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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ 
Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων 
133 43  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ μέσω τηλεδιάσκεψης 
Υπ’ Αριθμόν  27             

στις  4 Νοεμβρίου 2022,  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  16.30 μ.μ. 
 

 
Παρόντες: ΛΑΒΑΣΙΔΗΣ Γεώργιος, ΛΕΩΝΑΚΗΣ Στέργιος, ΝΙΤΣΙΟΣ Αλέξανδρος, 
ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ Φανούριος, ΜΠΕΑΖΙΔΗΣ Αναστάσιος, ΜΠΟΥΓΑΣ Νικόλαος, 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ Αντωνία, ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ Δημήτριος, ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ιωάννης, 
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Βασίλειος,  ΦΑΛΙΑΣ Κωνσταντίνος, ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ Σωτήριος 
(εκπρόσωπος προπονητών) 
 
Απόντες: ΓΑΡΔΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος, ΛΙΑΚΟΣ Σωκράτης, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Μύρων, 
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Νικόλαος, ΖΑΜΠΡΑΚΑΣ Ευάγγελος (εκπρόσωπος αθλητών)  
 
Διαπιστωμένης της απαρτίας  με παρόντα  12  από τα 17 μέλη, από τον Γενικό 
Γραμματέα της Ομοσπονδίας κ. Γεώργιο Λαβασίδη προχωρεί στην ανάγνωση 
της ημερήσιας διάταξης της παρούσης συνεδρίασης: 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

1. Έγκριση ημερήσιας διάταξης παρούσης συνεδρίασης. 
2. Ανακοινώσεις-Αλληλογραφία-Διάφορα 
3. Συγκρότηση Οργανωτικής επιτροπής για Βαλκανικό Πρωτάθλημα 6-

7/5/2023 και Παγκόσμιο Βετεράνων 10-15/10/2023 
4. Αναγνώριση συλλόγων 
5. Εισηγήσεις και αποφάσεις επιτροπών 
6. Προγραμματισμός προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΕΛ.Ο.Π 

και προκήρυξη απαραίτητων διαγωνισμών έτους 2023. 
7. Οικονομικά 
8. Πειθαρχικά θέματα 
9. Λήψη απόφασης για εκπροσώπηση στο ΔΣ των εν ενεργεία αθλητών 

 
Θέμα 1ο: Έγκριση θεμάτων ημερήσιας διάταξης 
 
Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Γεώργιος Λαβασίδης διαβάζει τα 
θέματα ημερήσιας διάταξης  της παρούσης συνεδρίασης και ζητάει την  έγκριση 
τους  από το σώμα.  
Απόφαση: 
Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την ημερήσια διάταξη της παρούσης συνεδρίασης  υπ’ 
αρ. 27-4/11/2022. 
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Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις- Αλληλογραφία-Διάφορα 
 
Επί του θέματος ο Γενικός Γραμματέας Γ. Λαβασίδης ενημερώνει τα μέλη ως 
κάτωθι: 
 
-Επιστολή του συνεργάτη μας  Αναβάθμιση Οικονομοτεχνικές Λύσεις ΑΕ 
 
 «Αγαπητοί συνεργάτες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο σχέδιο του 
οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2023 που εστάλη εκ μέρους της εταιρείας 
μας προς ψήφιση από τη Γενική σας Συνέλευση, εντοπίστηκε λάθος εκ 
παραδρομής στον κωδικό 255Β της Εθνικής Ομάδας για τους αγώνες που 
αφορούν το εξωτερικό. 

Σε συνέχεια σχετικής επικοινωνίας που είχαμε με τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού, μας ενημέρωσαν ότι θα χρειαστεί σύγκληση νέας Γενικής 
Συνέλευσης για την έγκριση του ορθού προϋπολογισμού με τους διορθωμένους 
κωδικούς.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.» 
 
Λαμβάνοντας το λόγο ο Γενικός Γραμματέας κ. Λαβασίδης επισημαίνει ότι ο 

Προϋπολογισμός για δαπάνες Εθνικών Ομάδων για αποστολές εξωτερικού από 
λάθος αντί για 225.000 € που ήταν το σωστό αναγράφηκε εκ παραδρομής 
25.000 € και γι’ αυτό θα πρέπει να συγκαλέσουμε εκ νέου Γενική Συνέλευση για 
να εγκρίνουμε  το διορθωμένο προϋπολογισμό στο σύνολό του. 
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ αφού έλαβε γνώση των παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση των 
μελών αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον ταμία και το λογιστήριο της 
Ομοσπονδίας για την σύνταξη του διορθωμένου προϋπολογισμού και την 
εκτελεστική επιτροπή σε περίπτωση που δεν συνεδριάσει εκ νέου το ΔΣ για τον 
ορισμό ημερομηνίας και αποστολή της σχετικής πρόσκλησης Έκτακτης ΓΣ για 
έγκριση του διορθωμένου προϋπολογισμού έτους 2023 και για  οποιοδήποτε 
άλλο θέμα προκύψει.  
 
 -Στο σημείο αυτό ο Γενικός Γραμματέας Γ. Λαβασίδης ζητάει από τα μέλη την 
επικύρωση των πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ υπ’αρ. 25-9/08/2022 και 26-
3/10/2022 για την ανάρτησή του στην Διαύγεια. 
 
Απόφαση:  
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη αποφασίζουν και εγκρίνουν ομόφωνα τα 
ως άνω πρακτικά συνεδριάσεων ΔΣ. 
 
- Επιστολή  του υπαλλήλου κ. Λιάνου Αντώνη υπεύθυνου διοργάνωσης και 

Γραμματείας Αγώνων της Ομοσπονδίας ο οποίος εισηγείται την αντικατάσταση ή 
αποκατάσταση διαφόρων υλικών που γίνεται χρήση σε αγώνες που διοργανώνει 
η ΕΛΟΠ και συγκεκριμένα την αγορά δύο εκτυπωτών (λόγω παλαιότητας, 
μεταφοράς και χρήσης σε όλους τους αγώνες κρίνεται απαραίτητη η 
αντικατάσταση και η προμήθεια καινούργιων με εκτύπωση και σκάνερ). 
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Απόφαση: 
Το ΔΣ έλαβε γνώση και για το θέμα θα επιληφθεί  αρμοδίως η επιτροπή 
προμηθειών. 
 
-Επιστολή του σωματείου ΠΣ Πύργου ο Τιτάν  με την οποία αιτείται οικονομική 
ενίσχυση για την ανάγκη αγοράς απαραίτητου αθλητικού εξοπλισμού για την 
αίθουσα πάλης όπως: όργανα γυμναστικής, κούκλες προπόνησης και 72 
στρώματα πάλης με σκοπό την ανάπτυξη και διατήρηση του αθλήματος στην 
περιοχή με το ποσό έως 7.000 ευρώ. 

 
Απόφαση: 
Το ΔΣ έλαβε γνώση και αποφασίζει ομόφωνα το θέμα θα επανεξεταστεί μετά 
την έγκριση του προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας 2023. 
 
 
- Την από 19/09/2022 επιστολή του ΑΠΣ Τρίκαλα- ΚΕΑΠ για συνδιοργάνωση 

πανελληνίου πρωταθλήματος ελληνορωμαϊκής ελευθέρας και γυναικείας 
πάλης U13 και U11 που θα διεξαχθεί στα Τρίκαλα 5-6/11/2022.  

 
Απόφαση: 
Το ΔΣ έλαβε γνώση και αποφασίζει και εγκρίνει  ομόφωνα την ως άνω 
συνδιοργάνωση. 
 
-Επιστολή του προπονητή Παπαστεργίου Στέφανου με την οποία επιθυμεί να 

προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του ως ομοσπονδιακός προπονητής 
ελληνορωμαϊκής πάλης σε αναπτυξιακό επίπεδο με έδρα την Καρδίτσα και 
θέτει στην διάθεση της Ομοσπονδίας την κλειστή αίθουσα "Ολυμπιονίκη 
Κωνσταντίνου Θάνου" που προπονούνται οι αθλητές του σωματείου ΓΑΣ 
Πλαστήρας. 

 
Απόφαση: 
Το ΔΣ έλαβε γνώση και αποφασίζει ομόφωνα όπως το θέμα εξεταστεί από την 
Τεχνική επιτροπή μαζί με όποια άλλα σχετικά αιτήματα προκύψουν και 
επανέλθει με σχετική εισήγηση από το νέο έτος. 
 
- Την από 2/09/2022 επιστολή παραίτησης του κ. Αλέξη Κολιτσόπουλου από 

τα καθήκοντα του ομοσπονδιακού προπονητή. 
 
 
ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ: Κύριε Γενικέ, εγώ θα ήθελα να καταγράφει η δικιά μου άποψη 
σε αυτό. Λέω να του στείλουμε πρώτα μία έγγραφη απάντηση το τι ειπώθηκε και 
μετά ας έρθουνε σε μία τηλεφωνική επαφή. 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καταγράφηκε. 

 
 
Απόφαση: 
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Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών το ΔΣ αποφασίζει να μην κάνει 
αποδεκτή την παραίτηση του ομοσπονδιακού προπονητή κ. Αλέξη 
Κολιτσόπουλου και θα ενημερωθεί εγγράφως. 
 
-Αίτημα του συλλόγου  ΑΚΠ Τραπεζούντας (πρώην ΠΣ Ευκαρπίας) για 
παραχώρηση δύο μουσαμάδων για το κλιμάκιο Βορείου Ελλάδος για το νέο 
Κλειστό Γυμναστήριο Σταυρούπολης που παραχωρήθηκε για το άθλημα της 
πάλης, όπου θα γυμνάζεται ο πρωταθλητής Ευρώπης  Γιώργος Κουγιουμτσίδης 
 
 
Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη του ΔΣ αποφασίζουν και εγκρίνουν  
κατ΄αρχήν ομόφωνα το αίτημα του σωματείου και εξουσιοδοτούν τον έφορο κ. 
Βασίλη Νικολαϊδη να εξετάσει αν υπάρχει δυνατότητα και να προχωρήσει στην 
υλοποίηση του αιτήματος και την υπογραφή σχετικού χρησιδανείου μεταξύ της 
Ομοσπονδίας και του σωματείου. 
 
-Αίτημα από τον κ. Γεννάδιο Κεσίδη για το όνομα Βασίλειος Κεσίδης σύμφωνα 
με το οποίο έκανε λάθος και κατέθεσε χρήματα δυο φορές από δύο 
διαφορετικούς λογαριασμούς 155 ευρώ συν 155 ευρώ και τις δύο αποδείξεις 
κατάθεσης τις έστειλε στην Ομοσπονδία. Ζητάει την επιστροφή των 155 ευρώ 
στον λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας με ΙΒΑΝ GR... και αναφέρει το ΙΒΑΝ στο 
όνομα Κεσίδης Γεννάδιος. Η καταβολή ήταν για τη συμμετοχή του στο 
παγκόσμιο Beach Wrestling στη Ρουμανία. Δηλαδή έπρεπε να καταβάλει 155 
ευρώ και εκ παραδρομής έκανε κατάθεση δύο φορές. 
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ έλαβε γνώση και αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την επιστροφή του 
ποσού των 155 € στο αθλητή Κεσίδη Γεννάδιο και εξουσιοδοτεί το λογιστήριο 
της Ομοσπονδίας για όλες τις νόμιμες ενέργειες. 
 
 

-Αίτημα  ΠΣ Πύργου ο Τιτάν για έγκριση διοργάνωσης διεθνών αγώνων 
ελληνορωμαϊκής πάλης με τίτλο τίτλο “Olympia Cup - Χαράλαμπος Χολίδης” και 
Euroleague U15 στις 24 με 27 Φεβρουαρίου του 2023 όπου θα προσελκύσει 
πλήθος αγωνιζομένων και θεατών από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η αθλητική 
εκδήλωση περιλαμβάνει τις εξής δράσεις και αγώνες πάλης στις αναπτυξιακές 
ηλικίες: 
1. Euroleague U15 ευρωπαϊκό ομαδικό τουρνουά U15 ελληνορωμαϊκής πάλης 

από 6 έως 8 χώρες στις 24 με 27 Φεβρουαρίου του 2023. 
2. Διεθνές τουρνουά με αγώνες ελληνορωμαϊκής πάλης στις ηλικίες U17, U15, 

U13, U11 στις 25 με 27 Φεβρουαρίου του 2023. 
3. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ολυμπιακή παιδεία και τον ολυμπισμό στις 

27 Φεβρουαρίου του 2023. 
 

Η αθλητική εκδήλωση θα γίνει στη μνήμη του δις ολυμπιονίκη της πάλης 
Χαράλαμπου Χολίδη και οι αγώνες υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Πάλης. Η συμμετοχή όλων των αθλητών και η είσοδος θεατών στους αγώνες και 
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στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Για την υλοποίηση και τη διεξαγωγή των 
αγώνων, αιτούνται την αποστολή διαιτητών διαιτητές αγώνων και ορίσετε από 
δύο έως τέσσερις στον αριθμό. Όλα τα έξοδα των διαιτητών θα καλυφθούν από 
το σωματείο σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων. 

 
Υλικά διεξαγωγής αγώνων: 
- 2 παλαίστρες 10 Χ 10 
- Μπάνερ Χ. Χολίδη και Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης 
- Σημαίες χωρών 

 
Σε περίπτωση η Ομοσπονδία δεν μπορεί να αναλάβει οικονομικά τη μεταφορά 
του υλικού, παρακαλούν να ενημερωθούν 
 
Έχουν στείλει την πρόσκληση, γενικές πληροφορίες με το πρόγραμμα, με τους 
συμμετέχοντες των αγώνων (Ουκρανία, Σερβία, Κροατία), κόστος συμμετοχής, 
γενικές πληροφορίες. 

Το πρόγραμμα των αγώνων μάς έχει αποστείλει, ο κανονισμός και τις 
προϋποθέσεις των αγώνων, τα έπαθλα, τη διεξαγωγή των αγώνων και τους 
κανόνες, ο σκοπός των αγώνων. Εις μνήμη του αείμνηστου  Ολυμπιονίκη 
Χαράλαμπου Χολίδη. 
 
Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών το ΔΣ αποφασίζει και εγκρίνει 
ομόφωνα το ως άνω αίτημα για συνδιοργάνωση διεθνών αγώνων 
ελληνορωμαϊκής πάλης με τίτλο τίτλο “Olympia Cup - Χαράλαμπος Χολίδης” και 
Euroleague U15 στις 24 με 27 Φεβρουαρίου του 2023 ή σε όποια άλλη 
ημερομηνία, του σωματείου ΠΣ Πύργου ο Τιτάν. Η Ομοσπονδία θα καλύψει την 
παραπάνω διοργάνωση με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και το 
απαιτούμενο προσωπικό αγώνων. Η δαπάνη θα βαρύνει τον υπό έγκριση 
προϋπολογισμό έτους 2023. 
 
-Αίτημα του ΓΟ Ευόσμου Μακεδόνες σχετικά με τον τραυματισμό και τη 
χειρουργική επέμβαση της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παπαδοπούλου Ελένης, 
σας υπενθυμίζουμε ότι έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος και έχετε πάρει 
απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για οικονομική βοήθεια της αθλήτριας. 
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το πότε θα δοθεί και ποιο είναι το 
ποσό της βοήθειας. 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Ενημερώνω ότι η αθλήτρια πήγε σε δικό της γιατρό ιδιώτη και 
όχι σε συμβεβλημένο ιατρό της Ομοσπονδία και τα παραστατικά των εξόδων 
δεν έχουν κοπεί στο όνομα της Ομοσπονδίας, αλλά ούτε και υπάρχει σχετική 
ανάθεση. Ο σύλλογός της αιτήθηκε μετά την επέμβαση σε ιδιώτη ιατρό για 
κάλυψη των ιατρικών εξόδων και ζητούσε να καταβάλει η Ομοσπονδία ποσό 
5.000 €. Πως θα δώσουμε λοιπόν αυτό το ποσό όταν προηγουμένως δεν έχει 
ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία. Σε προηγούμενο συμβούλιο είχαμε 
αποφασίσει να επιχορηγήσουμε το σύλλογο που ανήκει η αθλήτρια με έκτακτη 
ενίσχυση ποσού 1.500 € για κάλυψη μέσω του συλλόγου της μέρους των 
εξόδων. 
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Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει έκτακτη 
οικονομική ενίσχυση ποσού 1500 € στο σωματείο ΓΟ Ευόσμου Μακεδόνες με 
σκοπό το ποσό αυτό να αποδοθεί στην αθλήτρια Παπαδοπούλου Ελένη για 
κάλυψη μέρους των ιατρικών εξόδων τραυματισμού της. Το ποσό θα 
καταβληθεί με την είσπραξη της α’ δόσης τακτικής επιχορήγησης έτους 2023 
και θα βαρύνει το υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2023.  
 
-Έγκριση αιτήματος διοργάνωσης του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Πάλης U15 - 
U17 Ελευθέρας & Ελληνορωμαϊκής και Γυναικείας Πάλης, που θα διεξαχθεί 05-
07/05/2023 στις Σέρρες και του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Βετεράνων 
Ελευθέρας & Ελληνορωμαϊκής Πάλης, που θα διεξαχθεί στις 10-15/10/2023 στο 
Λουτράκι αδαπάνως για τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.  
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ έλαβε γνώση και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και 
τον Ταμία για όλες τις απαραίτητες ενέργειες. 
 
-Επιστολή του Ομοσπονδιακού προπονητή Mohsen Pariyaei αναφοραικά με 
χειρουργείο και αποκατάσταση της αθλήτριας Χρυσικάκη Ελένης, η οποία 
τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της για το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα U23 με αποτέλεσμα να μη δηλωθεί στους αγώνες. Μετά από 
μαγνητική εξέταση καθώς και κλινική εξέταση από γιατρούς, διαπιστώθηκε 
ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου και πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική 
επέμβαση. Θα σταλεί και σχετική βεβαίωση από τον γιατρό της Ομοσπονδίας κ. 
Κωνσταντάκη. Αιτείται να καλυφθούν κάποια από τα έξοδα του χειρουργείου το 
οποίο θα κάνει σε εξωτερικό γιατρό ή τουλάχιστον οι φυσικοθεραπείες σε 
Κέντρο Αποκατάστασης με το οποίο η Ομοσπονδία έχει συνάψει συνεργασία για 
την αποκατάσταση της αθλήτριας μετά τη χειρουργική επέμβαση. 
 
Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών το ΔΣ αποφασίζει  και εγκρίνει 
ομόφωνα την κάλυψη των εξόδων φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης της 
αθλήτριας της εθνικής ομάδας Ελένης Χρυσικάκη με το συμβεβλημένο με την 
Ομοσπονδία κέντρο αποθεραπείας του κ. Σκορδή. 
 
ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ: Να κάνω μια πρόταση εδώ πέρα; Και θα ήθελα να καταγραφεί 
κιόλας. Είναι μια πρόταση προς την Ομοσπονδία. Οπότε ας πάρει μία απόφαση η 
Ομοσπονδία, η αρμόδια Επιτροπή, σε τέτοιους τραυματισμούς, μπορεί να βγούνε 
δέκα τραυματισμοί 15 παιδιών της Εθνικής Ομάδας, ας πάρουμε μια απόφαση 
και να πούμε ότι για τους τραυματισμούς μπορούμε να διαθέσουμε ένα 
συγκεκριμένο ποσό, για να είναι λογικό και τίμιο προς όλους.  
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Να ενημερώσω έχει προτείνει ο κ. Μπάρμπας Ιωάννης στη 
Γενική Συνέλευση να ασφαλίσουμε τους αθλητές. Πιστεύω ότι ήταν ιδανική η  
πρόταση και το βρίσκουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: θα πρέπει να ενημερώσουμε τα σωματεία ότι  οι τραυματισμοί των 
αθλητών τους από συμμετοχή σε Εθνικές Ομάδες, υποχρεωτικά θα εξετάζονται 
από  τους συμβεβλημένους γιατρούς της Ομοσπονδίας. 
 

