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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΑΛΗΣ 
Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων 
133 43  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

Υπ’ Αριθμόν 3 
στις  15 Σεπτεμβρίου 2020,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12.30 

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

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

Θέμα: Απόφαση σύγκλισης  Έκτακτης ΓΣ 
 

Το λόγο παίρνει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Στέργιος Λεωνάκης και 
ενημερώνει τα μέλη για την ανάγκη σύγκλισης Έκτακτης ΓΣ με θέματα προς 
συζήτηση, 1ον  Διαγραφή ανενεργών σωματείων και 2ον Τροποποίηση του 
Καταστατικού και συγκεκριμένα: 
 
1. Την διαγραφή των ανενεργών σωματείων της Ομοσπονδίας που επί δύο και 

πλέον ημερολογιακά έτη δεν έχουν επιδείξει καμία αγωνιστική 
δραστηριότητα και την εκκαθάριση του μητρώου μελών μας για να 
προχωρήσουμε στην τελική δήλωση των ενεργών σωματείων της 
Ομοσπονδίας μας, μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

 
Όπως γνωρίζετε ήδη έχουμε αποστείλει σχετική επιστολή στις 3/8/2020 στα 
ανενεργά σωματεία για να ενημερωθούν και για τυχόν ενέργειές τους. Μετά 
τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 Ε του Καταστατικού, στην 
συνέχεια ο Πρόεδρος  ανέγνωσε τον κατάλογο με τα ονόματα των προς 
διαγραφή σωματείων (επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος πρακτικού).  
 
Μετά το τέλος της ανάγνωσης του καταλόγου, ο Πρόεδρος συνεχίζοντας 
ενημερώνει τα μέλη ότι εκτός των προαναφερόμενων σωματείων που σας 
ανέγνωσα, επιπροσθέτως θα πρέπει να παραπεμφθούν στην ΓΣ για 
διαγραφή σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.3 Γ  και τα σωματεία:  
α) Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Άθλεση Ιλίου, οποίος με έγγραφό του 
στις 11/9/2020 μας γνωστοποίησε την διάλυσή του και β) Αθλητικός 
Σύλλογος Φίλαθλοι Ξάνθης, το οποίο μετά από σχετικό ερώτημά μας  στις 
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9/7/2020 προς το Πρωτοδικείο Ξάνθης μας απάντησε με έγγραφό του ότι 
έχει διαλυθεί από τις 16/3/2020, η οποία διάλυσή του δεν κοινοποιήθηκε 
ποτέ στην Ομοσπονδία από το ίδιο  το σωματείο ως είχε υποχρέωση. 

 
2. Την ανάγκη τροποποίησης του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και 

συγκεκριμένα των άρθρων  11, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 33 και ανέγνωσε στα 
μέλη τις σχετικές τροποποιήσεις (επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος 
πρακτικού). 

 
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος κ. Λεωνάκης προτείνει ως ημερομηνία διεξαγωγής 
της Έκτακτης ΓΣ την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 και ώρα  16.00 μ.μ. και σε 
περίπτωση μη απαρτίας στις 17.00 μ.μ. στο Ολυμπιακό Κέντρο Πάλης Άνω 
Λιοσίων. 
 
Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα και 
εγκρίνει την σύγκλιση Έκτακτης ΓΣ την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 και ώρα  
16.00 μ.μ. και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 17.00 μ.μ. στο Ολυμπιακό 
Κέντρο Πάλης Άνω Λιοσίων. Επί των προτάσεων του Προέδρου το ΔΣ 
αποφασίζει ομόφωνα:   
 
Α) την παραπομπή για διαγραφή από το μητρώο μελών στην Έκτακτη ΓΣ 
των (42) σωματείων που δεν έχουν επιδείξει αγωνιστική δραστηριότητα για 
δύο και πλέον έτη σύμφωνα με τον κατάλογο που ανέγνωσε ο Πρόεδρος 
(άρθρο 11 παρ. 3Γ) και των (2) σωματείων τα οποία διαλύθηκαν  ( άρθρο 11 
παρ. 3Ε του Καταστατικού) και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον 
Γραμματέα όπως ενημερώσουν τα προς διαγραφή σωματεία εκτός των 
σωματείων ΠΑΣ Άθλεση Ιλίου και ΑΣ Φίλαθλοι Ξάνθης που διαλύθηκαν. 
 
Β) Την τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα 
των άρθρων  11, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 33, όπως αυτά αναγνώστηκαν από 
τον Πρόεδρο της ΕΛ.Ο.Π. κ. Λεωνάκη. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση υπ’ αρ. 3 στις 
15/9/2020. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΑΚΗΣ                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΠΑΡΜΠΑΣ                                         ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΜΠΕΑΖΙΔΗΣ                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΑΝΑΦΑΣ                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ 

ΜΥΡΩΝ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ                                         ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ 
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