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 Σήµερα, 12.01.2014, ηµέρα Κυριακή και ώρα 13.30́, συνεδρίασε στα γραφεία της 
ΕΣΟ (Λ. Συγγρού 25) η Επιτροπή Μεταγραφών, που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 6 
του Κανονισµού Εγγραφών – Μεταγραφών και την υπ΄ αριθ. Α2/ 21.09.2013 απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΣΟ. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ κ.κ. Στάθης Ευσταθόπουλος (πρόεδρος), Χρήστος Γκορίτσας (γραµµατέας), 
Σοφία Τσιµπούλη (µέλος). 
ΑΠΟΝΤΕΣ: κ. ∆ηµήτρης Βατσικουρίδης, κα Αναστασία Κουλουριώτου (µέλη). 
 
 Θέµα ηµερήσιας διάταξης είναι η επανεξέταση δύο αιτήσεων µεταγραφής, που 
απορρίφθηκαν µε το από το 10.12.2013 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταγραφών, 
και συγκεκριµένα της Σταµατίνας Αγγελάκη και του Guicherd Erwan Marie Robert Jean, για 
τους εξής λόγους: 
  
 α. Στις 20.12.2013, το σωµατείο ΕΟΑΟ Νικαίας «Ο Φυσιολάτρης» απέστειλε στην 
ΕΣΟ πρακτικό του ∆Σ του, µε το οποίο χορηγεί υποσχετική µεταγραφή στην εν λόγω 
αθλήτρια προς το σωµατείο ΣΜΣ Ελευσίνας. Απέστειλε επίσης σχετικό έγγραφο µε το οποίο 
αιτιολογεί τη µη έγκαιρη αποστολή του πρακτικού χορήγησης της µεταγραφής.  Λόγω α) του 
τυχαίου περιστατικού, το οποίο επικαλείται ο ΕΟΑΟ Νικαίας «Ο Φυσιολάτρης» στην εν 
λόγω επιστολή του και συγκεκριµένα ότι η µη έγκαιρη αποστολή «οφείλεται σε τεχνικό 
πρόβληµα που προκάλεσε στο fax του συλλόγου διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος η οποία 
δεν έγινε αντιληπτή», και β) για να µη θιγούν τα έννοµα συµφέροντα τόσο του σωµατείου 
ΣΜΣ Ελευσίνας όσο και της αθλήτριας, η Επιτροπή Μεταγραφών εγκρίνει τη µεταγραφή της 
σκακίστριας Αγγελάκη Σταµατίνας από τον ΕΟΑΟ Νικαίας «Ο Φυσιολάτρης» στον ΣΜΣ 
Ελευσίνας σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Γ΄ , άρθρο 9 , παρ. 2. 
 
 β. Το σωµατείο ΑΣ Παπάγου διά του εκπροσώπου του κ. Μιχάλη Καλοσκάµπη 
ενηµερώνει την Επιτροπή ότι δεν είχε τη δυνατότητα αποστολής του σχετικού 
αποσπάσµατος παραχώρησης του αθλητή Guicherd Erwan Marie Robert Jean, καθώς όταν 
ενηµερώθηκε ο κ. Καλοσκάµπης για το αίτηµα του αθλητή, βρισκόταν στην Πολωνία µε τις 
εθνικές οµάδες ανδρών και γυναικών που συµµετείχαν στο πανευρωπαϊκό οµαδικό 
πρωτάθληµα.  Ωστόσο, το σωµατείο έχει εγκρίνει το αίτηµα για τη µεταγραφή του.  Η 
Επιτροπή αποδέχεται την από πλευράς του ΑΣ Παπάγου αιτιολόγηση και εγκρίνει τη 
µεταγραφή του Guicherd Erwan Marie Robert Jean από τον ΑΣ Παπάγου στον ΟΠΑ 
Φιλοθέης σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Γ΄ , άρθρο 9, παρ. 1.  
 
 Σηµειώνεται ότι οι αιτήσεις µεταγραφής και των δύο αθλητών υποβλήθηκαν 
εµπρόθεσµα. 
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