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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Υπ’ Αριθμόν 2 
στις  27 Ιουλίου 2020,  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13.00 

 
Παρόντες: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ξενοφών, ΛΕΩΝΑΚΗΣ Στέργιος, ΜΑΝΑΦΑΣ Αλέξανδρος, 
ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ιωάννης, ΜΠΕΑΖΙΔΗΣ Αναστάσιος, ΜΠΟΥΓΑΣ Νικόλαος, ΡΟΥΣΣΟΣ Ηλίας, 
ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ Δημήτριος, ΦΑΛΙΑΣ Κωνσταντίνος.  
 
Απόντες: ΓΑΡΔΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος, ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ Φανούριος, ΠΑΠΠΟΥΣ  Χρήστος, 
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Μύρων 
 
Διαπιστωμένης της απαρτίας (παρόντα 9 από τα 13 μέλη) από τον Πρόεδρο  της 
Ομοσπονδίας κ. Στέργιο Λεωνάκη, αρχίζει η συνεδρίαση. 
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

1. Έγκριση ημερήσιας διάταξης παρούσης συνεδρίασης. 
2. Ανακοινώσεις – Αλληλογραφία – Διάφορα 
3. Εισηγήσεις και αποφάσεις Επιτροπών 
4. Συμπλήρωση επιτροπών, ορισμός νέων και ανάθεση αρμοδιοτήτων αυτών 

σύμφωνα με το νέο καταστατικό της Ομοσπονδίας 7/2020. 
5. Λήψη απόφασης για σύγκλιση Έκτακτης ΓΣ για την τροποποίηση και την 

εναρμόνιση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας σύμφωνα και με τις τελευταίες 
διατάξεις του νόμου. 

6. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με 
αντικείμενο την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων (Σπίτι της 
Πάλης) μεταξύ της ΓΓΑ, του Δήμου Φυλής, της ΚΑΕ ΝΕΑ ΑΕΚ 2014 , ΣΕΦ και των 
αθλητικών Ομοσπονδιών. 

7. Λήψη απόφασης για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με Ασιατική 
Ομοσπονδία Πάλης – Εισηγητής Ιωάννης Μπάρμπας  

8. Αναγνωρίσεις συλλόγων. 
 
Θέμα 1ο : Έγκριση θεμάτων ημερήσιας διάταξης παρούσης συνεδρίασης 
 
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Στέργιος Λεωνάκης διαβάζει τα θέματα ημερήσιας 
διάταξης  της παρούσης συνεδρίασης και ζητάει την  έγκριση τους  από το σώμα.  
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Απόφαση   
Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την ημερήσια διάταξη της παρούσης συνεδρίασης  υπ’ αρ. 2-
27/07/2020. 
 
Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις – Αλληλογραφία – Διάφορα 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, κ. Στέργιος Λεωνάκης, λαμβάνοντας το 

λόγο και απευθυνόμενος προς το σώμα έθεσε υπόψιν τα εξής: 

«Πριν την ενημέρωση για την υπόλοιπη τρέχουσα αλληλογραφία, θα ήθελα αρχικά να 

σας ενημερώσω για δύο σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν, τα οποία χρίζουν άμεσης 

συζήτησης κι απόφασης από το ΔΣ. Ειδικότερα, αναφέρομαι στα εξής θέματα: 

α) Την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα προσωρινής διαταγής ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των σωματείων Π.Σ.  Ευκαρπίας, Α. Α. Πάλης 

Δράμας και του διαγεγραμμένου σωματείου Α.Σ. Οινοφύτων Καπετάν Ιωάννης Λιάπης 

κατά της ΕΛ.Ο.Π. με την πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των ως άνω αιτούντων των 

σωματείων Φιλαθλητικός Γ.Σ.  Αθηνών, Α. Σ. Πηλέας και Σ.Β.Α. Λεωνίδας Σπάρτης. Τα εν 

λόγω ασφαλιστικά μέτρα έχουν ορισθεί να εκδικασθούν την 22η.09.2020, ενώ το 

αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής απερρίφθη με την από 08.07.2020 απόφαση 

της Προέδρου του Δικαστηρίου.  

Τα ανωτέρω σωματεία με την εν λόγω αίτησή τους αιτούνταν να διαταχθεί η 

απαγόρευση διενέργειας των αρχαιρεσιών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης την 

09η.07.2020. Εκτός του γεγονότος ότι στο αιτητικό τους ζητούσαν να απαγορευτεί το 

θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα ψήφου στα μέλη ώστε να επιλέξουν τη διοίκηση την 

οποία επιθυμούν, παράλληλα σε άλλο σημείο του δικογράφου τους πρότειναν τον 

ορισμό προσωρινής διοίκησης στην ΕΛ.Ο.Π. ακόμη κι από άτομα τα οποία δεν ανήκουν 

καν ως μέλη σε οιοδήποτε σωματείο που να ανήκει στην δύναμη της Ομοσπονδίας.  

Επιπρόσθετα, τόσο κατά την εκδίκαση της αίτησης χορήγησης προσωρινής διαταγής 

όσο και στο δικόγραφο της αίτησης των ασφαλιστικών τους μέτρων τα 

προαναφερθέντα σωματεία ισχυρίσθηκαν κατ’ επανάληψη ότι τα θεσμικά όργανα της 

Ομοσπονδίας προέβησαν σε «σειρά παράνομων ενεργειών», χωρίς ωστόσο οι 

«παράνομες ενέργειες» που ανέφεραν γενικά κι αόριστα να αποδεικνύονται με 

οιοδήποτε τρόπο.  

ΑΔΑ: 987Ξ469ΗΙ1-Η1Χ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΑΛΗΣ 
Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων 
133 43  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 

                
Ο Πρόεδρος 

Στέργιος ΛΕΩΝΑΚΗΣ 

                                                                            

Τα Mέλη: 

Κωνσταντίνος ΦΑΛΙΑΣ                                                            Ξενοφών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Αναστάσιος ΜΠΕΑΖΙΔΗΣ                                                        Ιωάννης ΜΠΑΡΜΠΑΣ                                                              

Δημήτριος ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ                                                  Νικόλαος ΜΠΟΥΓΑΣ 

Ηλίας ΡΟΥΣΣΟΣ                                                                         

Αλέξανδρος ΜΑΝΑΦΑΣ                                                            

                            

Πιο συγκεκριμένα, σε διάφορα σημεία του δικογράφου τους αναφέρουν σωρεία 

συκοφαντικών σχολίων όπως «ότι παραιτήθηκε ένα μέλος του ΔΣ προσχηματικά δύο 

μέρες πριν την έκδοση της από 26.06.2020 διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης των μελών 

του ΔΣ της ΕΛ.Ο.Π. της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού 

του ΓΣ και συγκλήθηκε ΠΑΡΑΝΟΜΑ διοικητικό συμβούλιο ώστε να προκηρυχθούν οι 

αρχαιρεσίες», ότι «τα δύο εναπομείναντα μέλη μετά την έκδοση της διαπιστωτικής 

πράξης, κκ. Γεώργιος Γαρδεράκης και Παναγιώτης Μαργαρίτης συμμετείχαν κι αυτά και 

