
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

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

Έκτακτη 
Πρόεδρος Δ.Σ. 
15.12.2021 
15.12.2021 
16.12.2021 
21:30 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Zoom 
25

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. Ανθούλα Σταυροπούλου - Μέλος 

 
Β.2. Απόντες 
 

1. Ελβίνα Σολδάτου – Μέλος 
2. Νίκος Καγιάλογλου – Μάρθα Καρατζούλα, ως εκπρόσωπος των Αθλητών. 

 
Β.3. Απαρτία 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο με την συμμετοχή των έξι (6) 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 
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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 7.12.2021, 
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 7.12.2021 έχουν καταγραφεί ορθά, όλες οι αποφάσεις που 
λήφθηκαν και τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν.  

 
Γ.2 Επιτροπή Δεοντολογίας 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη, ότι μετά την απάντηση που έλαβε η 
Ε.Ο.Α.Α. από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, απέστειλε αίτηση για τον διορισμό μελών 
της Επιτροπής Δεοντολογίας, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και αναμένεται η απάντηση.   
 
Γ.3 Πιστοποίηση προϊσταμένου προσωπικού 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη, ότι απαιτείται η διαδικασία πιστοποίησης 
προϊσταμένου προσωπικού ως προαπαιτούμενο για την λήψη επιχορήγησης από την 
Γ.Γ.Α. και ότι απέστειλε την απαραίτητη αίτηση στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 
 
Γ.4 Κανονισμός Κριτών 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη, ότι η Ε.Ο.Α.Α. έχει λάβει τον αρχικό σχεδιασμό για 
τον κανονισμό κριτών, ο οποίος χρίζει διευκρινίσεων και διορθώσεων. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κανονισμός θα αποσταλεί στην Κεντρική Επιτροπή 
Διαιτησίας, με σκοπό να ολοκληρώσει την σύνταξη του.  
 
Γ.5 Διαύγεια 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει δομηθεί ο λογαριασμός της Ε.Ο.Α.Α. 
στην Διαύγεια, με Οργανωτικές μονάδες και χρήστες. 
Απομένει η προμήθεια των ηλεκτρονικών υπογραφών και οι απαραίτητες 
διευκρινίσεις αναφορικά με το είδος, το ποσό και τον χρόνο ανάρτησης από την Γ.Γ.Α., 
για να μπορεί να προχωρήσει η ανάρτηση των αποφάσεων. 
 
Γ.6 Πλατφόρμα Σωματείων 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη, ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχων της 
πλατφόρμας των Σωματείων και από σήμερα έχει αποσταλεί αναλυτικός οδηγός 
χρήσης της πλατφόρμας. 
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Γ.7 Πρόγραμμα Χίλων 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
συμπλήρωσης του προγράμματος αξιολόγησης Ομοσπονδιών ΧΙΛΩΝ της Γ.Γ.Α. και 
έχει αποσταλεί, εντός της προθεσμίας.  
 
Γ.8 Κανονισμός Επιτροπής Προπονητών 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε από τα μέλη να τοποθετηθούν αναφορικά με τον 
κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Προπονητών, σύμφωνα με το έγγραφο το 
οποίο έλαβαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μαζί με την πρόσκληση της συνεδρίασης 
και πρότεινε την έγκριση του κανονισμού. 
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση του 
κανονισμού λειτουργίας  

 
Γ.9 Πρόγραμμα υποστήριξης και ανάπτυξης 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με την Τεχνική 
Επιτροπή, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης και ανάπτυξης των αθλητών 
και αθλητριών Νέων Ηλικιών, για τα επόμενα τρία (3) χρόνια. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή σεμιναρίων εκπαίδευσης, ημερίδων 
επιμόρφωσης, camp προετοιμασίας, εξοπλισμού και ενδυμασίας, για τουλάχιστον 15 
αθλητές και αθλήτριες. 
Μετά από αναλυτική συζήτηση και παροχή διευκρινίσεων, ο Πρόεδρος πρότεινε την 
υλοποίηση του προγράμματος και την προετοιμασία των απαραίτητων διαγωνισμών 
για την προμήθεια εξοπλισμού και ενδυμασίας για τις νέες ηλικίες.  
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισαν ομόφωνα την υλοποίηση του 
προγράμματος Νέων Ηλικιών. 

 
Γ.10 Επιλογή τόπου και αίθουσας διεξαγωγής για το MBC 2022 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη, για τους λόγους οι οποίοι επιβάλουν την 
αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της διοργάνωσης MBC 2022, τον έλεγχο που 
πραγματοποιήθηκε από τον κ. Μάριο Νικολαΐδη σε αίθουσες στην Αθήνα και την 
αναλυτική συζήτηση που ακολούθησε σχετικά με την καλύτερη δυνατή διοργάνωση 
του MBC 2022. 
Ακολούθησε αναλυτική συζήτηση μεταξύ των μελών και ο Πρόεδρος πρότεινε να 
διεξαχθεί το MBC 2022 στην Αθήνα, στην αθλητική εγκατάσταση Strike Bowling 
Χαϊδαρίου. 
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Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισαν ομόφωνα την διεξαγωγή του 
MBC2022 στην Αθήνα και το Strike Bowling Χαϊδαρίου. 

 
Γ.11 Event Αιθουσών 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη, για το αίτημα του Strike Bowling Χαϊδαρίου για την 
υλοποίηση ενός event διάρκειας 3 ωρών, χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα, με την 
ευκαιρία της συμπλήρωσης 23 ετών λειτουργίας και πρότεινε τα μέλη να ανακοινωθεί 
από την Ομοσπονδία η υποστήριξη της στην διοργάνωση, καθώς και την υποστήριξη 
σε αντίστοιχα event. 
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισαν ομόφωνα την παροχή της 
υποστήριξης στην διοργάνωση. 

 
 
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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