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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΛΗΣ 
(ΕΛ.Ο.Π) 

9/07/2020 
 

Σήμερα, Πέμπτη  9 Ιουλίου 2020 και ώρα 18.00 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 Έκτακτη  

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 24/06/2020 (πρακτικό 

41), 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. 2304/ΦΓΣ από 

24/06/2020 σχετικής πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την 

αναβολή της Τακτικής Γ.Σ που είχε προγραμματιστεί για τις 30 Μαρτίου 2020, 

λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον Covid-19, με τα παρακάτω  

αναφερόμενα θέματα.  

 
Ημερήσια Διάταξη 

 
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα  της ΓΣ. 

2. Επικύρωση απόφασης της επιτροπής ελέγχου και νομιμοποίησης των 

σωματείων με δικαίωμα ψήφου και των αντιπροσώπων τους καθώς και 

των υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ΔΣ και 

εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΛ.Ο.Π.  

3. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ περιόδου  1/1-31/12/2019. 

4.  Έγκριση Οικονομικού - Ταμειακού Απολογισμού για την περίοδο 

1/1/2019-31/12/2019 και ισολογισμού έτους 2019. 

5. Έγκριση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση 

του ΔΣ από 1/1-31/12/2019. 

6. Απαλλαγή  των μελών ΔΣ από κάθε οικονομική, πειθαρχική και κάθε άλλη 

ευθύνη περιόδου 1/1-31/12/2019. 

7. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των Αρχαιρεσιών. 
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8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη (13) τακτικών μελών ΔΣ, (3) 

αναπληρωματικών μελών ΔΣ, (3) τακτικών μελών Εξελεγκτικής 

Επιτροπής και (2) αναπληρωματικών μελών Ε.Ε. 

 
Απόντος του Προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Γεώργιου Γαρδεράκη ο Α’ 

Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Κατζιλιέρης την ώρα  18.00 παρέλαβε τον πίνακα με 

τις υπογραφές των εκπροσώπων των σωματείων με δικαίωμα ψήφου από τον 

αρμόδιο υπάλληλο της ΕΛΟΠ και σύμφωνα με τις υπογραφές (28)  εκπροσώπων 

σωματείων εκ των (53) έχοντα  το δικαίωμα του 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 ΠΙΕΡΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3 ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

4 ΑΠΣΦ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ο ΘΗΣΕΑΣ ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5 ΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΛΑΒΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

6 ΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 

7 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

8 ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 

9 ΑΓΣ ΚΕΡΚΙΩΝΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

10 ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

11 ΠΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 

12 ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΠΟΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

13 ΕΡΜΗΣ ΑΟ ΚΑΠΕΡΝΕΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 

14 ΑΣ Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

15 ΓΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΚ ΣΑΝΤΡΑ 

16 ΠΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

17 ΜΠΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΑΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

18 ΠΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ Ν. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

19 ΠΣΦ ΑΤΛΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 

20 ΓΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ 

21 ΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22 ΑΣ ΠΡΙΑΝΤΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 

23 ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

24 ΠΑΟ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

25 ΓΚ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΛΑΜΠ ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

26 ΠΑΣ ΜΙΝΩΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

27 ΑΠΣ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

28 ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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Μετά ταύτα το μέλος της προσωρινής διοίκησης της Ομοσπονδίας Α΄ 

Αντιπρόεδρος της ΕΛ.Ο.Π κ. Δημήτριος Κατζιλιέρης ακολούθως με την παρ. 7 του 

άρθρου 11 του καταστατικού της ΕΛ.Ο.Π, διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία 

καθώς παρόντα ήταν (28) από τα (53) έχοντα δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου 

σωματεία και ακολούθως προχωρά στα διαδικαστικά θέματα, ήτοι: 

 

Θέμα 1ο:  ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης Κατζιλιέρης σύμφωνα με την ημερήσια 
διάταξη προτείνει για την θέση του Προέδρου της ΓΣ τον κ. Μύρων Στεφανάκη 
και για τη θέση του Γραμματέα της ΓΣ τον κ. Γεώργιο Λαβασίδη. 

 
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 (28) σωματεία δια των αντιπροσώπων τα 
οποία με ομόφωνη απόφαση εκλέγουν τους κ. Μύρων Στεφανάκη Πρόεδρο της 
ΓΣ και Γεώργιο Λαβασίδη Γραμματέα της ΓΣ. 
 
