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Σωματεία-μέλη ΕΟΜΟΠ 

 
Διοικητικός απολογισμός νέας σύνθεσης του ΔΣ της ΕΟΜΟΠ 

 
Όπως γνωρίζουμε όλοι, στις 23.9.2019 έγινε με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ ανασυγκρότησή του σε σώμα με παύση του Αναστάσιου 

Πανταζίδη από την ιδιότητα του Προέδρου της ΕΟΜΟΠ και εκλογή του Βελισσάριου 
Τρομπούκη ως νέου Προέδρου της ΕΟΜΟΠ. Η απόφαση αυτή είναι νόμιμη και 

έγκυρη και ισχυρή και δεσμευτική για όλους και έχει ήδη εκτελεσθεί εκατοντάδες 
φορές από πλείστους φορείς. 

Τον Οκτώβριο του 2019 σωματεία-μέλη της ΕΟΜΟΠ που στηρίζουν τον 

Αναστάσιο Πανταζίδη άσκησαν αίτηση προσωρινής διαταγής, με την οποία, 
αποκρύπτοντας τη διοικητική αλλαγή στην ΕΟΜΟΠ στις 23.9.2019, ζήτησαν να 

διορισθεί 9μελής προσωρινή διοίκηση στην ΕΟΜΟΠ με πρόσωπα που στηρίζουν τον 
Αναστάσιο Πανταζίδη με το επιχείρημα ότι ο πρώην Πρόεδρος Αναστάσιος 

Πανταζίδης δεν συγκαλούσε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για 
αρκετούς μήνες και έτσι δεν λαμβάνονταν αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΕΟΜΟΠ. Σημειωτέον ότι η αίτηση αυτή προσωρινής διαταγής δεν επιδόθηκε 

ούτε στην ΕΟΜΟΠ ούτε στον Πρόεδρο της ΕΟΜΟΠ Βελισσάριο Τρομπούκη, 
προκειμένου αυτοί να μπορούν να παρασταθούν στο δικαστήριο και να 

παρουσιάσουν την πραγματική αλήθεια, αλλά στον Αναστάσιο Πανταζίδη (!), η δε 
πραγματική διοίκηση της ΕΟΜΟΠ με Πρόεδρο το Βελισσάριο Τρομπούκη έλαβε 
γνώση της αίτησης αυτής τυχαία, κατά την αναζήτηση άλλων υποθέσεων από τον 

Πληρεξούσιο Δικηγόρο της ΕΟΜΟΠ στο σχετικό πινάκιο.  
Τελικά, η πλειοψηφία των σωματείων-μελών της ΕΟΜΟΠ και η πλειοψηφία 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ που στηρίζουν τη νέα σύνθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ με Πρόεδρο το Βελισσάριο Τρομπούκη 
άσκησαν κύρια παρέμβαση, με την οποία αποκάλυψαν όλη την πραγματική αλήθεια 

για ανασυγκρότησή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ σε σώμα στις 
23.9.2019 με παύση του Αναστάσιου Πανταζίδη από την ιδιότητα του Προέδρου 

της ΕΟΜΟΠ και εκλογή του Βελισσάριου Τρομπούκη ως νέου Προέδρου της 
ΕΟΜΟΠ και με την οποία ζήτησαν να απορριφθεί η αίτηση προσωρινής διαταγής.  

Κατά τη συζήτηση της αίτησης και της κύριας παρέμβασης προσκομίσθηκε 

μάλιστα Γνωμοδότηση του πλέον αρμόδιου για το θέμα ΚΑΘΗΓΗΤΗ Αστικού Δικαίου 
και ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ Αθλητικό Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Δρ Δρ Κωνσταντίνου Χριστοδούλου, σύμφωνα με την οποία η από 23.9.2019 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ για ανασυγκρότησή του σε 
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σώμα με παύση του Αναστάσιου Πανταζίδη από την ιδιότητα του Προέδρου της 
ΕΟΜΟΠ και εκλογή του Βελισσάριου Τρομπούκη ως νέου Προέδρου της ΕΟΜΟΠ 

είναι νόμιμη και έγκυρη και ισχυρή και δεσμευτική για όλους.  
Το Δικαστήριο, αφού άκουσε και τις δύο πλευρές, εξέδωσε την υπ’ αριθ. 

