
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 
 
Α. Στοιχεία Συνεδρίασης 
 
Τύπος Συνεδρίασης:  
Συντάκτης πρόσκλησης:  
Ημερομηνία πρόσκλησης: 
Ημερομηνία συνοδευτικών εγγράφων: 
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Ώρα διεξαγωγής: 
Τόπος διεξαγωγής: 
Αριθμός πρακτικού: 
 

Τακτική μηνός Δεκεμβρίου 
Πρόεδρος Δ.Σ. 
4.12.2021 
4.12.2021 
5.12.2021 
15:30 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Zoom 
23

Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Α.Α. πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 
την παράγραφο 15.11 του άρθρου 15 του καταστατικού. 
 
Β. Παρόντες – Απόντες - Απαρτία 
 
Β.1. Παρόντες  
 

1. Γιώργος Λαμπράκης – Πρόεδρος 
2. Βάλυ Παντιέρα – Αντιπρόεδρος 
3. Αργύρης Λογοθέτης – Γενικός Γραμματέας 
4. Νίκος Κεκέσης – Έφορος 
5. Ελβίνα Σολδάτου – Μέλος 

 
Β.2. Απόντες 
 

1. Θοδωρής Σταματιάδης 
2. Ανθούλα Σταυροπούλου 

 
Β.3. Απαρτία 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο με την συμμετοχή των πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη του, 
βρίσκεται σε απαρτία βάση της παραγράφου 15.11, του άρθρου 15, του 
καταστατικού. 
 
Γ. Θέματα Συνεδρίασης 
 
Γ.1. Έγκριση Πρακτικών 
 

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: oIOFda92LaopEPwqvZABfg Σελίδα: 1/4



Ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε από τα μέλη, να επιβεβαιώσουν την ορθή καταγραφή 
των αποφάσεων της προηγούμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. με ημερομηνία 23.11.2021, 
σύμφωνα με το πρακτικό το οποίο έλαβαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μαζί με την 
πρόσκληση της συνεδρίασης. 
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα ότι στα πρακτικά της 
συνεδρίασης την 23.11.2021 έχουν καταγραφεί ορθά, όλες οι αποφάσεις που 
λήφθηκαν και τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν.  

 
Γ.2 Αλλαγή έδρας MBC 2022 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη για την πιθανότητα αλλαγής έδρας στην 
διοργάνωση MBC 2022 και την διεξαγωγή της στην Αθήνα, καθώς και για την ανάγκη 
επίσκεψης του τεχνικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και προέδρου 
της Μεσογειακής Συνομοσπονδίας κ. Μάριος Νικολαΐδης, με σκοπό την εξέταση των 
αιθουσών και των δυνατοτήτων διεξαγωγής της διοργάνωσης στην Αθήνα. Σύμφωνα 
με όσα αναλυτικά συζητήθηκαν, η Ε.Ο.Α.Α. θα πρέπει να αναλάβει το κόστος διαμονής 
για δύο (2) νύκτες, το πρωϊνό και ένα γεύμα καθημερινά, καθώς και τις μετακινήσεις 
στου κ. Νικολαΐδη στην Αθήνα. Ο Πρόεδρος πρότεινε να εγκριθεί η εξέταση της 
μεταφοράς της διοργάνωσης και τα απαιτούμενα ποσά δαπανών.  
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα: 

1. Να εξεταστεί η αλλαγή έδρας 
2. Να καλυφθούν τα απαιτούμενα κόστη 

 
Γ.3 Επιχορήγηση Γ.Γ.Α. 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη ότι επιβεβαιώθηκε από την ΓΓΑ 
ότι το ποσό για την επιχορήγηση της Ε.Ο.Α.Α. για το 2021 θα είναι ύψους 5.000 € και 
για την διαδικασία υποβολής των απαραίτητων εγγράφων για την εκταμίευση του 
ποσού. 
 
