
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ  
Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Υπ’ Αριθμόν 5 
στις 27 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00μμ 

 
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 αναβολή του Αναπτυξιακού πρωταθλήματος Πάλης 
στην Άμμο – Beach Wrestling  στην Χαλκίδα  . 
Θέμα 2ο: Διοργάνωση Αναπτυξιακών πρωταθλημάτων Πάλης στην Άμμο – Beach 
Wrestling ανά περιφέρειες . 
Θέμα 3ο :Διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πάλης στην Άμμο. 
Θέμα 4ο : Διοργάνωση καμπ προετοιμασίας ελευθέρας πάλης εφήβων παίδων.  
Θέμα 5ο : Εγγραφή της ΕΛ.Ο.Π. στην Διεθνή Ομοσπονδία  HAND TO  HAND (HSIF) 
Παλαιστική Χειρομαχία. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Tον λόγο  παίρνει   ο  Πρόεδρος  της επιτροπής κ. Στέργιος Λεωνάκης  λαμβάνοντας υπόψη την 

αύξηση των  κρουσμάτων της πανδημίας και του τεχνικού προβλήματος που δημιουργήθηκε με 

την εγκατάσταση και προτείνει  επί του 1ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης  στα μέλη την 

αναβολή του  Αναπτυξιακού πρωταθλήματος Πάλης στην Άμμο-Beach  Wrestling  που ήταν 

προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Χαλκίδα στις 30/08/2020. 

Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής αποφασίζουν ομόφωνα και 

εγκρίνουν την αναβολή του Αναπτυξιακού πρωταθλήματος Πάλης στην Άμμο-Beach Wrestling 

που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Χαλκίδα στις 30/08/2020. 

 Επί του 2ου θέματος ο πρόεδρος της επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Τεχνικής 

Επιτροπής αλά και την ανάγκη για μειωμένο συγχρωτισμό και την αποφυγή της διασποράς της 

πανδημίας  προτείνει  να διεξαχθούν τέσσερα επίσημα Αναπτυξιακά πρωταθλήματα Πάλης 

στην Άμμο-Beach Wrestling ως εξής : 1) Στο Ρέθυμνο στις  12/9/2020 δικαίωμα συμμετοχής θα 

έχουν τα σωματεία που η έδρα τους ανήκει  στις περιφέρειες Κρήτης και Βόρειου Αιγαίου . 2) 

στην Χαλκίδα στις 13/9/2020 δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τα σωματεία που η έδρα τους 

ανήκει  στις περιφέρειες  Αττικής, Στερεάς Ελλάδας ,Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας. 3) Στον 

Αγιόκαμπο Λάρισας στις 19/9/2020 δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τα σωματεία που η έδρα 

τους ανήκει  στις περιφέρειες  Θεσσαλίας , Ηπείρου ,Δυτικής Μακεδονίας . 4)Στην Κερκίνη  

Σερρών στις 20/9/2020 δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τα σωματεία που η έδρα τους ανήκει  

στις περιφέρειες  Κεντρικής Μακεδονίας ,Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης . 

 Απόφαση: 
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Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής αποφασίζουν ομόφωνα και 
εγκρίνουν την εισήγηση του πρόεδρου για να διεξαχθούν τέσσερα επίσημα Αναπτυξιακά 
πρωταθλήματα Πάλης στην Άμμο-Beach Wrestling ως εξής : 1) Στο Ρέθυμνο στις  12/9/2020 
δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τα σωματεία που η έδρα τους ανήκει  στις περιφέρειες Κρήτης 
και Βόρειου Αιγαίου . 2) στην Χαλκίδα στις 13/9/2020 δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τα 
σωματεία που η έδρα τους ανήκει  στις περιφέρειες  Αττικής, Στερεάς Ελλάδας ,Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας. 3) Στον Αγιόκαμπο Λάρισας στις 19/9/2020 δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν 
τα σωματεία που η έδρα τους ανήκει  στις περιφέρειες  Θεσσαλίας , Ηπείρου ,Δυτικής 
Μακεδονίας . 4)Στην Κερκίνη  Σερρών στις 20/9/2020 δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τα 
σωματεία που η έδρα τους ανήκει  στις περιφέρειες  Κεντρικής Μακεδονίας ,Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης  
 
