
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΑΛΗΣ
Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων
133 43  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Υπ’ Αριθμόν 23
στις  3 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 16.00 μ.μ. 

Παρόντες:  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Ξενοφώντας,  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Νικόλαος,  ΒΕΚΡΗΣ
Παναγιώτης, ΓΑΡΔΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος, ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ Νικόλαος, ΘΑΝΟΣ Κωνσταντίνος,
ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  Δημήτριος,  ΛΕΩΝΑΚΗΣ  Στέργιος,  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ  Μύρων,
ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ Δημήτριος, ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γεώργιος

Aπόντες:  ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος,  ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ Φανούριος,  ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΟΣ
Νιάρχος, ΜΠΟΥΓΑΣ Νικόλαος

Διαπιστωμένης  της  απαρτίας  (παρόντα  11  από  τα  15  μέλη),  από  τον   Γενικό
Γραμματέα της ΕΟΦΠ κ. Ξενοφώντα Αθανασίου αρχίζει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση αποφάσεων Επιτροπής Μεταγραφών για το έτος 2014.
2. Λήψη απόφασης για την Α’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΕΟΦΠ

έτους 2014.
3. Τεχνικά.
4. Ανακοινώσεις - Αλληλογραφία
5. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών παρούσης συνεδρίασης.

……………

Θέμα 1ο: Επικύρωση απόφασης Επιτροπής Μεταγραφών για το έτος 2014

Ο Πρόεδρος της επιτροπής μεταγραφών κ. Στέργιος Λεωνάκης εισηγείται στο σώμα
τις αποφάσεις της επιτροπής Μεταγραφών που εκδόθηκαν σε συνεδρίασή της στις
03/12/2014, επί αντιστοίχων αιτήσεων μεταγραφής αθλητών-τριών αριθμού - 137 -
εκ των οποίων εγκρίθηκαν - 132 -, ως τον επισυναπτόμενο εις το παρόν πρακτικό
πίνακα. 

Απόφαση:

Έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Καταστατικού και τους Κανονισμούς της ΕΟΦΠ, το
ΔΣ ομόφωνα επικυρώνει τις αποφάσεις της Επιτροπής Μεταγραφών που εκδόθηκαν
σε  συνεδρίασή  της  στις  03/12/2014,  επί  αντιστοίχων  αιτήσεων  μεταγραφής
αθλητών-τριών  αριθμού  -  137  -  εκ  των  οποίων  εγκρίθηκαν  -  132  -,  ως  τον
επισυναπτόμενο εις το παρόν πρακτικό πίνακα. 
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Θέμα  2ο:  Λήψη  απόφασης  για  την  Α’  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  της
ΕΟΦΠ έτους 2014.

Ο  Ταμίας της Ομοσπονδίας κ. Νίκος Ασημακόπουλος διαβάζει  στα μέλη  αναλυτικά
τον  πίνακα της  Α΄  Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2014,
κατά  κωδικούς  και  την  εισηγητική  έκθεση  και  ζητά  την  έγκρισή  τους.  O
προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο σύνολό του στα 1.128.019,00 € σε σχέση με
τον ήδη εγκριμένο 1.121.000,00 €.

 
Απόφαση:      
Το ΔΣ εγκρίνει  ομόφωνα την  εισήγηση και  τον  πίνακα της  Α’  αναμόρφωσης,  τα
οποία  επισυνάπτονται  στο  τέλος  παρόντος  πρακτικού  και  εξουσιοδοτεί  το
Προεδρείο της ΕΟΦΠ να στείλει σχετική ενημέρωση στην ΓΓΑ.

Θέμα 3ο : Τεχνικά

Ο  Πρόεδρος  της  Τεχνικής  Επιτροπής  της  ΕΟΦΠ  κ.  Δημήτρης  Τραμπάκουλας,
εισηγείται  στο  σώμα τις  αποφάσεις  της  επιτροπής  κατά τη  συνεδρίασή της  στις
28/11/2014.

Απόφαση:      
Μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν το άρθρο 24 του Καταστατικού
και  των  Κανονισμών  της  ΕΟΦΠ,  το  ΔΣ  αποφασίζει  και  εγκρίνει  το  πρακτικό
συνεδρίασης της Τεχνικής Επιτροπής στις 28/11/2014, το οποίο επισυνάπτεται στο
τέλος του παρόντος πρακτικού.

Θέμα 4ο: Ανακοινώσεις - Αλληλογραφία

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Ξενοφών Αθανασίου ενημερώνει τα μέλη για επιστολή του
Ειρηνοδικείου  Αχαρνών  –  Τμήμα  Προανάκρισης  υπ’αρ.  790/14-25/11/2014,
αναφορικά  με  εισαγγελική  παραγγελία   με  αρ.  ΕΓ  14-14/46  του  Εισαγγελέα
Πλημ/κων Αθηνών, με την οποία μας ζητάει:

1. Την  γνωστοποίηση  στοιχείων  επιχορήγησης  σχολής  διαιτησίας  ποσού
15.000,00 € από τον κρατικό προϋπολογισμό της ΕΟΦΠ έτους 2012.

2. Παραθέτει λίστα με σωματεία πάλης για τα οποία  ζητάει να του γνωρίζουμε
εάν  υπάρχουν  και  να  αποστείλουμε  σχετικές  βεβαιώσεις  μαζί  με  τα
καταστατικά  ιδρύσεώς  τους  και  αν  έχουν  αναπτύξει  δραστηριότητα,
συμμετοχή σε αγώνες κοκ.

3. Ζητάει  γνωστοποίηση   πλήρων  στοιχείων  του  Προέδρου  της  ΕΟΦΠ  κ.
Κωνσταντίνου  Θάνου,  του  Προέδρου  της  ΚΕΔ  κ.  Φανούριου  Μπατζακίδη
καθώς και του Ταμία κ. Νικόλαου Ασημακόπουλου.
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Απόφαση:   

Μετά από διαλογική συζήτηση, το ΔΣ αποφασίζει και εξουσιοδοτεί το Προεδρείο
της ΕΟΦΠ για την έγκαιρη αποστολή των παραπάνω στοιχείων στο Ειρηνοδικείο
Αχαρνών και την ενημέρωση των μελών για την πορεία της υπόθεση σε επόμενο ΔΣ.

Θέμα 5ο: Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών παρούσης συνεδρίασης.

 Ο Γενικός Γραμματέας κ. Ξενοφών Αθανασίου διαβάζει τα πρακτικά της παρούσης
συνεδρίασης και ζητάει την έγκρισή τους από το σώμα.

Απόφαση:      

Το ΔΣ αποφασίζει και εγκρίνει δια της υπογραφής του το παρόν πρακτικό.
Τέλος εγκρίνονται όλες οι ενέργειες της Γραμματείας μέχρι σήμερα. 

     Ο Πρόεδρος                                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

ΘΑΝΟΣ Κωνσταντίνος                                                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Ξενοφών

Τα Mέλη:

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Νικόλαος                                                  

ΒΕΚΡΗΣ  Παναγιώτης                                                                        

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Μύρων                                                                        ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γεώργιος

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ Δημήτριος                                                             ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

ΓΑΡΔΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος                                                                      ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ Νικόλαος

ΛΕΩΝΑΚΗΣ Στέργιος

        

ΑΔΑ: ΒΜΩ2469ΗΙ1-66Ι


		2015-09-08T12:32:41+0300
	Athens