 
Θέμα 3ο: Συγκρότηση Οργανωτικής επιτροπής για Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα 6-7/5/2023 και Παγκόσμιο Βετεράνων 10-15/10/2023 
 
Επί του θέματος τοποθετείται ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Στέργιος 
Λεωνάκης και προτείνει για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στις 
Σέρρες (Δήμος Σιντικής) 6-7/5/2023  την συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής 
αποτελούμενη από τον ίδιο, τον τεχνικό σύμβουλο κ. Ελισιάδη Χαράλαμπο και 
τον  κ. Λεωνίδα Λεωνάκη (Αντιδήμαρχο Σιντικής) 
 
-Στο σημείο αυτό το λόγο παίρνει ο Γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Γεώργιος 
Λαβασίδης και προτείνει την συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής για το 
Παγκόσμιο Βετεράνων 10-15 Οκτωβρίου 2023 στο Λουτράκι ως Πρόεδρο τον 
αναπληρωτή Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Τραμπάκουλα Δημήτριο και για μέλη 
τον Β Αντιπρόεδρο κ. Φάλια Κωνσταντίνο και τον Ταμία κ. Μπούγα Νικόλαο.  
 
Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών το ΔΣ αποφασίζει και εγκρίνει 
ομόφωνα τις ως άνω προτάσεις του Πρόεδρου και του Γραμματέα της 
Ομοσπονδίας και την συγκρότηση των σχετικών οργανωτικών επιτροπών. Για 
τα μέλη των επιτροπών που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου για χορήγηση 
ειδικής άδεια απουσίας του άρθρου 31 του ν.4373/2016 και του άρθρου 17 του 
ν.4479/2017 θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες μετά από σχετικό αίτημα των 
ενδιαφερομένων. 
 
 
Θέμα 4ο: Αναγνώριση συλλόγων 
 
Επί του θέματος ο Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου 
προδιαγραφών και νομιμότητας κ. Λαβασίδης Γεώργιος ενημερώνει τα μέλη για 
τις αιτήσεις εγγραφής των  κάτωθι σωματείων στο μητρώο τα οποία πληρούν 
τις προϋποθέσεις του νόμου και του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και έχουν 
ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή:  
 
1. Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπιοι Δίον-Ολύμπου 
2. Μαχητική Κιβωτός με έδρα το Δήμο Ζωγράφου 
3. Αθλητικός Όμιλος Γυμναστικής ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ (TAE KWON DO) Κομοτηνής 
 
Σχετικά με το σωματείο "Εμμανουήλ Παπά" στον Δήμο Σερρών, δεν έχει γίνει 
αυτοψία στον χώρο της αθλητικής δραστηριότητας του συλλόγου, της 
αθλητικής εγκατάστασης του συλλόγου, οπότε το θέμα θα επανέλθει σε επόμενη 
συνεδρίαση του ΔΣ για έγκριση. 
 
Απόφαση : 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και έχοντας υπόψη την ως 
άνω εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και τα άρθρα 9 και 22 του Καταστατικού 
το ΔΣ αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την εγγραφή των παρακάτω 
σωματείων στο μητρώο της Ομοσπονδίας: 
 
1. Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπιοι Δίον-Ολύμπου 
2. Μαχητική Κιβωτός με έδρα το Δήμο Ζωγράφου 
3. Αθλητικός Όμιλος Γυμναστικής ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ (TAE KWON DO) Κομοτηνής 
 
 
Θέμα 5ο: Εισηγήσεις και αποφάσεις επιτροπών 
 
-Επιστημονική επιτροπή: 
 
Το λόγο παίρνει το μέλος του ΔΣ κ. Ιωάννης Μπάρμπας και Πρόεδρος της 
Επιστημονικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας  και ενημερώνει τα μέλη για την 
πρότασή του αναφορικά με εργομετρικές εξετάσεις και αξιολόγηση στο ΣΕΦΑΑ-
ΔΠΘ αθλητών/τριων που διακρίθηκαν το 2022: 
 

Στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΕΛΟΠ και ΣΕΦΑΑ-ΔΠΘ 
προτείνω στο ΔΣ προς έγκριση τις εργομετρικές εξετάσεις και την αξιολόγηση 
αθλητών/τριων εθνικών ομάδων, U15, U17, U20, U23, ανδρών & γυναικών, που 
διακρίθηκαν στην Ολυμπιακή πάλη το 2022 σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
(οκτάδα), Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (πεντάδα), Βαλκανικούς αγώνες (τριάδα) 
και όσους επίλεκτους αθλητές/τριες κρίνουν και προτείνουν οι ομοσπονδιακοί 
προπονητές. 

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα από τις μετρήσεις και την αξιολόγηση 
θα ωφελήσουν τους αθλητές/τριες και τους προπονητές προκειμένου να 
σχεδιάσουν το προπονητικό τους πλάνο και να διαχειριστούν την προπονητική 
επιβάρυνση με τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό εν’ όψη των αγωνιστικών 
υποχρεώσεων το 2023.   

Επίσης οι μετρήσεις και οι αξιολογήσεις θα έχουν την έγκριση της 
επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του ΔΠΘ και θα παραδοθούν στους αθλητές 
και προπονητές.    
 

Μετρήσεις – Αξιολόγηση 
α) πρόληψη τραυματισμών & μυϊκών ανισορροπιών & 
β) σύσταση σώματος, έλεγχος μυϊκής μάζας και σωματικού λίπους DEXA. 
 
Το κόστος μετρήσεων και αξιολόγησης ανέρχεται στα 70 ευρώ ανά 
αθλητή/τρια.  
 
 
Η πρόταση αφορά εργαστηριακές μετρήσεις για τους επίλεκτους αθλητές. και 
όποιον άλλον επιθυμεί και θεωρεί ο ομοσπονδιακός προπονητής ανά στυλ ότι 
πρέπει να μπει σε αυτή την κατηγορία. 

Να κάνουνε κάποιες εργαστηριακές μετρήσεις όπως είναι η σωματοδομή, να 
δούμε για τη μυϊκή μάζα, οστική πυκνότητα, λίπος. Γιατί είναι άθλημα 
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κατηγορίας, ξέρουμε και θα το δούμε μπροστά μας τον επόμενο χρόνο, πρέπει να 
έχουμε όσο το δυνατόν πιο απόλυτες τιμές για να μπορέσουν οι αθλητές να 
αγωνιστούνε επάξια και με αξιώσεις στην αγωνιστική χρονιά. 

Επίσης την πρόληψη τραυματισμών. Όταν ο μυς δεν είναι ισόποσα 
γυμνασμένος επέρχονται τραυματισμοί. Με αυτή τη φιλοσοφία βάζουμε μόνο 
αυτές τις δύο μετρήσεις για να έχουμε μια κάρτα αξιολόγησης που θα 
βοηθήσουνε και τους προπονητές, σίγουρα τους αθλητές και θα έχουμε και εμείς 
ένα μπούσουλα σαν Ομοσπονδία να δούμε πού μπορεί να φτάσει ο αθλητής 
εργαστηριακά ώστε τι περιμένουμε από τον αθλητή στο πρωτάθλημα. 

Αυτή είναι η φιλοσοφία της μέτρησης. Το κόστος αυτό ανέρχεται σε 70 ευρώ 
ανά άτομο αυτές τις δυο μετρήσεις και γίνεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης. Αν θέλει κάποιος συνάδελφος κάποια συγκεκριμένη εξήγηση, πολύ 
ευχαρίστως, είμαι στη διάθεσή του. 
 
Απόφαση:  
Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών το ΔΣ επί της αρχής αποφασίζει και 
εγκρίνει ομόφωνα την  ως άνω πρόταση του κ. Μπάρμπα. Η  Τεχνική Επιτροπή 
θα αναλάβει την αξιολόγηση για να κατηγοριοποιηθούν οι αθλητές  που θα 
συμμετάσχουν στο παραπάνω πρόγραμμα και θα ενημερώσει αρμοδίως το ΔΣ 
σε επόμενη συνεδρίαση. 
 
 
-Τεχνική Επιτροπή: 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σας διαβάζω τις αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής στην 
συνεδρίασή της στις 31/10/2022 που απέστειλε ο κ. Σωκράτης Λιάκος. 
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ έλαβε γνώση και αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της 
Τεχνικής Επιτροπής στις 31/10/2022 (επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό). 
 
 
-Στην συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας αναγιγνώσκει στα μέλη πρόταση σχεδίου 
αγωνιστικού προγράμματος και κατάρτισης εθνικών ομάδων έτους 2023 της 
τεχνικής συμβούλου κας Λίας Νικολάου: 
 
«Το 2023 είναι προολυμπιακή χρόνια, άρα πρέπει να έχουμε συμμετοχή σε όσα 
περισσότερα τουρνουά που θα μας βοηθήσουν για την κλήρωση του 
Παγκοσμίου και της Ολυμπιάδας αφού μετρά η βαθμολογία τους. Σε αυτά τα 
τουρνουά πρέπει να συμμετέχουν οι ελίτ των αθλητών και όχι όλοι αφού για 
τους υπόλοιπους υπάρχουν τα διεθνή τουρνουά. 
 
1. Το τουρνουά που είναι αποκλειστικά μόνο γυναικών και νεανίδων στο 

Klippan της Σουηδίας είναι πολύ σημαντικό τόσο για τις γυναίκες όσο και για 
τις νεάνιδες αφού είναι το μοναδικό τουρνουά που συμμετέχουν στην 
Ευρώπη η ομάδα της Ιαπωνίας και της Αμερικής χωρίς εμείς να χρειαστεί να 
ταξιδέψουμε σε άλλες χώρες μεγάλου κόστους. 
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2. Αν υπάρχουν διακεκριμένοι αθλητές για το έτος 2023 στην ηλικιακή 
κατηγορία των U20 που το 2022 δεν είχαν δυνατότητα συμμετοχής λόγω 
ηλικίας, μετάλλιο σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο U20, τότε αυτοί οι αθλητές, 
μετά τα διεθνή πρωταθλήματα της ηλικιακής τους κατηγορίας, θα 
ενσωματωθούν στην κατηγορία των ανδρών / γυναικών αντίστοιχα για την 
επιλογή της ομάδας για το Παγκόσμιο 2023. 

3. Αθλητές που για διάφορους λόγους υγείας (π.χ. Covid ή κάτι πολύ σοβαρό 
που τεκμηριώνεται από την Ιατρική Επιτροπή της ΕΛΟΠ) δεν μπορέσουν να 
συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο του 2022 αλλά μόνο για ιατρικούς λόγους, θα 
έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στα διεθνή τουρνουά του 2023 για την 
επιλογή της ομάδας για το Ευρωπαϊκό και εφόσον η συνολική πορεία τους 
των προηγούμενων χρόνων το επιτρέπει. 

4. Αθλητές U20, U17, U15, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους διεθνούς 
αγώνες, θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν μια συμμετοχή σε επίσημα διεθνή 
τουρνουά. Επίσημα θεωρούνται αυτά που υπάρχουν στο διεθνές καλεντάρι. 

5. Αθλητές που δεν έχουν επιλεγεί για να συμμετάσχουν με έξοδα της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Πάλης σε διεθνείς συναντήσεις, έχουν δικαίωμα συμμετοχής με 
ιδία έξοδα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρωταθλήματος και των 
διεθνών τουρνουά, αλλά μόνο εφόσον συνοδεύονται από τον προπονητή 
τους, άδεια ασκήσεως και διεθνή license και καλυφθούν τα έξοδα και των δύο 
μέσα στις επιτρεπόμενες ημερομηνίες. 
 

Έχουμε και κάποιες ενδεικτικές ημερομηνίες. Π.χ. για το Πανελλήνιο U17 να 
διεξαχθεί στις 4-5 Μαρτίου. Το Πανελλήνιο U20 1-2 Απριλίου. Το Βαλκανικό U17 
και U15 στις Σέρρες 6-7 Μαΐου. Το Πανελλήνιο Beach Wrestling 10-11 Ιουνίου. 
Και το Πανελλήνιο Ανδρών - Γυναικών 18-19 Νοεμβρίου, όπως είναι να 
διεξαχθεί το 2022. Αυτό είναι έτσι οι πρώτες ημερομηνίες, ένα σχέδιο 
προγραμματισμού για το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2023. 
 

Απόφαση: 
Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί την 
Τεχνική Επιτροπή να καταρτίσει προσχέδιο αγωνιστικού προγράμματος έτους 
2023 λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προτάσεις και αφού δοθεί σε διαβούλευση να 
οριστικοποιηθεί και να κατατεθεί σε επόμενο ΔΣ για έγκριση. 
 
-Επιτροπή Ανάπτυξης και Εξωστρέφειας 
 
Το λόγο παίρνει η Πρόεδρος της Επιτροπής και αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της 
Ομοσπονδίας κα Αντωνία Παπαδάκη και εισηγείται στα αίτημα χορηγίας προς τα 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ για την διάθεση των προϊόντων τους ως ευγενική χορηγία 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης για παιδιά κάτω των 13 ετών στις 5 και 6 Νοεμβρίου 
στο Κατσιμίδειο στάδιο Τρίκαλων. Το Σάββατο 5/11/2022 αγωνίζονται 120 άτομα πλέον 
20 άτομα γραμματεία και διαιτητές και τη δεύτερη μέρα Κυριακή 6/11/2022 αγωνίζονται 
130 άτομα πλέον γραμματείας και διαιτητές και την αποδοχή της ευγενικής προσφοράς των 
προϊόντων τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα U11- U13 στα Τρίκαλα 5, 6 /11/2022. Ως 
υπεύθυνος επικοινωνίας προτείνεται να είναι λόγω εντοπιότητας ο Β’ Αντιπρόεδρος της 

Ομοσπονδίας κ. Κωνσταντίνος Φάλιας. 

 

ΑΔΑ: 6ΧΑΛ469ΗΙ1-5Υ8



11 

 

 

                          
 

       
 

Απόφαση:   

Το ΔΣ έλαβε γνώση και αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα στο σύνολο της την ως άνω εισήγηση 

της Προέδρου της επιτροπής ανάπτυξης και εξωστρέφειας της Ομοσπονδίας. 

 
Θέμα 6ο: Προγραμματισμός προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες 
της ΕΛ.Ο.Π και προκήρυξη απαραίτητων διαγωνισμών έτους 2023. 
 
Επί του θέματος ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και  Πρόεδρος της Επιτροπής 
Προμηθειών κ. Μπεαζίδης Αναστάσιος τοποθετείται αναφορικά με την 
αναγκαιότητα σύναψης δημοσίων συμβάσεων με απευθείας ανάθεση ή ήσσονος 
αξίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις του 
καταστατικού για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών για την 
κάλυψη των αναγκών της Ομοσπονδίας για το έτος 2023 έως του ποσού των 
30.000 € πλέον ΦΠΑ έκαστην και προτείνει την έρευνα αγοράς και προσφορών 
από την Επιτροπή Προμηθειών της Ε.Λ.Ο.Π. για τα κάτωθι: 
 
1. Για την προμήθεια μελανιών και αναλωσίμων για τους Η/Υ  των 
αγωνιστικών εκδηλώσεων της ΕΛΟΠ έτους 2023, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 
έως του ποσού των 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ . CPV:30192113-6 (ήσσονος αξίας).  
 
2. Για δημοσίευση στον τύπο, προκηρύξεων, διαγωνισμών κλπ έτους 2023, 
εκτιμώμενου προϋπολογισμού έως του ποσού των 1.000,00 πλέον ΦΠΑ . CPV: 
79970000-4 (ήσσονος αξίας). 
 
3. Για την ανάγκη προμήθειας ειδών υγιεινής, καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας έτους 2023 με CPV: 39830000-9, 
εκτιμώμενου προϋπολογισμού  έως του ποσού 1000,00€ πλέον ΦΠΑ. (ήσσονος 
αξίας).  
 
4. Για την ανάγκη παροχής μηχανογραφικών υπηρεσιών για την ψηφιακή 
πλατφόρμα ΖΟΟΜ  για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας έτους 2023 με CPV: 
72253200-5, εκτιμώμενου προϋπολογισμού έως του ποσού των 2.000 € πλέον 
ΦΠΑ (ήσσονος αξίας). 
 
5. Για την προμήθεια υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας internet 
& fax μεταξύ των διαθέσιμων παρόχων  τηλεφωνίας για το έτος 2023 
εκτιμώμενου προϋπολογισμού έως του ποσού των 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ. CPV: 
64200000-8 (απευθείας ανάθεση). 
 
6. Για την χρηματοδοτική μίσθωση των φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις 
ανάγκες της ΕΛΟΠ έτους 2023, εκτιμώμενου προϋπολογισμού των 6.000,00 € 
πλέον ΦΠΑ  CPV:50313200-4 (απευθείας ανάθεση) . 
 
7. Για υπηρεσίες συντήρησης και αναβάθμισης των μηχανογραφικών 
συστημάτων και δικτύων και προμήθεια Η/Υ, server, και περιφερειακών της 
ΕΛΟΠ για το έτος 2023, εκτιμώμενου προϋπολογισμού έως του ποσού των  
20.000,00€ πλέον ΦΠΑ . CPV:50312000-5 (απευθείας ανάθεση). 
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8. Για προμήθεια σε κύπελλα, μετάλλια, πλακέτες κ.τ.λ. για τις αγωνιστικές 
δραστηριότητες της ΕΛΟΠ έτους 2023,  εκτιμώμενου προϋπολογισμού έως του 
ποσού 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ  . CPV: 39298700-4. (απευθείας ανάθεση). 
 
9. Για την προμήθεια σε αφίσες, διαφημιστικά φυλλάδια,  banner, έντυπα, 
διπλώματα, γραφιστικά σχέδια, αναμνηστικά μπλουζάκια, καπελάκια, μπρελόκ 
και λοιπού υλικού προβολής και διαφήμισης για τις αγωνιστικές 
δραστηριότητες της ΕΛ.Ο.Π έτους 2023 εκτιμώμενου προϋπολογισμού έως του 
ποσού των 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ . CPV: 79800000-2(απευθείας ανάθεση). 
 
10. Για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, γραφικής ύλης και ειδών γραφείου 
για το έτος 2023, εκτιμώμενου προϋπολογισμού έως του ποσού των 5.000,00 € 
πλέον ΦΠΑ  CPV:30199000-0. (απευθείας ανάθεση). 
 
11. Για την προμήθεια αθλητικού ιματισμού για τις ανάγκες αθλητών, 
προπονητών και συνοδών των εθνικών ομάδων για το έτος 2023, εκτιμώμενου 
προϋπολογισμού έως του ποσού των 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ.CPV:37400000-2, 
(απευθείας ανάθεση). 
 
12. Για την παροχή νομικών υπηρεσιών από δικηγόρο, κατά την έννοια του 
άρθρου 2 του π.δ. 258/1987,  οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
συνίστανται: στην παροχή νομικών συμβουλών, προφορικώς ή γραπτώς, για 
την νομική εκπροσώπηση σε οποιασδήποτε από τις διαδικασίες της 
υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 10 Ν.4412/2016, ενώπιον 
δικαστηρίων, δικαιοδοτικών οργάνων ή δημοσίων αρχών κράτους - μέλους, 
τρίτης χώρας ή διεθνών δικαστηρίων, δικαιοδοτικών ή θεσμικών οργάνων, 
σύνταξη γνωμοδοτικών και ενημερωτικών σημειωμάτων, σύνταξη εξωδίκων 
δηλώσεων και δικογράφων παντός είδους, καθώς και νομικές συμβουλές για την 
προετοιμασία οποιασδήποτε από τις ανωτέρω διαδικασίες στο πλαίσιο 
λειτουργίας της για το έτος 2023, εκτιμώμενου προϋπολογισμού ύψους  έως του 
ποσού 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ CPV: 79100000-5. 
                                                                                                                                                                                     
13. Για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων, των βοηθητικών 
χώρων, του προπονητηρίου και των αποδυτηρίων της εθνικής ομάδας της ΕΛΟΠ 
και κατά περίπτωση των  κλειστών γυμναστηρίων και αποδυτηρίων διεξαγωγής 
αγώνων  της έτους 2023 εκτιμώμενου προϋπολογισμού έως του ποσού των 
10.000,00 € πλέον ΦΠΑ. CPV: 90911200-8 
(απευθείας ανάθεση). 
 