ευθύνονται σε παρόμοιες παράνομες αποφάσεις, ενώ παράλληλα είναι πιθανό να μη 

λειτουργούν με γνώμονα το όφελος της ΕΛΟΠ, αφού εκ των πραγμάτων δίνουν τα 

εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης», ότι «η απόφαση αυτή της προκήρυξης των αρχαιρεσιών 

ελήφθη από το ΔΣ που σχεδόν στο σύνολό του ελέγχεται για παραβατική συμπεριφορά 

που οδήγησε στην έκπτωσή του», ότι «η προκήρυξη των αρχαιρεσιών είναι παράνομη, 

γιατί δεν συγκλήθηκαν νόμιμα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου», ότι «η διάταξη 

του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 2725/1999 τέθηκε εν αγνοία των εκπροσώπων των 

σωματείων και είναι αποτέλεσμα ΝΟΘΕΥΣΗΣ του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης 

της 30ης-1-2015», ότι «μετά την παραίτηση του μέλους, του Φανούριου Μπατζακίδη, 

δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη κι έτσι δικαιολογείται η πρόωρη προκήρυξη 

αρχαιρεσιών που σκοπό έχει μετά την έκπτωση των μελών να πετύχουν και πάλι να 

εκλέξουν δική τους διοίκηση με ΝΟΘΕΙΕΣ..», ότι «το καταστατικό είναι ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ», 

ότι «η εκπεκτωκώσα διοίκηση προσπάθησε να προκαταβάλλει την κατάσταση, 

προκειμένου να πετύχει να εκλέξει με το ΠΛΑΣΤΟ καταστατικό, μια διοίκηση..», ότι «με 

την διενέργεια των αρχαιρεσιών της 09ης.07.2020 θα βλάψει βαρύτατα την ΕΛΟΠ και 

ότι τα τελευταία δέκα χρόνια που διοικεί την ΕΛΟΠ η εν λόγω διοίκηση το άθλημα της 

Πάλης έχει κυριολεκτικά καταβαραθρωθεί», ότι «είναι επιτακτική ανάγκη να 

εναρμονισθεί το καταστατικό της ΕΛΟΠ με το νέο αθλητικό νόμο, ώστε να εξαλειφθούν 

οι παρανομίες, οι οποίες δίνουν δυνατότητα να αποκτούν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές 

Συνελεύσεις σωματεία φαντάσματα τα οποία δεν έχουν καμιά αγωνιστική 

δραστηριότητα και οι οποίες είναι αποτέλεσμα ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ της εν λόγω 

διοίκησης..», ότι «η Ομοσπονδία διαχειρίζεται σημαντικές κρατικές επιχορηγήσεις .. και 

γι’ αυτό εξηγεί τις ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ και το εσπευσμένο της ζητήματος», καθώς και άλλα 

τέτοια συκοφαντικά σχόλια τα οποία αναφέρονται κυρίως στις σελίδες 4-7 και 11-12 

του εν λόγω από 06.07.2020 δικογράφου της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. 
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Οι ως άνω εκφράσεις είναι συκοφαντικές και συνιστούν προσβολή του αθλήματος της 

Πάλης, της Ομοσπονδίας, και των θεσμικών του οργάνων παραβιάζοντας τα άρθρα του 

καταστατικού, του αθλητικού νόμου και των κανονισμών που την διέπουν. Επίσης, 

θέλω να προσθέσω ότι ουδέποτε παραιτήθηκε ο κ. Μπατζακίδης Φανούριος, όπως ήδη 

γνωρίζετε, κι ότι ουδέποτε διεπράχθησαν οι ανωτέρω παρανομίες, αλλά αντιθέτως το 

καταστατικό μας είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τον αθλητικό νόμο και η ΕΛΟΠ δρα 

και λειτουργεί σύμφωνα με αυτό, τους κανονισμούς της και τον Αστικό Κώδικα, 

απόλυτα νόμιμα και συνετά. 

Παράλληλα, επειδή κατά τις διατάξεις του καταστατικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Πάλης και ειδικότερα κατά το άρθρο 11, παρ. 3 στοιχ. 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 κατά το άρθρο 9 παρ. 2: «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 να κληθούν όσα εκ των προαναφερθέντων 

σωματείων αποτελούν εγγεγραμμένα μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης σε 

έγγραφη απολογία προς την Πειθαρχική Επιτροπή (εξαιρουμένου δηλαδή του 

σωματείου Α.Σ. Οινοφύτων Καπετάν Ιωάννης Λιάπης, το οποίο δεν ανήκει στην δύναμη 

της Ομοσπονδίας). 

β) Την συνέντευξη του αθλητή, κ. Ιωάννη Αρζουμανίδη, ανηρτέα στην εφημερίδα 

Καθημερινή, την 25η.07.2020 με τίτλο «Πάλη για μια καλύτερη.. Πάλη ». Μεταξύ άλλων, 

ο κ. Αρζουμανίδης δυστυχώς αναφέρει το εξής «……δεν θα ακολουθήσουμε, όμως την 

τακτική των ψεύτικων διοργανώσεων. Υπάρχουν σύλλογοι με αθλητές, που δεν έχουν 

παλέψει. Ζυγίζονται και φεύγουν.….». Η εν λόγω δήλωση συνιστά συκοφαντική 

δυσφήμιση του αθλήματος της Πάλης, της Ομοσπονδίας και των θεσμικών της 

ΑΔΑ: 987Ξ469ΗΙ1-Η1Χ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΑΛΗΣ 
Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων 
133 43  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 

                
Ο Πρόεδρος 

Στέργιος ΛΕΩΝΑΚΗΣ 

                                                                            

Τα Mέλη: 

Κωνσταντίνος ΦΑΛΙΑΣ                                                            Ξενοφών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Αναστάσιος ΜΠΕΑΖΙΔΗΣ                                                        Ιωάννης ΜΠΑΡΜΠΑΣ                                                              

Δημήτριος ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ                                                  Νικόλαος ΜΠΟΥΓΑΣ 

Ηλίας ΡΟΥΣΣΟΣ                                                                         

Αλέξανδρος ΜΑΝΑΦΑΣ                                                            

                            

οργάνων, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε σε καμία περίπτωση η Ομοσπονδία δεν 

διοργανώνει και φυσικά δεν αποδέχεται ‘’ψεύτικους’’ αγώνες, αλλά αντιθέτως 

λειτουργεί απόλυτα νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου και του 

καταστατικού της, το οποίο είναι εναρμονισμένο με τους κανονισμούς της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Πάλης UWW. H ΕΛ.Ο.Π. διοργανώνει μόνο επίσημους αγώνες, οι οποίοι 

είναι ενταγμένοι στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα, επιβλέπονται από τους 

εντεταλμένους υπεύθυνους αγώνων και έχουν δικαίωμα συμμετοχής ανεξαιρέτως όλα 

τα σωματεία – μέλη της που πληρούν τις προϋποθέσεις του καταστατικού, των 

κανονισμών και της προκήρυξης των αγώνων όπως προβλέπεται άλλωστε σε κάθε 

διοργάνωση.» 

