Λεωνάκης, ο οποίος καλεί το σώμα σε ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός για 
την έγκρισή τους. 
 
            Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας το σώμα της  Γενικής  
Συνέλευσης εγκρίνει τον πίνακα των (51) σωματείων με δικαίωμα 
ψήφου και των αντιπροσώπων τους με ψήφους (37)  υπέρ, (8)  κατά και 
(1) λευκό. 
 

Στο σημείο αυτό και ώρα 17.49 εισέρχεται στο χώρο της ΓΣ ο 
Ολυμπιονίκης και πρώην Προέδρος της ΕΛΟΠ κ. Γαλακτόπουλος Πέτρος, ο 
οποίος είχε προσκληθεί από το ΔΣ για να παρευρεθεί στις εργασίες της ΓΣ της 
Ομοσπονδίας. 

 
Στο σημείο αυτό και ώρα 17.50 εισέρχεται στο χώρο της ΓΣ ο κ. 

Αθανασιάδης Ιωάννης, ο οποίος παραδίδει στον Πρόεδρο της ΓΣ κ. Στέργιο 
Λεωνάκη επιστολή του σωματείου ΑΣ Τιτάνες Μενιδίου, το οποίο είχε διαγραφεί 
από το μητρώο της Ομοσπονδίας με απόφαση της ΓΣ στις  30/03/2015 με την 
οποία αιτείται την επανεγγραφή του στην Ομοσπονδία. 

 
Ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Στέργιος Λεωνάκης, αφού παρέλαβε την επιστολή 

του κ. Αθανασιάδη Ιωάννη, τον ενημέρωσε ότι το θέμα δεν συμπεριλαμβάνεται 
στα θέματα ημερήσιας διάταξης της παρούσης ΓΣ, ως εκ τούτου δεν μπορεί να 
συζητηθεί. Θα αναγνωστεί όμως στο σώμα προς ενημέρωση. Στην συνέχεια ο 
Πρόεδρος της ΓΣ ανέγνωσε την επιστολή η οποία επισυνάπτεται στο τέλος του 
παρόντος πρακτικού. 

 
Μετά τα παραπάνω συνεχίστηκαν οι εργασίες της ΓΣ με το επόμενο θέμα 

ημερήσιας διάταξης. 
 

 
ΘΕΜΑ 2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΑΠΟ 
1/01-31/12/2018 ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2018. 
 

Επί του δεύτερου θέματος της εγκρίσεως του Οικονομικού – Ταμειακού 
Απολογισμού από 1/01-31/12/2018, καθώς και του Ισολογισμού του έτους 
2018 (01/01-31/12/2018), ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Στέργιος Λεωνάκης, έδωσε τον 
λόγο στον λογιστή της ΕΛ.Ο.Π. κ. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, ο οποίος κατ΄ 
εξουσιοδότηση του Ταμία του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Π κ. Νικόλαου Μπούγα ανέγνωσε 
και ανέλυσε τα σχετικά έγγραφα που περιγράφουν λεπτομερώς τις οικονομικές 
διεργασίες της χρονικής περιόδου από 1/01/2018-31/12/2018, ήτοι τα 
έγγραφα:  α) του οικονομικού - ταμειακού απολογισμού από 1/01/2018-
31/12/2018 , β) του ισολογισμού έτους 2018 (01/01/2018-31/12/2018), τα 
οποία επισυνάπτονται στο τέλος του παρόντος πρακτικού.  
 
           Μετά το πέρας της ενημέρωσης από τον λογιστή της ΕΛ.Ο.Π κ. Χαράλαμπο 
Παπαδόπουλο, ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Στέργιος Λεωνάκης, καλεί το σώμα σε 
ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός για την έγκρισή τους. 
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           Το Σώμα της ΓΣ εγκρίνει με ψήφους  (38)  υπέρ, (3) κατά και (5) 
λευκά τον οικονομικό – ταμειακό απολογισμό και ισολογισμό της ΕΛ.Ο.Π.  
για τη χρονική περίοδο 1/01/2018-31/12/2018. 

 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟ 1/01-31/12/2018. 
 
           Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. 
Στέργιος Λεωνάκης ανέγνωσε την από 12/03/2019 έκθεση της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, η οποία επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος πρακτικού. Βάσει 
του ελέγχου των παραστατικών, η Εξελεγκτική Επιτροπή προτείνει στο σώμα 
την έγκρισή της και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Ο.Π. από 
κάθε ευθύνη για την οικονομική διαχείριση της περιόδου από 1/01/2018 ως 
31/12/2018. 
 
             Ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Στέργιος Λεωνάκης, καλεί το σώμα σε ψηφοφορία 
δια ανατάσεως της χειρός για την έγκρισή της έκθεσης της εξελεγκτικής 
επιτροπής για  οικονομική διαχείριση του ΔΣ από 1/01/2018-31/12/2018. 

 
             Το σώμα της ΓΣ εγκρίνει με ψήφους  (38)  υπέρ, (3) κατά και (5) 
λευκά, εγκρίνει την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και την 
απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Ο.Π. από κάθε ευθύνη για 
την οικονομική διαχείριση της περιόδου από 1/01/2018 ως 31/12/2018. 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Π. ΑΠΟ ΚΑΘΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ περιόδου 1/01-
31/12/2018 

 
             Ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Στέργιος Λεωνάκης, καλεί το σώμα σε ψηφοφορία 
δια ανατάσεως της χειρός για την απαλλαγή των μελών του ΔΣ της Ομοσπονδίας  
από κάθε οικονομική, πειθαρχική και κάθε άλλη ευθύνη για την 01/01-
31/12/2018. 
  
Το Σώμα εγκρίνει με ψήφους (38) υπέρ, (2) κατά και (6) λευκά  και 
απαλλάσσει τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας από κάθε οικονομική, 
πειθαρχική και κάθε άλλη ευθύνη για την περίοδο 1/01/-31/12/2018. 
 

ΘΕΜΑ 5ο: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΙ ΠΑΡ. 1 ΣΤ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. 
 
Επί του  πέμπτου θέματος ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Στέργιος Λεωνάκης εισηγείται 
στο σώμα της ΓΣ  την οριστική διαγραφή από το μητρώο της Ομοσπονδίας των 
κάτωθι σωματείων ως ακολούθως: 
 
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 Στ του Καταστατικού « Εφόσον 
αποδεδειγμένα επί μία διετία ουδεμία αγωνιστική επέδειξε δραστηριότητα ούτε 
συμμετείχε σε αγώνες που διοργανώνονται από την ΕΛΟΠ» προτείνονται για 
οριστική διαγραφή από το μητρώο της Ομοσπονδίας τα παρακάτω σωματεία: 

 
1. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΨΑΧΝΩΝ 
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2. Π.Ο. ΨΑΧΝΩΝ 
3. Π.Π.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Κ.Α.Ο. 
4. Α.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
5. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΛΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ο ΝΕΣΤΩΡ 
6. Π.Ο. ΣΕΡΡΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ 
7. Π.Σ. ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ Ο ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 
8. Α.Σ  ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ 
9. Π.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
10. Α.ΕΞ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΤΟΣ 

 
Β. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 Στ του Καταστατικού « Εφόσον 
αποδεδειγμένα επί μία διετία ουδεμία αγωνιστική επέδειξε δραστηριότητα ούτε 
συμμετείχε σε αγώνες που διοργανώνονται από την ΕΛΟΠ» προτείνονται για 
οριστική διαγραφή από το μητρώο της Ομοσπονδίας τα παρακάτω σωματεία, 
τα οποία με έγγραφό τους έχουν ενημερώσει για την διάλυση του τμήματος 
πάλης του σωματείου: 

 
1. Α.Ο. ΜΙΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
2. Α.Σ. ΑΘΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
3. Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 
 
Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 ζ και στ προτείνονται για οριστική διαγραφή 
από το μητρώο μελών της Ομοσπονδίας τα σωματεία που έχουν διαγραφεί για 
πειθαρχικούς λόγους από προηγούμενες ΓΣ της ΕΛΟΠ και ως εκ τούτου δεν 
έχουν επιδείξει επί μια διετία ουδεμία αγωνιστική δραστηριότητα ούτε 
συμμετείχαν σε αγώνες που διοργανώνονται από την ΕΛΟΠ: 
 