14. Για την μεταφορά αθλητικού υλικού για τις αγωνιστικές εκδηλώσεις της 
ΕΛ.Ο.Π, για την προετοιμασία αθλητών της και λοιπές ανάγκες της Ομοσπονδίας 
για το έτος 2023, εκτιμώμενου προϋπολογισμού έως του ποσού των 25.000,00 € 
πλέον ΦΠΑ . CPV:60100000-9. (απευθείας ανάθεση). 
 
15. Για την παροχή δημοσιογραφικών υπηρεσιών α) σύνταξη και αποστολή 
δελτίων τύπου,  β) ενημέρωση της επίσημης ιστοσελίδας και των social media 
της Ομοσπονδίας  για την άμεση προβολή των δραστηριοτήτων της για το έτος 
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2023, εκτιμώμενου προϋπολογισμού έως του ποσού των 12.000,00 € πλέον 
ΦΠΑ. CPV:79416100-4. (απευθείας ανάθεση). 
 
16.  Για την ανάγκη κάλυψης ζωντανής μετάδοσης των εγχώριων εθνικών και 
διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων της ΕΛΟΠ, μέσω διαδικτύου (Web tv) και 
σελίδων κοινωνικής δικτύωσης για το έτος 2023, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 
έως του ποσού 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ.CPV:72318000-7. (απευθείας ανάθεση). 
 
17. Για την ανάγκη τεχνικής υποστήριξης σε θέματα εικόνας, ήχου, 
φωτισμού, μουσικής επιμέλειας και  αθλητικής παρουσίασης των αγώνων, 
καθώς και τεχνικού εξοπλισμού (εξέδρες, τρέσες, γερανούς κλπ) κατά την 
διάρκεια διεξαγωγής των εγχώριων εθνικών και διεθνών αθλητικών 
εκδηλώσεων της ΕΛΟΠ για το έτος 2023, εκτιμώμενου προϋπολογισμού έως του 
ποσού των 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ . CPV: 92370000-5. (απευθείας ανάθεση). 
 
18. Για την προμήθεια  βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής για τις 
ανάγκες των αθλητών των εθνικών ομάδων για το 2023, εκτιμώμενου 
προϋπολογισμού έως του ποσού των 25.000,00  € πλέον ΦΠΑ. CPV: 33617000-
8. (απευθείας ανάθεση). 
 
19. Για την ανάγκη υπηρεσιών τεχνικής-συμβουλευτικής υποστήριξης για 
διενέργεια και εκκαθάριση των δαπανών της Ομοσπονδίας (σύνταξη πρακτικών 
ΔΣ που αφορούν τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, σύνταξη πρωτογενών 
αιτημάτων, έγκριση δαπανών, σύνταξη και αποστολή προσκλήσεων και 
αποφάσεων κατακύρωσης, σύνταξη και αποστολή συμβάσεων και 
συμφωνητικών, προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμών, έκδοση χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής και ανάρτηση όλων των παραπάνω  στις προβλεπόμενες 
από το νόμο ηλεκτρονικές πλατφόρμες) που άπτονται της οικονομικής και 
διοικητικής λειτουργίας, καθώς και με τις διαδικασίες του νέου θεσμικού 
πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το Ν.4412/16 για αγαθά και 
υπηρεσίες, και την χρήση των ηλεκτρονικών πλατφορμών (ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) για το έτος 2023,  εκτιμώμενου προϋπολογισμού ύψους 25.000€, 
πλέον ΦΠΑ . CPV: 85312320-8. (απευθείας ανάθεση). 
 
20. Για την ανάγκη υπηρεσιών οργάνωσης και  γραμματειακής υποστήριξης 
των αγώνων της Ομοσπονδίας έτους 2023 με CPV: 79500000-9, εκτιμώμενου 
προϋπολογισμού έως του ποσού των  20.000,00 € πλέον ΦΠΑ. (απευθείας 
ανάθεση). 
 
21. Για την ανάγκη προμήθειας αθλητικού υλικού και συγκεκριμένα: α) 
παλαίστρες (στρώματα και μουσαμά) με CPV: 37400000-2 και β) παλαιστικά 
ομοιώματα από βινύλιο με πόδια/χωρίς πόδια (dummies with stump/legs) με 
CPV: 37413220-4,  σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας για τις ανάγκες της ΕΛΟΠ έτους 2023, εκτιμώμενου 
προϋπολογισμού έως του ποσού των 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ  (απευθείας 
ανάθεση). 
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22. Για την ανάγκη παροχής υπηρεσιών λογιστικής, φορολογικής και 
συμβουλευτικής υποστήριξης για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας έτους 2023 με 
CPV: 79211000-6, εκτιμώμενου προϋπολογισμού ύψους 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 
(απευθείας ανάθεση) 
 
23. Για την ανάγκη προμήθειας δύο (2) απινιδωτών για τις ανάγκες της 
Ομοσπονδίας έτους 2023 με CPV: 33182100-0, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 
ύψους 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ (απευθείας ανάθεση).   
 
24. Για την ανάγκη προμήθειας τριών (3) ηλεκτρονικών πινάκων για τις 
ανάγκες της διεξαγωγής αγώνων/ της Ομοσπονδίας έτους 2023 με 
CPV:31711200-5, εκτιμώμενου προϋπολογισμού ύψους 6.000,00€ πλέον ΦΠΑ 
(απευθείας ανάθεση).  
 
27. Για την ανάγκη προμήθειας προστατευτικών κιγκλιδωμάτων του 
αγωνιστικού χώρου για τους σκοπούς της Ομοσπονδίας στο πλαίσιο των 
εθνικών αγώνων ανάπτυξης έτους 2023 με CPV: 34928120-5 εκτιμώμενου 
προϋπολογισμού έως του ποσού των 20.000 € πλέον ΦΠ (απευθείας ανάθεση).   
 
29. Για την ανάγκη υπηρεσιών δημοσίων και διεθνών σχέσεων, επικοινωνίας και 
διοικητικής λειτουργίας με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης και τις λοιπές 
Διεθνείς Ομοσπονδίες και διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών, για τις ανάγκες της 
Ομοσπονδίας έτους 2023 με CPV: 79416200-5, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 
έως του ποσού των 12.000,00 € πλέον ΦΠΑ. (απευθείας ανάθεση).   
 
30. Για τις υπηρεσίες μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των 
πρακτικών του ΔΣ για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας έτους 2023 με CPV: 
79552000-8, εκτιμώμενου προϋπολογισμού έως του ποσού των 5.000,00€ 
πλέον ΦΠΑ. (απευθείας ανάθεση). 
 
31. Για υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης των αθλητών των 
εθνικών ομάδων έτους 2023 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με CPV: 85142100-7 
εκτιμώμενου προϋπολογισμού έως του ποσού των 20.000,00  € πλέον ΦΠΑ 
(απευθείας ανάθεση) 
 
32.  Παροχή υπηρεσιών χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων σε πιστοποιημένο 

αθλητικό κέντρο και υπηρεσίες παραχώρησης χώρων για τις ανάγκες της 

Ομοσπονδίας έτους 2023  με CPV:  92620000-3 συνολικού προϋπολογισμού έως  

του ποσού των 30.000,00 πλέον Φ.Π.Α. με απευθείας ανάθεση 

 
Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την 
ανωτέρω εισήγηση και εντέλει την επιτροπή προμηθειών για την σύνταξη των 
πρωτογενών αιτημάτων-τεχνικών προδιαγραφών και την ανάρτησή τους στο 
ΚΗΜΔΗΣ.  
Το ΔΣ επίσης αποφασίζει και εξουσιοδοτεί την Εκτελεστική Επιτροπή της 
Ομοσπονδίας για την έγκριση των ανωτέρω πρωτογενών αιτημάτων-τεχνικών 
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προδιαγραφών όπως θα διαμορφωθούν, καθώς και την έγκριση της σύνταξης 
των σχετικών προσκλήσεων ενδιαφέροντος από την επιτροπή προμηθειών,  οι 
οποίες επίσης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της 
Ομοσπονδίας και την έγκριση ανάληψης της δαπάνης αυτών και την δέσμευση 
των σχετικών πιστώσεων του Προϋπολογισμού της ΕΛ.ΟΠ. για την κάλυψη 
τους, όπως αυτά αναφέρονται στην ανωτέρω πρόταση του Προέδρου της  
επιτροπής προμηθειών.  
 
Mετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και της υποβολής των 
προσφορών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης θα τεθούν προς 
κατακύρωση αναδόχου σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 
 
 
Θέμα 7ο: Οικονομικά 
 
Επί του θέματος μετά από εξουσιοδότηση από τον Ταμία  ο Γενικός Γραμματέας 
κ. Λαβασίδης  ενημερώνει τα μέλη ως κάτωθι: 
 

1. Καταβολή Αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου Λεονταρίτου Ελένης 
που αποχώρησε την 31/10/2022. 
 
Η αποζημίωση που αναλογεί είναι 15.000€ μείον τις κάθε φορά νόμιμες 
κρατήσεις (σήμερα ορίζονται σε 1% υπέρ ΟΑΕΔ).Σχετικά με τον χρόνο 
καταβολής της εν λόγω αποζημίωσης, σύμφωνα με τις πράξεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 53/2018 & Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 
312/2016)  η υποχρέωση καταβολής του ποσού της αποζημίωσης προκύπτει με 
την προσκόμιση της οριστικής απόφασης πλήρους συνταξιοδότησης από τον 
αρμόδιο φορέα (e-ΕΦΚΑ – ΙΚΑ).  
 
Απόφαση: 
 Το ΔΣ έλαβε γνώση και αποφασίζει ομόφωνα την καταβολή του ποσού της 
αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης στην κα. Ελένη Λεονταρίτου που αναλογεί 
σε 15.000 € μείον τις κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις (σήμερα ορίζονται σε 1% 
υπέρ ΟΑΕΔ) μετά την προσκόμιση της οριστικής απόφασης πλήρους 
συνταξιοδότησης από τον αρμόδιο φορέα (e-ΕΦΚΑ – ΙΚΑ). 
 

2. Λύση συνεργασίας με εταιρεία καθαρισμού για το έτος 2022. 
 
Η εταιρεία καθορισμού Megacycle με email που απέστειλε ενημέρωσε για την 
λύση συνεργασίας με την Ομοσπονδία καθώς δεν μπορεί να παρέχει προσωπικό 
στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας, έκαναν προσπάθεια για την εύρεση 
ατόμου αλλά δεν υπήρξε αποτέλεσμα.  
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ έλαβε γνώση και αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την λύση της 
σύμβασης με την εταιρία καθαρισμού Megacycle και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο 
της Ομοσπονδίας για όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
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3. Λύση μισθώματος στα γραφεία της Αθήνας. 
 

Μετά από επικοινωνία που υπήρξε με την Διοίκηση της ΑΕΚ αλλά και του Σεφ 
μπορούμε να διατηρήσουμε τους χώρους που χρησιμοποιεί η Ομοσπονδία για 
την λειτουργία της χωρίς να χρειαστεί να μετακομίσει. Για τον λόγο αυτό  θα 
προβούμε  σε λύση του μισθώματος στα γραφεία της Αθήνας, επί της οδού 
Λιοσίων 117. Η λύση θα πρέπει να αναρτηθεί από την πλευρά του μισθωτή στο 
taxisnet  ώστε η Ομοσπονδία να προβεί σε αποδοχή. 
 
Απόφαση: 
Το ΔΣ έλαβε γνώση και αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την λύση του 
μισθώματος των γραφείων στην Αθήνα επί της οδού Λιοσίων 117 και 
εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας  για όλες τις νόμιμες ενέργειες και 
το χρόνο λύσης του μισθώματος. 

 
 

-Στην συνέχεια  το λόγο παίρνει ο  Ταμίας της Ομοσπονδίας κ. Νικόλαος 
Μπούγας υποβάλλει τον πίνακα με τις απαραίτητες πληρωμές προς έγκριση ως 
ακολούθως: 
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Απόφαση: 
Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τον παραπάνω πίνακα πληρωμών 
παρελθόντων ετών και τρέχουσας χρήσης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο τον 
Ταμία της Ομοσπονδίας και το Λογιστήριο για την υλοποίηση τους. 
 
 
Θέμα 8ο: Πειθαρχικά θέματα 
 
Επί του θέματος το λόγο παίρνει ο Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής κ. 
Κωνσταντίνος Φάλιας και αναγιγνώσκει στα μέλη την εισήγηση της επιτροπής 
κατά τη συνεδρίασή της στις 24/10/2022 (επισυνάπτεται στο τέλος του 
παρόντος πρακτικού). 
 
Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών το ΔΣ αποφασίζει και εγκρίνει κατά 
πλειοψηφία την εισήγηση της πειθαρχικής επιτροπής στις 24/10/2022. Στην 
απόφαση μειοψήφισαν τα μέλη κ.κ. Ιωάννης Μπάρμπας και Σωτήρης 
Καραμπέκος. Το μέλος κ. Βασίλης Νικολαΐδης συμφώνησε με όλες τις ποινές 
αλλά πρότεινε να είναι όλες με αναστολή. 
 
 
Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για εκπροσώπηση στο ΔΣ των εν ενεργεία 
αθλητών. 
 
Επί του θέματος τοποθετείται ο Γενικός Γραμματέας κ. Γ. Λαβασίδης και 
ενημερώνει τα μέλη ότι σε συνέχεια της απόφασης του ΔΣ κατά τη συνεδρίασή 
του στις 3/10/2022, ήτοι: Αναφορικά με την εκπροσώπηση εν ενεργεία 
αθλητών στο ΔΣ, η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, δεδομένης της απόφασης του 
Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Ελευθέριου Αυγενάκη  (αρ.οικ. 311198), όπως 
δημοσιεύτηκε στο υπ’αρ. 3717-14.07.2022 ΦΕΚ (Τεύχος Β), οφείλει να εξετάσει 
ποιο από τα σωματεία ενεργών αθλητών πάλης τα οποία επιθυμούν να ορίσουν 
εκπρόσωπό τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, αριθμούσαν 
περισσότερα μέλη κατά την 31η.08.2021 (δεδομένου ότι οι αρχαιρεσίες της 
έλαβαν χώρα στις 30.03.2021) και να πράξει αναλόγως.  
 
Μετά ταύτα  και για την ορθή εκτέλεση της απόφασης το ΔΣ αποφάσισε 
ομόφωνα να αποσταλεί σχετική επιστολή και στους δύο συλλόγους:  

 
-Πανελλήνιο Σύλλογο Ενεργών Αθλητών Πάλης  
-Πανελλήνιο Σύλλογο Αθλητών Αθλημάτων Πάλης  
 
 για να ενημερώσουν εγγράφως ονομαστικά τον αριθμό των εγγεγραμμένων εν 
ενεργεία αθλητών που απαριθμούσε ο κάθε σύλλογός μέχρι τις 31/08/2021 
συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου του συλλόγου, ώστε να 
προχωρήσουν οι νόμιμες διαδικασίες και να επικυρωθεί στην επόμενη 
συνεδρίαση η εκπροσώπηση των εν ενεργεία αθλητών στο ΔΣ της ΕΛΟΠ..». 
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Στην συνέχεια ο Γραμματέας αναγιγνώσκει την από 6/10/2022 επιστολή που 
εστάλη στους συλλόγους των αθλητών. 
 
 

«Αξιότιμοι κύριοι, σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης κατά τη συνεδρίασή του στις 30/10/2022, 
λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Ελευθέριου 
Αυγενάκη, όπως δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 3717 ΦΕΚ τεύχος β΄ με 
ημερομηνία 14/07/2022, ήτοι: 

Βάσει του άρθρου 3 της δημοσιευθείσας αυτής απόφασης στις συνεδριάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας συμμετέχουν ένας (1) 
εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και ένας (1) εκπρόσωπος 
των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών και εφόσον η εν λόγω αθλητική 
Ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης, αν 
υφίστανται δύο ή περισσότερα σωματεία ενεργών αθλητών/αθλητριών, ο 
εκπρόσωπός τους καθώς και ο αναπληρωτής τους θα ορίζονται με απόφαση του 
αντιπροσωπευτικότερου κατά τον κρίσιμο χρόνο σωματείου. 

Το ίδιο θα συμβαίνει αντίστοιχα και για τον εκπρόσωπο των 
προπονητών/προπονητριών, ήτοι θα ορίζεται εκπρόσωπος στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας των αθλητών και των προπονητών αντίστοιχα από 
το σωματείο εκείνο το οποίο κατά την 31 Αυγούστου του έτους αρχαιρεσιών της 
Ομοσπονδίας αριθμούσε ως μέλη του περισσότερους εν ενεργεία αθλητές. 

Καθώς και από την 03/10/2022 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της 
Ομοσπονδίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, δεδομένου της έλευσης του 
παραπάνω ΦΕΚ, οφείλει να εξετάσει ποιο από τα σωματεία ενεργών αθλητών 
πάλης τα οποία επιθυμούν να ορίσουν εκπρόσωπό τους στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αριθμούσαν περισσότερα μέλη κατά την 
31η/08/2021, δεδομένου ότι οι αρχαιρεσίες της έλαβαν χώρα στις 30 Μαρτίου 
του 2021 και να πράξει αναλόγως. 

Μετά ταύτα, για την ορθή εκτέλεση της απόφασης, παρακαλούμε όπως μας 
γνωρίσετε εγγράφως ονομαστικά τον αριθμό των εγγεγραμμένων εν ενεργεία 
αθλητών που απαριθμούσε ο σύλλογός σας μέχρι την 31η/08/2021, 
συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του συλλόγου σας, ώστε 
να προχωρήσουν οι νόμιμες διαδικασίες για την εκπροσώπηση των εν ενεργεία 
αθλητών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΟΠ. 

 
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.» 
 

-Σε απάντηση της παραπάνω επιστολής μας οι σύλλογοι των αθλητών μας 
απάντησαν ως κάτωθι: 

 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ενεργών Αθλητών Πάλης, με ημερομηνία 

11/10/2022 απέστειλε την κάτωθι επιστολή με επισυναπτόμενη ονομαστική 
κατάσταση  εξήντα (60) εγγεγραμμένων αθλητών – μελών. 

 
Προς την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, υπόψιν Προέδρου Διοικητικού 

Συμβουλίου κ. Στεργίου Λεωνάκη. Θέμα: «Αριθμός μελών του Πανελληνίου 
Συλλόγου Ενεργών Αθλημάτων Πάλης κατά την 31/08/2021.» 
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«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, σε απάντηση του υπ’ αριθμ. 5247/06-10-2022 

εγγράφου σας, σχετικά με τον αριθμό των εγγεγραμμένων αθλητών-μελών του 
συλλόγου μας στις 31/08/2021, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγεγραμμένοι 
ενεργοί αθλητές του συλλόγου μας ανέρχονταν στους εξήντα (60). 
Επισυνάπτουμε ονομαστική κατάσταση των εν λόγω αθλητών, καθώς και 
υπεύθυνη δήλωση του Γραμματέα του συλλόγου μας. 

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.» 
 
Ο Πρόεδρος Ευάγγελος Ζαμπράκας 
Ο Γενικός Γραμματέας Ηλίας Μπούκης 
 

 
-Ο έτερος σύλλογος,  Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλητών Αθλημάτων Πάλης με 

ημερομηνία 13/10/2022 απέστειλε την κάτωθι επιστολή με επισυναπτόμενη 
ονομαστική κατάσταση  σαράντα επτά (47) εγγεγραμμένων αθλητών – μελών. 

 
 
Προς ΕΛΟΠ. Θέμα: «Κατάθεση απαραίτητων εγγράφων για την 

εκπροσώπηση του Πανελληνίου Συλλόγου Αθλητών Αθλημάτων Πάλης.» Προς 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΟΠ. 

