
ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKTAKTHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 6 της 12/07/2020

Την  Κυριακή  12  Ιουλίου  2020  και  ώρα  11:00,  κατόπιν  προσκλήσεως  του  Προέδρου  κ.
Αλέξανδρου Αθανασιάδη, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το ΔΣ, στη Νεάπολη Λακωνίας. 

Παρόντες: Διαδικτυακά ο Πρόεδρος Α. Αθανασιάδης και το μέλος Ν. Δελημπαλταδάκης και με
φυσική παρουσία η Αντιπρόεδρος Λ. Μαμιδάκη, ο Γ. Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Αν.
Φράγκος. Παρόντες επίσης η κα Μανούση, η κα Γαβριήλ και ο κ. Μπούρας.

ΘΕΜΑΤΑ: 

1.  Παροχή ειδικής  εντολής  και  πληρεξουσιότητας  στον  δικηγόρο  Αθηνών  Παναγιώτη

Στελιάκη του Γεωργίου (ΑΜΔΣΑ 13990) κάτοικο  Αθηνών,  οδός  Σίνα αριθμ.  38, προκειμένου,

ενεργώντας  στο  όνομα,  κατ΄ εντολή  και  για  λογαριασμό της Ομοσπονδίας με την επωνυμία

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΜΠΡΙΤΖ»  καθώς  και  για  λογαριασμό  εκάστου  των  μελών  του

διοικητικού  συμβουλίου  αυτής  ατομικά  α)  παρασταθεί  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Αθηνών  ή

οποιουδήποτε άλλου αρμοδίου Δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της από 22-6-2020 με γενικό αριθμό

κατάθεσης  32217/26-6-2020  και  ειδικό  αριθμό  κατάθεσης  1753/26-6-2020  αγωγής  του

Κωνσταντίνου Παπαζήση του Κυριαζή η οποία κατατέθηκε ενώπιον του άνω Δικαστηρίου στις 26-6-

2020  και  στρέφεται  κατά  απάντων  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ε.Ο.Μ.,  ή

οποιαδήποτε μετ’ αναβολή αυτής συζήτηση,  καθώς και όπως υπογράφει, καταθέτει και κοινοποιεί,

δίνοντας εντολή σε δικαστικό επιμελητή, κάθε είδους δικόγραφα και εισαγωγικά της δίκης έγγραφα,

υποβάλλει  υπομνήματα,  καταθέτει  προτάσεις,  προσθήκη-αντίκρουση  και  κάθε  σχετικό  έγγραφο,

λαμβάνει πλήρη γνώση του φακέλου της δικογραφίας, λαμβάνει αντίγραφα των σχετικών εγγράφων

και προτάσεων,  υποβάλλει ενστάσεις,  αντενστάσεις  και ισχυρισμούς,  προσβάλλει έγγραφα ως μη

γνήσια ή πλαστά, προτείνει, εξαιρεί, καλεί και εξετάζει μάρτυρες και κοινοποιεί κλήσεις για ένορκη

εξέταση μαρτύρων, ενεργώντας όλες τις εκ του νόμου διαδικαστικές ενέργειες, παρίσταται ενώπιον

του αρμοδίου Ειρηνοδίκη ή ορισθησομένου συμβολαιογράφου κατά τη λήψη ένορκης βεβαίωσης

μάρτυρα, παρίσταται ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο που θα οριστεί για την

αντίκρουση της ως άνω αγωγής, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο που ήθελε αυτή τυχόν

αναβληθεί ή παραπεμφθεί,  παραιτείται  από το δικόγραφο ή το δικαίωμα της αγωγής, από όλη ή

μέρος της δίκης, συμβιβάζεται δικαστικώς ή και εξωδίκως και υπογράφει την πράξη δικαστικού ή

εξώδικου συμβιβασμού, ασκεί όλα τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως που θα

εκδοθεί και γενικά όπως ενεργεί κάθε τι που χρειάζεται για την εκδίκαση και αντίκρουση της ως άνω

αγωγής ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα. 
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β)  λαμβάνει  αντίγραφα της  σχηματισθείσης  ποινικής  δικογραφίας  της υπόθεσης με  ΑΒΜ

Ε2020/2512  που  έχει  υποβληθεί  ενώπιον  του  κ.  Εισαγγελέως  Πλημμελειοδικών  Αθηνών  με

κατηγορούμενους άπαντα τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Μ. για τα αδικήματα της

εξύβρισης, δυσφήμισης και συκοφαντικής δυσφήμισης, εγχειρίζει έγγραφες εξηγήσεις, παρίσταται

ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου κατά την  δικάσιμο  που  θα  ορισθεί,  αλλά  και  σε  κάθε  μετ΄

αναβολή ή ματαίωση οριζόμενη  εκ  νέου  δικάσιμο  και  εκπροσωπεί α) την  Ε.Ο.Μ. και β) έκαστο

των μελών του διοικητικού συμβουλίου αυτής ατομικά και  υποστηρίζει τα  δικαιώματά τους κατά

την  συζήτηση  της ανωτέρω υπόθεσης, καταθέτει υπομνήματα, υπογράφει, εγχειρίζει και υποβάλλει

κάθε αναγκαίο και  απαιτούμενο έγγραφο προς  υπεράσπιση των κατηγορουμένων, ασκεί ένδικα

μέσα κατά της εκδοθείσης απόφασης, εφ’ όσον αυτό κριθεί απαραίτητο και υπογράφει αντ’ αυτών

κάθε απαραίτητο έγγραφο σχετικό με την ανωτέρω υπόθεση. 

