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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ
Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων
133 43 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Αρ.πρωτ. 3193 /23/09/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υπ’ Αριθμόν 9
στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ
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 ακύρωση του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Πάλης
στην Άμμο – Beach Wrestling 2020.
Θέμα 2ο: Εξ αποστάσεως εργασία τακτικού προσωπικού .
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Επί του 1ου θέματος Tον λόγο παίρνει ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Στέργιος
Λεωνάκης και ενημερώνει τα μέλη ότι παρά τις ενέργειες της ομοσπονδίας προς τις
υπηρεσίες του δήμου Κατερίνης και της περιφερειακής ενότητας Πιερίας, δεν
παραχωρήθηκε ο χώρος διεξαγωγής των αγώνων καθώς και η σχετική έκδοση άδειας
για την διεξαγωγή του Πανελληνίου πρωταθλήματος πάλης στην Άμμο - Beach
Wrestling 2020, λόγω της συνέχισης των περιοριστικών μέτρων στο νομό Πιερίας
εξαιτίας του COVID -19.
Ως εκ τούτου ο πρόεδρος εισηγείται στα μέλη την οριστική ακύρωση του Πανελληνίου
πρωταθλήματος Πάλης στην Άμμο-Beach Wrestling 2020, καθώς πρώτη προτεραιότητα
της ομοσπονδίας είναι η υγεία των αθλητών των προπονητών των διαιτητών και των
συμμετεχόντων στους αγώνες.
Απόφαση:
Μετά τα παραπάνω τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής αποφασίζουν ομόφωνα και
εγκρίνουν την οριστική ακύρωση του Πανελληνίου πρωταθλήματος Πάλης στην ΆμμοBeach Wrestling 2020 που επρόκειτο να διεξαχθεί στην Κατερίνη στις 26-27/09/2020 .
Επί του 2ου θέματος ο πρόεδρος της επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο του
υπουργείου εσωτερικών Φ.69/126/16136/20/9/2020 περί ανάγκης περιορισμού του
κορωνοιού, για τις υπηρεσίες που εδρεύουν εντός της περιφέρειας Αττικής η παροχή εξ
αποστάσεως εργασία σε 40% των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα είναι
υποχρεωτική από 23/9 και τουλάχιστον έως τις 4/10/2020 .Ο πρόεδρος προτείνει στα
μέλη το πρόγραμμα των υπαλλήλων που θα παρέχουν εξ αποστάσεως υπηρεσία στην
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ομοσπονδία από 23/9 έως 4/10/2020 στο ωράριο 08:00 έως 16:00 ως εξής : 23/9
Αλεξοπούλου Μ, .Καρυδάς Π.,24/9 Χαραλαμπόπουλος Δ. ,Λεονταρίτου Ε., 25/9,
Διαθεσοπούλου Α., .Καρυδάς Π. 28/9, Χαραλαμπόπουλος Δ. ,Λεονταρίτου Ε., 29/9
Λεονταρίτου Ε., Διαθεσοπούλου Α.,30/9 Αλεξοπούλου Μ, .Καρυδάς Π.,1/10
Διαθεσοπούλου Α., .Καρυδάς Π.,2/10 Χαραλαμπόπουλος Δ. Αλεξοπούλου Μ,.
Απόφαση:
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής αποφασίζουν
ομόφωνα και εγκρίνουν την εισήγηση του πρόεδρου για το παραπάνω πρόγραμμα των
υπαλλήλων που θα παρέχουν εξ αποστάσεως υπηρεσία στην ομοσπονδία από 23/9
έως 4/10/2020 και εξουσιοδοτούν τον γεν. γραμματέα της ΕΛΟΠ κο Παππού Χ. για τις
απαραίτητες ενέργειες.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση
Ο Πρόεδρος
Στέργιος Λεωνάκης

Τα μέλη
Χρήστος Παππούς
Αλέξανδρος Μανάφας