 
«Κύριε Πρόεδρε, σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 5247/06-10-2022 εγγράφου 

σας, το οποίο αφορά την κατάθεση σχετικών εγγράφων για την εκπροσώπηση 
του ΠΣΑΑΠ στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΟΠ, σας καταθέτουμε τα 
ακόλουθα: 

 
1) Κατάσταση ενεργών αθλητών του συλλόγου μας για το έτος 2021 και μέχρι 

31/08/2021, όπως ορίζει ο νέος αθλητικός νόμος. 
2) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ΠΣΑΑΠ κ. Πέτρου 

Μανουηλίδη για τον ακριβή αριθμό των ενεργών αθλητών. 
3) Υπεύθυνη δήλωση των εκπροσώπων του ΠΣΑΑΠ κ. Πέτρου Μανουηλίδη και 

κ. Τσεκερίδη Δημήτρη με την οποία βεβαιώνουν ότι οι ενεργοί αθλητές της 
πάλης - μέλη του ΠΣΑΑΠ οικονομικά ενήμεροι έχουν το δικαίωμα του 
εκλέγειν και να εκλέγεσθαι και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα που ορίζει ο 
νέος αθλητικός νόμος. 

4) Σας ενημερώνουμε ότι εκπρόσωπος του ΠΣΑΑΠ για το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΛΟΠ προτείνεται ο ενεργός αθλητής και Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΠΣΑΑΠ κ. Πέτρος Μανουηλίδης και αναπληρωματικός του ο 
Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Τσεκερίδης αντίστοιχα. 

5) Αντίγραφο δελτίου αθλητή Μανουηλίδη Πέτρου και την κάρτα υγείας του. 
Συνημμένα υποβάλλει: 

i. Κατάσταση ενεργών αθλητών του ΠΣΑΑΠ. 
ii. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ΠΣΑΑΠ για την ακρίβεια 

του αριθμού των ενεργών αθλητών. 
iii. Υπεύθυνη δήλωση των νόμιμων εκπροσώπων του ΠΣΑΑΠ κυρίων Πέτρου 

Μανουηλίδη - Τσεκερίδη Δημητρίου για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΟΠ, 
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με την οποία βεβαιώνουν ότι είναι ενεργοί αθλητές του αθλήματος της πάλης, 
μέλη του ΠΣΑΑΠ, οικονομικά ενήμεροι και με δικαίωμα να εκλέγειν και να 
εκλέγεται και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα που προβλέπονται από τον νέο 
αθλητικό νόμο. 

iv. Αντίγραφο δελτίου αθλητή και κάρτα υγείας. 
 

Ο Πρόεδρος Μανουηλίδης Πέτρος 
Ο Γενικός Γραμματέας Χειλεντζάρης Χρήστος 
 
 

 
Μετά τα παραπάνω και διαπιστωμένων των σχετικών πινάκων και 

λαμβάνοντας υπόψη τις υπεύθυνες δηλώσεις των εκπροσώπων τους ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος Ενεργών Αθλητών Πάλης, την 31/08/2021 αριθμούσε 
εξήντα (60) μέλη και ο αντίστοιχος, Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλητών Αθλημάτων 
Πάλης, την 31/08/2021 αριθμούσε σαράντα επτά (47) μέλη.  
 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ: Έχει τρεις παραμέτρους η υπουργική απόφαση και ο νόμος για 
το ποιος θα εκπροσωπεί τους προπονητές και τους αθλητές. Το πρώτο είναι ο 
προγενέστερος, ποιος δημιουργήθηκε πρώτος.  
 
ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ: Σε περίπτωση ισοβαθμίας των μελών τους υπερτερεί ο 
προγενέστερος σύλλογος.  
 
ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ: Δημήτρη μου, το γνωρίζω καλά. Το γνωρίζω. 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κύριε Καραμπέκο, επειδή δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα, 
ρωτήσαμε τη Γενική Γραμματεία και μας απάντησε σύμφωνα με τα περισσότερα 
μέλη. Υπήρξε και η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου και καταλήξαμε: 
Ελάτε εδώ εσείς τα δύο σωματεία που εκπροσωπείτε τους αθλητές, στείλτε μας 
τη σχετική κατάσταση μέχρι 31/08. Και καλούμαστε τώρα να πάρουμε 
απόφαση. 
 
ΜΠΕΑΖΙΔΗΣ: Έχω μπροστά μου την υπουργική απόφαση. Λοιπόν λέει ακριβώς 
στο άρθρο 2, εκεί που λέει «Ορισμοί», αυτό που είπε ο κ. Τραμπάκουλας. Ότι 
στην ουσία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υπερισχύει, να το πω έτσι απλά, 
αυτό που έχει τα πιο πολλά μέλη. Αν υπάρχει ισοψηφία, τότε προηγείται αυτό το 
οποίο ιδρύθηκε πρώτο. Και στην ουσία γι’ αυτό έδωσε και ερμηνεία η Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού πάνω σε αυτό. 
 
ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ: Εγώ επιφυλάσσομαι γι’ αυτό το πράγμα. Θέλω να δω αν υπάρχει 
απόφαση της Γενικής Γραμματείας γι’ αυτό και το ξεκαθαρίζει, αν λέει ότι είναι 
αυτός, είμαι σύμφωνος.  
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Υπάρχει γνωμοδότηση του νομικού μας γι’ αυτό. 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι, κ. Παπαδάκη, βέβαια.  
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ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Τη διαβάσαμε στο προηγούμενο Δ.Σ. 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σωστά. Μα ο νομικός μάς είπε να αποστείλουμε το σχετικό 
ερώτημα και προς τα δύο σωματεία. 
 
ΜΠΕΑΖΙΔΗΣ: Εφόσον υπάρχει γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της 
Ομοσπονδίας και υπάρχει και η ερμηνεία, η καθοδήγηση να το πω έτσι, από τη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εγώ συμφωνώ να αναγνωριστεί ο Πανελλήνιος 
Σύλλογος Ενεργών Αθλητών Πάλης. Αυτό που πράξαμε και στις εκλογές αν 
θυμάστε καλά.  
 
ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ: Με επιφύλαξη. Αν υπάρχει απόφαση της Γενικής Γραμματείας 
συμφωνώ κι εγώ με τον Τάσο. Αν υπάρχει απάντηση από τη Γενική Γραμματεία 
εννοείται συμφωνώ. Αν το έχει διευκρινίσει δεν μπορώ να πω κάτι άλλο εγώ. 
 
 
Απόφαση: 
Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης των μελών, το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη 
την απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Ελευθέριου Αυγενάκη  (αρ.οικ. 
311198), όπως δημοσιεύτηκε στο υπ’αρ. 3717-14.07.2022 ΦΕΚ (Τεύχος Β), 
καθώς επίσης και τις επιστολές και τα στοιχεία που κατέθεσαν οι δύο σύλλογοι 
των αθλητών αποφασίζει ότι στο ΔΣ της ΕΛΟΠ οι εν ενεργεία αθλητές θα 
εκπροσωπούνται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ενεργών Αθλητών Πάλης, καθώς 
την καταλυτική ημερομηνία 31η Αυγούστου 2021  απαριθμούσε τα περισσότερα 
μέλη. 
 
Τέλος το Δ.Σ εγκρίνει ομόφωνα  όλες τις ενέργειες και τις πράξεις του 
Προεδρείου και της Γραμματείας έως σήμερα. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση υπ’αρ. 27 στις 4/11/2022. 
 
 
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
                ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΑΚΗΣ                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΒΑΣΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΝΙΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                         

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                 

ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ                                             

ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΠΕΑΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΜΠΟΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΦΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΤΙΣ 31/10/2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 20:00 

Παρόντες: 

Πρόεδρος:                Τραμπάκουλας Δημήτριος 

Γεν. Γραμματεας:     Λιάκος Σωκράτης  

Μέλος:                        Μπατζακίδης Φανούριος 

Απόντες:     Ουδείς 
       ΘΕΜΑ 1ο:   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2022 

  

    Τον λόγο παίρνει ο Γεν. Γραμματέας Λιάκος Σωκράτης και προτείνει τις αλλαγές 

που πρέπει να γίνουν για τον τόπο διεξαγωγής των αγώνων (Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών από Αθήνα στην Χαλκίδα, Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Αβραβεύτων Ανδρών/Γυναικών, U17  και Grappling από Αθήνα στην 

Λαμία και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  U11- U1 από Καρδίτσα στα Τρίκαλα) οι 

αλλαγές στις τοποθεσίες θα γίνουν  διότι στην Αθήνα αδυνατούμε  να βρούμε στάδιο 

που να πληροί τις προδιαγραφές και να έχει τη σχετική άδεια από την Περιφέρεια και 

στα Τρίκαλα, διότι οι τοπικές αρχές κάλυψαν την διαμονή των αθλητών .Επίσης 

προτείνουμε έπειτα από σχετικά αιτήματα την ανοχή  κιλών στις βαριές κατηγορίες 

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα U11 και U13 . 

 

ΘΕΜΑ 2ο : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΙ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ    

   Τον λόγο παίρνει ο Γεν. Γραμματέας Λιάκος Σωκράτης και προτείνει μετά από 
πρόταση του ομοσπονδιακού προπονητή  στο  Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών και  
Καμπ  προετοιμασίας     στις  ΗΠΑ   από 8-17/12/2022, να συμμετάσχουμε  με την   
αθλήτρια  της προ ολυμπιακής  ομάδας .  
Κατ 53 κιλ.  ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
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Συνοδός Προπονητής PARIYAEI MOHSEN   
  
ΘΕΜΑ 3Ο : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  QAZAG  

KURESI  

Τον λόγο παίρνει ο Γεν Γραμματέας κύριος  Λιάκος Σωκράτης και παραθέτει 

πρόταση του κυρίου  Πέκου Θεόδωρου  σχετικά με την συμμετοχή των παρακάτω 

αθλητών στο  Παγκόσμιο  Πρωτάθλημα ανδρών  Qazak Kuresi  το οποίο θα 

διεξαχθεί στo  Καζακστάν  9-14/12/2022  : 

 Κατ 82 κιλ.     ΒΑΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Κατ 90 κιλ.     ΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 

Κατ 100 κιλ.   ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 

Κατ +100 κιλ.ΠΑΠΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  

Συνοδός της αποστολής θα είναι ο κύριος  Πέκος Θεόδωρος  . 

 

 ΘΕΜΑ 4Ο    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝH ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΕΤΟΜΑΣΙΕΣ.  

  Τον  λόγο παίρνει ο πρόεδρος και προτείνει την έγκριση της συμμετοχής για την 

καλύτερη προετοιμασία  ενόψει των πανευρωπαϊκών και παγκόσμιων 

πρωταθλημάτων πού ακολουθούν του αθλητή ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΩΝΑ  στην 

κατ. 65 κιλών, στο Καμπ προετοιμασίας και Διεθνές Τουρνουά  U17 ελληνορωμαϊκής  

πάλης , που θα διεξαχθεί στo  Κιργιστάν από 15-23/12/2022  . 

Συνοδός Προπονητής  , Κολιτσόπουλος Αλέξης. 

   Στο Καμπ προετοιμασίας   γυναικών  στην  Πολωνία από 2-14/1/2023, , θα 
συμμετάσχουμε  με τις παρακάτω  αθλήτριες 
Κατ 42 κιλ.  ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ 
 Κατ 53 κιλ.  ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
Κατ 57 κιλ.  ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ  
Κατ 69 κιλ.   ΜΠΑΡΜΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
Προπονητής PARIYAEI MOHSEN  Συνοδός ο κος Μπάρμπας Ιωάννης 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη αποδέχονται ομοφώνως τα παραπάνω και μη 

υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το 

παρόν πρακτικό . 

Πρόεδρος:               Τραμπάκουλας Δημήτριος 

Γεν. Γραμματεας:    Λιάκος Σωκράτης  

Μέλος:                     Μπατζακίδης Φανούριος 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΛΗΣ  

ΣΤΙΣ  24/10/2022        

 

Παρόντες; Φάλιας Κωνσταντίνος, Νίτσιος Αλέξανδρος, Γαρδεράκης Γεώργιος 

Απόντες: Ουδείς 

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης επί των κλήσεων σε έγγραφη απολογία των αθλητών/τριών και  
έγγραφων εξηγήσεων των σωματείων τους  με αφορμή τα γεγονότα  που έλαβαν χώρα 
κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, το οποίο διοργανώθηκε από την 
Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης στο Κιλκίς κατά τις ημερομηνίες 21 και 22 Μαΐου 2022, το 
οποίο αποτελούσε κριτήριο για την επιλογή των αθλητών για την συμμετοχή τους στους 
Μεσογειακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα έτους 2022, καθώς επίσης και των 
γεγονότων που ακολούθησαν και ενεργειών συγκεκριμένων αθλητών. 
 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Φάλιας λαμβάνοντας το λόγο ενημερώνει τα 
μέλη για τις κλήσεις σε έγγραφη απολογία των αθλητών/τριών, οι οποίες έχουν διαχωριστεί 
ανάλογα με τα παραπτώματα που φέρεται να συμμετείχαν και συγκεκριμένα: 
 

Για τους αθλητές/τριες: 
 
-Του σωματείου ΓΟ Ευόσμου Μακεδόνες: 
 
 
1. Χαντζαρίδου Θεοδώρα-Μαρία 
2. Χαντζαρίδου Ελένη-Άννα 
3. Τσεκερίδου Ευτυχία 
4. Φωτιάδης Σταύρος 
5. Σωτηριάδης Κυριάκος 
6. Κρουσταλλίδης Γρηγόριος 
7. Μούχα Δήμητρα 
8. Μαλλίνης Ανδρέας 
9. Καραγκιοζίδης Κοσμάς 
10. Γκιβιζίνης Δημήτριος 

 
-Του σωματείου ΑΣ ΠΑΟΚ: 
 

1. Βασιλειάδης Ελευθέριος 
2. Ζουρνατσίδης Κυριάκος 
3. Θεοδωράκης Χρήστος 
4. Κοντοβουνήσιος Γρηγόριος 
5. Λιγκοβανλής Σωτήριος 
6. Μουρτίδης Οδυσσέας 
7. Ξούρας Αρχοντής 
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8. Ξούρας Παύλος 
9. Ξούρας Σταύρος 
10. Παπαχατζής Βασίλειος 
11. Πασχαλίδης Γεώργιος 
12. Σωτηριάδης Γεώργιος 
13. Σωτηριάδης Αβραάμ 
14. Σωτηριάδης Δημήτριος 
15. Τσαμπισβίλι Λεωνίδας 

 
 
-Του σωματείου ΠΣ Ευκαρπία: 
 

1. Αλεξανδρίδης Ηρακλής 
2. Γκριγκοριάν Ναρέκ 
3. Καλαϊτζίδης Στυλιανός 
4. Καρυπίδης Γενάδιος 
5. Κοτανίδης Γεώργιος 
6. Κοτανίδης Ηλίας 
7. Κούκλαρης Άγγελος 
8. Κυριακίδης Θεόδωρος 
9. Λαζίδης Χριστόφορος 
10. Μακρυγιάννης Ιωάννης 
11. Μακρυγιάννης Νικόλαος 
12. Μαραντίδης Ηλίας 
13. Μαρτίδης Αλέξανδρος 
14. Μουζενίδης Αλέξανδρος 
15. Μπλιάτζε Γκιβί 
16. Νταμοτσίδου Νικολέτα 
17. Παπαδόπουλος Δημήτριος του Θεόδωρου 
18. Σαμανίδης Αλέξανδρος 
19. Σαρίδης Ρολάνδος 
20. Τσαντικίδης Αλέξανδρος 

 
 
-Του σωματείου ΠΣ Πρωτέας Χαλκιδικής: 
 

1. Πλευρίτης Χρήστος 
2. Χατζηνικολάου Αθανάσιος 

 
-Του σωματείου ΠΣ Ολυμπιακή Φλόγα Ξάνθης: 
 
1. Ιωσηφίδης Νικόλαος  

 
 

-Του σωματείου Παναθηναϊκός ΑΟ: 
 
1. Αγγελίδης Διονύσιος 
2. Βάχλας Αλέξανδρος 
3. Ερωτοκρίτου Ερωτόκριτος 
4. Κοσσόβας Γεράσιμος 
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5. Παυλερός Χρήστος 
6. Τζόγκας Αλέξανδρος 
7. Χριστοδούλης Γεώργιος 
8. Χριστοδούλης Ελευθέριος 
 
 
-Του σωματείου Λεωντίδες ΑΟ: 
 

1. Δεμιρκάν Φίλιππος 
2. Ζεϊτινίδης Αναστάσιος 
3. Ιωσηφίδης Νικόλαος 
4. Καλαϊδόπουλος Νικόλαος 
5. Ραπτόπουλος Χαράλαμπος 
6. Χατσατούροβ Παύλος 
7. Χατσατούρoβ Χρήστος 

 
 
-Του σωματείου ΑΣ Πολυνίκης Ταύρου: 
 
1. Ιωακειμίδης Γεώργιος 
2. Ιωακειμίδης Παναγιώτης 
3. Καψάλος Εμμανουήλ 
4. Σαββουλίδης Γεώργιος 
5. Σαββουλίδης Χρήστος 
6. Χαφουσίδου Αναστασία 
 
-Του σωματείου ΠΣ Ηρακλής Περιστερίου: 
 
1. Παπαδόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΚΛΗΣΗ 

 
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, η οποία εδρεύει 

στα Άνω Λιόσια Αττικής, επί της οδού Αρτάκης και Λόρδου Βύρωνος, όπως νόμιμα 
εκπροσωπείται. 

 
Καλείστε να απολογηθείτε εγγράφως για τα όσα θλιβερά συνέβησαν κατά τη διάρκεια του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πάλης, το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική 
Ομοσπονδία Πάλης στο Κιλκίς κατά τις ημερομηνίες 21 και 22 Μαΐου 2022, το οποίο 
αποτελούσε κριτήριο για την επιλογή των αθλητών για την συμμετοχή τους στους 
Μεσογειακούς Αγώνες και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έτους 2022, καθώς και για τη 
συμπεριφορά που διατηρήσατε στη συνέχεια.  
 
 Ειδικότερα φέρεστε να συμμετείχατε στα καθόλου τιμητικά για το άθλημα, το 
οποίο υπηρετούμε, γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν κατά την ως άνω διοργάνωση. 
Ήτοι, συγκεκριμένη μερίδα αθλητών- μεταξύ των οποίων βρισκόσασταν και εσείς- κατέλαβε 
τον αγωνιστικό χώρο, τοποθετώντας πανό και κάποιοι εξ αυτών υβρίζοντας 
παρευρισκόμενους αθλητές, που επιθυμούσαν να αγωνιστούν και μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και συνεργάτες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης. Ως εκ τούτου 
δημιουργήθηκε ένα χάος και παρεμποδίσθηκε όχι απλώς η ομαλή αλλά και η ίδια τη 
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διεξαγωγή των αγώνων, το οποίο μάλιστα οδήγησε σε σοβαρά επεισόδια με αποκορύφωμα 
τον ξυλοδαρμό και τον τραυματισμό του ομοσπονδιακού προπονητή, Αμιράν Καρντάνοβ. 
 

Δυστυχώς, η στάση αυτή, την οποία κρατήσατε κατά τη διοργάνωση του 
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πάλης στο Κιλκίς, επέφερε στην Ομοσπονδία ηθική και 
οικονομική βλάβη και σε αρκετά δυσμενή θέση τους συναθλητές σας,  οι οποίοι 
επιθυμούσαν διακαώς να αγωνισθούν ώστε να κατοχυρώσουν τη θέση τους στην Εθνική 
Ομάδα Πάλης.  
 

