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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 
Υπ’ Αριθμόν 6 

στις  11 Νοεμβρίου 2020,  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 11.00 π.μ. 
 
Παρόντες: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ξενοφών, ΛΕΩΝΑΚΗΣ Στέργιος, ΜΑΝΑΦΑΣ Αλέξανδρος, 
ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ιωάννης, ΜΠΕΑΖΙΔΗΣ Αναστάσιος, ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ Δημήτριος, 
ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ Φανούριος, ΜΠΟΥΓΑΣ Νικόλαος, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Μύρων, 
ΡΟΥΣΣΟΣ Ηλίας 
 
Απόντες: ΓΑΡΔΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος, ΦΑΛΙΑΣ Κωνσταντίνος, ΠΑΠΠΟΥΣ Χρήστος 
 
Διαπιστωμένης της απαρτίας (παρόντα 10 από τα 13 μέλη) από τον Πρόεδρο  
της Ομοσπονδίας κ. Στέργιο Λεωνάκη, αρχίζει η συνεδρίαση. 
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

1. Έγκριση ημερήσιας διάταξης παρούσης συνεδρίασης. 
2. Λήψη απόφασης αναβολής της Έκτακτης ΓΣ στις 22/11/2020. 
3. Λήψη απόφασης για ορισμό νέας ημερομηνίας Έκτακτης ΓΣ. 
 

 
Θέμα 1ο: Έγκριση ημερήσιας διάταξης παρούσης συνεδρίασης 

 
Ο Ειδικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Μύρων Στεφανάκης διαβάζει τα 
θέματα ημερήσιας διάταξης  της παρούσης συνεδρίασης και ζητάει την  έγκριση 
τους  από το σώμα.  
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την ημερήσια διάταξη της παρούσης 
συνεδρίασης υπ’ αρ. 6-11/11/2020. 
 
Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης αναβολής της Έκτακτης ΓΣ στις 22/11/2020 
 
Επί του θέματος τον λόγο  παίρνει  ο  Πρόεδρος  της Ομοσπονδίας κ. Στέργιος  
Λεωνάκης και λαμβάνοντας υπόψη: α) την ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού από τις 19/10/2020 ότι δεν έχει ολοκληρωθεί από την υπηρεσία ο 
έλεγχος των δικαιολογητικών των σωματείων που έχουν εγγραφεί στο μητρώο, 
ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποσταλεί η κατάσταση των σωματείων που 
απαιτείται σύμφωνα με τον νόμο 4726/2020 για την διεξαγωγή ΓΣ,  β) τις 
πρόσφατες εξαγγελίες της Κυβέρνησης για τα περιοριστικά μέτρα μέχρι τις 
30/11/2020 στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του Covid-19 
εισηγείται στα μέλη την ανάγκη αναβολής της προγραμματισμένης Έκτακτης ΓΣ 
στις 22/11/2020.   
 
Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη αποφασίζουν ομόφωνα και εγκρίνουν 
την αναβολή της προγραμματισμένης Έκτακτης ΓΣ στις 22/11/2020. 
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Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής 
Έκτακτης ΓΣ. 
 
Επί του θέματος τον λόγο  παίρνει  ο  Πρόεδρος  της Ομοσπονδίας κ. Στέργιος  
Λεωνάκης και σε συνέχεια της αναβολής της προγραμματισμένης Έκτακτης ΓΣ 
στις 22/11/2020, προτείνει στα μέλη την νέα ημερομηνία διεξαγωγής της στις  
27/12/2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 15.00 σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ.2, και 
14 του Καταστατικού και τις διατάξεις του Ν. 4726/2020, με τα παρακάτω 
θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 

Ημερήσια Διάταξη 
 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα  της ΓΣ. 
2. Επικύρωση  απόφασης επιτροπής ελέγχου και νομιμοποίησης σωματείων 

με δικαίωμα ψήφου και των αντιπροσώπων τους καθώς και των 
υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ΔΣ και 
εξελεγκτικής επιτροπής της ΕΛΟΠ και την εκλογή των εκπροσώπων της 
στην Ε.Ο.Ε. 

3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021-Επικύρωση απόφασης ΔΣ 
4. Διαγραφή ανενεργών σωματείων. 
5. Τροποποίηση και εναρμόνιση του Καταστατικού σύμφωνα με το νέο 

νόμο 4726/2020. 
6. Τροποποίηση και εναρμόνιση  των Εσωτερικών Κανονισμών της 

Ομοσπονδίας. 
7. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των Αρχαιρεσιών. 
8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη (1) τακτικού και (1) αναπληρωματικού 

μέλους για την εκπροσώπηση στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. 
9. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη (15) τακτικών μελών ΔΣ, (3) 

αναπληρωματικών μελών ΔΣ, (3) τακτικών μελών Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και (1) αναπληρωματικού μέλους της Ε.Ε. 