Γ.4 Επιστολή Κοσόβου 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη για την επιστολή της Ομοσπονδίας του 
Κοσόβου, την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής και ακολούθησε συζήτηση. 
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα, να αποσταλεί έγγραφη 
ενημέρωση στην ΓΓΑ, την Ολυμπιακή Επιτροπή, το Υπουργείο Εξωτερικών και το 
υπουργείο Εσωτερικών. 
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Γ.5 Πρόταση Apifon 
Πραγματοποιήθηκε αναλυτική συζήτηση των μελών αναφορικά με το κόστος και την 
χρησιμότητα της συνεργασίας.  
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα, να εξετάσουν το θέμα 
στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.     

 
Γ.6 Πρόταση Novatron 
 
Πραγματοποιήθηκε αναλυτική συζήτηση των μελών αναφορικά με την χρήση των 
ψηφιακών υπογραφών και τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. για τα οποία πρέπει να 
γίνει διαδικασία. 
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα, να εξετάσουν το θέμα 
στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού λάβουν τις 
απαραίτητες διευκρινίσεις.     

 
Γ.7 Μνημόνια συνεργασίας 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη, ότι προετοιμάζεται σε συνεργασία με τον 
Νομικό σύμβουλο της Ε.Ο.Α.Α. ένα υπόδειγμα μνημονίου συνεργασίας με Ομοσπονδίες 
Μπόουλινγκ άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Εξήγησε στα μέλη ότι τα μνημόνια 
συνεργασίας αποτελούν την βάση της συνεργασίας μεταξύ Ομοσπονδιών σε επίπεδα 
επιμόρφωσης, εκπαίδευσης κλπ και πρότεινε την υπογραφή τους με όσες 
περισσότερες χώρες είναι αυτό δυνατόν.  
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα, την υπογραφή 
μνημονίων συνεργασίας με Ομοσπονδίες Μπόουλινγκ. 

 
Γ.8 Σχολή Κριτών 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη, ότι έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός της σχολής 
κριτών σε επίπεδο διαδικασίας και καταγραφής των αναγκών. Θα ακολουθήσει η 
αποστολή του σχεδιασμού στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και την Τεχνική 
Επιτροπή, για να προετοιμάσουν το περιεχόμενο και να επιλέξουν τους καθηγητές 
που θα διδάξουν στην σχολή. 
 
Γ.9 Πλατφόρμα Σωματείων 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη, ότι η πλατφόρμα διαχείρισης 
πληροφοριών των Σωματείων Μελών έχει εγκατασταθεί και έχει ολοκληρωθεί ο 
αρχικός έλεγχος σφαλμάτων, θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία, θα σταλούν κωδικοί και 
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ενημέρωση στα Σωματεία με e-mail και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Α.Α. 
εντός των επόμενων ημερών.        
 
Γ.10 Δημιουργία Μητρώων 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη, για την ανάγκη δημιουργίας μητρώων 
Προπονητών, Κριτών και Αιθουσών, τα οποία θα εγκατασταθούν και θα συνδεθούν 
με την κεντρική πλατφόρμα της Ε.Ο.Α.Α. και ότι έχουν ενημερωθεί για να 
τοποθετηθούν οι πρόεδροι των αντίστοιχων επιτροπών. 
Συζητήθηκε αναλυτικά από τα μέλη η ανάγκη δημιουργίας των επιπλέων μητρώων 
με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας, το κόστος δημιουργίας και 
λειτουργίας τους, σε συνδυασμό με το κόστος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής σε 
αυτά. 
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα, να ακούσουν την 
εισήγηση και να συζητήσουν το θέμα με τους Προέδρους των επιτροπών, στην 
επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

 
Μετά την συζήτηση των θεμάτων η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε. 
 
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας. 
 
Ο Γενικός Γραμματέας 
Αργύρης Λογοθέτης 
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Υπογραφή:
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΦΜ: 044247682
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Κωδικός εγγράφου: oIOFda92LaopEPwqvZABfg Σελίδα: 4/4


		2021-12-15T08:57:23+0200
	Athens
	helpdesk@govgr.grnet.gr
	Ministry of Digital Governance Signing Service




