
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ  
Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων  
133 43 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  
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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 Έγκριση αποφάσεων Τεχνικής  Επιτροπής . 
Θέμα: 2ο Μεταφορά  χρημάτων για διεξαγωγή αγώνων 
Θέμα: 3ο Έγκριση αποφάσεων Επιτροπής μεταγραφών  
Θέμα: 4ο Έγκριση αποφάσεων ΚΕΔ 
………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Ο πρόεδρος τις επιτροπής  κ. Στέργιος Λεωνάκης, έχοντας υπόψη:  
 
 Την απόφαση της Τ.Ε στις 04/09/2020 προτείνει προς τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής,  την 

διεξαγωγή  α) καμπ  προετοιμασίας  της αθλήτριας ολυμπιακής ομάδας  πάλης γυναικών 

Πρεβολαράκη Μαρίας  με τον προπονητή κο Pariyaei  Mohsen  από 09/09 έως 19/09/2020 στην 

Κομοτηνή όπου κατά το διάστημα αυτό έχουν προγραμματιστεί και εργομετρικές εξετάσεις 

από το πανεπιστήμιο Κομοτηνής. β) καμπ προετοιμασίας  της Εθνικής  προλυμπιακής ομάδας 

ελληνορωμαϊκής   πάλης  από 18/09 έως 08/10/2020 στην Βουλγαρία. 

Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής αποφασίζουν ομόφωνα και 

εγκρίνουν την απόφαση της Τ.Ε στις 04/09/2020 (επισυνάπτεται). Καθώς επίσης α) τα έξοδα 

μετακίνησης της αθλήτριας  Πρεβολαράκη Μαρίας  με τον προπονητή κο Pariyaei  Mohsen  από 

Αθήνα – Κομοτηνή και επιστροφή . &  β)το   καμπ προετοιμασίας  της Εθνικής  ολυμπιακής 

ομάδας ελληνορωμαϊκής   πάλης  από 18/09έως 08/10/2020 στην Βουλγαρία.  

Επί του 2ου θέματος ο πρόεδρος της επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη του την διεξαγωγή των  

τεσσάρων επίσημων  Αναπτυξιακών  πρωταθλημάτων και του πανελληνίου πρωταθλήματος 

Πάλης στην Άμμο-Beach Wrestling ,  προτείνει προς τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής την  

μεταφορά χρημάτων για τα έξοδα των αγώνων  έναντι επί αποδώσει  στον εντεταλμένο   

υπάλληλο  της ομοσπονδίας  κο Λιάνο  Αντώνη.  

Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής αποφασίζουν ομόφωνα και 

εγκρίνουν για την διεξαγωγή των  τεσσάρων επίσημων  Αναπτυξιακών  πρωταθλημάτων και του 

πανελληνίου πρωταθλήματος Πάλης στην Άμμο-Beach Wrestling    την  μεταφορά χρημάτων 
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για τα έξοδα των αγώνων  έναντι επί  αποδώσει  στον εντεταλμένο   υπάλληλο  της 

ομοσπονδίας κο Λιάνο  Αντώνη.  

 Επί του 3ου θέματος ο πρόεδρος της επιτροπής αναγιγνώσκει στα μέλη το πρακτικό της 

επιτροπής μεταγραφών  ( επισυνάπτεται) εκτός χρονικής περιόδου και ζητάει την έγκρισή του. 

Απόφαση: 

Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής αποφασίζουν ομόφωνα και 

εγκρίνουν τις μεταγραφές εκτός χρονικής περιόδου όπως αυτές αποτυπώνονται στο πρακτικό 

της επιτροπής μεταγραφών και εξουσιοδοτεί το μητρώο της Ομοσπονδίας για την έκδοση 

δελτίων. 

 

Επί του 4ου θέματος ο πρόεδρος της επιτροπής αναγιγνώσκει στα μέλη το πρακτικό της ΚΕΔ 

(επισυνάπτεται) και ζητάει την έγκρισή του. Επιπροσθέτως προτείνει ότι ως υπεύθυνοι αγώνων 

στο αναπτυξιακό πρωτάθλημα πάλης στην άμμο να οριστούν ως ακολούθως: 

α) Ρέθυμνο: Λιάκος Χρήστος, β) Χαλκίδα: Μαυραγάνης Ιωάννης, γ) Αγιόκαμπο ή Σωτηρίτσα 

Λάρισας: Πρεβολαράκης Θεόδωρος, δ) Κερκίνη Σερρών: Πρεβολαράκης Θεόδωρος. 

Απόφαση: 

Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής αποφασίζουν ομόφωνα και 

εγκρίνουν τις αποφάσεις της ΚΕΔ όπως αυτές αποτυπώνονται σο πρακτικό της και επιπρόσθετα 

εγκρίνουν ομόφωνα την ως άνω πρόταση του προέδρου της εκτελεστικής επιτροπής περί 

ορισμού υπεύθυνων αγώνων στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα πάλης στην άμμο. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.  

 

Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 

  

Στέργιος Λεωνάκης      Χρήστος Παππούς 

 

        Αλέξανδρος Μανάφας  
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