            Μετά την ανάληψη του Προέδρου της ΓΣ ο δικαστικός αντιπρόσωπος κ. 
Δημήτριος Φουντζουλάς ζήτησε να καθίσει και να παρακολουθήσει το σύνολο 
της διαδικασίας των εργασιών της ΓΣ, το οποίο έγινε ομόφωνα αποδεκτό από το 
σώμα. Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της ΓΣ λαμβάνοντας τον κατάλογο των 
παρισταμένων μελών ανέγνωσε ονομαστικά την κατάσταση και ζήτησε από 
τους παρισταμένους να δηλώνουν την παρουσία τους. Αφού ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία και το σύνολο των εκπροσώπων που υπέγραψαν την κατάσταση 
δήλωσαν παρόντες συνεχίστηκε η διαδικασία. 
 
          Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Μύρων Στεφανάκης λαμβάνοντας το 
λόγο ευχαριστεί το σώμα για την εκλογή τους και ενημερώνει ότι παρίστανται 
και επιθυμούν να παρακολουθήσουν  στις εργασίες της ΓΣ ο Ολυμπιονίκης .κ. 
Κωνσταντίνος Θάνος και  ο Γραμματέας της ΚΕΔ κ. Ιωάννης Μαυραγάνης 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 ομόφωνα την 
παρουσία των κ.κ. Κωνσταντίνου Θάνου και Ιωάννου Μαυραγάνη στις εργασίες 
της ΓΣ. 
 
         Σε αυτό το σημείο  και ώρα 18.07 προσέρχονται στο χώρο ο κ. Μπεκιράκης 
Αποστόλος, εκπρόσωπος του Εθνικού ΓΣ και ο κ. Μανάφας Αλέξανδρος 
εκπρόσωπος του σωματείου ΓΑΣ Ολύμπιοι οι οποίοι και υπογράφουν την 
κατάσταση των εκπροσώπων συνεπώς τα παριστάμενα σωματεία με δικαίωμα 
ψήφου ανέρχονται πλέον σε (30). 
 
        Ακολούθως εισέρχεται στο χώρο ο κ. Πάχτας Γεώργιος και πλησιάζοντας 
τον Πρόεδρο της ΓΣ του ζήτησε να καταθέσει ένα έγγραφο  του ΑΣ Οινοφύτων 
Καπετάν Ιωάννης Λιάπης για να το παραλάβει και να υπογράψει ότι το 
παρέλαβε ο Πρόεδρος κ. Μύρων Στεφανάκης. Ο Πρόεδρος της ΓΣ εξήγησε στον κ. 
Πάχτα ότι δεν μπορεί να παραλάβει κανένα έγγραφο και θα ακολουθήσει 
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αυστηρά την διαδικασία όπως αυτή προβλέπεται στην ημερήσια διάταξη. Ενώ ο 
κ. Πάχτας επέμενε να παραληφθεί το εν λόγω έγγραφο, το λόγο έλαβε ο Γενικός 
Γραμματέας της ΕΛΟΠ και της ΓΣ κ. Γεώργιος Λαβασίδης και απευθυνόμενος 
στον κ. Πάχτα του είπε ότι δεν μπορεί να παραληφθεί κανένα έγγραφο καθώς το 
σωματείο αυτό δεν ανήκει στην δύναμη της Ομοσπονδίας και αν 
παρεμπιπτόντως επιθυμεί να καταθέσει οτιδήποτε να απευθυνθεί στην 
γραμματεία της Ομοσπονδίας, η οποία είναι ακόμα ανοιχτή και να ζητήσει 
αριθμό πρωτοκόλλου. Τον παρακάλεσε δε να αποχωρήσει από τον χώρο και να 
μην διακόπτει την διαδικασία. Ο κ. Πάχτας απευθυνόμενος προς τον κ. Λαβασίδη 
τον ρώτησε με ποια ιδιότητα του απευθύνεται. Ο κ. Λαβασίδης του απάντησε ότι 
είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας και της ΓΣ και εάν δεν αποχωρήσει 
αμέσως από το χώρο θα αναγκαστεί να καλέσει την αστυνομία, καθώς 
παρεμποδίζει την διαδικασία και δεν έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται καθώς δεν 
εκπροσωπεί κανένα σωματείο. Ο κ. Πάχτας αποχωρώντας είπε ότι η διαδικασία 
δεν είναι νόμιμη. 
 
       Στην συνέχεια το λόγο παίρνει ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Μύρων Στεφανάκης και 
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.  
 