5422/17.10.2019 απόφασή του, με την οποία απορρίφθηκε στο σύνολό της η 
αίτηση σωματείων-μελών της ΕΟΜΟΠ που στηρίζουν τον Αναστάσιο Πανταζίδη για 

προσωρινή διαταγή για διορισμό 9μελούς προσωρινής διοίκησης στην ΕΟΜΟΠ και 
αντίστοιχα έγινε δεκτή στο σύνολό της η κύρια παρέμβαση της πλειοψηφίας των 
σωματείων-μελών της ΕΟΜΟΠ και της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ που στηρίζουν τη νέα σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ με Πρόεδρο το Βελισσάριο Τρομπούκη.  

Μάλιστα, στις 4.11.2019 ματαιώθηκε η συζήτηση της αίτησης σωματείων-
μελών της ΕΟΜΟΠ που στηρίζουν τον Αναστάσιο Πανταζίδη για διορισμό 
προσωρινής διοίκησης στην ΕΟΜΟΠ.  

Η νομιμότητα και εγκυρότητα της νέας σύνθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ με νέο Πρόεδρο το Βελισσάριο Τρομπούκη, νέο Γενικό 

Γραμματέα το Γιώργο Αλικάκο και νέο Ταμία το Σταύρο Πέρρο, μετά και την 
παραίτηση του Ηλία Αρκούδη και την επιμονή του στην παραίτηση αυτή, παρά την 
προτροπή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβεβαιώθηκε εκατοντάδες 

φορές με τις πολλαπλές εγκριτικές αποφάσεις και πράξεις όλων των φορέων, με τις 
οποίες έχει εκδηλωθεί εμπράκτως η αποδοχή της νέας σύνθεσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ με νέο Πρόεδρο το Βελισσάριο Τρομπούκη, νέο Γενικό 
Γραμματέα το Γιώργο Αλικάκο και νέο Ταμία το Σταύρο Πέρρο από όλους τους 
φορείς και συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:  

- και από τη ΔΟΥ Ψυχικού (π.χ. καταχώριση στο Taxisnet της αλλαγής στη 
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ)  

- και από την Alpha Bank (π.χ. καταχώριση στο τραπεζικό σύστημα της 
αλλαγής στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ και διενέργεια 
εισπράξεων και πληρωμών δεκάδων χιλιάδων ευρώ)  

- και από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (π.χ. έγκριση και 
εκταμίευση επιχορηγήσεων, έγκριση προϋπολογισμού 2019, έγκριση στοιχείων 

αξιολόγησης της ΕΟΜΟΠ για το Πρόγραμμα Χίλων, συνεχής αλληλογραφία με τη 
νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου)  

- και από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (π.χ. έγκριση και εκταμίευση 

επιχορήγησης, συνεχής αλληλογραφία με τη νέα σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου)  

- και από τις διεθνείς ομοσπονδίες στις οποίες είναι μέλος η ΕΟΜΟΠ (π.χ. 
δήλωση αθλητών της ΕΟΜΟΠ για διεθνείς αγώνες, συνεχής αλληλογραφία με τη 
νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου)  

- και από την Περιφέρεια Αττικής (π.χ. λήψη βεβαίωσης για τήρηση όλων 
των βιβλίων της ΕΟΜΟΠ, χορήγηση αδειών διεξαγωγής αγώνων)  

- και από το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων (π.χ. χορήγηση σύμφωνων 
γνωμών για διεξαγωγή αγώνων)  

- και από το Πρωτοδικείο Αθηνών (π.χ. διορισμός δικαστικής αντιπροσώπου 
για διενέργεια αρχαιρεσιών της ΕΟΜΟΠ για αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου)  

- και από σωματεία-μέλη της ΕΟΜΟΠ και λοιπούς διοργανωτές αγώνων και 
συμμετέχοντες σε αγώνες (π.χ. συνεχής αλληλογραφία με τη νέα σύνθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, διεκπεραίωση αιτήσεων για διεξαγωγή αγώνων και πολλά 
άλλα ζητήματα, έκδοση αθλητικών δελτίων). 
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Εν όψει όλων αυτών, εισπράχθηκαν κανονικά και απρόσκοπτα όλα τα 
προβλεπόμενα έσοδα της ΕΟΜΟΠ για το 2019, έγιναν κανονικά και απρόσκοπτα 