Υπενθυμίζουμε ότι, ότι ο αθλητικός νόμος 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, με το άρθρο 41ΣΤ προβλέπει βαρύτατες ποινές για βιαιοπραγίες, ή/ και απειλές 
εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός αυτών, ακόμη και στους χώρους στάθμευσης. 
Επίσης, τυποποιείται ως αδίκημα (άρθρο 41ΣΤ § 5) και η παρότρυνση, υποκίνηση, 
ενθάρρυνση ή διευκόλυνση καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως δημόσια, μεμονομένων 
ατόμων ή οργανωμένων ομάδων προσώπων ώστε να διαπράξουν αδικήματα του ίδιου 
άρθρου. Η σημασία της διάταξης αυτής εμφαίνεται και από το γεγονός ότι με το άρθρο 4 § 6 
του Ν. 4908/2022 απαγορεύτηκε η οποιαδήποτε μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας 
ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, καθώς και η αναστολή εκτέλεσης αυτής 
σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. ΠΚ.  

 
Πολλώ δε μάλλον, σε συνέχεια της έξαρσης της βίας με αφορμή αθλητικές 

εκδηλώσεις ή με αθλητικό υπόβαθρο, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέδωσε τη με 
αριθμό πρωτοκόλλου 1214/04.02.2022 εγκύκλιο προς του κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της 
Χώρας, με την οποία μεταξύ άλλων τους ανέφερε ότι επιβάλλεται η απαρέγκλιτη εφαρμογή 
του άρθρου 41ΣΤ § 5 του αθλητικού νόμου (παρότρυνση, υποκίνηση κλπ.) σε κάθε 
περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοιου είδους αξιόποινη συμπεριφορά, τελούμενη από 
οποιονδήποτε  και τους κάλεσε να επιβάλλεται η προσήκουσα αξιολόγηση κάθε άλλης 
αξιόποινης συμπεριφοράς που συμβάλλει στην αθλητική βία.  

 
Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 5 του ισχύοντος Καταστατικού της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Πάλης καλείσθε έως την Παρασκευή 9/09/2022 και ώρα 15.00μ.μ. να 
αποστείλετε την έγγραφη απολογία σας στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης για 
τη φερόμενη παραβίαση του άρθρου 10 § 4 και του άρθρου 24 του Καταστατικού της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης αλλά και για το γεγονός ότι με τη συμπεριφορά σας 
προσβάλλετε την ίδια την Ομοσπονδία, τα θεσμικά της όργανα, τους συναθλητές σας και 
δυσφημείτε το άθλημα της Πάλης. 

Επειδή η ως άνω περιγραφόμενη συμπεριφορά σας αντίκειται στον Αθλητικό Νόμο, 
στο Καταστατικό της ΕΛΟΠ αλλά και στον Ποινικό Κώδικα.  

Επειδή ουδέποτε διεπράχθησαν οι παρανομίες που προσάπτετε στην Ελληνική 
Ομοσπονδία Πάλης, αλλά αντίθετα το ισχύον Καταστατικό μας είναι απολύτως 
εναρμονισμένο με τον αθλητικό νόμο και η ίδια δρα και λειτουργεί σύμφωνα με αυτό.  

Επειδή η πορεία της Ομοσπονδίας, το κύρος και η τιμή των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας των σωματείων- μελών, των 
εκπροσώπων αλλά και των συναθλητών σας, δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, 
οι οποίες αποτελούν συγχρόνως και αξιόποινες πράξεις.  

Επειδή τέτοιου είδους συμπεριφορές θίγουν το άθλημα, τα θεσμικά όργανα, την 
τιμή και την υπόληψη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, των μελών του Διοικητικού της 
Συμβουλίου, τα σωματεία- μέλη της, τους κανόνες δεοντολογίας του αθλητισμού και τις 
αρχές του φιλάθλου πνεύματος, θεωρούνται ανεπίτρεπτες και μη ανεκτές.  
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ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ  
Καλείστε κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Πάλης, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του υπ’αρ. 20 στις 25/05/2022, 
όπως απολογηθείτε εγγράφως (μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην ηλεκτρονική της 
διεύθυνση: info@eofp.gr υπόψη της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Πάλης κατά το άρθρο 22 § 5 του ισχύοντος Καταστατικού της, έως την Παρασκευή 
09/09/2022 και ώρα 15.00 μ.μ 
-Για τους αθλητές: 

1. Μιχαήλ Ιωσηφίδη του Ευσταθίου του ΑΟ Λεωντίδες 

2. Ηλία Παγκαλίδη του Ιωάννη  του ΑΣ ΠΑΟΚ 

3. Λαοκράτη Κεσίδη του Ιωάννη του ΑΣ ΠΑΟΚ 

4. Αλέξανδρου Παπαδάτου του Δημητρίου του ΑΣ ΠΑΟΚ 

5. Ιωάννη Μαρτίδη του Αλέξιου του ΠΣ Ευκαρπίας 

6. Τιμόθεου Ξενίδη του Χριστόφορου του ΑΣ Πολυνίκης Ταύρου 

7. Κύριλλο Μπινενμπάουμ του Βλαδίμηρου του ΑΣ Πολυνίκης Ταύρου 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΚΛΗΣΗ 
 

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, η οποία εδρεύει στα Άνω 
Λιόσια Αττικής, επί της οδού Αρτάκης και Λόρδου Βύρωνος, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 
Καλείστε να απολογηθείτε εγγράφως για τα όσα θλιβερά συνέβησαν κατά τη διάρκεια του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πάλης, το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική 
Ομοσπονδία Πάλης στο Κιλκίς κατά τις ημερομηνίες 21 και 22 Μαΐου 2022, το οποίο 
αποτελούσε κριτήριο για την επιλογή των για την συμμετοχή τους στους Μεσογειακούς 
Αγώνες και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έτους 2022, καθώς και για τη συμπεριφορά που 
διατηρήσατε στη συνέχεια.  
 
 Ειδικότερα:  
i] Φέρεστε να συμμετείχατε στα καθόλου τιμητικά για το άθλημα, το οποίο υπηρετούμε, 
γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν κατά την ως άνω διοργάνωση. Ήτοι, συγκεκριμένη 
μερίδα αθλητών- μεταξύ των οποίων βρισκόσασταν και εσείς- κατέλαβε τον αγωνιστικό 
χώρο, τοποθετώντας πανό και κάποιοι εξ αυτών υβρίζοντας παρευρισκόμενους αθλητές, 
που επιθυμούσαν να αγωνιστούν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεργάτες της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης. Ως εκ τούτου δημιουργήθηκε ένα χάος και 
παρεμποδίσθηκε όχι απλώς η ομαλή αλλά και η ίδια τη διεξαγωγή των αγώνων, το οποίο 
μάλιστα οδήγησε σε σοβαρά επεισόδια με αποκορύφωμα τον ξυλοδαρμό και τον 
τραυματισμό του ομοσπονδιακού προπονητή, Αμιράν Καρντάνοβ. 
 
ii] Στις 16.06.2022 καταθέσατε, από κοινού με άλλους αθλητές, ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Πάλης, με σωρευμένο αίτημα προσωρινής διαταγής, η οποία βρίθει συκοφαντικών 
ισχυρισμών όχι μόνο για την Ομοσπονδία αλλά και για τους συναθλητές σας. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τα κάτωθι. 

• Σελ. 7- 8 της ως άνω αίτησης: «Ο λόγος της αποχής αφορούσε την 
αποκατάσταση της νομιμότητας στην ΕΛΟΠ, την οποία διοικεί εν τοις 
πράγμασι, ο πρώην πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θάνος, χωρίς να έχει 
εκλεγεί, και από την οποία δεν καταβάλλονται χρήματα ούτε για τα 
εισιτήρια των αθλητών που συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις, παρότι, 
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όπως πρόσφατα πληροφορηθήκαμε, υπάρχουν υπέρογκες χρεώσεις για τα 
έξοδα των αθλητών».  

• Σελ. 9: «Όμως, τελικά, στις 26/5/2022, η ΕΛΟΠ, έστειλε έγγραφό της, 
υπογεγραμμένο από τον τυπικό πρόεδρό της κ. Λεωνάκη και τον γραμματέα 
της, στο οποίο περιέχονταν αυθαιρέτως τεθέντα ονόματα στην εθνική 
ομάδα για τους Μεσογειακούς Αγώνες, σύμφωνα με προσωπικά τους 
κριτήρια, χωρίς να συντρέχει έστω για τους επιλεγέντες, το ίδιο κριτήριο για 
όλους!!!» 

• Σελ. 10: «Δηλαδή προκύπτει ότι αυτοί οι δύο, αποφάσισαν αυθαίρετα, όπως 
προκύπτει και θα εξηγήσω πιο αναλυτικά, τα ονόματα όσων ήθελαν να 
στείλουν στους Μεσογειακούς Αγώνες με μοναδικό κριτήριο τους ΑΡΕΣΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ, υπονομεύοντας την εθνική ομάδα Πάλης, και την 
δυνατότητα απόδοσής της, αν όχι διαλύοντάς την».  

• Σελ. 16: «Επίσης πλην των δύο τελευταίων, που επελέγησαν με μοναδικό 
κριτήριο ότι δεν απείχαν από το πανελλήνιο πρωτάθλημα (είναι οι 2 από 
τους 374), και επελέγησαν για να πάνε ταξιδάκι αναψυχής, και όχι για να 
συμμετάσχουν σε διεθνή αθλητική διοργάνωση με απαιτήσεις και αξιώσεις, 
όπως είναι οι Μεσογειακοί Αγώνες».  

• Σελ. 18: «Διότι, η ΕΟΕ εξαπατήθηκε και δεν διαπίστωσε ότι χωρίς απόφαση 
καν ΔΣ, προκρίθηκαν οι αρεστοί και αποκλείσθηκαν οι άριστοι, με κριτήρια 
που είχαν θεσπιστεί επίσης χωρίς απόφαση ΔΣ, κι ότι όλοι εμείς 
τιμωρηθήκαμε παράνομα, με ποινή αποκλεισμού μας, επίσης χωρίς 
απόφαση ΔΣ….», «Εκτός του γεγονότος το οποίο ώφειλε να έχει ελέγξει η 
ΕΟΕ, περί διοίκησης της ΕΛΟΠ, από αναρμόδιο προς τούτο πρόσωπο, 
δηλαδή τον κ. Θάνο μέσω παρένθετων προσώπων!». 

• Σελ. 19: «Διότι το γνωρίζουμε εκ των έσω ότι δεν έχει ληφθεί καμία 
απόφαση ΔΣ και δεν έχει συγκληθεί ποτέ κανένα ΔΣ, αναφορικά με το 
θέμα!!!», «Ότι δεν είμαστε αρεστοί επειδή δεν είμαστε χειραγωγούμενοι 
και διεκδικούμε την νομιμότητα, το αντιληφθήκατε από το ίδιο το έγγραφο 
του τυπικού προέδρου της ΕΛΟΠ. Ότι είμαστε οι άριστοι της πάλης εν 
Ελλάδι, το διαπιστώνετε από τις διακρίσεις μας, και την ανυπαρξία 
διακρίσεων των επιλεγέντων αθλητών».  

• Σελ. 21: «Επειδή, για την συγκρότηση της ελληνικής αποστολής στους 
Μεσογειακούς Αγώνες στις 27-30/06.2022 δεν τηρήθηκε η νόμιμη 
διαδικασία και συγκροτήθηκε αυτή αυθαιρέτως και δεν υπάρχει απόφαση 
ΔΣ προς τούτο». 

 
Δυστυχώς, η στάση αυτή, την οποία κρατήσατε κατά τη διοργάνωση του 

Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πάλης στο Κιλκίς, επέφερε στην Ομοσπονδία ηθική και 
οικονομική βλάβη και σε αρκετά δυσμενή θέση τους συναθλητές σας, οι οποίοι 
επιθυμούσαν διακαώς να αγωνισθούν ώστε να κατοχυρώσουν τη θέση τους στην Εθνική 
Ομάδα Πάλης.  

 
Υπενθυμίζουμε ότι, ότι ο αθλητικός νόμος 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, με το άρθρο 41ΣΤ προβλέπει βαρύτατες ποινές για βιαιοπραγίες, ή/ και απειλές 
εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός αυτών, ακόμη και στους χώρους στάθμευσης. 
Επίσης, τυποποιείται ως αδίκημα (άρθρο 41ΣΤ § 5) και η παρότρυνση, υποκίνηση, 
ενθάρρυνση ή διευκόλυνση καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως δημόσια, μεμονωμένων 
ατόμων ή οργανωμένων ομάδων προσώπων ώστε να διαπράξουν αδικήματα του ίδιου 
άρθρου. Η σημασία της διάταξης αυτής εμφαίνεται και από το γεγονός ότι με το άρθρο 4 § 
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6 του Ν. 4908/2022 απαγορεύτηκε η οποιαδήποτε μετατροπή της στερητικής της 
ελευθερίας ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, καθώς και η αναστολή εκτέλεσης 
αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. ΠΚ.  

 
Πολλώ δε μάλλον, σε συνέχεια της έξαρσης της βίας με αφορμή αθλητικές 

εκδηλώσεις ή με αθλητικό υπόβαθρο, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέδωσε τη με 
αριθμό πρωτοκόλλου 1214/04.02.2022 εγκύκλιο προς του κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της 
Χώρας, με την οποία μεταξύ άλλων τους ανέφερε ότι επιβάλλεται η απαρέγκλιτη εφαρμογή 
του άρθρου 41ΣΤ § 5 του αθλητικού νόμου (παρότρυνση, υποκίνηση κλπ.) σε κάθε 
περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοιου είδους αξιόποινη συμπεριφορά, τελούμενη από 
οποιονδήποτε  και τους κάλεσε να επιβάλλεται η προσήκουσα αξιολόγηση κάθε άλλης 
αξιόποινης συμπεριφοράς που συμβάλλει στην αθλητική βία.  

 
Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 5 του ισχύοντος Καταστατικού της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Πάλης καλείσθε έως την Παρασκευή 9/09/2022 και ώρα 15.00μ.μ. να 
αποστείλετε την έγγραφη απολογία σας στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης 
για τη φερόμενη παραβίαση του άρθρου 11 § 4 και του άρθρου 24 του Καταστατικού της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης αλλά και για το γεγονός ότι με τη συμπεριφορά σας 
προσβάλλετε την ίδια την Ομοσπονδία, τα θεσμικά της όργανα, τους συναθλητές σας και 
δυσφημείτε το άθλημα της Πάλης. 

Επειδή η ως άνω περιγραφόμενη συμπεριφορά σας αντίκειται στον Αθλητικό Νόμο, 
στο Καταστατικό της ΕΛΟΠ αλλά και στον Ποινικό Κώδικα.  

Επειδή όπως πολύ καλά γνωρίζετε τόσο το αίτημα προσωρινής διαταγής όσο και η 
κύρια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που καταθέσατε ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, έχουν απορριφθεί στο σύνολό τους. 

Επειδή ουδέποτε διεπράχθησαν οι παρανομίες που προσάπτετε στην Ελληνική 
Ομοσπονδία Πάλης, αλλά αντίθετα το ισχύον Καταστατικό μας είναι απολύτως 
εναρμονισμένο με τον αθλητικό νόμο και η ίδια δρα και λειτουργεί σύμφωνα με αυτό.  

Επειδή η πορεία της Ομοσπονδίας, το κύρος και η τιμή των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας των σωματείων- μελών, των 
εκπροσώπων αλλά και των συναθλητών σας, δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, 
οι οποίες αποτελούν συγχρόνως και αξιόποινες πράξεις.  

Επειδή τέτοιου είδους συμπεριφορές θίγουν το άθλημα, τα θεσμικά όργανα, την 
τιμή και την υπόληψη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, των μελών του Διοικητικού της 
Συμβουλίου, τα σωματεία- μέλη της, τους κανόνες δεοντολογίας του  
αθλητισμού και τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος, θεωρούνται ανεπίτρεπτες και μη 
ανεκτές.  

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ  
Καλείστε κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Πάλης, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του υπ’αρ. 20 στις 25/05/2022, 
όπως απολογηθείτε εγγράφως (μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην ηλεκτρονική της 
διεύθυνση: info@eofp.gr υπόψη της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Πάλης κατά το άρθρο 22 § 5 του ισχύοντος Καταστατικού της, έως την  Παρασκευή 
09/09/2022 και ώρα 15.00 μ.μ. 
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-Για τον αθλητή Τσεκερίδη Δημήτριο του ΑΣ ΠΑΟΚ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΚΛΗΣΗ 

 
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, η οποία εδρεύει στα Άνω 
Λιόσια Αττικής, επί της οδού Αρτάκης και Λόρδου Βύρωνος, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 
 

Καλείστε να απολογηθείτε εγγράφως για τα όσα θλιβερά συνέβησαν κατά τη 
διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πάλης, το οποίο διοργανώθηκε από την 
Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης στο Κιλκίς κατά τις ημερομηνίες 21 και 22 Μαΐου 2022, το 
οποίο αποτελούσε κριτήριο για την επιλογή των αθλητών για την συμμετοχή τους στους 
Μεσογειακούς Αγώνες και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έτους 2022, καθώς και για τη 
συμπεριφορά που διατηρήσατε στη συνέχεια. 

  
 Ειδικότερα:  

i] Φέρεστε να οργανώσατε τα καθόλου τιμητικά για το άθλημα, το οποίο 
υπηρετούμε, γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν κατά την ως άνω διοργάνωση. Ήτοι, 
συγκεκριμένη μερίδα αθλητών- μεταξύ των οποίων όχι μόνο βρισκόσασταν και εσείς, αλλά 
κατείχατε πρωταγωνιστικό ρόλο- κατέλαβε τον αγωνιστικό χώρο, τοποθετώντας πανό και 
κάποιοι εξ αυτών υβρίζοντας παρευρισκόμενους αθλητές, που επιθυμούσαν να αγωνιστούν 
και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεργάτες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης. 
Ως εκ τούτου δημιουργήθηκε ένα χάος και παρεμποδίσθηκε όχι απλώς η ομαλή αλλά και η 
ίδια τη διεξαγωγή των αγώνων.  

ii] Φέρεστε να προχωρήσατε στις 22.05.2022 σε δημόσια ανάρτηση μέσω του 
κοινωνικού δικτύου «Instagram», της εταιρείας «Meta», με την οποία επιδοκιμάζατε τα 
ως άνω γεγονότα, αναφέροντας μάλιστα ψεύδη αναφορικά με τον αριθμό των αθλητών 
που συμμετείχε στην «ειρηνική αποχή». 

iii] Φέρεστε να προχωρήσατε σε σειρά δημοσίων αναρτήσεων, αλλά και 
δημόσιων σχολίων, μέσω του κοινωνικού δικτύου «Facebook», της εταιρείας «Meta», με 
την οποία επιδοκιμάζατε τα ως άνω γεγονότα, αναφέροντας μάλιστα ψεύδη αναφορικά 
με τον αριθμό των αθλητών που συμμετείχε στην «ειρηνική αποχή» καθώς και δυσφημείτε 
την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης. 

iv] Παρουσιαστήκατε δημοσίως σε κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας, την ΕΡΤ, 
συκοφαντώντας την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης. Ειδικότερα αναφέρατε ότι: «To πρώτο 
αίτημα είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλητών Αθλημάτων Πάλης να είναι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος των αθλητών, ο δεύτερος είναι η άμεση αποχώρηση του πρώην Προέδρου την 
ΕΛΟΠ, του Κωνσταντίνου Θάνου, που δεν έχει καμία δικαιοδοσία να διοικεί παράνομα την 
ΕΛΟΠ και το αμέσως επόμενο είναι η υποστήριξή μας προς το πρόσωπο του Γιώργου Πιλίδη 
σ’ όλα αυτά που κατήγγειλε δημόσια και δεν έχει ασχοληθεί κάποιος αρμόδιος. Είναι άδικο, 
πραγματικά άδικο να στοχοποιείται τόσο πολύ απ’ την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης που θα 
‘πρεπε να το… αυτό το παιδί να το προστατεύει.».  

v] Παραχωρήσατε συνέντευξη στην ιστοσελίδα «Sportseed», στην οποία 
χρησιμοποιήσατε για άλλη μια φορά άκρως συκοφαντικούς ισχυρισμούς για την 
Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, αναφέροντας ότι: «Δεν ήταν κάτι προσχεδιασμένο, αλλά 
διοργανώθηκε επί τόπου μετά από έντονη κινητοποίηση των περισσότερων αθλητών που 
βρέθηκαν υπό συνθήκες κοινής ‘καταπίεσης’ από τη διοίκηση της ΕΛΟΠ […]. Η αλήθεια 
είναι ότι απείχαμε από τους αγώνες πάλης έχοντας ως στόχο την αποκατάσταση της 
νομιμότητας στην ΕΛΟΠ […]. Τρία πράγματα ζητάμε και είναι απλά. Πρώτον θέλουμε ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλητών Αθλημάτων Πάλης να αναγνωριστεί επίσημα. Δεν είναι 
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πρέπον ένας τόσο αρχαίος σύλλογος όπως αυτός, να μην έχει δικαίωμα εκπροσώπησης 
αθλητών. Θέλουμε να γίνει αποδεκτός ο εκπρόσωπος των αθλητών (κος Πέτρος 
Μανουηλίδης) ως εκπρόσωπος που ορίσαμε μέσα από νόμιμες διαδικασίες. Και αυτό 
άλλωστε είναι και το σωστό και το νόμιμο. Δεύτερον, ζητάμε την άμεση απομάκρυνση του 
κύριου Θάνου από την διοίκηση της ΕΛΟΠ, κάτι διόλου παράλογο, μιας και δεν είναι νόμιμα 
εκλεγμένος από την ίδια την ομοσπονδία. Τέλος, δείχνουμε την υποστήριξη και την 
συμπαράσταση μας στο πρόσωπο του Γιωρίκα Πιλίδη, ο οποίος εκβιάστηκε και δέχθηκε 
ψευδείς υποσχέσεις παρά τα όσα κατάφερε στην ελληνική πάλη».  

vi] Υπογράψατε υπό την ιδιότητά σας ως Αντιπροέδρου του σωματείου με την 
επωνυμία «Αθλητικός Σύλλογος Αθλητών Αθλημάτων Πάλης», μια άκρως δυσφημιστική 
επιστολή προς την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, την οποία και κοινοποιήσατε δημοσίως, 
μέσω του κοινωνικού δικτύου «Facebook», της εταιρείας «Meta», στις 25.05.2022 και μια 
Ανακοίνωση του ίδιου σωματείου, η οποία βρίθει ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών, 
την οποία κοινοποιήσατε στις 24.05.2022.  

vii] Στις 16.06.2022 καταθέσατε, από κοινού με άλλους αθλητές, ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Πάλης, με σωρευμένο αίτημα προσωρινής διαταγής, η οποία βρίθει 
συκοφαντικών ισχυρισμών όχι μόνο για την Ομοσπονδία αλλά και για τους συναθλητές σας. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι. 