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος, κ. Λεωνάκης, τόνισε ότι «είναι ιδιαιτέρως δυσάρεστο ένας 

διακεκριμένος αθλητής να προσβάλει με αυτό τον τρόπο συλλήβδην το άθλημα στο 

οποίο στο παρελθόν πρωταγωνίστησε τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η 

δήλωση αυτή σαφώς και δημιουργεί αμφισβήτηση στο κοινό ως προς την νομιμότητα 

της διεξαγωγής των αγώνων και την δράση των οργάνων της ΕΛ.Ο.Π. Προτείνω να 

σταλεί εξώδικη διαμαρτυρία-πρόσκληση προς τον κ. Αρζουμανίδη Ιωάννη, ώστε να 

ανακαλέσει δημοσίως την προαναφερθείσα συκοφαντική δήλωση στην εν λόγω 

συνέντευξη και σε περίπτωση που δεν το πράξει, να επιφυλαχθούμε κατά παντός 

νομίμου δικαιώματός μας και παράλληλα να προχωρήσουμε σε πειθαρχικές κυρώσεις 

κατά τις διατάξεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας». 

 

Απόφαση: 

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του α’ θέματος κι αφού έλαβε πλήρη γνώση του 

αναφερόμενου δικογράφου, το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την ως άνω 

πρόταση του Προέδρου και διά του λόγου αυτού τα σωματεία: Π.Σ.  Ευκαρπίας, Α. Α. 

Πάλης Δράμας, Φιλαθλητικός Γ.Σ.  Αθηνών, Α.Σ. Πηλέας και Σ.Β.Α. Λεωνίδας Σπάρτης θα 

κληθούν προς απολογία εγγράφως προς την Πειθαρχική Επιτροπή για όλα τα 

παραπάνω έως την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020 και ώρα 15.00 μ.μ. Στα σωματεία θα 

αποσταλεί αντίγραφο της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων που κατατέθηκαν 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Επί του β’ θέματος, το ΔΣ δέχεται την εισήγηση του Προέδρου και χαρακτηρίζει την εν 

λόγω δήλωση του κ. Αρζουμανίδη συκοφαντική κατά του αθλήματος και της 
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Ομοσπονδίας κι αποφασίζει ομόφωνα όπως ενημερωθεί ο νομικός σύμβουλος της 

ΕΛ.Ο.Π. για την σύνταξη εξωδίκου διαμαρτυρίας-δήλωσης και διά του λόγου αυτού 

εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για όλες τις νόμιμες ενέργειες. 

 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Στέργιος Λεωνάκης συνεχίζει με την 
ενημέρωση της τρέχουσας αλληλογραφίας ως ακολούθως: 
 
- Επιστολή της ΕΟΕ υπ’ αρ. 2344/22-07-2020, για την επικαιροποίηση της 
Προολυμπιακής Ομάδας ΤΟΚΥΟ 2020 και την αποστολή της μέχρι 31/07/2020 
σύμφωνα με τα νέα κριτήριά της ως ακολούθως: 
 
       ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 
Α1: έχουν ήδη προκριθεί ονομαστικά για τους ΟΑ Τόκιο 2020 
Α2: έχουν κερδίσει θέση πρόκρισης για τη χώρα για τους ΟΑ Τόκιο 2020 
Α3: έχουν θέση σε τρέχουσα Παγκόσμια Κατάταξη ή επίδοση που τους δίνει 
      πρόκριση ή είναι πολύ κοντά για τους Ο.Α. Τόκιο 2020 
Α4: συνεχίζουν την ενεργό αθλητική δραστηριότητα, με τις καλύτερες 
      επιδόσεις/διακρίσεις που έχουν πετύχει στην διάρκεια της περιόδου  
      2019-2020, όπως αναφέρονται παρακάτω στο 2.iii 
Α5: 1-2 Αθλητές/τριες οι οποίοι δεν έχουν επιτύχει κάποια από τις 
      αναφερόμενες διακρίσεις αλλά ή Ομοσπονδία σας εκτιμά ότι βρίσκονται 
      σε κατάσταση και πορεία που θα τους οδηγήσει σε πρόκριση και επιτυχή 
      παρουσία στους Ο.Α. Τόκιο 2020. Η πρόταση αυτή πρέπει να είναι 
      αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη για να γίνει δεκτή από την ΕΠ.Ο.Π. 
 
       ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 
Ο1: Μια ομάδα στην κατηγορία που είναι ακόμα σε διαδικασία πρόκρισης με 
       μέγιστο αριθμό Αθλητών που ισχύει για τους ΟΑ, αυξημένο κατά 50%.  
       Η σύνθεση της κάθε ομάδας είναι κυλιόμενη και προσαρμόζεται ανάλογα 
       με την αγωνιστική κατάσταση των Αθλητών/τριών. 
 
1. Οι διακρίσεις/επιδόσεις των Αθλητών/τριών ή Ομάδων θα πρέπει να έχουν 

επιτευχθεί: 
i) Σε αθλήματα και αγωνίσματα του Ολυμπιακού Προγράμματος κατά την περίοδο 

2019-2020 ή στην τελευταία διεξαχθείσα ζητούμενη διοργάνωση στην 
περίπτωση που αυτή διεξήχθη πριν το 2019 
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ii) Στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών (Α-Γ), Νέων Ανδρών-Νέων 
Γυναικών (ΝΑ-ΝΓ), Εφήβων-Νεανίδων (Ε-Ν). 

iii) Οι ζητούμενες διακρίσεις/επιδόσεις είναι: 
 1η-12η θέση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Α-Γ 
 1η- 8η θέση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΝΑ-ΝΓ ή Ε-Ν 
 1η- 8η θέση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α-Γ 
 1η- 6η θέση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΝΑ-ΝΓ ή Ε-Ν 
 1η-16η θέση σε Παγκόσμια Λίστα Κατάταξης Α-Γ 
 1η-12η θέση σε Παγκόσμια Λίστα Κατάταξης ΝΑ-ΝΓ ή Ε-Ν 
 Επίτευξη παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής επίδοσης 

 
Ο πίνακας αυτός των Αθλητών/τριών θα ανανεώνεται με βάση τις προτάσεις σας και 
τις νεότερες επιδόσεις/διακρίσεις που θα επιτυγχάνουν οι Αθλητές/τριες και οι Ομάδες. 
Θα αποτελέσει δε τη βάση παρακολούθησης της αθλητικής εξέλιξης Αθλητών/τριών και 
Ομάδων, για τον δρόμο προς το Τόκιο.  
 