      Το λόγο παίρνει ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Μύρων Στεφανάκης και  συνεχίζει με 
την ανάγνωση του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης ήτοι: 
 
 
Θέμα 2ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ 
 
           Επί του θέματος ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Μύρων Στεφανάκης αναγιγνώσκει 
το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής με τον πίνακα των ( 53 ) 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. Επίσης 
αναγιγνώσκει τον κατάλογο των υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες της 
Ομοσπονδίας. 
 
           Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας το σώμα της  Γενικής  Συνέλευσης 
εγκρίνει ομόφωνα τον πίνακα των (53) σωματείων με δικαίωμα ψήφου και των 
αντιπροσώπων τους καθώς και τον πίνακα των υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες 
της Ομοσπονδίας. 
 
            Στο σημείο αυτό και ώρα 18.27 προσέρχεται στο χώρο ο κ. Μαργαρίτης 
Παναγιώτης εκπρόσωπος του σωματείου ΠΑΑΠ Ογχηστός,  ακολούθως στις 
18.29 προσέρχεται στο χώρο ο κ. Παπαγεωργίου Γεώργιος εκπρόσωπος του 
σωματείου Παλαιστικός Όμιλος Πρωταθλητών και στις 18.30 ο κ. Μαργαρίτης 
Ιωάννης εκπρόσωπος του σωματείου ΑΠΣ Τρικάλων οι οποίοι υπογράφουν την 
κατάσταση των εκπροσώπων συνεπώς τα παριστάμενα σωματεία με δικαίωμα 
ψήφου ανέρχονται πλέον σε (33). 
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Θέμα 3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. περιόδου 1/01-
31/12/2019. 

 
          Επί του θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Μύρων Στεφανάκης 
κάλεσε στο βήμα τον πρώην ρόεδρο του ΔΣ της ΕΛ.Ο.Π. κ. Δημήτριο 
Τραμπάκουλα  να ενημερώσει το σώμα για τα πεπραγμένα του ΔΣ για  το 
χρονικό διάστημα 1/01/2019-31/12/2019. 
 
Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Τραμπάκουλας ενημέρωσε το σώμα  ότι και το 2019 η 
Ομοσπονδία συνέχισε ταυτόχρονα με την οικονομική της εξυγίανση και το 
αναπτυξιακό της πρόγραμμα με πάρα πολλούς αγώνες στις μικρές ηλικίες, αλλά 
και υποστηρίζοντας στο μέτρο του δυνατό και όσο επέτρεπαν τα οικονομικά τις 
εθνικές ομάδες όλων των ηλικιών με έμφαση βέβαια στους επίλεκτους αθλητές 
των εθνικών ομάδων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η Ομοσπονδία μας να έχει 
λάβει ήδη μια πρόκριση για τους Ολυμπιακούς αγώνες του ΤΟΚΥΟ με την 
αθλήτριά μας Μαρία Πρεβολαράκη και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και άλλες 
προκρίσεις στα προολυμπιακά τουρνουά που θα ακολουθήσουν. Θέλω να 
τονίσω ότι μέχρι στιγμής μόνο επτά ή οκτώ αν δεν κάνω λάθος Ομοσπονδίες 
έχουν προκρίνει αθλητές στους Ολυμπιακούς αγώνες. Όπως γνωρίζετε η 
σύγκλιση της ΓΣ για ανάδειξη νέου ΔΣ έγινε με αφορμή την ανάγκη υπογραφής 
μνημονίου μεταξύ της Γ.Γ.Α., του Σ.Ε.Φ., του Δήμου Φυλής, της ΚΑΕ ΝΕΑ ΑΕΚ 
2014 και οκτώ αθλητικών ομοσπονδιών που στεγάζονται στο Ολυμπιακό 
Κέντρο Πάλης Άνω Λιοσίων. Το προηγούμενο ΔΣ στο οποίο προέδρευα θεώρησε 
σκόπιμο, λόγω του ότι οι εκλογές για ανάδειξη νέου ΔΣ θα γινόταν σε λίγους 
μήνες ότι δεν μπορούσε να δεσμεύσει την Ομοσπονδία για τα επόμενα δέκα έτη 
υπογράφοντας το εν λόγω μνημόνιο, χωρίς πρωτίστως να έχει ενημερωθεί και 
αν συναινέσει η ΓΣ των μελών της Ομοσπονδίας μας. Θεωρώ μεγάλη επιτυχία ότι 
καταφέραμε σε συνεργασία και με τις άλλες Ομοσπονδίες αλλά και την Γ.Γ.Α. να 
μην παραχωρηθεί εξολοκλήρου το σπίτι της Πάλης στην ΚΑΕ ΑΕΚ, αλλά να 
μπορούν να παραμείνουν και οι αθλητικές ομοσπονδίες και να χρησιμοποιούν 
τους χώρους με κάποιο συμβολικό μίσθωμα στα πρότυπα του Σ.Ε.Φ. Η 
Ομοσπονδία μας σύμφωνα με τις πρώτες επαφές θα διατηρήσει χώρους 
προπόνησης, αποδυτηρίων και αποθηκευτικούς χώρους. Όσον αφορά τους 
χώρους των γραφείων θα πρέπει  να εξεταστεί από το επόμενο ΔΣ τι είναι το 
συμφερότερο για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας.  
Σας ευχαριστώ πολύ. 
 