• Σελ. 7- 8 της ως άνω αίτησης: «Ο λόγος της αποχής αφορούσε την 
αποκατάσταση της νομιμότητας στην ΕΛΟΠ, την οποία διοικεί εν τοις 
πράγμασι, ο πρώην πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θάνος, χωρίς να έχει 
εκλεγεί, και από την οποία δεν καταβάλλονται χρήματα ούτε για τα 
εισιτήρια των αθλητών που συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις, παρότι, 
όπως πρόσφατα πληροφορηθήκαμε, υπάρχουν υπέρογκες χρεώσεις για τα 
έξοδα των αθλητών».  

• Σελ. 9: «Όμως, τελικά, στις 26/5/2022, η ΕΛΟΠ, έστειλε έγγραφό της, 
υπογεγραμμένο από τον τυπικό πρόεδρό της κ. Λεωνάκη και τον γραμματέα 
της, στο οποίο περιέχονταν αυθαιρέτως τεθέντα ονόματα στην εθνική 
ομάδα για τους Μεσογειακούς Αγώνες, σύμφωνα με προσωπικά τους 
κριτήρια, χωρίς να συντρέχει έστω για τους επιλεγέντες, το ίδιο κριτήριο για 
όλους!!!» 

• Σελ. 10: «Δηλαδή προκύπτει ότι αυτοί οι δύο, αποφάσισαν αυθαίρετα, όπως 
προκύπτει και θα εξηγήσω πιο αναλυτικά, τα ονόματα όσων ήθελαν να 
στείλουν στους Μεσογειακούς Αγώνες με μοναδικό κριτήριο τους ΑΡΕΣΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ, υπονομεύοντας την εθνική ομάδα Πάλης, και την 
δυνατότητα απόδοσής της, αν όχι διαλύοντάς την».  

• Σελ. 16: «Επίσης πλην των δύο τελευταίων, που επελέγησαν με μοναδικό 
κριτήριο ότι δεν απείχαν από το πανελλήνιο πρωτάθλημα (είναι οι 2 από 
τους 374), και επελέγησαν για να πάνε ταξιδάκι αναψυχής, και όχι για να 
συμμετάσχουν σε διεθνή αθλητική διοργάνωση με απαιτήσεις και αξιώσεις, 
όπως είναι οι Μεσογειακοί Αγώνες».  

• Σελ. 18: «Διότι, η ΕΟΕ εξαπατήθηκε και δεν διαπίστωσε ότι χωρίς απόφαση 
καν ΔΣ, προκρίθηκαν οι αρεστοί και αποκλείσθηκαν οι άριστοι, με κριτήρια 
που είχαν θεσπιστεί επίσης χωρίς απόφαση ΔΣ, κι ότι όλοι εμείς 
τιμωρηθήκαμε παράνομα, με ποινή αποκλεισμού μας, επίσης χωρίς 
απόφαση ΔΣ….», «Εκτός του γεγονότος το οποίο ώφειλε να έχει ελέγξει η 
ΕΟΕ, περί διοίκησης της ΕΛΟΠ, από αναρμόδιο προς τούτο πρόσωπο, 
δηλαδή τον κ. Θάνο μέσω παρένθετων προσώπων!». 
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• Σελ. 19: «Διότι το γνωρίζουμε εκ των έσω ότι δεν έχει ληφθεί καμία 
απόφαση ΔΣ και δεν έχει συγκληθεί ποτέ κανένα ΔΣ, αναφορικά με το 
θέμα!!!», «Ότι δεν είμαστε αρεστοί επειδή δεν είμαστε χειραγωγούμενοι 
και διεκδικούμε την νομιμότητα, το αντιληφθήκατε από το ίδιο το έγγραφο 
του τυπικού προέδρου της ΕΛΟΠ. Ότι είμαστε οι άριστοι της πάλης εν 
Ελλάδι, το διαπιστώνετε από τις διακρίσεις μας, και την ανυπαρξία 
διακρίσεων των επιλεγέντων αθλητών».  

• Σελ. 21: «Επειδή, για την συγκρότηση της ελληνικής αποστολής στους 
Μεσογειακούς Αγώνες στις 27-30/06.2022 δεν τηρήθηκε η νόμιμη 
διαδικασία και συγκροτήθηκε αυτή αυθαιρέτως και δεν υπάρχει απόφαση 
ΔΣ προς τούτο». 

 
Δυστυχώς, η στάση αυτή, την οποία κρατήσατε κατά τη διοργάνωση του 

Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πάλης στο Κιλκίς, η ενορχήστρωση των ως άνω γεγονότων 
από μέρους σας καθώς και η μετέπειτα συμπεριφορά σας, επέφερε στην Ομοσπονδία 
ηθική και οικονομική βλάβη και σε αρκετά δυσμενή θέση τους συναθλητές σας οι οποίοι 
επιθυμούσαν διακαώς να αγωνισθούν ώστε να κατοχυρώσουν τη θέση τους στην Εθνική 
Ομάδα Πάλης.  

Υπενθυμίζουμε ότι, ότι ο αθλητικός νόμος 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, με το άρθρο 41ΣΤ προβλέπει βαρύτατες ποινές για βιαιοπραγίες, ή/ και απειλές 
εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός αυτών, ακόμη και στους χώρους στάθμευσης. 
Επίσης, τυποποιείται ως αδίκημα (άρθρο 41ΣΤ § 5) και η παρότρυνση, υποκίνηση, 
ενθάρρυνση ή διευκόλυνση καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως δημόσια, μεμονομένων 
ατόμων ή οργανωμένων ομάδων προσώπων ώστε να διαπράξουν αδικήματα του ίδιου 
άρθρου. Η σημασία της διάταξης αυτής εμφαίνεται και από το γεγονός ότι με το άρθρο 4 § 
6 του Ν. 4908/2022 απαγορεύτηκε η οποιαδήποτε μετατροπή της στερητικής της 
ελευθερίας ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, καθώς και η αναστολή εκτέλεσης 
αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. ΠΚ.  

Πολλώ δε μάλλον, σε συνέχεια της έξαρσης της βίας με αφορμή αθλητικές 
εκδηλώσεις ή με αθλητικό υπόβαθρο, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέδωσε τη με 
αριθμό πρωτοκόλλου 1214/04.02.2022 εγκύκλιο προς του κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της 
Χώρας, με την οποία μεταξύ άλλων τους ανέφερε ότι επιβάλλεται η απαρέγκλιτη εφαρμογή 
του άρθρου 41ΣΤ § 5 του αθλητικού νόμου (παρότρυνση, υποκίνηση κλπ.) σε κάθε 
περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοιου είδους αξιόποινη συμπεριφορά, τελούμενη από 
οποιονδήποτε  και τους κάλεσε να επιβάλλεται η προσήκουσα αξιολόγηση κάθε άλλης 
αξιόποινης συμπεριφοράς που συμβάλλει στην αθλητική βία.  

Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 5 του ισχύοντος Καταστατικού της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Πάλης καλείσθε έως την Παρασκευή 9/9/2022 και ώρα 15.00μ.μ. να 
αποστείλετε την έγγραφη απολογία σας στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης 
για τη φερόμενη παραβίαση του άρθρου 10 § 4 και του άρθρου 24 του Καταστατικού της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης αλλά και για το γεγονός ότι με τη συμπεριφορά σας 
προσβάλλετε την ίδια την Ομοσπονδία, τα θεσμικά της όργανα, τους συναθλητές σας και 
δυσφημείτε αδιάκοπα το άθλημα της Πάλης. 

Επειδή η ως άνω περιγραφόμενη συμπεριφορά σας αντίκειται στον Αθλητικό Νόμο, 
στο Καταστατικό της ΕΛΟΠ αλλά και στον Ποινικό Κώδικα.  

Επειδή όπως πολύ καλά γνωρίζετε τόσο το αίτημα προσωρινής διαταγής όσο και η 
κύρια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που καταθέσατε ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, έχουν απορριφθεί στο σύνολό τους. 
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Επειδή ουδέποτε διεπράχθησαν οι παρανομίες που προσάπτετε στην Ελληνική 
Ομοσπονδία Πάλης, αλλά αντίθετα το ισχύον Καταστατικό μας είναι απολύτως 
εναρμονισμένο με τον αθλητικό νόμο και η ίδια δρα και λειτουργεί σύμφωνα με αυτό.  

Επειδή η πορεία της Ομοσπονδίας, το κύρος και η τιμή των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας των σωματείων- μελών, των 
εκπροσώπων αλλά και των συναθλητών σας, δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, 
οι οποίες αποτελούν συγχρόνως και αξιόποινες πράξεις.  

Επειδή τέτοιου είδους συμπεριφορές θίγουν το άθλημα, τα θεσμικά όργανα, την 
τιμή και την υπόληψη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, των μελών του Διοικητικού της 
Συμβουλίου, τα σωματεία- μέλη της, τους κανόνες δεοντολογίας του αθλητισμού και τις 
αρχές του φιλάθλου πνεύματος, θεωρούνται ανεπίτρεπτες και μη ανεκτές.  
 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ  
Καλείστε κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Πάλης, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του υπ’αρ.20 στις 25/05/2022 
όπως απολογηθείτε εγγράφως (μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην ηλεκτρονική της 
διεύθυνση: info@eofp.gr, υπόψη της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Πάλης κατά το άρθρο 22 § 5 του ισχύοντος Καταστατικού της, έως την Παρασκευή 
09/09/2022  και ώρα 15.00 μ.μ. 
 
 

 
-Για τον αθλητή Μανουηλίδη Πέτρο του ΑΣ ΠΑΟΚ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΚΛΗΣΗ 

 
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, η οποία εδρεύει 

στα Άνω Λιόσια Αττικής, επί της οδού Αρτάκης και Λόρδου Βύρωνος, όπως νόμιμα 
εκπροσωπείται. 
 
Καλείστε να απολογηθείτε εγγράφως για τη στάση που διατηρείτε απέναντι στην Ελληνική 
Ομοσπονδία Πάλης αλλά και για τα όσα θλιβερά συνέβησαν κατά τη διάρκεια της 
διοργάνωσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πάλης, το οποίο διοργανώθηκε από την 
Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης στο Κιλκίς κατά τις ημερομηνίες 21 και 22 Μαΐου 2022, το 
οποίο αποτελούσε κριτήριο για την επιλογή των αθλητών για την συμμετοχή τους στους 
Μεσογειακούς Αγώνες και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έτους 2022. 
 Ειδικότερα:  
 i] Αποστείλατε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Μαυρωτά, με 
την οποία κατηγορήσατε ψευδώς την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης για μεροληπτική 
συμπεριφορά κατά υμών και κατά έτερων αθλητών και την οποία δημοσιεύσατε στην 
ιστοσελίδα  ereportaz.gr στις 25/01/2021. (σχετ.1) 

ii] Συνυπογράψατε την από 31.01.2021 επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πάλης με την οποία θέλατε με ψευδή παράθεση γεγονότων 
να εμπλέξετε την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης σε δήθεν συγκάλυψη σεξουαλικών 
εγκλημάτων και να κατηγορήσετε τα θεσμικά της όργανα για κατάχρηση εξουσίας, για 
εκφοβισμούς και για οικονομική κακοδιοίκηση. (σχετ.2) 
 iii] Υπογράψατε o ίδιος αλλά και ως εκπρόσωπος περισσότερων αθλητών (η 
συναίνεση και εκπροσώπηση των οποίων δεν προκύπτει από πουθενά) την από 12.03.2021 
επιστολή προς την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, το Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και το Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, με την οποία χρησιμοποιώντας 
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ψεύδη δυσφημίσατε την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, η οποία και δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα www.piperata.gr. (σχετ.3). 

iv] Φέρεστε να οργανώσατε, να ενθαρρύνατε και να παροτρύνατε συναθλητές 
σας να συμμετέχουν  στα καθόλου τιμητικά για το άθλημα το οποίο υπηρετούμε γεγονότα 
τα οποία διαδραματίστηκαν κατά τη διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πάλης 
2022. Ήτοι, συγκεκριμένη μερίδα αθλητών, μεταξύ των οποίων όχι μόνο βρισκόσασταν και 
εσείς αλλά κατείχατε οργανωτικό και πρωταγωνιστικό ρόλο, κατέλαβε τον αγωνιστικό 
χώρο, τοποθετώντας πανό και κάποιοι εξ αυτών υβρίζοντας παρευρισκόμενους αθλητές, 
που επιθυμούσαν να αγωνιστούν, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεργάτες της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, δημιουργώντας ένα χάος και παρεμποδίζοντας όχι απλώς 
την ομαλή αλλά την ίδια τη διεξαγωγή των αγώνων.   

v] Υπογράψατε υπό την ιδιότητά σας ως Προέδρου του σωματείου με την 
επωνυμία «Αθλητικός Σύλλογος Αθλητών Αθλημάτων Πάλης», μια άκρως δυσφημιστική 
επιστολή προς την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, την οποία και κοινοποιήσατε δημοσίως, 
μέσω του κοινωνικού δικτύου «Facebook», της εταιρείας «Meta», στις 25.05.2022 και μια 
ανακοίνωση του ίδιου σωματείου, η οποία βρίθει ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών, 
την οποία κοινοποιήσατε στις 24.05.2022.  

Δυστυχώς, η στάση αυτή, την οποία κρατάτε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα 
αλλά και κατά τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πάλης στο Κιλκίς και η 
ενορχήστρωση των ως άνω γεγονότων από μέρους σας, επέφερε στην Ομοσπονδία ηθική 
και οικονομική βλάβη και σε αρκετά δυσμενή θέση τους αθλητές, οι οποίοι επιθυμούσαν 
διακαώς να αγωνισθούν ώστε να κατοχυρώσουν τη θέση τους στην Εθνική Ομάδα Πάλης. 

Υπενθυμίζουμε ότι, ότι ο αθλητικός νόμος 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, με το άρθρο 41ΣΤ προβλέπει βαρύτατες ποινές για βιαιοπραγίες, ή/ και απειλές 
εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός αυτών, ακόμη και στους χώρους στάθμευσης. 
Επίσης, τυποποιείται ως αδίκημα (άρθρο 41ΣΤ § 5) και η παρότρυνση, υποκίνηση, 
ενθάρρυνση ή διευκόλυνση καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως δημόσια, μεμονομένων 
ατόμων ή οργανωμένων ομάδων προσώπων ώστε να διαπράξουν αδικήματα του ίδιου 
άρθρου. Η σημασία της διάταξης αυτής εμφαίνεται και από το γεγονός ότι με το άρθρο 4 § 
6 του Ν. 4908/2022 απαγορεύτηκε η οποιαδήποτε μετατροπή της στερητικής της 
ελευθερίας ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, καθώς και η αναστολή εκτέλεσης 
αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. ΠΚ.  

Πολλώ δε μάλλον, σε συνέχεια της έξαρσης της βίας με αφορμή αθλητικές 
εκδηλώσεις ή με αθλητικό υπόβαθρο, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέδωσε τη με 
αριθμό πρωτοκόλλου 1214/04.02.2022 εγκύκλιο προς του κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της 
Χώρας, με την οποία μεταξύ άλλων τους ανέφερε ότι επιβάλλεται η απαρέγκλιτη εφαρμογή 
του άρθρου 41ΣΤ § 5 του αθλητικού νόμου (παρότρυνση, υποκίνηση κλπ.) σε κάθε 
περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοιου είδους αξιόποινη συμπεριφορά, τελούμενη από 
οποιονδήποτε  και τους κάλεσε να επιβάλλεται η προσήκουσα αξιολόγηση κάθε άλλης 
αξιόποινης συμπεριφοράς που συμβάλλει στην αθλητική βία.  

Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 5 του ισχύοντος Καταστατικού της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Πάλης καλείσθε έως την Παρασκευή 9/9/2022  και ώρα 15.00μ.μ. να 
αποστείλετε την έγγραφη απολογία σας στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης 
για τη φερόμενη παραβίαση του άρθρου 10 § 4 και του άρθρου 24 του Καταστατικού της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης αλλά και για το γεγονός ότι με τη συμπεριφορά σας 
προσβάλλετε την ίδια την Ομοσπονδία, τα θεσμικά της όργανα, τους συναθλητές σας και 
δυσφημείτε αδιάκοπα το άθλημα της Πάλης. 

Επειδή η ως άνω περιγραφόμενη συμπεριφορά σας αντίκειται στον Αθλητικό Νόμο 
και στο Καταστατικό της ΕΛΟΠ.  

http://www.piperata.gr/
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Επειδή ουδέποτε διεπράχθησαν οι παρανομίες που προσάπτετε στην Ελληνική 
Ομοσπονδία Πάλης, αλλά αντίθετα το ισχύον Καταστατικό μας είναι απολύτως 
εναρμονισμένο με τον αθλητικό νόμο και η ίδια δρα και λειτουργεί σύμφωνα με αυτό.  

Επειδή η πορεία της Ομοσπονδίας, το κύρος και η τιμή των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας των σωματείων- μελών, των 
εκπροσώπων αλλά και των συναθλητών σας, δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, 
οι οποίες αποτελούν συγχρόνως και αξιόποινες πράξεις.  

Επειδή τέτοιου είδους συμπεριφορές θίγουν το άθλημα, τα θεσμικά όργανα, την 
τιμή και την υπόληψη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, των μελών του Διοικητικού της 
Συμβουλίου, τα σωματεία- μέλη της, τους κανόνες δεοντολογίας του αθλητισμού και τις 
αρχές του φιλάθλου πνεύματος, θεωρούνται ανεπίτρεπτες και μη ανεκτές.  