Η ΕΠ.Ο.Π. θα επεξεργαστεί τα στοιχεία των προτάσεων των Ομοσπονδιών προκειμένου 
να καταλήξει στην εισήγηση της προς την Ολομέλεια, για τη επικαιροποιημένη 
συγκρότηση της προ Ολυμπιακής Ομάδας 
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ έλαβε γνώση και εξουσιοδοτεί ομόφωνα την υπηρεσία να συλλέξει τα στοιχεία 
για την επεξεργασία και αποστολή του σχετικού πίνακα στην ΕΟΕ σύμφωνα με τα 
ορισμένα ως άνω κριτήρια. 
 
- Ενημέρωση από το λογιστήριο της ΕΟΕ για απευθείας καταβολή των επιχορηγήσεων 
των αθλητών/τριών του προγράμματος Ολυμπιακής Αλληλεγγύης της ΔΟΕ στον 
τραπεζικό τους λογαριασμό και συγκεκριμένα της αθλήτριας Μαρίας Πρεβολαράκη. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Στέργιος Λεωνάκης ενημερώνει τα μέλη για την επικοινωνία με το 
λογιστήριο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και την νέα διαδικασία για την 
απευθείας πληρωμή των επιχορηγήσεων των αθλητών που είναι ενταγμένοι στο 
πρόγραμμα στήριξης της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης της ΕΟΕ μέσω της ΔΟΕ. Στο 
πρόγραμμα είναι ενταγμένη η αθλήτρια Μαρία Πρεβολαράκη. Η Ομοσπονδία στο εξής 
θα στέλνει μόνο την οικονομοτεχνική αναφορά της αθλήτριας  συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη από την ίδια και τον Πρόεδρο της ΕΛΟΠ για την αντίστοιχη χρονική 
περίοδο όπως αυτή θα αναφέρεται κάθε φορά και η καταβολή του αντίστοιχου ποσού 
θα γίνεται κατευθείαν από την ΕΟΕ στον λογαριασμό της αθλήτριας, χωρίς την 
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μεσολάβηση της Ομοσπονδίας. Ήδη όπως έχουμε ενημερωθεί από το λογιστήριο της 
ΕΟΕ έχουν καταβληθεί στην Μαρία Πρεβολαράκη με τον τρόπο αυτό, δύο 
επιχορηγήσεις ποσού 2.524,37€ (Μάιος-Αύγουστος 2019) και 2501,90 €  (Σεπτέμβριος-
Δεκέμβριος 2019) και έχουν αποσταλεί τα σχετικά παραστατικά για το αρχείο του 
λογιστηρίου της Ομοσπονδίας. 
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ έλαβε γνώση και χαιρετίζει ομόφωνα  και αποδέχεται την νέα διαδικασία, η 
οποία θα διευκολύνει και τις αθλητικές ομοσπονδίες αλλά περισσότερο τους 
διακεκριμένους αθλητές για την πιο γρήγορη είσπραξη των επιχορηγήσεών τους ώστε 
να μπορούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα το προπονητικό και αγωνιστικό τους 
πρόγραμμα ενόψει των Ολυμπιακών τους υποχρεώσεων. 
 
 
- Επιστολή του σωματείου ΓΑΣ Κιλκίς αναφορικά την συνδιοργάνωση του Πανελληνίου 
Εφήβων και Νεανίδων που διεξήχθη στο Κιλκίς στις 7-8/03/2020 και την οικονομική 
ενίσχυση του σωματείου με το ποσό των 2000 € σύμφωνα με πάγια απόφαση του ΔΣ 
της Ομοσπονδίας. 
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ έλαβε γνώση και αποφασίζει ομόφωνα: α) την ανάθεση διοργάνωσης στον δήμο 
Κιλκίς σε συνεργασία με το τοπικό αθλητικό σύλλογο ΓΑΣ Κιλκίς για το έτος 2021 και 
εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΤΕ να έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους του 
σωματείου για τα δέοντα, β) την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης του σωματείου με το 
ποσό των 2000 € σύμφωνα με πάγια απόφαση του ΔΣ, διότι με ενέργειές του 
φιλοξενήθηκαν οι αθλητές, προπονητές, διαιτητές και τα μέλη της Ομοσπονδίας κατά 
την διάρκεια του Πανελληνίου Εφήβων και Νεανίδων στις 7-8/03/2020 στο Κιλκίς. 
 
 
- Επιστολή του κέντρου αθλητικής προετοιμασίας Sportcamp στο Λουτράκι με την 
οποία αιτείται την υποστήριξη της Ομοσπονδίας στην πρότασή του για την  ένταξή του 
στα προπονητικά κέντρα υψηλής απόδοσης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πάλης 
(UWW). 
 
Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει και αποδέχεται ομόφωνα την 
πρόταση του Sportcamp και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την αποστολή σχετικής 
επιστολής στην Διεθνή Ομοσπονδία Πάλης UWW. 
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- Επιστολή του κέντρου αθλητικής προετοιμασίας Sportcamp στο Λουτράκι, ανάδοχο 
του έργου παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες της διοργάνωσης του Παγκοσμίου 
Πρωταθλήματος Πάλης Βετεράνων που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο 
Λουτράκι 20-25/10/2020 για τροποποίηση της σύμβασης μετά την απόφαση της UWW 
περί αναβολής της διοργάνωσης, για τις ημερομηνίες19-24/10/2021. 
 
Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ και λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι σήμερα άριστη 
συνεργασία μας σε όλους τους τομείς με την ανάδοχη εταιρία Sportcamp AE, 
αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της σύμβασης για την ανάθεση της 
διοργάνωσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πάλης Βετεράνων, η οποία σύμφωνα με 
την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από την Διεθνή Ομοσπονδία (αναμένουμε τέλος 
Αυγούστου τις τελικές αποφάσεις) θα ανατεθεί εκ νέου στην Ομοσπονδία μας η 
διοργάνωση, η οποία θα λάβει χώρα στο Λουτράκι τον Οκτώβριο 2021 και εξουσιοδοτεί 
τον Πρόεδρο μετά την οριστική ενημέρωση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία UWW και 
από τη στιγμή που η διοργάνωση θα αναβληθεί οριστικά και θα μετατεθεί για το έτος 
2021 να υπογράφει την τροποποίηση της σύμβασης. 
 
- Επιστολή του σωματείου ΠΑΣΑΣ Άτλας Σαλαμίνας με την οποία ζητάει παραχώρηση 
παλαίστρας για τις ανάγκες του νέου γυμναστηρίου του σωματείου. 
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την συνεχή ανάγκη ανάπτυξης του αθλήματος, αποφασίζει 
και εγκρίνει ομόφωνα την παραχώρηση (1) παλαίστρας (50 στρώματα 2Χ1 και ένας 
μουσαμάς 10Χ10) για τις ανάγκες του νέου γυμναστηρίου του σωματείου και 
εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή του σχετικού χρησιδανείου. 
 
 
- Αίτημα της υπαλλήλου κας. Μαρίας Αλεξοπούλου για αγορά εκτυπωτή σε 
αντικατάσταση του παλαιού για τις ανάγκες του μητρώου της Ομοσπονδίας. 
 
