
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7 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. 
6.12.2021 
6 και 7.12.2021 
7.12.2021 
21:00 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Zoom 
24

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. Θοδωρής Σταματιάδης - Ταμίας 
5. Νίκος Κεκέσης – Έφορος 
6. Ελβίνα Σολδάτου – Μέλος 
7. Ανθούλα Σταυροπούλου - Μέλος 

 
Β.2. Απόντες 
 
Κανείς. 
 
Β.3. Απαρτία 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο με την συμμετοχή όλων των μελών του, βρίσκεται σε 
απαρτία βάση της παραγράφου 15.11, του άρθρου 15, του καταστατικού. 
 
Γ. Θέματα Συνεδρίασης 
 
Γ.1. Έγκριση Πρακτικών 
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Ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε από τα μέλη, να επιβεβαιώσουν την ορθή καταγραφή 
των αποφάσεων της προηγούμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. με ημερομηνία 5.12.2021, 
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 5.12.2021 έχουν καταγραφεί ορθά, όλες οι αποφάσεις που 
λήφθηκαν και τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν.  

 
Γ.2 Ενημέρωση Προέδρου 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη, ότι υπάρχει κατατεθειμένο δικόγραφο για την 
Ομοσπονδία και πρότεινε στα μέλη να εξουσιοδοτηθεί ο Νομικός Σύμβουλος ώστε να 
προετοιμάσει τον απαραίτητο φάκελο.   
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα να προχωρήσει σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες ο Νομικός Σύμβουλος και εξουσιοδότησαν τον 
Πρόεδρο ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.  

 
Γ.3 Μετακίνηση Προέδρου 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη, ότι απαιτείται η μετάβαση του στην Αθήνα για 
συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Μπόουλινγκ Μεσογείου, 
αναφορικά με την διεξαγωγή του MBC 2022 στην Αθήνα και την Γ.Γ.Α. την Τετάρτη 
8.12.2021. Το κόστος μετακίνησης αφορά ένα αεροπορικό εισιτήριο με αυθημερόν 
επιστροφή και την ενοικίαση ενός αυτοκινήτου 1.000 κ.ε. 
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση του 
κόστους μετακίνησης. 

 
Γ.4 Αναμόρφωση Αγωνιστικού Ημερολογιακού Προγράμματος 
 
Ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής κ. Νίκος Κεκέσης ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη, 
για την ανάγκη αναμόρφωσης του ημερολογιακού προγράμματος, λόγο των 
προβλημάτων συμμετοχής των αθλητών, που έχουν προκύψει λόγο της πανδημίας 
και πρότεινε την αλλαγή του, σύμφωνα με το νέο καλεντάρι το οποίο παρουσίασε. 
 
Απόφαση: 
Τα έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγο αποχώρησης της κ. Ελβίνας 
Σολδάτου, αποφάσισαν ομόφωνα την αλλαγή του ημερολογιακού προγράμματος, 
σύμφωνα με την εισήγηση και την ανακοίνωση του στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Α.Α. 
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Γ.5 Υγειονομικό Πρωτόκολλο Προπονήσεων 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη για την ανάγκη δημιουργίας υγειονομικού 
πρωτοκόλλου προπονήσεων και πρότεινε να ανατεθεί στην Τεχνική Επιτροπή και 
στον υπεύθυνο covid-19, να προετοιμάσουν το πρωτόκολλο. 
 
Απόφαση: 
Τα έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγο αποχώρησης της κ. Ελβίνας 
Σολδάτου, αποφάσισαν ομόφωνα να προετοιμαστεί το υγειονομικό πρωτόκολλο 
προπονήσεων 

 
Γ.6 Δημιουργία Μητρώων 
 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Προπονητών κ. Αργύρης Λογοθέτης, ενημέρωσε τα μέλη 
ότι σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999 όπως ισχύει, η Ομοσπονδία έχει 
υποχρέωση να διατηρεί μητρώο προπονητών και πρότεινε την δημιουργία του 
Μητρώου Προπονητών και την ενσωμάτωση τμήματος των πληροφοριών στην 
ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Αναφορικά με το κόστος δημιουργίας του Μητρώου 
και των απαραίτητων αλλαγών στην ιστοσελίδα, πρότεινε την καταβολή από τους 
προπονητές ενός ετήσιου οικονομικού παραβόλου, ύψους 50 €, για την κάλυψη των 
απαραίτητων αναγκών. 
 
Ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας κ. Νίκος Κεκέσης, ενημέρωσε τα μέλη 
ότι θεωρεί χρήσιμη την ύπαρξη του Μητρώου και πρότεινε εξεταστεί η δημιουργία 
τους και ο επιμερισμός του κόστους. 
 
Η πρόεδρος της Επιτροπής Αιθουσών κ. Ελβίνα Σολδάτου, δεν ήταν παρούσα στην 
συζήτηση του θέματος και το θέμα θα εξεταστεί σε επόμενο διοικητικό συμβούλιο. 
 
Απόφαση: 
Τα έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγο αποχώρησης της κ. Ελβίνας 
Σολδάτου, αποφάσισαν ομόφωνα να προετοιμαστεί η δομή, το περιεχόμενο και οι 
παροχές για τα Μητρώα Προπονητών και Κριτών και να αναλυθεί το κόστος, για 
να ολοκληρωθούν. 

 
 
Γ.7 Πρόταση Apifon 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη ότι ζήτησε και έλαβε τις απαραίτητες 
διευκρινίσεις, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 5.12.2021 και οι οποίες είναι:  

1. Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο αναφορικά με την αποστολή των SMS. 
2. Είναι εφικτή η προσθήκη ημερομηνίας και η αυτόματη αποστολή μηνύματος 

σε επιλεγμένη ημερομηνία, για παράδειγμα γενέθλια. 
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3. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό λιστών, για παράδειγμα Σωματεία, 
Αθλητές Αττικής κλπ, αλλά προτείνετε η δημιουργία μιας κεντρικής λίστας με 
επιμέρους τμήματα, για καλύτερη διαχείριση των συνδρομητών. 

 
Απόφαση: 
Τα έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγο αποχώρησης της κ. Ελβίνας 
Σολδάτου, αποφάσισαν ομόφωνα την προμήθεια των υπηρεσιών sms για τις 
ανάγκες επικοινωνίας της Ομοσπονδίας. 

 
Γ.8 Πρόταση Novatron 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη ότι ζήτησε και έλαβε τις απαραίτητες 
διευκρινίσεις, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 5.12.2021 και οι οποίες είναι:  

1. Ένα έγγραφο μπορεί να υπογραφεί ψηφιακά από περισσότερα από ένα φυσικά 
πρόσωπα. 

2. Το κόστος για τρεις (3) συσκευές Token, είναι 43 € πλέον ΦΠΑ ανά συσκευή και 
το κόστος ενεργοποίησης παραμένει το ίδιο.   

 
Απόφαση: 
Τα έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγο αποχώρησης της κ. Ελβίνας 
Σολδάτου, αποφάσισαν ομόφωνα την προμήθεια τριών (3) συσκευών ψηφιακών 
υπογραφών, για τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία της Ε.Ο.Α.Α.  

 
Γ.9 Μνημόνια συνεργασίας 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την ολοκλήρωση του μνημονίου συνεργασίας 
από τον Νομικό σύμβουλο της Ε.Ο.Α.Α. σύμφωνα με το έγγραφο που έχει αποσταλεί 
και ότι έχει ξεκινήσει η μετάφραση του στα Αγγλικά. Επίσης, ενημέρωσε τα μέλη ότι 
θα συναντηθεί την Τετάρτη 8.12.2021 στην Αθήνα με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας 
της Κύπρου για να συζητήσουν την υπογραφή του.  
 
Γ.10 Πρόγραμμα αξιολόγησης ΧΙΛΩΝ 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη, ότι η συμπλήρωση του προγράμματος 
αξιολόγησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 
 
Γ.11 Έγκριση διοργανώσεων τύπου Open 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη, ότι έχουν αποσταλεί όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία και έχουν εγκριθεί οι διοργανώσεις: 
 

1. Kivelos Open 
2. Royal Τετράδες 
3. Christmas Doubles Open 
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Γ.12 Σχολή Κριτών 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη, ότι έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός για την 
σχολή κριτών Μπόουλινγκ και ο βασικός κορμός θα μας αποσταλεί τις επόμενες 
ημέρες, για να εξεταστεί και να συμπληρωθεί από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. 
 
 
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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