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Θέμα: Ενημέρωση για νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΜΟΠ 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΟΜΟΠ στις 14.5.2020 λήφθηκαν ομόφωνα μεταξύ άλλων και οι εξής αποφάσεις:  

- Έκπτωση των Αναστάσιου Πανταζίδη και Γεώργιου Χαραλάμπου από την 
ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ λόγω αδικαιολόγητης 

απουσίας τους επί δέκα συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΟΜΟΠ από 1.10.2019 μέχρι και σήμερα, εκ των οποίων πέντε συνεχείς 

συνεδριάσεις είναι τακτικές 

- Έκπτωση του Σταμάτιου Μιχαηλίδη από την ιδιότητα του μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ λόγω αδικαιολόγητης απουσίας του επί εννέα 

συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ από 10.10.2019 
μέχρι και σήμερα, εκ των οποίων πέντε συνεχείς συνεδριάσεις είναι τακτικές 

 - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ σε σώμα ως εξής:  

 Πρόεδρος: Βελισσάριος Τρομπούκης 

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μεγαλακάκης 

Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Αλικάκος 

Ειδικός Γραμματέας: Ιωάννης Μπαχάς 

Ταμίας: Σταύρος Πέρρος 

Μέλη: Ιωάννης Λαϊνιώτης, Ευάγγελος Κακλαμάνος, Ουρανία Καραγιάννη και 
Δημήτριος Παπαδόπουλος. 
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 Ήδη από τη 23.9.2019, που ξεκίνησε η ανασυγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ, και εφεξής μέχρι και σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΟΜΟΠ έχει συνεδριάσει υπό τη νέα σύνθεσή του με νέο Πρόεδρο το Βελισσάριο 
Τρομπούκη 11 (!) φορές στη 1.10.2019, στις 10.10.2019, στις 19.10.2019, στις 

6.12.2019, στις 17.1.2020, στις 26.3.2020, στις 9.4.2020, στις 26.4.2020, στις 
3.5.2020, στις 6.5.2020 και στις 14.5.2020 και έχει λάβει εκατοντάδες αποφάσεις, 

τις οποίες εκτελεί καθημερινώς, συνεχώς και αδιαλείπτως και οι οποίες εγκρίνονται 
και επικυρώνονται καθημερινώς, συνεχώς και αδιαλείπτως με εκατοντάδες 
αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, των διεθνών ομοσπονδιών στις οποίες είναι 
μέλος η ΕΟΜΟΠ, των λοιπών εθνικών ομοσπονδιών με τις οποίες συνεργάζεται η 

ΕΟΜΟΠ, της Περιφέρειας Αττικής, των Αστυνομικών Τμημάτων Αμπελοκήπων και 
Κυψέλης, της ΔΟΥ Ψυχικού, της Alpha Bank στην οποία τηρεί τραπεζικό 
λογαριασμό η ΕΟΜΟΠ, των σωματείων-μελών της ΕΟΜΟΠ, των διοργανωτών 

αθλητικών αγώνων και των συμμετεχόντων σε αθλητικούς αγώνες.   

Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ στις ως άνω 

συνεδριάσεις του από τις 23.9.2019 και εφεξής, συμπεριλαμβανομένων των 
αποφάσεων για ανασυγκρότηση σε σώμα, παράγουν κανονικά τα αποτελέσματά 
τους και είναι ισχυρές και δεσμευτικές για όλους, όπως γίνεται παγίως δεκτό στη 

νομική θεωρία και νομολογία (Α. Καραμπατζός σε Απ. Γεωργιάδη/Μ. Σταθόπουλου, 
Αστικός Κώδικας, άρθρο 101, αρ. 21, Αθ. Κρητικός, Όρια νόμιμης λειτουργίας 