όλα τα προβλεπόμενα έξοδα της ΕΟΜΟΠ για το 2019, διεξήχθη κανονικά και 
απρόσκοπτα όλο το αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΜΟΠ για το 2019 και συνεχίζεται 

κανονικά και απρόσκοπτα η δράση της ΕΟΜΟΠ και για το 2020. 
Όλους αυτούς τους τελευταίους έξι και πλέον μήνες, η οικογένεια του 

μοντέρνου πεντάθλου συνεχίζει το έργο της μονιασμένη και ενωμένη, με ελπίδα 
για το μέλλον και εμπιστοσύνη στους νέους ανθρώπους που την απαρτίζουν. 
Προτεραιότητες όλων αποτελούν φυσικά η αύξηση των διεθνών επιτυχιών της 

χώρας μας, η περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος και η προβολή του στα ΜΜΕ και 
σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διερεύνηση ζητημάτων, προκειμένου να μην 

υπάρχει καμία σκιά για τυχόν παράνομες ενέργειες μεμονωμένων προσώπων.  
Οφείλουμε να επισημάνουμε, προς αποκατάσταση της αλήθειας, ότι το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜΟΠ είναι 9μελές (άρθρο 8 του καταστατικού της 

ΕΟΜΟΠ) και καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από 23.9.2019 και εφεξής η 
πλειοψηφία των 5 μελών του 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ 

(Βελισσάριος Τρομπούκης, Γιώργος Αλικάκος, Γιώργος Μεγαλακάκης, Σταύρος 
Πέρρος, Ιωάννης Μπαχάς) εγκρίνει και επικυρώνει κατά πάγια πρακτική όλες τις 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Σημειωτέον μάλιστα ότι εναντίον του Αναστάσιου Πανταζίδη ήταν και είναι 
και 6ο μέλος του 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ και συγκεκριμένα ο 

πρώην Ταμίας της ΕΟΜΟΠ Ηλίας Αρκούδης, ο οποίος παραιτήθηκε από την ιδιότητα 
αυτή το Σεπτέμβριο του 2019 και παρέμεινε απλό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ, αναφέροντας εγγράφως μεταξύ άλλων ότι ο τρόπος που 

αντιμετωπίζονταν τα οικονομικά από τον πρώην (μέχρι τις 23.9.2019) Πρόεδρο της 
ΕΟΜΟΠ Αναστάσιο Πανταζίδη εγκυμονούσε κινδύνους που δεν ήταν διατεθειμένος 

να αναλάβει και ότι ο Αναστάσιος Πανταζίδης επεδείκνυε απίστευτο θράσος και 
συγκεντρωτισμό πολλές φορές κατά παράβαση του καταστατικού της ΕΟΜΟΠ.  

Ο Αναστάσιος Πανταζίδης μετά τις 24.9.2019 και μέχρι και σήμερα δεν 

εισήλθε καθόλου στα γραφεία της ΕΟΜΟΠ, με εξαίρεση την ολιγόλεπτη άτυπη 
παρουσία του πριν ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση της ΕΟΜΟΠ στις 23.10.2019 και 

την προσέλευσή του στις 29.10.2019 για πρωτοκόλληση εγγράφου που αργότερα 
ανακλήθηκε. Παρ’ όλα αυτά, ο Αναστάσιος Πανταζίδης, ο οποίος αυτοαποκαλείται 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ, εξακολουθεί να διατηρεί 

παράνομα σελίδα στο Facebook που φέρεται να αφορά την ΕΟΜΟΠ καθώς και 
ψηφιακό επιστολόχαρτο της ΕΟΜΟΠ και ψηφιακό αποτύπωμα της σφραγίδας της 

ΕΟΜΟΠ την οποία δεν έχει καν στα χέρια του, παραπλανώντας έτσι διαρκώς τη 
φίλαθλη γνώμη σχετικά με την πραγματικότητα. Για όλα αυτά έχουν ήδη 
ενημερωθεί τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα που ερευνούν την υπόθεση. Μάλιστα, 

στη δράση του αυτή ο αυτοαποκαλούμενος Πρόεδρος της ΕΟΜΟΠ Αναστάσιος 
Πανταζίδης φαίνεται να υποστηρίζεται από εκπροσώπους λιγοστών σωματείων-

μελών της ΕΟΜΟΠ, που είναι άγνωστο και ερευνητέο αν γνωρίζουν τι έννομες 
συνέπειες μπορεί να συνεπάγεται η στάση τους αυτή.  
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