 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ 

Καλείστε κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Πάλης, η οποία ελήφθη κατά τις συνεδριάσεις της υπ’αρ. 17-31/03/2022 και 
υπ’αρ. 20-25/05/2022 όπως απολογηθείτε εγγράφως (μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην 
ηλεκτρονική της διεύθυνση: info@eofp.gr υπόψη της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Πάλης κατά το άρθρο 22 § 5 του ισχύοντος Καταστατικού της, έως την  
Παρασκευή 09/09/2022 και ώρα 15.00 μ.μ. 
 

 
 
-Για τον  αθλητή  Πιλίδη Γεώργιο του Χαραλάμπους του  Μέγας Αλέξανδρος : 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΚΛΗΣΗ 
 

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, η οποία εδρεύει στα Άνω 
Λιόσια Αττικής, επί της οδού Αρτάκης και Λόρδου Βύρωνος, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 
 
Καλείστε να απολογηθείτε εγγράφως για τα όσα θλιβερά συνέβησαν κατά τη διάρκεια του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πάλης, το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική 
Ομοσπονδία Πάλης στο Κιλκίς κατά τις ημερομηνίες 21 και 22 Μαΐου 2022, το οποίο 
αποτελούσε κριτήριο για την επιλογή των αθλητών για την συμμετοχή τους στους 
Μεσογειακούς Αγώνες και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έτους 2022, καθώς και για τη 
συμπεριφορά που διατηρήσατε στη συνέχεια.  
 Ειδικότερα:  
i] Φέρεστε να οργανώσατε τα καθόλου τιμητικά για το άθλημα, το οποίο υπηρετούμε, 
γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν κατά την ως άνω διοργάνωση. Ήτοι, συγκεκριμένη 
μερίδα αθλητών- μεταξύ των οποίων όχι μόνο βρισκόσασταν και εσείς, αλλά κατείχατε 
πρωταγωνιστικό ρόλο- κατέλαβε τον αγωνιστικό χώρο, τοποθετώντας πανό και κάποιοι εξ 
αυτών υβρίζοντας παρευρισκόμενους αθλητές, που επιθυμούσαν να αγωνιστούν και μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεργάτες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης. Ως εκ 
τούτου δημιουργήθηκε ένα χάος και παρεμποδίσθηκε όχι απλώς η ομαλή αλλά και η ίδια 
τη διεξαγωγή των αγώνων, το οποίο οδήγησε σε σοβαρά επεισόδια με αποκορύφωμα τον 
ξυλοδαρμό και τον τραυματισμό του ομοσπονδιακού προπονητή, Αμιράν Καρντάνοβ. 
 

ii] Φέρεστε να προχωρήσατε σε δολιοφθορά και καταστροφή, κατά τη διάρκεια 
των ως άνω επεισοδίων, εξοπλισμού/ υλικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης και 
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συγκεκριμένα φέρεστε να αποσυνδέσατε κάμερες οι οποίες κατέγραφαν τις παράνομες 
πράξεις σας και να σκίσατε φύλλα αγώνων.  

iii] Φέρεστε να εξυβρίσατε επανειλημμένως, πέραν των αθλητών που επιθυμούσαν 
να αγωνιστούν, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης 
τόσο κατά τη διάρκεια των ως άνω επεισοδίων, όσο και στη συνέχεια με δημόσιες 
τοποθετήσεις σας και αναρτήσεις σας στο διαδίκτυο. 

iv] Φέρεστε να προχωρήσατε σε ανάρτηση μέσω του κοινωνικού δικτύου 
«Instagram», της εταιρείας «Meta», με την οποία επιδοκιμάζατε τα ως άνω γεγονότα, 
αναφέροντας μάλιστα ψεύδη αναφορικά με τον αριθμό των αθλητών που συμμετείχε στην 
«ειρηνική αποχή». 

v] Παρουσιαστήκατε δημοσίως σε μεγάλο αριθμό τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών εκπομπών, κατά τη διάρκεια των οποίων συκοφαντήσατε την Ελληνική 
Ομοσπονδία Πάλης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δηλώσεις σας. 

 

• 28.05.2022- Εκπομπή «Open Weekend» (Open TV): «Προσπαθούν να με 
πολεμήσουν με νύχια και με δόντια». 

• 01.06.2022- Metropolis 95.5: «Η αλήθεια πάντα ενοχλεί και τους ενοχλεί 
όλους γενικότερα, ιδιαίτερα την Ομοσπονδία μας και όποιος βγαίνει να 
μιλήσει να πει τα παράπονά του, τον αποκλείουν από αγώνες και κάνουνε 
διάφορα άλλα άσχημα πράγματα», «το κάθε τι είναι αφορμή γι’ αυτούς, 
δεν θέλουν την ελληνική πάλη ν’ ανέβει, δεν θέλουνε τα μετάλλιά μας, είναι 
ξεκάθαρο πλέον το θέμα ότι απλά θέλουν να μας καταστρέψουν», «εκεί 
μέσα κάθονται ανθέλληνες, άνθρωποι που δεν θέλουνε το καλό της πάλης, 
ούτε της Ελλάδας, ούτε κανενός», «θα ‘ρθει ένας, δεν ξέρω με ποια λέξη να 
τον χαρακτηρίσω, να μου πει ότι δεν θα πάω στους αγώνες, ποιος είσαι ρε 
νούμερο, είναι παλιάνθρωποι, δεν είναι άνθρωποι, είναι ανθέλληνες», 
«όταν μου κάνεις κοινοποίηση χθες, οι παλιοψεύτες, ότι έχω ξοδέψει 150 
χιλιάρικα για τους γιατρούς του και για τους φυσικοθεραπευτές του και για 
τα συμπληρώματά του». 

• 04.06.2022- Εκπομπή «Όλα Γκουντ» (Σκάι): «Τα επίσημα ψέματα της 
Ομοσπονδίας, σας παρακαλώ, ότι αναρτεί η Ομοσπονδία είναι ψέματα», 
«Δεν θέλουν το καλό μας, δεν θέλουν να κερδίζουμε, δεν θέλουνε 
μετάλλια, όπως το αποδεικνύουν με τις πράξεις τους», «Εγώ ήμουνα με τον 
Κουγιουμτζίδη τώρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και είχαμε σκοπό να 
πάμε μαζί στους αγώνες, πάλι το τι λένε αυτοί, είναι δικό τους πρόβλημα, 
δικά τους ψέματα». 

• 05.06.2022- Εκπομπή «Τι λες τώρα» (Mega TV). Απευθυνόμενος στον 
Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, κ. Κωνσταντίνο Φάλια 
αναφέρατε τα εξής: «Μας λέει ψέματα μέσα στα μούτρα μας, μας λέει 
ψέματα αυτός ο άνθρωπος», «Ψεύτη», «Ποιος τα ‘φαγε τα 150.000 ευρώ 
να μας πει καλύτερα», «Δεν ντρέπεσαι ξεφτίλα». 

• 07.06.2022- Εκπομπή «Love It» (Σκάι): «Μιλάμε για την Ομοσπονδία μας 
που καταστρέφει αυτή τη στιγμή τα παιδιά της, δεν μπορώ να το κρύβω». 
 

vi] Στις 16.06.2022 καταθέσατε, από κοινού με άλλους αθλητές, ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Πάλης, με σωρευμένο αίτημα προσωρινής διαταγής, η οποία βρίθει 
συκοφαντικών ισχυρισμών όχι μόνο για την Ομοσπονδία αλλά και για τους συναθλητές σας. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι. 
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• Σελ. 7- 8 της ως άνω αίτησης: «Ο λόγος της αποχής αφορούσε την 
αποκατάσταση της νομιμότητας στην ΕΛΟΠ, την οποία διοικεί εν τοις 
πράγμασι, ο πρώην πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θάνος, χωρίς να έχει 
εκλεγεί, και από την οποία δεν καταβάλλονται χρήματα ούτε για τα 
εισιτήρια των αθλητών που συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις, παρότι, 
όπως πρόσφατα πληροφορηθήκαμε, υπάρχουν υπέρογκες χρεώσεις για τα 
έξοδα των αθλητών».  

• Σελ. 9: «Όμως, τελικά, στις 26/5/2022, η ΕΛΟΠ, έστειλε έγγραφό της, 
υπογεγραμμένο από τον τυπικό πρόεδρό της κ. Λεωνάκη και τον γραμματέα 
της, στο οποίο περιέχονταν αυθαιρέτως τεθέντα ονόματα στην εθνική 
ομάδα για τους Μεσογειακούς Αγώνες, σύμφωνα με προσωπικά τους 
κριτήρια, χωρίς να συντρέχει έστω για τους επιλεγέντες, το ίδιο κριτήριο για 
όλους!!!» 

• Σελ. 10: «Δηλαδή προκύπτει ότι αυτοί οι δύο, αποφάσισαν αυθαίρετα, όπως 
προκύπτει και θα εξηγήσω πιο αναλυτικά, τα ονόματα όσων ήθελαν να 
στείλουν στους Μεσογειακούς Αγώνες με μοναδικό κριτήριο τους ΑΡΕΣΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ, υπονομεύοντας την εθνική ομάδα Πάλης, και την 
δυνατότητα απόδοσής της, αν όχι διαλύοντάς την».  

• Σελ. 16: «Επίσης πλην των δύο τελευταίων, που επελέγησαν με μοναδικό 
κριτήριο ότι δεν απείχαν από το πανελλήνιο πρωτάθλημα (είναι οι 2 από 
τους 374), και επελέγησαν για να πάνε ταξιδάκι αναψυχής, και όχι για να 
συμμετάσχουν σε διεθνή αθλητική διοργάνωση με απαιτήσεις και αξιώσεις, 
όπως είναι οι Μεσογειακοί Αγώνες».  
 

• Σελ. 18: «Διότι, η ΕΟΕ εξαπατήθηκε και δεν διαπίστωσε ότι χωρίς απόφαση 
καν ΔΣ, προκρίθηκαν οι αρεστοί και αποκλείσθηκαν οι άριστοι, με κριτήρια 
που είχαν θεσπιστεί επίσης χωρίς απόφαση ΔΣ, κι ότι όλοι εμείς 
τιμωρηθήκαμε παράνομα, με ποινή αποκλεισμού μας, επίσης χωρίς 
απόφαση ΔΣ….», «Εκτός του γεγονότος το οποίο ώφειλε να έχει ελέγξει η 
ΕΟΕ, περί διοίκησης της ΕΛΟΠ, από αναρμόδιο προς τούτο πρόσωπο, 
δηλαδή τον κ. Θάνο μέσω παρένθετων προσώπων!». 

• Σελ. 19: «Διότι το γνωρίζουμε εκ των έσω ότι δεν έχει ληφθεί καμία 
απόφαση ΔΣ και δεν έχει συγκληθεί ποτέ κανένα ΔΣ, αναφορικά με το 
θέμα!!!», «Ότι δεν είμαστε αρεστοί επειδή δεν είμαστε χειραγωγούμενοι 
και διεκδικούμε την νομιμότητα, το αντιληφθήκατε από το ίδιο το έγγραφο 
του τυπικού προέδρου της ΕΛΟΠ. Ότι είμαστε οι άριστοι της πάλης εν 
Ελλάδι, το διαπιστώνετε από τις διακρίσεις μας, και την ανυπαρξία 
διακρίσεων των επιλεγέντων αθλητών».  

• Σελ. 21: «Επειδή, για την συγκρότηση της ελληνικής αποστολής στους 
Μεσογειακούς Αγώνες στις 27-30/06.2022 δεν τηρήθηκε η νόμιμη 
διαδικασία και συγκροτήθηκε αυτή αυθαιρέτως και δεν υπάρχει απόφαση 
ΔΣ προς τούτο». 

 
Δυστυχώς, η στάση αυτή, την οποία κρατήσατε κατά τη διοργάνωση του 

Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πάλης στο Κιλκίς, η ενορχήστρωση των ως άνω γεγονότων 
από μέρους σας καθώς και η μετέπειτα συμπεριφορά σας, επέφερε στην Ομοσπονδία 
ηθική και οικονομική βλάβη και σε αρκετά δυσμενή θέση τους συναθλητές σας, οι οποίοι 
επιθυμούσαν διακαώς να αγωνισθούν ώστε να κατοχυρώσουν τη θέση τους στην Εθνική 
Ομάδα Πάλης.  
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Υπενθυμίζουμε ότι, ότι ο αθλητικός νόμος 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, με το άρθρο 41ΣΤ προβλέπει βαρύτατες ποινές για βιαιοπραγίες, ή/ και απειλές 
εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός αυτών, ακόμη και στους χώρους στάθμευσης. 
Επίσης, τυποποιείται ως αδίκημα (άρθρο 41ΣΤ § 5) και η παρότρυνση, υποκίνηση, 
ενθάρρυνση ή διευκόλυνση καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως δημόσια, μεμονωμένων 
ατόμων ή οργανωμένων ομάδων προσώπων ώστε να διαπράξουν αδικήματα του ίδιου 
άρθρου. Η σημασία της διάταξης αυτής εμφαίνεται και από το γεγονός ότι με το άρθρο 4 § 
6 του Ν. 4908/2022 απαγορεύτηκε η οποιαδήποτε μετατροπή της στερητικής της 
ελευθερίας ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, καθώς και η αναστολή εκτέλεσης 
αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. ΠΚ.  

Πολλώ δε μάλλον, σε συνέχεια της έξαρσης της βίας με αφορμή αθλητικές 
εκδηλώσεις ή με αθλητικό υπόβαθρο, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέδωσε τη με 
αριθμό πρωτοκόλλου 1214/04.02.2022 εγκύκλιο προς του κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της 
Χώρας, με την οποία μεταξύ άλλων τους ανέφερε ότι επιβάλλεται η απαρέγκλιτη εφαρμογή 
του άρθρου 41ΣΤ § 5 του αθλητικού νόμου (παρότρυνση, υποκίνηση κλπ.) σε κάθε 
περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοιου είδους αξιόποινη συμπεριφορά, τελούμενη από 
οποιονδήποτε  και τους κάλεσε να επιβάλλεται η προσήκουσα αξιολόγηση κάθε άλλης 
αξιόποινης συμπεριφοράς που συμβάλλει στην αθλητική βία.  

Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 5 του ισχύοντος Καταστατικού της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Πάλης καλείσθε έως την Δευτέρα 16/09/2022 και ώρα 13.00μ.μ. να 
αποστείλετε την έγγραφη απολογία σας στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης 
για τη φερόμενη παραβίαση του άρθρου 10 § 4 και του άρθρου 24 του Καταστατικού της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, αλλά και για το γεγονός ότι με τη συμπεριφορά σας 
προσβάλλετε την ίδια την Ομοσπονδία, τα θεσμικά της όργανα, τους συναθλητές σας και 
δυσφημείτε αδιάκοπα το άθλημα της Πάλης. 

Επειδή η ως άνω περιγραφόμενη συμπεριφορά σας αντίκειται στον Αθλητικό Νόμο, 
στο Καταστατικό της ΕΛΟΠ αλλά και στον Ποινικό Κώδικα.  

Επειδή όπως πολύ καλά γνωρίζετε τόσο το αίτημα προσωρινής διαταγής όσο και η 
κύρια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που καταθέσατε ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, έχουν απορριφθεί στο σύνολό τους. 

Επειδή ουδέποτε διεπράχθησαν οι παρανομίες που προσάπτετε στην Ελληνική 
Ομοσπονδία Πάλης, αλλά αντίθετα το ισχύον Καταστατικό μας είναι απολύτως 
εναρμονισμένο με τον αθλητικό νόμο και η ίδια δρα και λειτουργεί σύμφωνα με αυτό.  

Επειδή η πορεία της Ομοσπονδίας, το κύρος και η τιμή των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας των σωματείων- μελών, των 
εκπροσώπων αλλά και των συναθλητών σας, δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, 
οι οποίες αποτελούν συγχρόνως και αξιόποινες πράξεις.  

Επειδή τέτοιου είδους συμπεριφορές θίγουν το άθλημα, τα θεσμικά όργανα, την 
τιμή και την υπόληψη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, των μελών του Διοικητικού της 
Συμβουλίου, τα σωματεία- μέλη της, τους κανόνες δεοντολογίας του αθλητισμού και τις 
αρχές του φιλάθλου πνεύματος, θεωρούνται ανεπίτρεπτες και μη ανεκτές.  

 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ  

Καλείστε κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Πάλης, η οποία ελήφθη  κατά τη συνεδρίασή του υπ’αρ. 20 στις 25/05/2022, 
όπως απολογηθείτε εγγράφως (μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην ηλεκτρονική της 
διεύθυνση: info@eofp.gr, υπόψη της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Πάλης κατά το άρθρο 22 § 5 του ισχύοντος Καταστατικού της, έως την Δευτέρα 16/09/2022 
και ώρα 13.00 μ.μ. 
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναγιγνώσκει τις έγγραφες απολογίες των 

παραπάνω αθλητών/τριών, οι οποίες επισυνάπτονται. 
 

 
Απόφαση: 
Τα μέλη της Πειθαρχικής επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Αφενός τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την διάρκεια του Πανελληνίου 
πρωταθλήματος πάλης στο Κιλκίς 21-22/5/2022 και αφετέρου αυτών που 
ακολούθησαν . 

