
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ  
Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων  
133 43 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  
Αρ.πρωτ.    
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Υπ’ Αριθμόν 14 
στις 11 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ 

 
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 1o: Λήψη απόφασης περί σχετικού αιτήματος παράτασης απολογίας των σωματείων 

ΑΣ Πηλέας και ΠΣ Ευκαρπίας. 

 

Επί του θέματος ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Στέργιος Λεωνάκης ενημερώνει τα μέλη ως προς 

τις σχετικές ηλεκτρονικές επιστολές των σωματείων ΑΣ Πηλέας και ΠΣ Ευκαρπίας που αφορούν 

α) την αντίστοιχη κλήση σε απολογία προς την Πειθαρχική Επιτροπή που τους είχε αποσταλεί 

σύμφωνα με την από 23/11/2020 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής με αρχική προθεσμία 

κατάθεσης έγγραφης απολογίας την 2η/12/2020, καθώς και β) την παράταση της απολογίας 

τους μετά από σχετικά αιτήματα με την από 08/12/2020 απόφαση της επιτροπής (ΑΔΑ: 

6Σ8Λ469ΗΙ1-Ε60) για την περαιτέρω παράταση της κατάθεσης της έγγραφης απολογίας τους 

έως την 08η.01.2021. 

 

Συγκεκριμένα το σωματείο ΑΣ Πηλέας στην με αριθ. πρωτ. 117-6/01/2021 επιστολή του 

ενημερώνει μεταξύ άλλων ότι λόγω της παράτασης των μέτρων προστασίας κατά της 

πανδημίας του Covid-19 δεν μπορεί να συγκαλέσει διοικητικό συμβούλιο, ώστε να ενημερώσει 

επί του θέματος και να ληφθεί σχετική απόφαση και ως εκ τούτου αιτείται την εκ νέου 

παράταση της έγγραφης απολογίας του σε ημερομηνία που θα υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση 

πολιτών, ώστε να μπορεί να παρευρεθεί  με το δικηγόρο του σωματείου προκειμένου να 

εκθέσει δια ζώσης τις απόψεις του.  

 

Το σωματείο ΑΣ Ευκαρπία στην από 8/01/2021 επιστολή του, την οποία κοινοποίησε ο 

πληρεξούσιος δικηγόρος του, κ. Σπύρος Κωνσταντόπουλος, μας ενημερώνει ότι λόγω  της 

παράτασης των μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας του Covid-19 δεν μπορεί να 

συγκαλέσει διοικητικό συμβούλιο για να ενημερώσει επί του θέματος και να ληφθεί σχετική 

απόφαση,  ενώ παράλληλα αναμένεται και η συζήτηση σχετικής αγωγής του κατά της ΕΛΟΠ. 

Διά του λόγου αυτού αιτείται εκ νέου παράταση της προθεσμίας κατάθεσης της έγγραφης 

απολογίας έως την 16η/2/2021. 

ΑΔΑ: 9ΤΤΒ469ΗΙ1-ΠΜΩ



Απόφαση: 

Μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα αιτήματα των ως 

άνω σωματείων, αλλά και αντιλαμβανόμενοι την δυσκολία της παρούσας καταστάσεως στην 

χώρα μας,  τα μέλη της επιτροπής αποφασίζουν ομόφωνα για την εκ νέου παράταση της 

προθεσμίας αποστολής της έγγραφης απολογίας των παραπάνω σωματείων προς την 

Πειθαρχική επιτροπή έως και την Παρασκευή 29.01.2021 και καταλυτική ώρα 13.00 μ.μ. 

Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας δεν θα δοθεί καμιά άλλη παράταση, 
διότι έχει ήδη παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την αρχική κλήση σε έγγραφη απολογία, 
ενώ παράλληλα τα σωματεία είχαν και έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε τηλεδιάσκεψη του 
Διοικητικού τους Συμβουλίου κι ακόμη να έρθουν σε τηλεφωνική ή με ηλεκτρονικά μέσα 
επαφή με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, ώστε να καταλήξουν στο τελικό έγγραφο της 
απολογίας τους, καθώς και την αντίστοιχη αποστολή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
 
Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του Προέδρου της Ομοσπονδίας για 
κατεπείγουσα έρευνα αγοράς και εντολή ανάθεσης για την διενέργεια τέστ Covid-19 για τους 
συμμετέχοντες στην προετοιμασία της προολυμπιακής ομάδας ελευθέρας πάλης  στην 
Κομοτηνή 13-17/1/2021 και της αποστολής της προπολυμπιακής ομάδας ελληνορωμαϊκής 
πάλης σε Διεθνές Τουρνουά και προετοιμασία στην Κροατία 15-29/1/2021. 
 
 
Ο Πρόεδρος  της επιτροπής κ. Στέργιος Λεωνάκης εισηγείται στα μέλη την ανάγκη 
εξουσιοδότησής του για την κατεπείγουσα έρευνα αγοράς και εντολή ανάθεσης για την 
διενέργεια τέστ Covid-19 για τους συμμετέχοντες στην προετοιμασία της προολυμπιακής 
ομάδας ελευθέρας πάλης στην Κομοτηνή 13-17/1/2021 και της αποστολής της 
προπολυμπιακής ομάδας ελληνορωμαϊκής πάλης σε Διεθνές Τουρνουά και προετοιμασία στην 
Κροατία 15-29/1/2021. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβληθούν σε μοριακό τέστ πριν την 
αναχώρησή τους σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο και τις αντίστοιχες ΚΥΑ. 
 
Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το κατεπείγον του θέματος, τα μέλη της 
Επιτροπής αποφασίζουν ομόφωνα και εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο κ. Στέργιο Λεωνάκη να 
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έρευνα αγοράς και εντολή ανάθεσης για την 
διενέργεια τέστ Covid-19 σε όλους τους παραπάνω, σύμφωνα με την κρίση του καθώς και την 
πληρωμή των αντίστοιχων τιμολογίων στους δικαιούχους. 
 
 
Θέμα 3ο : Οικονομικά  
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Στέργιος Λεωνάκης εισηγείται στα μέλη την ανάγκη καταβολής 
επί αποδώσει  στους Ομοσπονδιακούς προπονητές Αμιράν Καρντάνοβ ποσού 500, 00  € και 
Ιωάννη Παγκαλίδη ποσού 800,00 € για την κάλυψη των εξόδων  της οδικής μετακίνησης των 
αποστολών των προολυμπιακών  ομάδων ελευθέρας και ελληνορωμαϊκής πάλης στο κάμπ 
προετοιμασίας στην Κομοτηνή και στην Κροατία αντίστοιχα. 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 9ΤΤΒ469ΗΙ1-ΠΜΩ



Απόφαση:  
Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη αποφασίζουν ομόφωνα την καταβολή των παραπάνω 
ποσών στους ως άνω Ομοσπονδιακούς προπονητές , οι οποίοι θα απολογίσουν τα χρήματα με 
τα αντίστοιχα παραστατικά. 
 
 
 
 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση υπ’ αριθ. 14-11/01/2021. 
 
    Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 
Στέργιος Λεωνάκης              Χρήστος Παππούς 
 
               Αλέξανδρος Μανάφας 

 

ΑΔΑ: 9ΤΤΒ469ΗΙ1-ΠΜΩ
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