 
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ έλαβε γνώση και αποφασίζει ομόφωνα όπως η επιτροπή προμηθειών προβεί σε 
έρευνα αγοράς για την αντικατάστασή του και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον Ταμία 
της Ομοσπονδίας για την σχετική ανάληψη δαπάνης και αγοράς του εκτυπωτή. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας εισηγείται στο σώμα και ζητά την έγκριση 
για την αποστολή επιστολής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σχετικά με το ποιο 
νομικό καθεστώς, ήτοι ο αθλητικός νόμος 2725/1999 που διέπει τις αθλητικές 
ομοσπονδίες ή οι νόμοι 4270/2014 και 4412/2016, όσον αφορά την οικονομική 
διαχείριση, καθώς δεν ανήκουν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, αλλά είναι ΝΠΙΔ 
επιχορηγούμενα μέρος των εσόδων τους από το Δημόσιο  
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την αποστολή σχετικής 
επιστολής. 
 
- Ενημέρωση για την παροχή υποτροφιών του Γαλλικού Κολλεγίου Ελλάδας – IdEF. 
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα όπως ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι μέσω της 
ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας. 
 
- Επιστολή υπ’ αρ. 2124/8-07-2020 της ΕΟΕ αναφορικά με το πλαίσιο αποδοχής και 
εφαρμογής τους Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ της WADA 2021 από την ΕΟΕ με 
την οποία ζητάει την αποστολή σχετικής αποστολής από την Ομοσπονδία. 
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα και αποδέχεται ως προς την εφαρμογή και την εκτέλεσή 
του τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ της WADA 2021 και συμφωνεί με τα 
αναφερθέντα στην ανωτέρω επιστολή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. 
 
 
- Ανακοίνωση της Επιτροπής Διοίκησης Σχολής Προπονητών Πάλης της Γ’  Κατηγορίας 
της ΓΓΑ αναφορικά με τους οριστικούς πίνακες των  εισακτέων και των απορριπτέων  
στην σχολή. 
 
 
Απόφαση:  
Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και αποδέχεται τον πίνακα 
των εισακτέων και απορριπτέων υποψηφίων στην σχολή προπονητών πάλης γ’ 
κατηγορίας και αναθέτει στον Ταμία της Ομοσπονδίας κ. Αλέξανδρο Μανάφα να 
διενεργήσει έλεγχο εκ των 204 σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχόντων ένα έχουν 
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καταβάλει στο σύνολό τους το σχετικό παράβολο των 250 € όπως προβλέπεται στην 
σχετική Υπουργική Απόφαση και όσοι από αυτούς δεν το έχουν καταβάλλει να 
ενημερωθούν από την υπηρεσία να το καταβάλλουν στον λογαριασμό της ομοσπονδίας 
και την αποστολή του σχετικού παραστατικού πριν την έναρξη της σχολής. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα αποσταλεί σχετική επιστολή στην επιτροπή διοίκησης για την μη 
συμμετοχή τους και την απόρριψή τους από την σχολή. ΄Οσον αφορά δε τους 13 
απορριπτέους (ελέγχεται η περίπτωση του κ. Παναγιώτη Ξύλου) ο Ταμίας επίσης να 
διενεργήσει έλεγχο και όσοι από αυτούς κατέβαλαν το σχετικό παράβολο να τους 
επιστραφεί στον τραπεζικό τους λογαριασμό σε εύλογο χρονικό διάστημα. Το ΔΣ 
επίσης αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον διευθυντή της σχολής κ. Νίκο 
Τσιακάρα να επιλέξει και να αποστείλει στην Ομοσπονδία τους εκπαιδευτές των 
πρακτικών μαθημάτων  καθώς και τους καθηγητές των θεωρητικών μαθημάτων που 
θα διδάξουν στην σχολή και να αποσταλεί από την Ομοσπονδία στην ΓΓΑ.  
 
 
- Επιστολή της ΓΓΑ αναφορικά με τον πίνακα των ενεργών και μη σωματείων που είναι 
εγγεγραμμένα στην Ομοσπονδία. 
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα όπως τα σωματεία τα οποία 
σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 11 παρ. 3 Ε δεν έχουν αποδεδειγμένα καμία 
αθλητική δραστηριότητα τα δύο τελευταία χρόνια να κληθούν εγγράφως να 
απαντήσουν προς την Πειθαρχική επιτροπή για τους λόγους τους οποίους έχουν 
σταματήσει την δραστηριότητά τους και η επιτροπή να εισηγηθεί αρμοδίως στο 
επόμενο ΔΣ. 
 
Θέμα 3ο: Εισηγήσεις και αποφάσεις επιτροπών 
 
- Τεχνική Επιτροπή: Εισηγητής Δημήτριος Τραμπάκουλας  
 
Επί του θέματος το λόγο παίρνει ο Πρόεδρος της ΤΕ κ. Δημήτρης Τραμπάκουλας  και 
εισηγείται στα μέλη την ανάγκη κατάργησης του παραβόλου συμμετοχής στους αγώνες 
έως 31/12/2020 στο πλαίσιο στήριξης των σωματείων λόγω του Covid-19. 
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ αποδέχεται ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου της ΤΕ και θα σταλεί σχετική 
ενημέρωση στα σωματεία-μέλη. 
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Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της ΤΕ εισηγείται στα μέλη και μετά την έγκριση από την ΓΓΑ 
του τροποποιημένου  υγειονομικού προπονητικού και αγωνιστικού πρωτοκόλλου την 
τροποποίηση του αγωνιστικού προγράμματος έως 31/12/2020, καθώς και την 
οργάνωση προετοιμασίας των αθλητών των εθνικών ομάδων στις κατηγορίες Παίδων, 
Κορασίδων, Εφήβων, Νεανίδων για το επόμενο χρονικό διάστημα. Στο σημείο αυτό 
ζητά να λάβει το λόγο ο Αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας κος. Μπεαζίδης Αναστάσιος ο 
οποίος τοποθετείται ως εξής: Έχω να καταθέσω ένσταση όσον αφορά το αγωνιστικό 
πρόγραμμα και ειδικότερα για την ημερομηνία διεξαγωγής του Πανελληνίου 
πρωταθλήματος Πάλης στην Άμμο το οποίο έχει ορισθεί να διεξαχθεί στην Κατερίνη 
στις 8 & 9 Αυγούστου 2020 θεωρώ ότι αυτή η ημερομηνία δεν εξυπηρετεί τα σωματεία 
και πολλούς αθλητές διότι βρίσκεται μέσα στην καρδιά των καλοκαιρινών διακοπών 
και πιστεύω ότι η συμμετοχή δεν θα είναι αυτή που επιθυμούμε για το λόγο αυτό 
προτείνω να διεξαχθούν οι αγώνες τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου. 
Απαντώντας ο πρόεδρος της ΤΕ ενημέρωσε τον κ. Μπεαζίδη ότι προηγουμένως έγινε 
επικοινωνία από την υπηρεσία με το σύνολο σχεδόν των σωματείων και η πλειοψηφία 
συμφώνησε στην διεξαγωγή των αγώνων για τις 8 & 9/8/2020         
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία και αποδέχεται την 
εισήγηση του Προέδρου της ΤΕ σχετικά με την τροποποίηση του αγωνιστικού 
προγράμματος έως 31/12/2020 καθώς και της οργάνωσης κάμπ προετοιμασίας των 
εθνικών ομάδων στις κατηγορίες Παίδων, Κορασίδων, Εφήβων, Νεανίδων για το 
επόμενο χρονικό διάστημα και θα σταλεί σχετική ενημέρωση στα σωματεία-μέλη 
(επισυνάπτεται το πρακτικό της ΤΕ στις 24/7/2020 στο τέλος του παρόντος). 
 