1. Α.Α.Π.  ΑΘΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
2. ΣΒΑ Ο ΠΗΝΕΙΟΣ 
3. ΑΣ Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ο ΑΙΑΝΤΑΣ 
4. ΠΟ ΤΙΤΑΝΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
5. Α.Σ. ΤΙΤΑΝΕΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 

 
Στο σημείο αυτό ζητά και λαμβάνει το λόγο ο εκπρόσωπος του ΠΣΦ Άτλα 
Καλλιθέας κ. Ηρακλής Δεσκουλίδης, ο οποίος τονίζει την αντίθεσή του με τη 
διαγραφή γενικώς σωματείων από την δύναμη της Ομοσπονδίας και ότι πρέπει 
να προσπαθούμε να αυξάνουμε συνεχώς τον αριθμό των σωματείων μας. 
 
Παρεμβαίνοντας  στην τοποθέτηση του κ. Δεσκουλίδη, ο εκπρόσωπος του 
Παναθηναϊκού ΑΟ κ. Θεόδωρος Συνοδινός προτείνει στο σώμα της ΓΣ να δοθεί 
παράταση ενός έτους στα σωματεία που αναφέρονται στα πεδία Α) και Γ). 
 
Ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Στέργιος Λεωνάκης απαντώντας στον κ. Συνοδινό τον 
ενημερώνει ότι τα εν λόγω σωματεία έχουν ενημερωθεί με επιστολή και κανένα 
από αυτά δεν απέστειλε αίτημα ή ενημέρωση για αναστολή της πρότασης 
διαγραφής. Ως εκ τούτου η πρότασή σας εισακούστηκε και το σώμα θα 
αποφανθεί δια της ψηφοφορίας. 
 
Στο σημείο αυτό και ώρα περίπου 18.45 στο χώρο της ΓΣ εισέρχεται ο κ. 
Μουστόπουλος Νικόλαος, ο οποίος ζητά να λάβει το λόγο, ως προπονητής του 
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διαγραμμένου σωματείου  Αναγέννηση Ασπροπύργου με απόφαση ΓΣ στις 
31/03/2018 για να θίξει το θέμα της διαγραφής του σωματείου του. 
 
Ο Πρόεδρος της ΓΣ τον ενημέρωσε ότι δεν έχει δικαίωμα να παρίσταται στις 
εργασίες της ΓΣ και συνεπώς δεν μπορεί να έχει το λόγο. Ο κ. Μουστόπουλος 
συνέχισε και επέμενε να μιλήσει, αγνοώντας τον Πρόεδρο της ΓΣ, λέγοντας ότι η 
διαγραφή του σωματείου του ήταν άδικη και ότι πρέπει να αποκατασταθεί αυτή 
η αδικία και ότι όσοι αποφάσισαν να διαγραφεί το σωματείο του δεν 
σεβάστηκαν την προσφορά του στην πάλη. 
 
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Δημήτρης Τραμπάκουλας παρενέβη και 
απαντώντας στον κ. Μουστόπουλο είπε ότι η διαγραφή του σωματείου που 
είναι προπονητής σε καμία περίπτωση δεν έγινε άδικα και χωρίς λόγο και 
επικυρώθηκε με σχεδόν ομόφωνη απόφαση της προηγούμενης ΓΣ, διότι 
κινήθηκε νομικά με αγωγή κατά της Ομοσπονδίας, η οποία απορρίφθηκε από το 
αρμόδιο δικαστήριο, χρησιμοποιώντας απαξιωτικές και συκοφαντικές 
εκφράσεις κατά των νόμιμα εκλεγμένων μελών του ΔΣ και εν γένει  για την 
λειτουργία της Ομοσπονδίας και ζήτησε από τον κ. Μουστόπουλο να 
αποχωρήσει από την αίθουσα για να συνεχιστεί η διαδικασία. 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Στέργιος Λεωνάκης καλεί το σώμα σε 
ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός ως ακολούθως: 
 