2. Τις κλήσεις σε έγγραφη  απολογία των παραπάνω αθλητών/τριών σύμφωνα με 
την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, η 
οποία ελήφθη  κατά τη συνεδρίασή του υπ’αρ. 20 στις 25/05/2022, 

3. Τις έγγραφες απολογίες των παραπάνω αθλητών/τριών. 
4. Το άρθρο 30 του Καταστατικού 

 
Αποφασίζουν και εισηγούνται προς το ΔΣ της ΕΛ.Ο.Π. ως πειθαρχικές ποινές τα κάτωθι: 
 
-Την απαλλαγή λόγω μη συμμετοχής τους ή ειλικρινής μεταμέλειας για τα ως άνω γεγονότα 

των αθλητών/τριών : 

 
Αγγελίδης Διονύσιος, Παναθηναϊκός ΑΟ 

       Βάχλας Αλέξανδρος, Παναθηναϊκός ΑΟ 
       Ερωτοκρίτου Ερωτόκριτος, Παναθηναϊκός ΑΟ 

Κοσσόβας Γεράσιμος, Παναθηναϊκός ΑΟ 
Παυλερός Χρήστος, Παναθηναϊκός ΑΟ 
Τζόγκας Αλέξανδρος, Παναθηναϊκός ΑΟ 
Χριστοδούλης Γεώργιος, Παναθηναϊκός ΑΟ 
Χριστοδούλης Ελευθέριος, Παναθηναϊκός ΑΟ 
Μουζενίδης Αλέξανδρος, ΠΣ Ευκαρπία 
Παγκαλίδης Ηλίας, ΑΣ ΠΑΟΚ 
Ραπτόπουλος Χαράλαμπος, ΑΟ Λεωντίδες 
Χατσατούροβ Χρήστος, ΑΟ Λεωντίδες 
 

-Ως πειθαρχική ποινή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ 5 του Καταστατικού της ΕΛΟΠ 

την έγγραφη επίπληξη στους αθλητές/τριες: 

 
Κούκλαρης Άγγελος, ΠΣ Ευκαρπία   
Χατζηνικολάου Αναστάσιος, ΠΣ Πρωτέας 
Πλευρίτης Χρήστος, ΠΣ Πρωτέας 
Παπαδόπουλος Δημήτριος, ΠΣ Ηρακλής Περιστερίου 
Ιωσηφίδης  Νικόλαος,  ΠΣ Ολυμπιακή Φλόγα Ξάνθης 

 
-Ως πειθαρχική ποινή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ 5 του Καταστατικού της ΕΛΟΠ 

τον αποκλεισμό από οποιονδήποτε αγώνα τελούμενο υπό την αιγίδα της ΕΛΟΠ για ένα (1) 

χρόνο με  αναστολή στους αθλητές/τριες: 
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1. Χαντζαρίδου Θεοδώρα-Μαρία, ΓΟ Ευόσμου 
2. Χαντζαρίδου Ελένη-Άννα, ΓΟ Ευόσμου 
3. Τσεκερίδου Ευτυχία, ΓΟ Ευόσμου 
4. Φωτιάδης Σταύρος, ΓΟ Ευόσμου 
5. Σωτηριάδης Κυριάκος, ΓΟ Ευόσμου 
6. Κρουσταλλίδης Γρηγόριος, ΓΟ Ευόσμου 
7. Μούχα Δήμητρα, ΓΟ Ευόσμου 
8. Μαλλίνης Ανδρέας, ΓΟ Ευόσμου 
9. Καραγκιοζίδης Κοσμάς, ΓΟ Ευόσμου 
10. Γκιβιζίνης Δημήτριος, ΓΟ Ευόσμου 
11. Δεμιρκάν Φίλιππος, ΑΟ Λεωντίδες 
12. Ζεϊτινίδης Αναστάσιος, ΑΟ Λεωντίδες 
13. Ιωσηφίδης Νικόλαος, ΑΟ Λεωντίδες 
14. Καλαϊδόπουλος Νικόλαος, ΑΟ Λεωντίδες 
15. Χατσατούροβ Παύλος, ΑΟ Λεωντίδες 
16. Βασιλειάδης Ελευθέριος, ΑΣ ΠΑΟΚ 
17. Ζουρνατσίδης Κυριάκος, ΑΣ ΠΑΟΚ 
18. Θεοδωράκης Χρήστος, ΑΣ ΠΑΟΚ 
19. Κοντοβουνήσιος Γρηγόριος, ΑΣ ΠΑΟΚ 
20. Λιγκοβανλής Σωτήριος, ΑΣ ΠΑΟΚ 
21. Μουρτίδης Οδυσσέας, ΑΣ ΠΑΟΚ 
22. Ξούρας Αρχοντής, ΑΣ ΠΑΟΚ 
23. Ξούρας Παύλος, ΑΣ ΠΑΟΚ 
24. Ξούρας Σταύρος, ΑΣ ΠΑΟΚ 
25. Παπαχατζής Βασίλειος, ΑΣ ΠΑΟΚ 
26. Πασχαλίδης Γεώργιος, ΑΣ ΠΑΟΚ 
27. Σωτηριάδης Γεώργιος, ΑΣ ΠΑΟΚ 
28. Σωτηριάδης Αβραάμ, ΑΣ ΠΑΟΚ 
29. Σωτηριάδης Δημήτριος, ΑΣ ΠΑΟΚ 
30. Τσαμπισβίλι Λεωνίδας, ΑΣ ΠΑΟΚ 
31. Αλεξανδρίδης Ηρακλής,ΠΣ Ευκαρπία 
32. Γκριγκοριάν Ναρέκ,ΠΣ Ευκαρπία 
33. Καλαϊτζίδης Στυλιανός,ΠΣ Ευκαρπία 
34. Καρυπίδης Γενάδιος,ΠΣ Ευκαρπία 
35. Κοτανίδης Γεώργιος,ΠΣ Ευκαρπία 
36. Κοτανίδης Ηλίας,ΠΣ Ευκαρπία 
37. Κυριακίδης Θεόδωρος,ΠΣ Ευκαρπία 
38. Λαζίδης Χριστόφορος, ΠΣ Ευκαρπία 
39. Μακρυγιάννης Ιωάννης,ΠΣ Ευκαρπία 
40. Μακρυγιάννης Νικόλαος,ΠΣ Ευκαρπία 
41. Μαραντίδης Ηλίας,ΠΣ Ευκαρπία 
42. Μαρτίδης Αλέξανδρος,ΠΣ Ευκαρπία 
43. Μπλιάτζε Γκιβί,ΠΣ Ευκαρπία 
44. Νταμοτσίδου Νικολέτα,ΠΣ Ευκαρπία 
45. Παπαδόπουλος Δημήτριος, ,ΠΣ Ευκαρπία 
46. Σαμανίδης Αλέξανδρος,ΠΣ Ευκαρπία 
47. Σαρίδης Ρολάνδος,ΠΣ Ευκαρπία 
48. Τσαντικίδης Αλέξανδρος,ΠΣ Ευκαρπία 
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Και σε περίπτωση υποτροπής οριστική διαγραφή από το μητρώο της ΕΛΟΠ. 
 
 
 
-Ως πειθαρχική ποινή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ 5 του Καταστατικού της ΕΛΟΠ 

τον αποκλεισμό από οποιονδήποτε αγώνα τελούμενο υπό την αιγίδα της ΕΛΟΠ για δύο (2) 

χρόνια με αναστολή στους αθλητές/τριες: 

 
1. Ιωακειμίδης Γεώργιος, ΑΣ Πολυνίκης Ταύρου 
2. Ιωακειμίδης Παναγιώτης, ΑΣ Πολυνίκης Ταύρου 
3. Καψάλος Εμμανουήλ, ΑΣ Πολυνίκης Ταύρου 
4. Σαββουλίδης Γεώργιος, ΑΣ Πολυνίκης Ταύρου 
5. Σαββουλίδης Χρήστος, ΑΣ Πολυνίκης Ταύρου 
6. Χαφουσίδου Αναστασία, ΑΣ Πολυνίκης Ταύρου 
7. Ιωσηφίδης Μιχάλης, ΑΟ Λεωντίδες 
8. Κεσίδης Λαοκράτης ΑΣ.ΠΑΟΚ 
9. Μαρτίδης Ιωάννης Π.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 
10. Παπαδάτος Αλέξανδρος ΑΣ ΠΑΟΚ 
 
Και σε περίπτωση υποτροπής οριστική διαγραφή από το μητρώο της ΕΛΟΠ. 
 
 

Ως πειθαρχική ποινή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ 5 του Καταστατικού της ΕΛΟΠ 

τον αποκλεισμό από οποιονδήποτε αγώνα τελούμενο υπό την αιγίδα της ΕΛΟΠ για ένα (1) 

χρόνο χωρίς αναστολή στους αθλητές: 

 

1. Μπινενμπάουμ Κύριλλο ΑΣ Πολυνίκη Ταύρου 

2. Ξενίδη Τιμοφέϊ ΑΣ Πολυνίκη Ταύρου 

 

Και σε περίπτωση υποτροπής οριστική διαγραφή από το μητρώο της ΕΛΟΠ. 
 
Ως πειθαρχική ποινή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ 5 του Καταστατικού της ΕΛΟΠ 

τον αποκλεισμό από οποιονδήποτε αγώνα τελούμενο υπό την αιγίδα της ΕΛΟΠ για 

δεκαοκτώ (18) μήνες χωρίς αναστολή στον αθλητή: 

 

1. Τσεκερίδη Δημήτριος ΑΣ ΠΑΟΚ 
 

Και σε περίπτωση υποτροπής οριστική διαγραφή από το μητρώο της ΕΛΟΠ. 
 

Ως πειθαρχική ποινή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 5 του Καταστατικού της ΕΛΟΠ 

τον αποκλεισμό  από οποιαδήποτε αγωνιστική ή άλλη δραστηριότητα τελούμενη υπό την 
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αιγίδα της ΕΛΟΠ ή με την έγκριση αυτής για δύο (2) χρόνια χωρίς αναστολή και παραπομπή 

του φακέλου στην επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας της ΕΟΕ στους 

αθλητές: 

1. Μανουηλίδη Πέτρο ΑΣ ΠΑΟΚ 

2. Πιλίδη Γεώργιος  ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 
Και σε περίπτωση υποτροπής οριστική διαγραφή από το μητρώο της ΕΛΟΠ. 

 
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Φάλιας ενημερώνει τα μέλη για τις 
κλήσεις σε έγγραφες εξηγήσεις των σωματείων στα οποία ανήκουν το σύνολο των 
παραπάνω αθλητών/τριων: 

 
 
ΠΣ Ευκαρπία 
ΠΣ Πρωτέας Χαλκιδικής 
ΓΟ Ευόσμου Μακεδόνες 
ΠΣ Ολυμπιακή Φλόγας 
ΠΣ Ηρακλής Περιστερίου 
ΑΟ Λεωντίδες 
Παναθηναϊκός ΑΟ 
ΑΣ Πολυνίκης Ταύρου 
Μέγας Αλέξανδρος 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
 

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, η οποία εδρεύει στα Άνω 
Λιόσια Αττικής, επί της οδού Αρτάκης και Λόρδου Βύρωνος, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 

 
Καλείστε να αποστείλετε εγγράφως τις απόψεις σας για τη συμμετοχή αθλητών του 
σωματείου σας στα όσα θλιβερά συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος Πάλης, το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης στο 
Κιλκίς κατά τις ημερομηνίες 21 και 22 Μαΐου 2022, το οποίο αποτελούσε κριτήριο για την 
επιλογή των αθλητών για την συμμετοχή τους στους Μεσογειακούς Αγώνες και το 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έτους 2022.  
Ειδικότερα αθλητές του σωματείου σας φέρονται να συμμετείχαν στα καθόλου τιμητικά για 
το άθλημα, το οποίο υπηρετούμε, γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν κατά την ως άνω 
διοργάνωση. Ήτοι, συγκεκριμένη μερίδα αθλητών κατέλαβε τον αγωνιστικό χώρο, 
τοποθετώντας πανό και ως εκ τούτου δημιουργήθηκε ένα χάος και παρεμποδίσθηκε όχι 
απλώς η ομαλή αλλά και η ίδια τη διεξαγωγή των αγώνων, το οποίο οδήγησε σε σοβαρά 
επεισόδια με αποκορύφωμα τον ξυλοδαρμό και τον τραυματισμό του ομοσπονδιακού 
προπονητή, Αμιράν Καρντάνοβ. 
 

Δυστυχώς, η στάση αυτή, την οποία κρατήσαν αθλητές σας κατά τη διοργάνωση 
του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πάλης στο Κιλκίς, επέφερε στην Ομοσπονδία ηθική και 
οικονομική βλάβη, επέφερε επίσης οικονομική βλάβη στα σωματεία και έφεραν  σε αρκετά 
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δυσμενή θέση τους συναθλητές τους, οι οποίοι επιθυμούσαν διακαώς να αγωνισθούν ώστε 
να κατοχυρώσουν τη θέση τους στην Εθνική Ομάδα Πάλης.  

Υπενθυμίζουμε ότι,  ο αθλητικός νόμος 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, με το άρθρο 41ΣΤ προβλέπει βαρύτατες ποινές για βιαιοπραγίες, ή/ και απειλές 
εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός αυτών, ακόμη και στους χώρους στάθμευσης. 
Επίσης, τυποποιείται ως αδίκημα (άρθρο 41ΣΤ § 5) και η παρότρυνση, υποκίνηση, 
ενθάρρυνση ή διευκόλυνση καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως δημόσια, μεμονωμένων 
ατόμων ή οργανωμένων ομάδων προσώπων ώστε να διαπράξουν αδικήματα του ίδιου 
άρθρου. Η σημασία της διάταξης αυτής εμφαίνεται και από το γεγονός ότι με το άρθρο 4 § 
6 του Ν. 4908/2022 απαγορεύτηκε η οποιαδήποτε μετατροπή της στερητικής της 
ελευθερίας ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, καθώς και η αναστολή εκτέλεσης 
αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. ΠΚ.  

Πολλώ δε μάλλον, σε συνέχεια της έξαρσης της βίας με αφορμή αθλητικές 
εκδηλώσεις ή με αθλητικό υπόβαθρο, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέδωσε τη με 
αριθμό πρωτοκόλλου 1214/04.02.2022 εγκύκλιο προς του κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της 
Χώρας, με την οποία μεταξύ άλλων τους ανέφερε ότι επιβάλλεται η απαρέγκλιτη εφαρμογή 
του άρθρου 41ΣΤ § 5 του αθλητικού νόμου (παρότρυνση, υποκίνηση κλπ.) σε κάθε 
περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοιου είδους αξιόποινη συμπεριφορά, τελούμενη από 
οποιονδήποτε  και τους κάλεσε να επιβάλλεται η προσήκουσα αξιολόγηση κάθε άλλης 
αξιόποινης συμπεριφοράς που συμβάλλει στην αθλητική βία.  
 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ  
Καλείστε κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Πάλης, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του υπ’αρ. 20 στις 25/05/2022, 
όπως αποστείλετε εγγράφως τις απόψεις σας (μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην 
ηλεκτρονική της διεύθυνση: info@eofp.gr , υπόψη της Πειθαρχικής Επιτροπής της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης κατά το άρθρο 22 § 5 του ισχύοντος Καταστατικού της, έως 
την Παρασκευή 09/09/2022  και ώρα 15.00 μ.μ. 

 

 

 

Την κλήση σε έγγραφες εξηγήσεις του σωματείου ΑΣ ΠΑΟΚ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, η οποία εδρεύει στα Άνω 
Λιόσια Αττικής, επί της οδού Αρτάκης και Λόρδου Βύρωνος, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 
 
 Καλείστε να αποστείλετε εγγράφως τις απόψεις σας για τη συμμετοχή αθλητών του 
σωματείου σας στα όσα θλιβερά συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος Πάλης, το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης στο 
Κιλκίς κατά τις ημερομηνίες 21 και 22 Μαΐου 2022, το οποίο αποτελούσε κριτήριο για την 
επιλογή των αθλητών για την συμμετοχή τους στους Μεσογειακούς Αγώνες και το 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έτους 2022. 
Ειδικότερα αθλητές του σωματείου σας φέρονται να συμμετείχαν στα καθόλου τιμητικά για 
το άθλημα, το οποίο υπηρετούμε, γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν κατά την ως άνω 
διοργάνωση. Ήτοι, συγκεκριμένη μερίδα αθλητών κατέλαβε τον αγωνιστικό χώρο, 
τοποθετώντας πανό και ως εκ τούτου δημιουργήθηκε ένα χάος και παρεμποδίσθηκε όχι 
απλώς η ομαλή αλλά και η ίδια τη διεξαγωγή των αγώνων, το οποίο οδήγησε σε σοβαρά 
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επεισόδια με αποκορύφωμα τον ξυλοδαρμό και τον τραυματισμό του ομοσπονδιακού 
προπονητή, Αμιράν Καρντάνοβ. 

Δυστυχώς, η στάση αυτή, την οποία κρατήσαν αθλητές σας κατά τη διοργάνωση 
του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πάλης στο Κιλκίς, επέφερε στην Ομοσπονδία ηθική και 
οικονομική βλάβη, επέφερε επίσης οικονομική βλάβη στα σωματεία και έφερε σε αρκετά 
δυσμενή θέση τους συναθλητές τους, οι οποίοι επιθυμούσαν διακαώς να αγωνισθούν ώστε 
να κατοχυρώσουν τη θέση τους στην Εθνική Ομάδα Πάλης.  
             Επιπρόσθετα για την παρελκυστική συμπεριφορά που οδήγησε στην προσωρινή 
διακοπή των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος U15 στα Τρίκαλα στην κατηγορία 
των 85 κιλών Ελληνορωμαϊκής  Πάλης μεταξύ των αθλητών Ξούρα Άγγελου και  Ζωσιμίδη 
Ιωάννη, από τον συνοδό και πατέρα  αθλητή του συλλόγου σας, ο οποίος εισήλθε στον 
αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του αγώνα, επιτέθηκε φραστικά 
κατά του ιατρού και των διαιτητών των αγώνων και στην συνέχεια μετέβη στο τραπέζι όπου 
καθόταν ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΠ και  με απειλητικό ύψος, χτυπώντας το χέρι 
στο τραπέζι εκστόμισε την φράση «τα έχετε κάνει όλα μπουρδέλο». 

Υπενθυμίζουμε ότι,  ο αθλητικός νόμος 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, με το άρθρο 41ΣΤ προβλέπει βαρύτατες ποινές για βιαιοπραγίες, ή/ και απειλές 
εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός αυτών, ακόμη και στους χώρους στάθμευσης. 
Επίσης, τυποποιείται ως αδίκημα (άρθρο 41ΣΤ § 5) και η παρότρυνση, υποκίνηση, 
ενθάρρυνση ή διευκόλυνση καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως δημόσια, μεμονωμένων 
ατόμων ή οργανωμένων ομάδων προσώπων ώστε να διαπράξουν αδικήματα του ίδιου 
άρθρου. Η σημασία της διάταξης αυτής εμφαίνεται και από το γεγονός ότι με το άρθρο 4 § 
6 του Ν. 4908/2022 απαγορεύτηκε η οποιαδήποτε μετατροπή της στερητικής της 
ελευθερίας ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, καθώς και η αναστολή εκτέλεσης 
αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. ΠΚ.  

Πολλώ δε μάλλον, σε συνέχεια της έξαρσης της βίας με αφορμή αθλητικές 
εκδηλώσεις ή με αθλητικό υπόβαθρο, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέδωσε τη με 
αριθμό πρωτοκόλλου 1214/04.02.2022 εγκύκλιο προς του κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της 
Χώρας, με την οποία μεταξύ άλλων τους ανέφερε ότι επιβάλλεται η απαρέγκλιτη εφαρμογή 
του άρθρου 41ΣΤ § 5 του αθλητικού νόμου (παρότρυνση, υποκίνηση κλπ.) σε κάθε 
περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοιου είδους αξιόποινη συμπεριφορά, τελούμενη από 
οποιονδήποτε  και τους κάλεσε να επιβάλλεται η προσήκουσα αξιολόγηση κάθε άλλης 
αξιόποινης συμπεριφοράς που συμβάλλει στην αθλητική βία.  
 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ 
Καλείστε κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Πάλης, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του υπ’αρ. 20 στις 25/05/2022, 
όπως αποστείλετε εγγράφως τις εξηγήσεις σας (μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην 
ηλεκτρονική της διεύθυνση: info@eofp.gr , υπόψη της Πειθαρχικής Επιτροπής της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης σύμφωνα με το άρθρο 22 § 5 του ισχύοντος Καταστατικού 
της  Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, έως την Παρασκευή 09/09/2022  και ώρα 15.00 μ.μ. 

 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναγιγνώσκει τις έγγραφες εξηγήσεις των κάτωθι 
σωματείων στα οποία ανήκουν το σύνολο των παραπάνω αθλητών/τριων οι οποίες 
επισυνάπτονται. 

 
Απόφαση: 
Τα μέλη της Πειθαρχικής επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Αφενός τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την διάρκεια του Πανελληνίου 
πρωταθλήματος πάλης στο Κιλκίς 21-22/5/2022. 
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2. Τις κλήσεις σε έγγραφες εξηγήσεις των σωματείων σύμφωνα με την απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, η οποία ελήφθη  
κατά τη συνεδρίασή του υπ’αρ. 20 στις 25/05/2022, 

3. Τις έγγραφες εξηγήσεις των παραπάνω σωματείων. 
4. Το άρθρο 30 του Καταστατικού 

 
Αποφασίζουν και εισηγούνται προς το ΔΣ της ΕΛ.Ο.Π. ως πειθαρχικές ποινές τα κάτωθι: 
 
Το σωματείο Παναθηναϊκός ΑΟ απαλλάσσεται λόγω μη συμμετοχής των αθλητών του στα 
γεγονότα. 
 
 Για τα σωματεία: 

ΠΣ Πρωτέας Χαλκιδικής 
ΓΟ Ευόσμου Μακεδόνες 
ΠΣ Ολυμπιακή Φλόγας 
ΠΣ Ηρακλής Περιστερίου 
ΑΟ Λεωντίδες 
ΑΣ Πολυνίκης Ταύρου 
Μέγας Αλέξανδρος 

 
Χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ έκαστο. 
 
Για τα σωματεία: 

ΠΣ Ευκαρπία 
ΑΣ ΠΑΟΚ 
 

Χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ έκαστο. 
 
Μετά ταύτα μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το 
παρόν πρακτικό 
 

Ο Πρόεδρος 

Κωνσταντίνος Φάλιας 

Τα μέλη 

Αλέξανδρος Νίτσιος                                                 Γεώργιος Γαρδεράκης 
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