         Μετά την έκθεση πεπραγμένων από τον πρώην Πρόεδρο της ΕΛ.Ο.Π κ, 
Δημήτρη Τραμπάκουλα, το λόγο παίρνει ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Μύρων 
Στεφανάκης, ο οποίος καλεί το σώμα σε ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός 
για την έγκρισή της. 
 
       Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας το σώμα της  Γενικής  Συνέλευσης 
εγκρίνει στο σύνολό της με ψήφους (32)  υπέρ, (0)  κατά και (1) λευκό την ως 
άνω έκθεση πεπραγμένων ΔΣ περιόδου 1/01-31/12/2019 καθώς και την 
εισήγηση του τέως Προέδρου σχετικά με τους λόγους της προκήρυξης των 
αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου ΔΣ και την υπογραφή από αυτό του μνημονίου 
συνεργασίας με τους παραπάνω φορείς.   

 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΑΠΟ 
1/01-31/12/2019 ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019. 
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Επί του τέταρτου θέματος της εγκρίσεως του Οικονομικού – Ταμειακού 

Απολογισμού από 1/01-31/12/2019, καθώς και του Ισολογισμού του έτους 
2019 (01/01-31/12/2019), ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Μύρων Στεφανάκης, έδωσε 
τον λόγο στον Γ. Γραμματέα της Ομοσπονδίας και Γραμματέα της ΓΣ κ. 
Λαβασίδη Γεώργιο,  ο οποίος ανέγνωσε και ανέλυσε τα σχετικά έγγραφα που 
περιγράφουν λεπτομερώς τις οικονομικές διεργασίες της χρονικής περιόδου 
από 1/01/2019-31/12/2019, ήτοι τα έγγραφα:  α) του οικονομικού - ταμειακού 
απολογισμού από 1/01/2019-31/12/2019 , β) του ισολογισμού έτους 2019 
(01/01/2019-31/12/2019), τα οποία επισυνάπτονται στο τέλος του παρόντος 
πρακτικού.  
 
           Μετά το πέρας της ενημέρωσης ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Μύρων Στεφανάκης, 
καλεί το σώμα σε ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός για την έγκρισή τους. 

 
           Το Σώμα της ΓΣ εγκρίνει με ψήφους  (32)  υπέρ, (0) κατά και (1) λευκό τον 
οικονομικό – ταμειακό απολογισμό και ισολογισμό της ΕΛ.Ο.Π.  για τη χρονική 
περίοδο 1/01/2019-31/12/2019. 

 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟ 1/01-31/12/2019. 
 
           Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. 
Μύρων Στεφανάκης ανέγνωσε την από 21/2/2020 έκθεση της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, η οποία επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος πρακτικού. Βάσει 
του ελέγχου των παραστατικών, η Εξελεγκτική Επιτροπή προτείνει στο σώμα 
την έγκριση της έκθεσης και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΛ.Ο.Π. από κάθε ευθύνη για την οικονομική διαχείριση της περιόδου από 
1/01/2019 ως 31/12/2019. 
 
            Ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Μύρων Στεφανάκης καλεί το σώμα σε ψηφοφορία 
δια ανατάσεως της χειρός για την έγκρισή της έκθεσης της εξελεγκτικής 
επιτροπής για  οικονομική διαχείριση του ΔΣ από 1/01/2019-31/12/2019. 

