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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ
Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων
133 43 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Αρ.πρωτ. 3987/24-11-2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υπ’ Αριθμόν 11
στις 23 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ
Παρόντες: ΛΕΩΝΑΚΗΣ Στέργιος, ΜΑΝΑΦΑΣ Αλέξανδρος, ΠΑΠΠΟΥΣ Χρήστος
Διαπιστωμένης της απαρτίας (παρόντα 3 από τα 3 μέλη) από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ.
Στέργιο Λεωνάκη, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για κλήση σε απολογία προς την Πειθαρχική Επιτροπή της
Ομοσπονδίας, των σωματείων ΠΣ Ευκαρπία και ΑΣ Πηλέας για παράβαση των άρθρων 9 παρ.
2, 10 παρ. 1 και 24 του Καταστατικού και σε συνδυασμό των ανωτέρω άρθρων με το άρθρο
11 παρ. 1, 2 και 3 στοιχ. ΣΤ και Ζ.
Επί του θέματος ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Στέργιος Λεωνάκης έχοντας υπόψη:
α) Την κατάθεση της από 22/10/2020 αγωγής, της από 23/10/2020 αίτησης ασφαλιστικών
μέτρων και της από 26/10/2020 κύριας παρέμβασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών κατά της Ομοσπονδίας του σωματείου ΑΣ Πηλέας, την οποία αίτηση το σωματείο
κοινοποίησε και στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και στον Υφυπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού, αντίγραφα των ως άνω δικογράφων προσκομίζει και στα υπόλοιπα μέλη της
εκτελεστικής επιτροπής,
β) Την κατάθεση της από 22/10/2020 αγωγής, της από 23/10/2020 αίτησης ασφαλιστικών
μέτρων και της από 27/10/2020 κύριας παρέμβασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών κατά της Ομοσπονδίας του σωματείου ΠΣ Ευκαρπίας, αντίγραφα των ως άνω
δικογράφων προσκομίζει και στα υπόλοιπα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής,
Τα παραπάνω σωματεία με την ενέργειά τους αυτή ζητούν να ακυρωθεί η απόφαση της ΓΣ στις
9/7/2020 σύμφωνα με την οποία εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο στην ΕΛΟΠ. Ζητούν δηλαδή
την ακύρωση του δημοκρατικού δικαιώματος που άσκησαν τα μέλη να επιλέξουν τη διοίκηση
την οποία επιθυμούν και αντί αυτού να οριστεί μια προσωρινή διοίκηση από το δικαστήριο με
πρόσωπα τα οποία πολλά εξ αυτών δεν είναι καν μέλη σε σωματεία που ανήκουν στην δύναμη
της Ομοσπονδίας. Επίσης ζητούν να απορριφθούν οι με ΓΑΚ 40189/2020 ΕΑΚ 4296/2020 αίτηση
ορισμού προσωρινής διοίκησης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να ανακληθεί η
από 2/7/2020 προσωρινή διαταγή με την οποία είχε διοριστεί προσωρινό ΔΣ στην ΕΛΟΠ που
διεξήγαγε τις κατά τα παραπάνω σωματεία παράνομες αρχαιρεσίες στις 9/7/2020.
Επιπρόσθετα των ανωτέρω στην κατάθεση της αγωγής, των ασφαλιστικών μέτρων και της
κύριας παρέμβασης επικαλέστηκαν κατ’ επανάληψη ότι τα θεσμικά όργανα της Ομοσπονδίας
προέβησαν σε «σειρά παράνομων ενεργειών», χωρίς όμως οι «παράνομες ενέργειες» που
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επικαλέστηκαν να αποδεικνύονται με οποιοδήποτε τρόπο. Επιπροσθέτως όπως όλα τα μέλη
διαπιστώνουν επί των ως άνω δικογράφων αναφέρονται διάφορα συκοφαντικά σχόλια και
εκφράσεις παρότι δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο και καμία δικαστική απόφαση που
να επικυρώνει τούτα. Ως εκ τούτου οι ως άνω εκφράσεις είναι συκοφαντικές και συνιστούν
προσβολή της Ομοσπονδίας, του αθλήματος και των θεσμικών του οργάνων κατά παράβαση
των άρθρων και των κανονισμών που την διέπουν, αλλά και του Αστικού Κώδικα.
Επειδή σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα με το άρθρο 11, παρ.3:
«Ζ) Εφόσον το Σωματείο-Μέλος με ενέργειες ή παραλείψεις των μελών, των οργάνων
διοίκησης και των εκπροσώπων του ζημιώνει αποδεδειγμένα ή προσβάλει δημοσίως τον σκοπό
και τις επιδιώξεις της ΕΛ.Ο.Π. και των Σωματείων-Μελών αυτής. Η οποιαδήποτε δημόσια
δήλωση ή άλλη ενέργεια μελών διοικήσεων ή εκπροσώπων αθλητικών σωματείων που μπορεί
να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει την ένταση και
την αντιπαράθεση μεταξύ φιλάθλων ή που καταφέρεται κατά τρόπο προσβλητικό κατά της
Ομοσπονδίας και των οργάνων της ή που δυσφημεί με οποιονδήποτε τρόπο το άθλημα της
πάλης.» και άρθρο 9 παρ.: «Η υποβολή αίτησης εγγραφής του Σωματείου - Μέλους στο
δυναμικό της ΕΛ.Ο.Π. συνεπάγεται υποχρεωτικά την αποδοχή εκ μέρους του αιτούντος
Σωματείου όλων των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΛ.Ο.Π.»,
προτείνω την να κληθούν σε έγγραφη απολογία προς την Πειθαρχική Επιτροπή τα παραπάνω
σωματεία.
Απόφαση:
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη αποφασίζουν ομόφωνα και εγκρίνουν την ως άνω
πρόταση του Προέδρου και τα σωματεία: Π.Σ. Ευκαρπίας και Α.Σ. Πηλέας θα κληθούν να
απολογηθούν εγγράφως προς την Πειθαρχική Επιτροπή για όλα τα ανωτέρω έως την Τετάρτη 2
Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15.00 μ.μ. Στα σωματεία θα αποσταλεί αντίγραφο των της αγωγής,
της κύριας παρέμβασης και των ασφαλιστικών μέτρων που κατατέθηκαν στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών.

Θέμα 2ο : Έγκριση αποφάσεων Τεχνικής Επιτροπής
Επί του θέματος ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Στέργιος Λεωνάκης αναγιγνώσκει στα μέλη τις
αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής κατά τη συνεδρίασή της στις 18/11/2020 και εισηγείται στα
μέλη την επικύρωσή τους.
Απόφαση:
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη αποφασίζουν ομόφωνα και εγκρίνουν το πρακτικό της
ΤΕ στις 18/11/2020.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση υπ’ αρ. 11-23/11/2020.
Ο Πρόεδρος
Στέργιος Λεωνάκης

Τα μέλη
Χρήστος Παππούς
Αλέξανδρος Μανάφας