συλλογικών οργάνων σωματείων, συνδικαλιστικών οργανώσεων & συνεταιρισμών, 
§9, αρ. 7, ΑΠ 1339/2014, ΑΠ 1489/1999, ΑΠ 663/1992, ΕφΑθ 228/2005, ΜΠρΑθ 
2501/2020, ΜΠρΑθ 1751/2017, ΜΠρΞανθ 82/2003, ΜΠρΑθ 4891/2001) και όπως 

εξάλλου έχουν ρητώς και εγγράφως συνομολογήσει όλα τα πρώην μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ Ανδρέας Κωλέττης, Βασίλειος 

Δασκαλόπουλος, Δημήτριος Ακριτίδης, Σταμάτιος Μιχαηλίδης, Γεώργιος 
Χαραλάμπου, Αναστάσιος Πανταζίδης και Ηλίας Αρκούδης.  

 Ήδη για τις επανειλημμένες και συνεχιζόμενες ανελλιπώς για περισσότερο 

από 7 μήνες (!) προκλητικές ενέργειες του πρώην Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ Αναστάσιου Πανταζίδη, του πρώην Αντιπροέδρου της 

ΕΟΜΟΠ Γεώργιου Χαραλάμπου και του πρώην Ειδικού Γραμματέα της ΕΟΜΟΠ 
Ανδρέα Κωλέττη παραπλάνησης ως προς το ποια είναι η πραγματική διοίκηση στην 
ΕΟΜΟΠ, αντιποίησης αρχής, πρόκλησης σύγχυσης στο κοινό, δυσφήμησης και 

συκοφάντησης της ΕΟΜΟΠ και της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΟΜΟΠ και πρόκλησης αγωνιστικής και οικονομικής βλάβης στην ΕΟΜΟΠ, καθώς 

και ειδικότερες ενέργειες του πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΟΜΟΠ Αναστάσιου Πανταζίδη και του υπεύθυνου του σωματείου-μέλους της 
ΕΟΜΟΠ ΑΣ Αναγέννηση Πετραλώνων Βασίλειου Τσίτουρα, ο σχετικός φάκελος έχει 

διαβιβαστεί και εξετάζεται από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και 
Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία, ως γνωστόν, είναι 

αρμόδια για την επιβολή ποινών στέρησης της φίλαθλης ιδιότητας.  

 Περαιτέρω, με αφορμή το γεγονός ότι στις 9.5.2020 το τότε (από τις 

23.9.2019 μέχρι τις 14.5.2020) απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΟΜΟΠ (νυν μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ) Αναστάσιος 
Πανταζίδης, που ορθώς δεν είχε αποπειραθεί να συγκαλέσει καμία συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ μετά την παύση του από την ιδιότητα του 
Προέδρου της ΕΟΜΟΠ στις 23.9.2019 (για περισσότερο από επτά μήνες!), 

συνεκάλεσε αυθαιρέτως φερόμενη «συνεδρίαση» του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΟΜΟΠ για τις 14.5.2020 και ώρα 19.00 μ.μ., υπενθυμίζουμε σε όλους τα εξής:  
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 - Η πρόσκληση για αυτή τη φερόμενη «συνεδρίαση» δεν έχει αποσταλεί από 
τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της ΕΟΜΟΠ Γεώργιο Αλικάκο σε συνεννόηση με τον 

Πρόεδρο της ΕΟΜΟΠ Βελισσάριο Τρομπούκη, όπως απαιτείται από το άρθρο 8 του 
ισχύοντος καταστατικού της ΕΟΜΟΠ, αλλά όλως αυθαιρέτως από το εντελώς 

αναρμόδιο τότε (από τις 23.9.2019 μέχρι τις 14.5.2020) απλό μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ (νυν μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΕΟΜΟΠ) Αναστάσιο Πανταζίδη, χωρίς καμία ενημέρωση και χωρίς έγκριση του 
Γενικού Γραμματέα της ΕΟΜΟΠ Γεώργιου Αλικάκου και του Προέδρου της ΕΟΜΟΠ 
Βελισσάριου Τρομπούκη, γεγονός που καθιστά όποια τυχόν απόφαση ληφθεί σε 

αυτή τη φερόμενη «συνεδρίαση» νομικώς ανύπαρκτη και ανυπόστατη και 
απολύτως και αυτοδικαίως άκυρη, μη παράγουσα οποιεσδήποτε έννομες συνέπειες 

(ΕφΑθ 3321/1998, ΜΠρΡοδ ΑσφΜ 500/2013, ΜΠρΧαλκ 1902/2005). 