 
            Το Σώμα της ΓΣ εγκρίνει με ψήφους  (32)  υπέρ, (0) κατά και (1) λευκό 
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 1/01/2019 ως 31/12/2019. 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Π. ΑΠΟ ΚΑΘΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ περιόδου 1/01-
31/12/2019 
 
             Επί του έκτου θέματος  της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. 
Μύρων Στεφανάκης, 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 01/01-31/12/2019. 
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            Το Σώμα της ΓΣ εγκρίνει με ψήφους  (32)  υπέρ, (0) κατά και (1) λευκό  
και απαλλάσσει τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας από κάθε οικονομική, 
πειθαρχική και κάθε άλλη ευθύνη για την περίοδο 1/01/-31/12/2019. 
 

ΘΕΜΑ 7ο : ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ. 
 

               Επί του έβδομου θέματος ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Μύρων Στεφανάκης 
προτείνει στο σώμα τους κ.κ. Καπερνέκα Ανδρονίκη και Στεφάνιακ Σάντρα 
Ντάρια ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, τα οποία με προεδρεύοντα τον 
δικαστικό αντιπρόσωπο, δικηγόρο Αθηνών κ. Δημήτριο Φουντζουλά 
(Α.Μ./Δ.Σ.Α. 29419) θα διενεργήσουν τις αρχαιρεσίες της ΕΛ.Ο.Π. στις 
9/07/2020, όπως προβλέπεται από τον νόμο και το καταστατικό της 
Ομοσπονδίας. 
 
              Μετά την πρόταση του Προέδρου της ΓΣ και μη υπάρχοντος άλλων 
υποψηφιοτήτων ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Μύρων Στεφανάκης καλεί το σώμα σε 
ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός για την έγκριση της ανωτέρω πρότασης. 
 
               Το σώμα της ΓΣ εγκρίνει ομόφωνα την εκλογή των κ.κ.  Καπερνέκα 
Ανδρονίκη και Στεφάνιακ Σάντρα Ντάρια ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, 
οι οποίοι με προεδρεύοντα τον δικαστικό αντιπρόσωπο, δικηγόρο Αθηνών κ. 
Δημήτριο Φουντζουλά (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 29419) θα διενεργήσουν τις αρχαιρεσίες της 
ΕΛ.Ο.Π. στις 9/07/2020, όπως προβλέπεται από τον νόμο και το καταστατικό 
της ΕΛ.Ο.Π. 
 
             Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της ΓΣ κ .Μύρων Στεφανάκης καλεί στο 
βήμα τον υποψήφιο για τακτικό μέλος ΔΣ κ. Ιωάννη Μπάρμπα. 
              
            Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Ιωάννης Μπάρμπας εκπρόσωπος του 
σωματείου ΑΣ Δημοκρίτειο και υποψήφιο τακτικό μέλος για το ΔΣ της 
Ομοσπονδίας τοποθετείται ως ακολούθως: 
 
Αξιότιμα μέλη της ΓΣ, 

Καλησπέρα σας, 

   Πολλούς από εσάς σας γνωρίζω και με γνωρίζετε προσωπικά, κάποιους 
κυρίους και κυρίες της βλέπω για πρώτη φορά και θα ήθελα να μου επιτρέψετε 
να σας συστηθώ.  Ονομάζομαι Ιωάννης Μπάρμπας του Χρήστου και εκπροσωπώ 
τον Αθλητικό Σύλλογο Δημοκρίτειο με αριθμό αθλητικής αναγνώρισης ΦΧ72. Ως 
αθλητής υπήρξα πρωταθλητής Ελλάδας και μέλος της εθνικής ομάδας 
ελληνορωμαϊκής πάλης το 1988 μέχρι το 1990.    Έχω την έδρα της πάλης στο 
δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης από το 2003 μέχρι και σήμερα. Η ακαδημαϊκή 
μου συμβολή ανέρχεται σε πάνω από 90 ανακοινώσεις και παρουσιάσεις σε 
διεθνή επιστημονικά συνέδρια και η συγγραφική μου δράση έχει 34 
δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, καθώς έχω μεταφράσει 
και συγγράψει 4 βιβλία σχετικά με την πάλη.    Από το 2005 μέχρι και το 2012 
διετέλεσα μέλος της ένωσης προπονητών και τακτικός εισηγητής στις σχολές 
προπονητών της παγκόσμιας ομοσπονδίας πάλης. Από το 2012 μέχρι το 2016 
ήμουν μέλος της επιστημονικής επιτροπής της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Από το 
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2016 έως και σήμερα με πρόταση του κ. Τουρλιχάνοβ και τον ορισμό από το 
πρόεδρο κ. Λάλοβιτς είμαι επιστημονικός σύμβουλος και διευθυντής της 
επιστημονικής επιτροπής στην παγκόσμια ομοσπονδία. Επίσης από το 2007 
είμαι αντιπρόεδρος στο διεθνές δίκτυο ερευνητών πάλης. Στον Ελλαδικό χώρο, 
είμαι μέλος της επιτροπής αθλητισμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και διετέλεσα 
για 6 χρόνια ως μέλος και γενικός γραμματέας στο Πανθρακικό στάδιο 
Κομοτηνής το οποίο υπάγεται στην ΓΓΑ.    Ζητώ την αποδοχή σας μέσου της 
ψήφου σας για να μπορέσω να προσπαθήσω να υλοποιήσω αυτά που πιστεύω 
ότι πρέπει να δομηθούν στο άθλημα μας  Το ενδιαφέρων και ο στόχος μου εάν 
εκλεγώ στο ΔΣ της ομοσπονδίας βασίζετε σε δυο άξονες 1ο) την εκπαίδευση και 
αξιολόγηση και 2ο) στις εθνικές ομάδες και την τεχνική επιτροπή. 

