
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΧΑΝΙΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

 
 
Α. Στοιχεία Γενικής Συνέλευσης 
 
Τύπος Γενικής Συνέλευσης:  
Συντάκτης πρόσκλησης:  
Ημερομηνία πρόσκλησης: 
Ημερομηνία συνοδευτικών εγγράφων: 
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης: 
Ώρα διεξαγωγής: 
Τόπος διεξαγωγής: 

Έκτακτη 
Προσωρινή Διοίκηση Ε.Ο.Α.Α. 
8.9.2021 
12 και 16.10.2021 
24.10.2021 
11:00 
Αίθουσα Mega Place Cinema, Χανιά 

 
Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ο.Α.Α. πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 10.2. του καταστατικού. 
 
Β. Παρόντες – Απόντες - Απαρτία 
 
Β.1. Παρόντες Σωματεία - Εκπρόσωπος 
 

1. Α.Σ.Μ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – Θεόδωρος Σταματιάδης 
2. Α.Σ.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Δημήτριος Καράτσαλος 
3. Α.Σ.Μ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΘΗΡΟΣ – Βασιλική Αγγέλου 
4. Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ – Βασιλική Παντιέρα 
5. Α.Σ.Μ. ΔΕΚΑ ΚΟΡΥΝΕΣ – Χαράλαμπος Τσιρπινίδης 
6. Α.Σ.Μ. Ο ΚΟΣΜΟΣ – Σύλβια Χρυσοβέργη 
7. Α.Σ.Μ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Ηλίας Περιφάνης 
8. Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ – Ελευθερία Σολδάτου 
9. Α.Σ.Μ. ΧΑΝΙΑ 2000 – Δημήτριος Μπελώνης 
10. Α.Σ.Μ.Θ. Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Αργύριος Λογοθέτης 
11. ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ – Φίλιππος Μοντσενίγος 
12. ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ Σ.Μ. – Σωτήριος Σαλβατώρος 
13. ΛΕΣΧΗ BOWLERS ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Ευάγγελος Σπανουδάκης 
14. Σ.Τ.ΡΙ.ΚΕ. – Μαρία Ισιδώρου 

 
Η προσωρινή διοίκηση επιβεβαίωσε την εγκυρότητα συμμετοχής των σωματείων – 
μελών και το δικαίωμα ψήφου των αντιπροσώπων – αναπληρωτών τους, σύμφωνα 
με το άρθρο 10 παράγραφος 10.3 του καταστατικού. 
 
Β.3. Απόντες 
 

1. Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 
2. Α.Σ.Μ. ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 



3. Α.Σ.Μ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
4. Α.Σ.Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ 
5. ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 
6. Ο.Π.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
7. Σ.Π.Μ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

 
Β.4. Απαρτία 
 
Στην Γενική Συνέλευση παραβρίσκονται εκπρόσωποι δεκατεσσάρων (14) Σωματείων 
– Μελών, σε σύνολο είκοσι ενός (21) με δικαίωμα συμμετοχής και διαπιστώθηκε 
απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 10.4. του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α. 
 
Γ. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης 
 
Από την Αντιπρόεδρο της προσωρινής διοίκησης κ. Ελευθερία Σολδάτου, προτάθηκε 
ο κ. Ευάγγελος Σπανουδάκης  ως Πρόεδρος και η κ. Βασιλική Παντιέρα ως Γραμματέας 
της Γενικής Συνέλευσης. 
Η πρόταση της Αντιπροέδρου εγκρίθηκε ομόφωνα από το σώμα, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 10.6. του καταστατικού. 
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανάγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης και ρώτησε τα 
παρευρισκόμενα Σωματεία αν υπάρχει άλλο θέμα το οποίο επιθυμούν να προστεθεί 
στα προς συζήτηση θέματα. Τα θέματα τα οποία τέθηκαν από τα Σωματεία, 
προστέθηκαν στα προς συζήτηση θέματα. 
 
Δ. Θέματα ημερήσιας διάταξης 
 
Δ.1. Διαγραφή Σωματείων - Μελών 
 
Ο Γενικός Γραμματέας της προσωρινής διοίκησης ενημέρωσε τα Μέλη, ότι έχει 
κατατεθεί αίτηση διαγραφής του Σωματείου Φ.Α.Ν. Bowling Νέας Φιλαδέλφειας, λόγω 
διάλυσης του Σωματείου, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα και κατέθεσε 
την εισήγηση της προσωρινής διοίκησης για αποδοχή της διαγραφής από το Σώμα 
της Γ.Σ. σύμφωνα με την παράγραφο 5.1, του άρθρου 5, του καταστατικού.  
 