Ο πρόεδρος της ΤΕ κος Δημήτριος Τραμπάκουλας συνεχίζοντας την εισήγηση του 
ενημερώνει το σώμα ότι θα πρέπει να πάρουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας που 
απαιτούνται για την αντιμετώπιση του covid 19 τόσο για τις αγωνιστικές 
δραστηριότητες όσο και για τις προπονητικές των αθλητών των Εθνικών ομάδων στα 
καμπ προετοιμασίας για το λόγο αυτό θα πρέπει να κάνουμε απολύμανση τόσο στους 
αγώνες όσο και στους προπονητικούς χώρους που διατηρεί η ομοσπονδία ή όταν 
γίνονται καμπ προετοιμασίας και κατά την γνώμη μου θα πρέπει να απολυμαίνονται 
τακτικά και οι χώροι των γραφείων της ομοσπονδίας     
 
Απόφαση:   
Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την πρόταση του προέδρου της ΤΕ και 
αναθέτει στην επιτροπή προμηθειών να διενεργήσει έρευνα αγοράς με την μορφή του 
κατεπείγοντος και την διαδικασία τις απευθείας ανάθεσης έως του ποσού των 20.000€ 
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πλέον φπα και την προσφορά να την επικυρώσει η εκτελεστική επιτροπή της 
ομοσπονδίας. Η δαπάνη θα βαρύνει τον υπό έγκριση προϋπολογισμό της ομοσπονδίας. 
  
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της ΤΕ στο πλαίσιο ανάπτυξης του αθλήματος θα πρέπει να 
προμηθευτούμε αθλητικό υλικό για της ανάγκες τόσο των Εθνικών ομάδων αλλά και τις 
ανάγκες ανάπτυξης του αθλήματος μας για το λόγο αυτό προτείνω να προμηθευτούμε 
τρείς έως τέσσερεις παλαίστρες ολυμπιακών προδιαγραφών διαστάσεων 10Χ10μ. και 
είκοσι τουλάχιστον κούκλες προπόνησης μεγέθους L & XL που οι δέκα θα είναι για τις 
ανάγκες των στυλ LL & LF και οι υπόλοιπες για το στυλ GR. Στο σημείο αυτό ζητά και 
παίρνει το λόγο ο Αντιπρόεδρος και μέλος της ΤΕ κος Μπάρμπας Ι ο οποίος προτείνει να 
ζητήσουμε και να λάβουμε προσφορά από την πιστοποιημένη εταιρεία από την 
παγκόσμια ομοσπονδία UWW διότι η ποιότητα και οι τιμές θα είναι συμφέρουσες για 
την ομοσπονδία. 
 
Απόφαση:   
Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την πρόταση του προέδρου της ΤΕ και 
αναθέτει στην επιτροπή προμηθειών να διενεργήσει έρευνα αγοράς και την διαδικασία 
τις απευθείας ανάθεσης έως του ποσού των 20.000€ πλέον φπα και την προσφορά να 
την επικυρώσει η εκτελεστική επιτροπή της ομοσπονδίας. Η δαπάνη θα βαρύνει τον 
υπό έγκριση προϋπολογισμό της ομοσπονδίας. 
  
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της ΤΕ στο πλαίσιο ανάπτυξης του αθλήματος πάλης στην 
άμμο (Beach Wrestling) προτείνει την πρόσληψη του κ. Ζαφείρη Ρέλλου ως υπεύθυνου 
ανάπτυξης του αθλήματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου για το χρονικό διάστημα 
από 1/8/2020 έως 31/7/2021. 
 
Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω εισήγηση του Προέδρου 
της ΤΕ για την πρόσληψη του κ. Ζαφείρη Ρέλλου ως υπεύθυνου ανάπτυξης του 
αθλήματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου για το χρονικό διάστημα από 1/8/2020 έως 
31/7/2021 με το ποσό των 200,00 € καθαρά μηνιαίως και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο 
για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Η δαπάνη θα βαρύνει τον υπό έγκριση 
αναμορφωμένο προϋπολογισμό έτους 2020. 
 
Κλείνοντας ο Πρόεδρος της ΤΕ εισηγείται στα μέλη την ανάγκη οικονομικής 
επιβράβευσης της αθλήτριας Μαρίας Πρεβολαράκη, για την πρόκρισή της στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του ΤΟΚΥΟ με το ποσό των 10.000,00 €. Η δαπάνη θα βαρύνει 
τον υπό έγκριση αναμορφωμένο προϋπολογισμό έτους 2020. 
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Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω εισήγηση του Προέδρου 
της ΤΕ για την οικονομική επιβράβευση της παραπάνω αθλήτριας, η οποία θα 
καταβληθεί με την β’ δόση της επιχορήγησης έτους 2020. 
 
Κ.Ε.Δ.  
Εισηγητής Δημήτριος Τραμπάκουλας  
Το μέλος του ΔΣ κος, Τραμπάκουλας αναγινώσκει στο ΔΣ την απόφαση της Κ.Ε.Δ. από 
24/7/2020 που εκτός από τον ορισμό διαιτητών για τις επόμενες διοργανώσεις 
αιτείται και την ίδρυση σχολής διαιτητών σε όλα τα αγωνίσματα που καλλιεργεί η 
ομοσπονδία ήτοι :Ελληνορωμαϊκή πάλη, Ελευθέρα πάλη, Γυναικεία πάλη, Πάλη στην 
Άμμο – Beach Wrestling, Πάλη Υποταγής – Grappling, Πάλη Μεικτών Πολεμικών Τεχνών 
– ΜΜΑ, Χειροπάλη – Armwrestling. 
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα και αποδέχεται το πρακτικό της Κ.Ε.Δ. (το οποίο 
επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος) καθώς και την ίδρυση της σχολής διαιτητών σε 
όλα τα προαναφερόμενα αγωνίσματα και ορίζει το ποσό συμμετοχής στα δέκα (10€) 
ανά άτομο και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο τον Γραμματέα και τον Ταμία της 
ομοσπονδίας για όλες τις νόμιμες ενέργειες.  
           
Θέμα 4ο: Συμπλήρωση επιτροπών, ορισμός νέων και ανάθεση αρμοδιοτήτων 
αυτών σύμφωνα με το νέο καταστατικό της Ομοσπονδίας 7/2020. 
 
Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Λεωνάκης Στέργιος ο οποίος 
εισηγείται στο σώμα την ανάγκη σύστασης εκτελεστικής επιτροπής σύμφωνα με το νέο 
καταστατικό της Ομοσπονδίας, η οποία επιτροπή θα αναπληρώνει στο σύνολό της, τις 
αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου στα διαστήματα μεταξύ των συνεδριάσεων 
αυτού και προτείνει η επιτροπή να αποτελείται από τον ίδιο ως Πρόεδρο αυτής, από τον 
Γενικό Γραμματέα κ. Χρήστο Παππού και από τον Ταμία κ. Αλέξανδρο Μανάφα. 
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ έλαβε γνώση και αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ως μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Ομοσπονδίας τον Πρόεδρο κ. Στέργιο Λεωνάκη, τον Γενικό Γραμματέα κ. 
Χρήστο Παππού και  τον Ταμία κ. Αλέξανδρο Μανάφα και δίνει αποφασιστική και 
εκτελεστική αρμοδιότητα για όλες τις εξουσίες του ΔΣ  όπως αυτές προβλέπονται στο 
νέο Καταστατικό της Ομοσπονδίας. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΕΛΟΠ προτείνει την δημιουργία επιτροπής παραλαβής 
προμηθειών και υπηρεσιών η οποία θα αποτελείται από τους Τραμπάκουλα Δημήτριο 
πρόεδρο και μέλη Λιανός Αντώνιος & Μαρία Αλεξοπούλου. 
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την δημιουργία και την στελέχωση της 
επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών η οποία θα αποτελείται από τους 
Τραμπάκουλα Δημήτριο πρόεδρο και μέλη Λιανός Αντώνιος & Μαρία Αλεξοπούλου . 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής, η οποία σύμφωνα με το νέο 
καταστατικό μετονομάζεται σε Πειθαρχική Επιτροπή κ. Αναστάσιος Μπεαζίδης 
προτείνει την συμπλήρωση της με τους κ.κ. Μύρων Στεφανάκη, Ειδικό Γραμματέα και 
Νικόλαο Μπούγα, Αναπληρωτή Ταμία. 
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ έλαβε γνώση κα αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την ως άνω εισήγηση του 
Προέδρου της Πειθαρχικής επιτροπής, η οποία στο εξής θα αποτελείται από τους: 
 
Μπεαζίδη Αναστάσιο, Πρόεδρο και μέλη τους κ.κ. Μύρων Στεφανάκη και Νικόλαο 
Μπούγα. 
 
Στην συνέχεια το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος της Επιστημονικής επιτροπής κ. Ιωάννης 
Μπάρμπας και προτείνει στο σώμα την συμπλήρωσή της με τους κ.κ. Νικόλαο Τσιακάρα 
ΚΦΑ (υπεύθυνος για αναπτυξιακό και σχολικό αθλητισμό και αξιολόγησης σωματείων), 
Αναστάσιο Φυλακτάκη ΚΦΑ (υπεύθυνος συντονισμού εθνικών ομάδων, αξιολόγησης 
και επιλογής  των αθλητών των εθνικών ομάδων),  τον κ. Αναστάσιο Γκρεκίδη ΚΦΑ 
(υπεύθυνος εργαστηριακών μετρήσεων και αξιολόγησης φυσικής κατάστασης των 
αθλητών των εθνικών ομάδων) και  κ. Χάρη Καλόφωνο ΚΦΑ (υπεύθυνος για οργάνωση 
χορηγιών -marketing). 
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ έλαβε γνώση κα αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την ως άνω εισήγηση του 
Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής , η οποία στο εξής θα αποτελείται από τους: 
Μπάρμπα Ιωάννη, Πρόεδρο και μέλη τους κ.κ. Νικόλαο Τσιακάρα, Αναστάσιο 
Φυλακτάκη, Αναστάσιο Γκρεκίδη και Χάρη Καλόφωνο με τις ως άνω αρμοδιότητές 
τους.  
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Τέλος ο Πρόεδρος της ΕΛΟΠ κος. Στέργιος Λεωνάκης εισηγείται στο σώμα την σύσταση 
επιτροπών για την οργάνωση και ανάπτυξη των αναγνωρισμένων μη Ολυμπιακών 
αγωνισμάτων πάλης και συγκεκριμένα πάλης μεικτών πολεμικών τεχνών ΜΜΑ πάλης 
υποταγής Grappling και χειροπάλης Armwrestiling και προτείνει για το ΜΜΑ 
πρόεδρο της επιτροπής τον Δημήτριος Κατσιάρα και μέλη τους κ.κ. Γιάγκο Πολατίδη, 
Αναστασία Ποντίκα, Σπύρο Κουρσάρη και Αλέξανδρο Μανάφα όσο αφορά το 
Grappling προτείνει πρόεδρο της επιτροπής τον κ. Αλέξανδρο Μανάφα ο οποίος στο 
επόμενο ΔΣ θα φέρει πρόταση με τα μέλη που θα στελεχώσουν την επιτροπή και για το 
Armwrestling πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Χαραλαμπόπουλο και μέλη τους Παναγιώτη 
Ξύλο, Ανδρέα Κωλέττη, Σπύρο Κουρσάρη και Γεώργιο Γαρδεράκη. 
 
 
 
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω εισήγηση του προέδρου της ΕΛΟΠ  
για την στελέχωση των επιτροπών των αναγνωρισμένων μη Ολυμπιακών 
αγωνισμάτων πάλης. 
 
 
Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για σύγκλιση Έκτακτης ΓΣ για την τροποποίηση και 
την εναρμόνιση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας σύμφωνα και με τις 
τελευταίες διατάξεις του νόμου. 
 
Απόφαση: 
Τα μέλη αποφασίζουν ομόφωνα όπως το θέμα επανέλθει σε επόμενο ΔΣ αναμένοντας 
και το νέο αθλητικό νομοσχέδιο.  
 
Θέμα 6ο:  Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπογραφή του μνημονίου 
συνεργασίας με αντικείμενο την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω 
Λιοσίων (Σπίτι της Πάλης) μεταξύ της ΓΓΑ, του Δήμου Φυλής, της ΚΑΕ ΝΕΑ ΑΕΚ 
2014 , ΣΕΦ και των αθλητικών Ομοσπονδιών. 
 