   • Καρτέλα Αξιολόγησης για τους αθλητές/τριες εθνικών ομάδων  
   • Δομές και προγραμματισμό για τις εθνικές ομάδες. 
    • Επιμόρφωση προπονητών, διαιτητών και παραγόντων.  
Σας ευχαριστώ πολύ. 
 
            Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Μύρων Στεφανάκης  παραδίδει τα 
ψηφοδέλτια και τον κατάλογο των αντιπροσώπων των σωματείων μελών με 
δικαίωμα ψήφου στο Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, δικαστικό 
αντιπρόσωπο κ. Φουντζουλά Δημήτριο. 
 
           Στο σημείο αυτό και λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης εμφανίστηκε στο 
χώρο της ΓΣ η αστυνομία και ο υπεύθυνος αξιωματικός ενημέρωσε τον Πρόεδρο 
της ΓΣ κ. Μύρων Στεφανάκη ότι έχουν κληθεί από τον κ. Γιώργο Πάχτα, ο οποίος 
θέλει να υποβάλει μηνύσεις στον κ. Γιώργο Λαβασίδη και σε άλλα πρόσωπα, 
διότι η διαδικασία που διενεργείται είναι παράνομη και ζήτησε από τον κ. 
Λαβασίδη να τον ακολουθήσει στο τμήμα. 
 
          Στο σημείο αυτό ο κ. Γιώργος Λαβασίδης, ενημέρωσε την αστυνομία ότι 
είναι ο Γραμματέας της ΓΣ που διενεργείται νόμιμα στο χώρο και ο κ. Γ.Πάχτας 
χωρίς να είναι εκπρόσωπος σωματείου που συμμετέχει στην ΓΣ εμφανίστηκε 
στο χώρο παρεμποδίζοντας την διαδικασία. Ωστόσο, συμφώνησε να 
ακολουθήσει την αστυνομία στο τμήμα για διευκρινήσεις αλλά και για την 
περίπτωση που θα θεωρήσει ότι και ο ίδιος πρέπει να υποβάλλει μήνυση στον κ. 
Γ.Πάχτα και ζήτησε χρονικό περιθώριο για να ψηφίσει στην ΓΣ των αρχαιρεσιών 
που ακολουθεί ευθύς αμέσως και ύστερα να τους ακολουθήσει. Το αίτημα του κ. 
Λαβασίδη έγινε αποδεκτό από τον υπεύθυνο αξιωματικό της αστυνομίας. 
 

          Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. 
Μύρων Στεφανάκης κηρύσσει την λήξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης (ΕΛ.Ο.Π) στις 9 Ιουλίου 2020 και υπογράφει 
μετά του γραμματέα το παρόν πρακτικό και αρχίζει η διαδικασία των 
αρχαιρεσιών της ΕΛ.Ο.Π. υπό την προεδρία του δικαστικού αντιπροσώπου κ. 
Δημήτριου Φουντζουλά. 
 

Μετά τιμής 
                     Ο Πρόεδρος της ΓΣ                                O Γραμματέας της  ΓΣ 
 
                         
                    Μύρων Στεφανάκης                                Γεώργιος Λαβασίδης 
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