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί  την  Τρίτη 
29/12/2020 και ώρα 15.00 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε θα 
θεωρηθεί ότι έχει απαρτία όσα μέλη και αν παρευρεθούν. 

Οι αντιπρόσωποι των σωματείων υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι μέλη του ΔΣ 
του σωματείου και να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σύμφωνα 
με τον νέο νόμο 4726/2020. Ο ορισμός των αντιπροσώπων γίνεται με έγγραφο 
του σωματείου, υπογραφόμενο από τους νόμιμους εκπροσώπους του, το οποίο 
πρέπει να κατατίθεται αποκλειστικά και μόνο στην ΕΛ.Ο.Π.  ή  να αποστέλλεται 
με φάξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  μέχρι τις  17/12/2020, και ώρα 16.00 μ.μ.   

Επισημαίνεται ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να αποσταλεί ο ορισμός των 
εκπροσώπων σύμφωνα με το νέο νόμο και ως εκ τούτου οι παλιές 
εκπροσωπήσεις δεν θα ισχύουν. Σωματεία τα οποία δεν θα αποστείλουν ορισμό 
εκπροσώπων μελών ΔΣ δεν θα συμμετάσχουν στην ΓΣ. 
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Τα σωματεία έχουν την αποκλειστική ευθύνη της νομιμότητας του ορισμού των 
αντιπροσώπων τους σύμφωνα με το νόμο 4726/2020 και υποχρεούνται να 
επιβεβαιώσουν την λήψη του φάξ ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την 
Ομοσπονδία. Συνεπώς δεν θα γίνουν δεκτές εκπροσωπήσεις οι οποίες δεν θα 
έχουν περιέλθει σε γνώση της Ομοσπονδίας πέρα της 17/12/2020                                 
και ώρα 16.00 μ.μ. 
 
Οι αντιπρόσωποι των σωματείων θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους 
την αστυνομικής τους ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό  έγγραφο, την οποία θα 
επιδείξουν κατά την υπογραφή τους στην σχετική κατάσταση των 
αντιπροσώπων. Δικαίωμα εισόδου εντός του χώρου της διεξαγωγής της ΓΣ 
έχουν αυστηρά και μόνο οι αντιπρόσωποι των σωματείων που συμμετέχουν 
στην ΓΣ καθώς και οι επίσημοι προσκεκλημένοι από την ΕΛΟΠ. 
 
Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα και 
εγκρίνει την ως άνω εισήγηση του Προέδρου και εξουσιοδοτεί αυτόν και τον 
Γενικό Γραμματέα για την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης και για όλες τις 
νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με τον κατάλογο των σωματείων που ελέγχθηκαν 
την αρμόδια επιτροπή και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 10 παρ.2, και 
14 του Καταστατικού και τις διατάξεις του Ν. 4726/2020, ο οποίος κατάλογος 
παραπέμπεται προς επικύρωση από το σώμα της ΓΣ. 
Επίσης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του ΔΣ να αποστείλουν 
πρόσκληση σε προσωπικότητες του αθλήματος ή σε όποια  πρόσωπα κρίνουν 
ότι θα πρέπει να παρευρεθούν στις εργασίες της ΓΣ με δικαίωμα λόγου αλλά 
χωρίς δικαίωμα ψήφου.  
Επιπρόσθετα το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί την Εκτελεστική 
Επιτροπή της Ομοσπονδίας σε περίπτωση περιοριστικών μέτρων εξαιτίας του 
Covid-19 ή για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο, να αναβάλλει ή να μεταφέρει τον 
τόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής της ΓΣ.  
Τέλος το ΔΣ αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα όλες τις δαπάνες που τυχόν 
προκύψουν από την διεξαγωγή της ΓΣ, οι οποίες θα βαρύνουν τον υπό έγκριση 
προϋπολογισμό έτους 2020, ΚΑΕ 234. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίασης υπ’αρ. 6 στις 11/11/2020. 
 
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΑΚΗΣ                          ΜΥΡΩΝ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 
 
ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΑΖΙΔΗΣ 
ΗΛΙΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΑΦΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ 
ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ 
ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ 
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