Απόφαση: 
Τα Μέλη αποφάσισαν ομόφωνα την διαγραφή του Σωματείου. 
Παρόντες: 14               Ναι: 14            Όχι: 0           Παρών: 0 

 
 
Δ.2. Οικονομικός Προϋπολογισμός έτους 2022 
 
Ο Γενικός Γραμματέας της προσωρινής διοίκησης ενημέρωσε τα Μέλη, ότι ο 
Προϋπολογισμός του 2021 αναμορφώθηκε με βάση τις υποδείξεις της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αναφέρθηκε αναλυτικά στα 
σημεία αναμόρφωσης και παρουσίασε το σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2022. 



Ακολούθησε αναλυτική συζήτηση για τα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται στον 
προϋπολογισμό του 2022. 
 
Απόφαση: 
Τα Μέλη αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2022. 
Παρόντες: 14               Ναι: 14            Όχι: 0           Παρών: 0 

 
Δ.3. Αναδιάρθρωση παραβόλου εγγραφής Σωματείου 
 
Ο Πρόεδρος του Α.Σ.Μ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. Θεόδωρος Μανώλας, ανέφερε ότι τα ιδρυτικά 
μέλη έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια για την ίδρυση και νομιμοποίηση της 
Ομοσπονδίας και η εξέλιξη σε επίπεδο ψηφιακών υποδομών και οργάνωσης είναι 
ιδιαίτερα υψηλή. Πρότεινε στο Σώμα της Γ.Σ. την αναδιάρθρωση του ποσού των 
τριακοσίων ευρώ (300 €), όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 7.1. του άρθρου 7 του 
καταστατικού, σε πεντακόσια ευρώ (500 €). 
 
Απόφαση: 
Τα Μέλη αποφάσισαν κατά πλειοψηφία την αναδιάρθρωση του παραβόλου 
εγγραφής, σε πεντακόσια ευρώ (500 €). 
Παρόντες: 14               Ναι: 11            Όχι: 3           Παρών: 0 

 
Δ.4. Μείωση του κόστους συμμετοχής σε αγώνες για τους αθλητές της Κέρκυρας 
 
Ο αντιπρόσωπος του ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ Σ.Μ. κ. Σωτήριος Σαλβατώρος, ενημέρωσε 
αναλυτικά το Σώμα της Γ.Σ. για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αθλητές της 
Κέρκυρας, λόγω της μη ύπαρξης αίθουσας με άδεια λειτουργίας αθλητικής 
εγκατάστασης στην Κέρκυρα και την αύξηση του κόστους μετακίνησης. 
Η Αντιπρόεδρος της προσωρινής διοίκησης ενημέρωσε τα Μέλη ότι έχει γίνει 
συζήτηση και σχεδιασμός από την Τεχνική Επιτροπή, για να δοθεί η δυνατότητα 
στους Αθλητές να συμμετέχουν σε περισσότερες από μια διοργανώσεις με μόνο μια 
μετακίνηση. Ο Γενικός Γραμματέας της προσωρινής διοίκησης ενημέρωσε τα Μέλη ότι 
θα γίνει προσπάθεια να δοθεί λύση για αγωνιστική έδρα στην ευρύτερη περιοχή, με 
συμμετοχή αθλητών και από άλλα Σωματεία, καθώς και ότι το θέμα θα εξεταστεί εκ 
νέου από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί. 
 
Δ.5. Χορηγίες 
 
Ο Γενικός Γραμματέας της προσωρινής διοίκησης ανέφερε στα Μέλη για το πρόβλημα 
το οποίο έχει προκύψει αναφορικά με τις χορηγίες και ιδιαίτερα με τις ατομικές 
χορηγίες των αθλητών.  
Αναφορικά με τα συμβόλαια τα οποία είχαν κατατεθεί στην Ε.Γ.Ο. ανέφερε ότι αυτά 
δεν έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. διότι παρουσίασαν προβλήματα. 
Αναφορικά με το θέμα των ατομικών χορηγιών, αφού ξεκαθάρισε ότι είναι μεγάλη 
χαρά για όλα τα μέλη της προσωρινής διοίκησης η ύπαρξη χορηγών και η στήριξη 
των αθλητών, ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του νομικού 
συμβούλου δεν μπορεί να μεταβιβαστεί καμία υποχρέωση από αθλητή στο σωματείο 