Επί του θέματος το λόγο παίρνει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Στέργιος Λεωνάκης, ο 
οποίος τοποθετείται ως ακολούθως: 
Κύριοι συνάδελφοι,  όπως όλοι γνωρίζουμε στις 24/6/2020 το ΔΣ της Ομοσπονδίας 
αποφάσισε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ το οποίο θα 
έχει λάβει νωπή εντολή από τα σωματεία-μέλη μας για να προχωρήσει στην υπογραφή 
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του μνημονίου συνεργασίας με αντικείμενο την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Κέντρου 
Άνω Λιοσίων (Σπίτι της Πάλης) μεταξύ της ΓΓΑ, του Δήμου Φυλής, της ΚΑΕ ΝΕΑ ΑΕΚ 
2014 , ΣΕΦ και των αθλητικών Ομοσπονδιών. Η ΓΣ ενημερώθηκε και ενέκρινε την εν 
λόγω διαδικασία. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι το ΔΣ πρέπει να εγκρίνει και να με 
εξουσιοδοτήσει να υπογράψω το εν λόγω μνημόνιο, με το οποίο θα δεσμεύεται η 
Ομοσπονδία για τα επόμενα δέκα (10) έτη για κοινή χρήση του σταδίου με την ΚΑΕ 
ΑΕΚ. Η χρήση των χώρων που θα διατηρήσει η Ομοσπονδία μας θα είναι έναντι 
συμβολικού μισθώματος το ύψος του οποίου δεν έχει ακόμη καθοριστεί και θα 
καθοριστεί όταν υπογραφή η σύμβαση μίσθωση μεταξύ της Ομοσπονδίας και του Σ.Ε.Φ. 
στο οποίο υπάγεται πλέον διοικητικά το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων. Κατόπιν των 
παραπάνω προτείνω η Ομοσπονδία να προχωρήσει σε υπογραφή σύμβασης με το 
Σ.Ε.Φ. για την μίσθωση των χώρων προπόνησης, των αποδυτηρίων και των 
αποθηκευτικών χώρων. Όσον αφορά δε τους χώρους γραφείων να αναζητηθούν 
γραφεία κοντά στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της 
Ομοσπονδίας, αλλά θα έχουν και εγγύτητα σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες από την 
στιγμή που θα υπάρξει μια πραγματικά οικονομική πρόταση.  
 
Απόφαση: 
Μετά από  διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα και αποδέχεται την ως άνω 
εισήγηση του Προέδρου και τον εξουσιοδοτεί για την υπογραφή του σχετικού 
μνημονίου με τους αρμόδιους φορείς. 
 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Στέργιος Λεωνάκης, έχοντας υπόψη: 
 
1.Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Δήμου 
Φυλής, της ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014 του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) και των 
Αθλητικών Ομοσπονδιών: Taekwondo, Πάλης, Τζούντο, Καράτε, Ziu Zitsu, Whusu Kung 
Fu, Παγκρατίου, Kick boxing, 

 
2. Τις λειτουργικές ανάγκες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, εισηγείται στα μέλη τη 
μετεγκατάσταση των γραφείων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης σε νέο ακίνητο που 
θα μισθωθεί μέσω μειοδοτικής δημοπρασίας. 
 
Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους τουλάχιστον 200 τ.μ. ωφέλιμης 
επιφάνειας, να πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, 
αερισμού και να διαθέτει εγκαταστάσεις κατάλληλες και για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. 
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Επιπλέον, το προς μίσθωση ακίνητο  θα πρέπει να βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων σε 
απόσταση το πολύ 500 μέτρων από σταθμό μετρό και η τιμή εκκίνησης του 
μισθώματός του να ανέρχεται στα (1.000,00 €) χίλια ευρώ. 
Για την εν λόγω μίσθωση, θα δημοσιευτεί διακήρυξη , στην οποία θα περιγράφονται 
αναλυτικότερα οι όροι συμμετοχής. 
 
Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη του ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την υπογραφή του 
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Δήμου 
Φυλής, της ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014 του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) και των 
Αθλητικών Ομοσπονδιών: Taekwondo, Πάλης, Τζούντο, Καράτε, Ziu Zitsu, Whusu Kung 
Fu, Παγκρατίου, Kick boxing και την ανάγκη μετεγκατάστασης των γραφείων της 
Ομοσπονδίας, αποφασίζουν ομόφωνα και εγκρίνουν την ως άνω εισήγηση του 
Προέδρου κ. Στέργιου Λεωνάκη και εξουσιοδοτούν την επιτροπή προμηθειών όπως 
διενεργήσει την διαδικασία σύμφωνα με την διακήρυξη, η οποία θα αναρτηθεί στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στα γραφεία 
της Ομοσπονδίας εντός τριών (3) ημερών από την δημοσίευση και κατά την ημέρα και 
ώρα που προβλέπεται στην διακήρυξη. 
 
Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με Ασιατική 
Ομοσπονδία Πάλης – Εισηγητής Ιωάννης Μπάρμπας.  
 
Επί του θέματος το λόγο παίρνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Ιωάννης 
Μπάρμπας και ενημερώνει τα μέλη ως ακολούθως: 
 
Στα πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας των νεαρών αθλητών/τριών εθνικών 
ομάδων σχεδιάζεται και γίνεται προσπάθεια για να υπογραφή μνημόνιο συνεργασίας 
με την ασιατική ομοσπονδία πάλης μέχρι το τέλος Αυγούστου και συγκεκριμένα με το 
Καζακστάν (15 άτομα) & Ιράν (15 άτομα )για 15 μέρες τις περιόδους Χριστουγέννων 
και Πάσχα στις σχολικές αργίες προκειμένου οι αθλητές/τριες να πραγματοποιούν 
Καμπ και τουρνουά.  
Η ΕΛΟΠ θα καλύπτει τα εισιτήρια για την μετάβαση των αθλητών/τριών και οι χώρες 
θα φιλοξενήσουν τις ελληνικές αποστολές. Επίσης στην χώρα μας θα διοργανωθεί από 
την ΕΛΟΠ 15 ημέρες Καμπ τους θερινούς μήνες με την συμμετοχή αθλητών από τις 
χώρες που θα συμμετέχουν στο μνημόνιο συνεργασίας.  
Αυτό είναι το πλαίσιο της ατζέντας που γίνεται συζήτηση με την ομοσπονδία της Ασίας.  
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Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την 
ως άνω εισήγηση του Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας κ. Ιωάννη Μπάρμπα και  
εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Στέργιο Λεωνάκη και τον Αντιπρόεδρο 
και Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής για την υπογραφή του σχετικού μνημονίου 
συνεργασίας με την Ομοσπονδία Ασίας. 
 
 
Θέμα  8ο:  Αναγνωρίσεις συλλόγων. 
 
Επί του θέματος  το λόγο παίρνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και Πρόεδρος της 
Επιτροπής ελέγχου νομιμότητας και προδιαγραφών σωματείων κ.  Ηλίας Ρούσσος και 
εισηγείται στο σώμα τα αιτήματα για εγγραφή στην δύναμη της Ομοσπονδίας των 
σωματείων:  Γυμναστικός Σύλλογος Σέσκλου Σωσθένης και Αθλητικός Γυμναστικός 
Σύλλογος Μαχητική Ομάδα Κόσμου. 
 
Μετά τον έλεγχο που προέβει η επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9 του νέου 
Καταστατικού της Ομοσπονδίας, τα σωματεία πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής και 
ως εκ τούτου ζητεί την έγκρισή τους από το ΔΣ. 
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του νέου Καταστατικού της Ομοσπονδίας  αποφασίζει 
και εγκρίνει ομόφωνα την εγγραφή των παραπάνω σωματείων στην δύναμη της 
Ομοσπονδίας.  
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση υπ’αρ. 2 στις 27/7/2020. 
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