Για το Α): Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 Στ του Καταστατικού « Εφόσον 
αποδεδειγμένα επί μία διετία ουδεμία αγωνιστική επέδειξε δραστηριότητα ούτε 
συμμετείχε σε αγώνες που διοργανώνονται από την ΕΛΟΠ» προτείνονται για 
οριστική διαγραφή από το μητρώο της Ομοσπονδίας τα παρακάτω σωματεία: 

 
1. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΨΑΧΝΩΝ 
2. Π.Ο. ΨΑΧΝΩΝ 
3. Π.Π.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Κ.Α.Ο. 
4. Α.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
5. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΛΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ο ΝΕΣΤΩΡ 
6. Π.Ο. ΣΕΡΡΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ 
7. Π.Σ. ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ Ο ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 
8. Α.Σ  ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ 
9. Π.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
10. Α.ΕΞ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΤΟΣ 

 

- Με ψήφους (36) υπέρ, (8) κατά και (2) λευκά το σώμα της ΓΣ αποφασίζει 
την οριστική διαγραφή των παραπάνω σωματείων από το μητρώο της 
Ομοσπονδίας. 
 
 
Για το Β): Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 Στ του Καταστατικού « Εφόσον 
αποδεδειγμένα επί μία διετία ουδεμία αγωνιστική επέδειξε δραστηριότητα ούτε 
συμμετείχε σε αγώνες που διοργανώνονται από την ΕΛΟΠ» προτείνονται για 
οριστική διαγραφή από το μητρώο της Ομοσπονδίας τα παρακάτω σωματεία, 
τα οποία με έγγραφό τους έχουν ενημερώσει για την διάλυση του τμήματος 
πάλης του σωματείου: 

 
1. Α.Ο. ΜΙΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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2. Α.Σ. ΑΘΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
3. Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 
- Με ομόφωνη απόφαση ήτοι με (46) ψήφους υπέρ το σώμα της ΓΣ 
εγκρίνει την οριστική διαγραφή των παραπάνω σωματείων από το 
μητρώο της Ομοσπονδίας. 
 
Για το Γ): Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 ζ και στ προτείνονται για οριστική 
διαγραφή από το μητρώο μελών της Ομοσπονδίας τα σωματεία που έχουν 
διαγραφή για πειθαρχικούς λόγους από προηγούμενες ΓΣ της ΕΛΟΠ και ως εκ 
τούτου δεν έχουν  επιδείξει επί μια διετία ουδεμία αγωνιστική δραστηριότητα 
ούτε συμμετείχαν σε αγώνες που διοργανώνονται από την ΕΛΟΠ: 
 

1. Α.Α.Π.  ΑΘΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
2. ΣΒΑ Ο ΠΗΝΕΙΟΣ 
3. ΑΣ Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ο ΑΙΑΝΤΑΣ 
4. ΠΟ ΤΙΤΑΝΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
5. Α.Σ. ΤΙΤΑΝΕΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 

 
 
- Με ψήφους (36) υπέρ, (8) κατά και (2) λευκά το σώμα της ΓΣ αποφασίζει 
την οριστική διαγραφή των παραπάνω σωματείων από το μητρώο της 
Ομοσπονδίας. 
 
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Στέργιος Λεωνάκης καλεί στο βήμα τον 
επίτιμο Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Ολυμπιονίκη και επίσημο προσκεκλημένο κ. 
Πέτρο Γαλακτόπουλο για να απευθύνει ένα χαιρετισμό. 
 
Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Γαλακτόπουλος ευχαρίστησε το διοικητικό συμβούλιο 
της Ομοσπονδίας για την πρόσκληση να παρακολουθήσει τις εργασίες της ΓΣ, 
εξέφρασε την ευχή του στους αθλητές και αθλήτριες της πάλης που διεκδικούν 
με αξιώσεις την πρόκρισή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκυο 2020 να 
επιτύχουν τους στόχους τους και να εκπροσωπηθεί το άθλημα με 
περισσότερους αθλητές/τριες και στα τρία στυλ. Κάλεσε όλους τους 
παράγοντες του αθλήματος να είναι ενωμένοι με σκοπό η Πάλη να γίνει το 
πρώτο άθλημα στη χώρα, γιατί είναι ένα άθλημα ιστορικό που γεννήθηκε στη 
Αρχαία Ελλάδα και δεν είναι εισαγόμενο. Κλείνοντας ευχήθηκε καλό κουράγιο 
και καλή επιτυχία σε όλους. 
 
Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο πρώτος ομιλητής κ. Μάλλιος Χαράλαμπος, 
εκπρόσωπος του σωματείου ΑΣ ΠΑΟΚ. 
 
Ο κ. Μάλλιος λαμβάνοντας το λόγο συνοπτικά είπε: Είναι η πρώτη φορά που 
συμμετέχω ως εκπρόσωπος του σωματείου μου σε ΓΣ της Ομοσπονδίας και ότι 
κατά τη γνώμη του αυτό ήταν λάθος, διότι πιστεύω ότι όλοι εμείς που έχουμε 
καθημερινή ενασχόληση με τα σωματεία μας, είτε ως μέλη ΔΣ είτε ως απλά μέλη, 
γνωρίζουμε καλύτερα τα προβλήματα και πρέπει να συμμετέχουμε οι ίδιοι στις 
ΓΣ για να έχουμε ιδία άποψη και να καταθέτουμε τις όποιες προτάσεις ή 
αντιρρήσεις μας. Ο σύλλογος μας κάνει πολλή σημαντική δουλειά, πέρυσι 
κατακτήσαμε τρία πρωταθλήματα Ελλάδος, χρηματοδοτούμε εξολοκλήρου τις 
ανάγκες του τμήματος, κυρίως από χορηγίες, χωρίς υποστήριξη από την 
Ομοσπονδία. Φέτος σε συνεργασία με την Ομοσπονδία, διοργανώσαμε το 
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών με εξαιρετική επιτυχία που κατά τη 
γνώμη μου ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα που διοργανώθηκε τα τελευταία 
χρόνια. Η Ομοσπονδία θα πρέπει να βρει τρόπο και να βοηθήσει και να 
υποστηρίξει περισσότερο τα σωματεία που παράγουν εποικοδομητικό έργο. 
 
Στην συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον δεύτερο ομιλητή κ. Αλεξανδρίδη Χρηστάκη, 
εκπρόσωπο του σωματείου ΠΣ Πύργου Τιτάν, ο οποίος δήλωσε ότι τελικά δεν 
επιθυμεί να μιλήσει και το μόνο που θέλει να επισημάνει είναι ότι οι 
προσκλήσεις στους συλλόγους για τις ΓΣ θα πρέπει να στέλνονται νωρίτερα 
όπως στο ΣΕΓΑΣ που αποστέλλονται τριάντα ημέρες νωρίτερα. Ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας κ. Δημήτρης Τραμπάκουλας απαντώντας στον κ. Αλεξανδρίδη τον 
ενημέρωσε ότι η αποστολή των προκλήσεων για τις ΓΣ γίνεται όπως προβλέπει 
το Καταστατικό της Ομοσπονδίας μας, δηλαδή δεκαπέντε ημέρες πριν, όσον 
αφορά για το ΣΕΓΑΣ ή για άλλες Ομοσπονδίες πιθανόν να υπάρχουν 
διαφορετικές προβλέψεις στο Καταστατικό τους.   
 
Συνεχίζοντας το λόγο παίρνει ο κ. Κουτρουβίδης Νικόλαος εκπρόσωπος  ΑΟ Δίας 
Αχαρνών, ο οποίος συνοπτικά είπε: Είχα πάρα πολλά χρόνια να συμμετέχω στην 
ΓΣ της Ομοσπονδίας ως εκπρόσωπος συλλόγου και με μεγάλη μου λύπη βλέπω 
να εκτυλίσσονται σήμερα εδώ γεγονότα με πρωταγωνιστές ανθρώπους οι 
οποίοι κατά τη γνώμη μου ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για πολλές παθογένειες 
του αθλήματος και αυτό με κάνει να σκέφτομαι να μην ξανασυμμετέχω για 
πολλά χρόνια ακόμη ή ίσως και ποτέ ξανά σε ΓΣ. Όμως θέλω μέσα από την 
καρδιά μου να παρακαλέσω και να παροτρύνω και την διοίκηση, αλλά και 
όποιους ανθρώπους διαφωνούν με την διοίκηση να καθίσουν να μιλήσουν και 
να συνεργαστούν για καλό του αθλήματος, γιατί είναι πάρα πολύ λίγοι οι 
άνθρωποι που μπορούν και έχουν διάθεση να προσφέρουν. 
 