Επί του 3ου θέματος ο πρόεδρος της επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Τεχνικής 
Επιτροπής προτείνει  την  διεξαγωγή του, αναβληθέντος   Πανελληνίου πρωταθλήματος Πάλης 
στην Άμμο-Beach Wrestling στην Κατερίνη  στις 26-27/09/2020 σύμφωνα με την προκήρυξη. 
Οι παραπάνω αγώνες θα διεξαχθούν όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο αγωνιστικό 
πρωτόκολλο της ΓΓΑ και με την προϋπόθεση ότι θα το επιτρέψουν οι συνθήκες της πανδημίας 
covid-19. 
Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής αποφασίζουν ομόφωνα και 
εγκρίνουν την εισήγηση του πρόεδρου για την  διεξαγωγή του, αναβληθέντος   Πανελληνίου 
πρωταθλήματος Πάλης στην Άμμο-Beach Wrestling στην Κατερίνη  στις 26-27/09/2020 
σύμφωνα με την προκήρυξη. 
Οι παραπάνω αγώνες θα διεξαχθούν όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο αγωνιστικό 
πρωτόκολλο της ΓΓΑ και με την προϋπόθεση ότι θα το επιτρέψουν οι συνθήκες της πανδημίας 
covid-19. 
 
Επί του 4ου θέματος ο πρόεδρος της επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του 

ομοσπονδιακού προπονητή κ. Θέμη Ιακωβίδη και την πρόταση της Τεχνικής Επιτροπής σχετικά 

με την διοργάνωση καμπ προετοιμασίας των επίλεκτων αθλητών των συλλόγων της Βορείου 

Ελλάδος στην ελευθέρα πάλη από 31/8/2020 έως 15/09/2020 στη Θεσσαλονίκη εισηγείται στα 

μέλη την έγκριση του αιτήματος του ομοσπονδιακού προπονητή διότι οι αθλητές θα πρέπει να 

βρίσκονται σε διαρκεί προπονητική κατάσταση λόγω των διεθνών αγωνιστικών υποχρεώσεων 

όποτε αυτοί διεξαχθούν. Επίσης προτείνει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης των υγειονομικών 

προπονητικών πρωτοκόλλων ο προπονητής κ. Ιακωβίδης.     

Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής αποφασίζουν ομόφωνα και 

εγκρίνουν την πραγματοποίηση του καμπ προετοιμασίας από 31/8/2020 έως 15/09/2020 στην 

Θεσσαλονίκη υπό την επίβλεψη του ομοσπονδιακού προπονητή κ. Ιακωβίδη  ο οποίος θα είναι 

και υπεύθυνος τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων όπως αυτά εγκρίθηκαν από την ΓΓΑ. 

Επί του 5ου θέματος ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Στέργιος Λεωνάκης ενημερώνει 
τα μέλη σχετικά με την αλληλογραφία με την διεθνή ομοσπονδία  HAND TO  HAND 
(HSIF) Παλαιστική Χειρομαχία, αγώνισμα το οποίο συμπεριλαμβάνετε πλέον στο νέο 
καταστατικό της Ομοσπονδίας . Η διεθνή ομοσπονδία  HAND TO  HAND (HSIF) μετά από 
αίτημα μας να εγγραφούμε μέλη της,  μας απάντησε θετικά και μας απέστειλε  σχετικό 
συμφωνητικό προς υπογραφή από την ομοσπονδία μας. Ο Πρόεδρος της επιτροπής ζητά 
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την έγκριση  των μελών της επιτροπής  προκειμένου να προχωρήσουμε επίσημα στην 
εγγραφή μέλους της ΕΛΟΠ στην HSIF. 
Απόφαση: 

Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής αποφασίζουν 
ομόφωνα και εγκρίνουν την εγγραφή της ομοσπονδίας μας στην διεθνή 
ομοσπονδία  HAND TO  HAND (HSIF) Παλαιστική Χειρομαχία και εξουσιοδοτούν τον 
Πρόεδρο για τις απαραίτητες ενέργειες. 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση  

Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 

Στέργιος Λεωνάκης      Χρήστος Παππούς 

        Αλέξανδρος  Μανάφας  
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