- Η πρόσκληση για αυτή τη φερόμενη «συνεδρίαση» δεν έχει αποσταλεί 
προς το πραγματικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜΟΠ που είναι 9μελές, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 8 του ισχύοντος καταστατικού της ΕΟΜΟΠ, αλλά προς 
φερόμενο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜΟΠ, γεγονός που επίσης καθιστά 

όποια τυχόν απόφαση ληφθεί σε αυτή τη φερόμενη «συνεδρίαση» νομικώς 
ανύπαρκτη και ανυπόστατη και απολύτως και αυτοδικαίως άκυρη, μη παράγουσα 
οποιεσδήποτε έννομες συνέπειες.  

- Όποια τυχόν απόφαση ληφθεί σε αυτή τη φερόμενη «συνεδρίαση» δεν θα 
ληφθεί από την ισχύουσα πραγματική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΕΟΜΟΠ (Πρόεδρος: Βελισσάριος Τρομπούκης, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος 
Μεγαλακάκης, Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Αλικάκος, Ειδικός Γραμματέας: 
Ιωάννης Μπαχάς, Ταμίας: Σταύρος Πέρρος, Μέλη: Ιωάννης Λαϊνιώτης, Ευάγγελος 

Κακλαμάνος, Ουρανία Καραγιάννη και Δημήτριος Παπαδόπουλος), αλλά από 
πρόσωπα που όλα τους δεν έχουν καν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ, αφού οι Βασίλειος Δασκαλόπουλος, Ανδρέας Κωλέττης 
και Δημήτριος Ακριτίδης είχαν ήδη απωλέσει την ιδιότητα του μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

στις 23.9.2019 και 1.10.2019 αντιστοίχως, ο Ηλίας Αρκούδης παραιτήθηκε από 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ στις 4.5.2020 και οι Σταμάτιος 

Μιχαηλίδης, Γεώργιος Χαραλάμπου και Αναστάσιος Πανταζίδης απώλεσαν την 
ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ στη συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε σήμερα 14.5.2020 και ολοκληρώθηκε ήδη στις 

17.00 μ.μ., δηλαδή 2 ώρες πριν την έναρξη της φερόμενης «συνεδρίασης» που 
συγκλήθηκε από τον αναρμόδιο Αναστάσιο Πανταζίδη, γεγονός που επίσης καθιστά 

όποια τυχόν απόφαση ληφθεί σε αυτή τη φερόμενη «συνεδρίαση» νομικώς 
ανύπαρκτη και ανυπόστατη και απολύτως και αυτοδικαίως άκυρη, μη παράγουσα 
οποιεσδήποτε έννομες συνέπειες (ΜΠρΣερ 139/2000, ΜΠρΤριπ 150/1990).  

 Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜΟΠ ομόφωνα αποφάσισε 
επίσης στις 14.5.2020 να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος για αυτή τη φερόμενη «συνεδρίαση» του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΟΜΟΠ για τις 14.5.2020 και ώρα 19.00 μ.μ., προκειμένου να γίνει κατεπείγων 

έλεγχος και εντοπισμός των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IPs) όποιων 
τυχόν συμμετάσχουν σε αυτήν, και να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα κατά όποιων 
τυχόν συμμετάσχουν σε αυτήν (π.χ. αγωγή της ΕΟΜΟΠ και όλων των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΟΠ για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για 
ηθική βλάβη, μηνυτήρια αναφορά για αντιποίηση αρχής και επιπρόσθετη-

συμπληρωματική καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής 
και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής).  
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      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

    ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ                                ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ 