γ) υποβάλει για  λογαριασμό της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΜΠΡΙΤΖ»  καθώς  και  για  λογαριασμό  εκάστου  των  μελών  του  διοικητικού  συμβουλίου  αυτής

ατομικά, έγκληση ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων κατά του Κωνσταντίνου Παπαζήση για το

αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης και όποιο άλλο αδίκημα τυχόν προκύψει κατά την ποινική και

αστική διαδικασία.

2.  Έγκριση ανάληψης από την Ομοσπονδία όλων των δικαστικών εξόδων και αμοιβών

δικηγόρων που θα απαιτηθούν έως την έκδοση αμετακλήτου απόφασης επί: α) της  από 22-6-

2020 με γενικό αριθμό κατάθεσης 32217/26-6-2020 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 1753/26-6-2020

αγωγής του Κωνσταντίνου Παπαζήση του Κυριαζή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών στρεφομένη

κατά απάντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Μ και β) της με ΑΒΜ Ε2020/2512

έγκλησης  που  έχει  υποβληθεί  από  τον  Κωνσταντίνο  Παπαζήση  του  Κυριαζή  ενώπιον  του  κ.

Εισαγγελέως  Πλημμελειοδικών  Αθηνών  με  κατηγορούμενους  άπαντα  τα  μέλη  του  διοικητικού

Συμβουλίου της Ε.Ο.Μ. για τα αδικήματα της εξύβρισης, δυσφήμισης και συκοφαντικής δυσφήμισης

καθώς  επίσης  και  των  τυχόν   επιδικασθέντων  εις  βάρος  των  εναγομένων  μελών  του

Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για λογαριασμό της ποσών (κεφαλαίου και τόκων)

και δικαστικών δαπανών 

3. Θέματα Προέδρου  
            

Καταστατικά Σωματείων – Ενημέρωση

Το ΔΣ αποφάσισε ότι μέχρι την 15η  Αυγούστου, όσα Σωματεία δεν έχουν ανταποκριθεί ως τώρα, θα
πρέπει να στείλουν στην ΕΟΜ το καταστατικό τους, όπως επίσης τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τα
μισθωτήρια. 

Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι, λόγω της μη διεξαγωγής του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020, η
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Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να συμμετάσχει και στο φετινό Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης,
που  θα γίνει  το  Νοέμβριο  στη Σλοβακία.  Αποφασίστηκε  η  χώρα μας  να  εκπροσωπηθεί  από  τη
νικήτρια του Διασυλλογικού Α Εθνικής 2019, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΕΟΜ.

4. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                Εισηγητής: Α. Φράγκος

Συνδρομή αθλητών και Σωματείων

Το ΔΣ αποφάσισε να παρατείνει εκ νέου τη συνδρομή του Αγωνιστικού Δελτίου στα 30 ευρώ μέχρι
την 31η Αυγούστου και  από 1ης Σεπτεμβρίου να είναι 40€ , όπως και από 1η Σεπτεμβρίου να ισχύσει
και η επιβάρυνση των 4€ για όσους δεν έχουν ανανεώσει.

Καταβολή συνδρομών συμμετοχών σε αγώνες Σωματείων

Το ΔΣ αποφάσισε να μην εισπράττει συνδρομές  από τα Σωματεία για αγώνες που θα γίνουν μέχρι
31  Αυγούστου 2020 και  για  τον  Σεπτέμβριο,  θα  αποφασίσει  ανάλογα με  τις  τότε  επικρατούσες
συνθήκες .

            Παραγγελία βιβλίων

Το ΔΣ αποφάσισε να γίνει παραγγελία 1000τμχ από το βιβλίο 4 και να ζητηθούν προσφορές.

5. Θέματα Εκπαίδευσης                                         Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης  

Υπηρεσίες εκπαιδευτών

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη διαδικτυακή σύνδεση των Σωματείων της Περιφέρειας με τη χρήση της
πλατφόρμας Webex και αποφάσισε να επιδοτήσει τους οργανωτές ( Μεσθενέα και Κουτούγκο) με
100€.

6.   Διάφορα Θέματα                                                   Εισηγητής: Π. Μαρσώνης

Το ΔΣ αποφάσισε  να επιτρέψει  στα Σωματεία που είναι  εκτός Αθηνών αλλά εντός  Αττικής,  να
μπορούν να διεξάγουν 3μερα και τις καθημερινές, εκτός Π/Σ/Κ.

Μετά τη ματαίωση του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Αττικής, που ήταν προγραμματισμένο για το
3ημερο 24-26 Ιουλίου, το ΔΣ αποφάσισε να αναθέσει 3μερα 4ης βαθμίδας σε Σωματεία Αττικής
αλλά και Περιφέρειας.

Το ΔΣ αποφάσισε για την αγορά 15τμχ του βιβλίου του κου Καραμανλή Νίκου.    

            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας

 

           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης   
                                                    

Ο Ταμίας  Τα μέλη

          Α. Φράγκος   Ν. Δελημπαλταδάκης
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