του, μέσα από ένα συμβόλαιο ή συμφωνητικό με τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. 
Αναφορικά με τα συμβόλαια τα οποία είχαν κατατεθεί στην ΕΓΟ, η αρχική εκτίμηση 
του λογιστή είναι ότι αυτά δεν μπορούν να κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. διότι 
υπάρχει έλλειψη φορολογικών στοιχείων.  
Ο Γενικός Γραμματέας της προσωρινής διοίκησης ολοκλήρωσε την τοποθέτηση του, 
με την πρόταση της προσωρινής διοίκησης να ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 
το οποίο θα προκύψει από τις εκλογές, η μελέτη και σύνταξη υπομνημάτων και 
υποδείγματος κανονισμού στον λογιστή και στον νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας.  
Ο αντιπρόσωπος του ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ κ. Φίλιππος Μοντσενίγος, ζήτησε αυτή η 
διαδικασία να πραγματοποιηθεί όσο πιο σύντομα είναι δυνατόν, ώστε οι αθλητές να 
καταλάβουν ότι η Ομοσπονδία λειτουργεί υπέρ τους στο συγκεκριμένο θέμα.  
 
Απόφαση: 
Τα Μέλη αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης της προσωρινής 
διοίκησης. 
Παρόντες: 14               Ναι: 14            Όχι: 0           Παρών: 0 

 
Δ.6. Υγειονομικό Πρωτόκολλο 
 
Ο αντιπρόσωπος του Α.Σ.Μ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. Ηλίας Περιφάνης, ζήτησε να μεταφερθεί στο 
Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί η πρόταση του Σωματείου για αυστηρότερα 
μέτρα όσον αφορά το υγειονομικό πρωτόκολλο. Η Αντιπρόεδρος της προσωρινής 
διοίκησης, ενημέρωσε τα Μέλη, ότι θα πρέπει τα Σωματεία να διαβάσουν προσεκτικά 
τους κανονισμούς που έχουν αναρτηθεί και να ενημερώσουν τους αθλητές τους για 
την ύπαρξη καρτών και ποινών, σε περίπτωση παραβάσεων.  
 
Δ.7. Αρχαιρεσίες 
 
Μετά την ολοκλήρωση συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος 
της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε τις υποψηφιότητες δύο (2) αντιπροσώπων ως μέλη 
της εφορευτικής επιτροπής, στην οποία θα προεδρεύσει ως Δικαστική Αντιπρόσωπος 
η Δικηγόρος Ηρακλείου παρ Αρείω Πάγω, κ. Κ. Τιτομιχαλάκη με ΑΜΗ 870, η οποία 
διορίστηκε με την με αριθμό 155/14-10-2021 απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου 
Ηρακλείου, μετά από αίτημα της Ε.Ο.Α.Α. 
Υποψηφιότητα για την Εφορευτική Επιτροπή δήλωσαν οι κύριοι Τσιρπινίδης 
Χαράλαμπος και Σαλβατώρος Σωτήριος, οι οποίοι εκλέχθηκαν ομόφωνα. 
Οι αρχαιρεσίες διεξήχθησαν νομίμως και συντάχθηκε από την Δικαστική 
Αντιπρόσωπο, το Πρακτικό Αρχαιρεσιών και το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας. 
Βάση του αποτελέσματος εκλέχθηκαν με βάση τους ψήφους που έλαβαν:   
 
Δ.7.1. Για το Διοικητικό Συμβούλιο   
Πρόεδρος: Λαμπράκης Γεώργιος 
Τακτικά Μέλη: Σολδάτου Ελευθερία, Λογοθέτης Αργύριος, Σταυροπούλου Ανθούλα, 
Παντιέρα Βασιλική, Κεκέσης Νικόλαος, Σταματιάδης Θεόδωρος. 
Αναπληρωματικά Μέλη: Μπελώνης Δημήτριος, Καλαϊτζής Παναγιώτης 
 



Δ.7.2. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή 
Τακτικά Μέλη: Λιονάκη Κωνσταντίνα, Χρυσοβέργη Δέσποινα Σύλβια, Περιφάνης Ηλίας  
Αναπληρωματικά Μέλη: Αγγελάκης Κωνσταντίνος, Μανώλας Θεόδωρος 
 
Δ.7.3. Για την Πειθαρχική Επιτροπή 
Τακτικά Μέλη: Σπανουδάκης Ευάγγελος, Αγγέλου Βασιλική, Τσαμακτσόγλου 
Αναστασία 
Αναπληρωματικά Μέλη: Καράτσαλος Δημήτριος, Καρκάνη Σοφία 
  
 
Μετά την ολοκλήρωση συζήτησης και ψηφοφορίας όλων των θεμάτων, η Γενική 
Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας ολοκληρώθηκε. 
 
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 10.10. του 
καταστατικού από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. 
 
                Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                    Η Γραμματέας της Γ.Σ 

   
               
               Ευάγγελος Σπανουδάκης                                  Βασιλική Παντιέρα 
 
 
 
 
 