Το λόγο παίρνει ο εκπρόσωπος του σωματείου ΑΣ Δημοκρίτειο κ. Μπάρμπας 
Ιωάννης, ο οποίος  συνοπτικά είπε: Θα συμφωνήσω με τις τοποθετήσεις των 
προηγούμενων ομιλητών. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα που μπορούν να 
βελτιωθούν. Σίγουρα πρέπει να υπάρξει συνεργασία για το καλό του αθλήματος. 
Σε καμία περίπτωση όμως αυτή τη χρονική στιγμή, ένα χρόνο και κάτι πριν τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν πρέπει να θέτουμε θέμα εμπιστοσύνης στην σημερινή 
διοίκηση της Ομοσπονδίας όταν οι αθλητές/τριές μας βρίσκονται σε 
προολυμπιακή περίοδο και σε διαδικασία προετοιμασίας και διεκδίκησης της 
πρόκρισής τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο 2020. Η διοίκηση θα 
κριθεί στο τέλος της θητείας της για το έργο που έχει επιτελέσει. Κλείνοντας θα 
ήθελα να προτείνει αν επιτρέπεται από το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, μαζί 
με την πρόσκληση της ΓΣ να αποστέλλονται στα σωματεία και τα οικονομικά 
στοιχεία απολογισμού και ισολογισμού για να υπάρχει περισσότερος χρόνος για 
επεξεργασία από τους εκπροσώπους. 
 
Στο σημείο αυτό το λόγο παίρνει ο τελευταίος ομιλητής, κ. Ηρακλής Δεσκουλίδης 
ως εκπρόσωπος του σωματείου ΠΣΦ Άτλας Καλλιθέας, ο οποίος  συνοπτικά 
είπε: Σήμερα κάποια σωματεία καταψήφισαν τον απολογισμό της Ομοσπονδίας 
του περασμένου έτους. Θέλω να τονίσω ότι η καταψήφιση ενός απολογισμού 
επιφέρει επιζήμιες συνέπειες σε μια Ομοσπονδία με πιο σημαντική την παύση 
της επιχορήγησής της από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και 
συμφωνώντας με τον κ. Μπάρμπα ειδικότερα την συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
η καταψήφιση του απολογισμού θα είχε ολέθρια αποτελέσματα στους 
αθλητές/τριες και στην προσπάθεια που καταβάλουν για να διεκδικήσουν με 
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αξιώσεις την πρόκρισή τους στους ερχόμενους Ολυμπιακούς αγώνες. Σίγουρα 
πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε και να συνεργαστούμε για το καλό του 
αθλήματος, αλλά και για να έχουμε την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση στους 
Ολυμπιακούς αγώνες με περισσότερους αθλητές και κυρίως στους Άνδρες και 
στην Ελευθέρα και στην Ελληνορωμαϊκή που δεν είχαμε στην προηγούμενη 
Ολυμπιάδα, καθώς είχαμε συμμετάσχει μόνο με την Μαρία Πρεβολαράκη. Για το 
λόγο αυτό χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερη υποστήριξη από την 
Ομοσπονδία στους αθλητές/τριές μας.  
 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Στέργιος Λεωνάκης 
κηρύσσει την λήξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Πάλης (ΕΛ.Ο.Π) στις 14 Μαρτίου 2019.  

 

Μετά τιμής 
 

                     Ο Πρόεδρος της ΓΣ                                H Γραμματέας της  ΓΣ 
 
                                               
               ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΑΚΗΣ                                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΑΖΙΔΗΣ 


