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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 
8. Νικόλας Καγιάλογλου – Εκπρόσωπος Αθλητών 

 
Β.2. Απόντες 
 
Ουδείς 
 
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 
 



Ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε από τα μέλη, να επιβεβαιώσουν την ορθή καταγραφή 
των αποφάσεων της προηγούμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. με ημερομηνία 16.12.2021, 
σύμφωνα με το πρακτικό το οποίο έλαβαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα ότι στα πρακτικά της 
συνεδρίασης την 16.12.2021 έχουν καταγραφεί ορθά, όλες οι αποφάσεις που 
λήφθηκαν και τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν.  

 
Γ.2 και Γ.3 Επικύρωση αποφάσεων Ε.Ε. 
 
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 16.4, του άρθρου 16 
του καταστατικού, να επικυρώσουν τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Ε.Ο.Α.Α. με ημερομηνία 27.12.2021 και 2.1.2022, σύμφωνα με τα πρακτικά τα οποία 
έλαβαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αφορούσαν: 
 

1. Την αναβάθμιση του λογιστικού προγράμματος. 
2. Την προμήθεια μιας επιπλέον συσκευής ηλεκτρονικής υπογραφής. 
3. Την μετακίνηση της αντιπροέδρου. 
4. Την προμήθεια εκτυπωτή 
5. Την δημιουργία σεμιναρίου πρώτων βοηθειών 

 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την επικύρωση των 
αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 
Γ.4 Ημερομηνία Διεξαγωγής MBC 2022 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη, ότι έθεσε υπόψιν του Προέδρου της 
Συνομοσπονδίας Μπόουλινγκ Μεσογείου (MBC) τον προβληματισμό του για την 
διεξαγωγή του MBC 2022 τον Μάρτιο, λόγο της πανδημίας και αποφασίστηκε από 
κοινού ότι η διοργάνωση θα πρέπει να μετατεθεί για 1-8 Μαΐου 2022 και πρότεινε στα 
μέλη την έγκριση της ημερομηνίας.  
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την διεξαγωγή του 
MBC 2022 την 1-8 Μαΐου 2022. 

 
Γ.5 Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνεδρίου Αθλητών 
 
Ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής πρότεινε στα μέλη, η ημερομηνία διεξαγωγής 
του Συνεδρίου Αθλητών να εξεταστεί στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. 
 
Απόφαση: 



Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την επανεξέταση του 
θέματος διεξαγωγής του Συνεδρίου Αθλητών στην επόμενη τακτική συνεδρίαση.  

 
Γ.6 Επιχορήγηση 2022 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη, ότι από την Γ.Γ.Α. ζητήθηκε η ανάλυση 
δαπανών για τις Εθνικές Ομάδες για το έτος 2021, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 
της Ε.Ο.Α.Α. και τις δαπάνες οι οποίες θα καταγραφούν στον κωδικό 250. Η ανάλυση 
απεστάλη στην Γ.Γ.Α. την 10.1.2022. 
 
Γ.7 Οικονομικός Απολογισμός Αποστολής MBC 2021 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ρώτησε τα μέλη αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση ή αν 
απαιτείται οποιαδήποτε διευκρίνηση αναφορικά με τον οικονομικό απολογισμό της 
αποστολής Εθνικής Ομάδας στο MBC 2021, σύμφωνα με το έγγραφο του 
απολογισμού  που είχαν λάβει. Ο οικονομικός απολογισμός κρίθηκε από τα μέλη 
ακριβής .  
 
Γ.8 Οικονομικός Απολογισμός Αποστολής ECC 2021 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ρώτησε τα μέλη αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση ή αν 
απαιτείται οποιαδήποτε διευκρίνηση αναφορικά με τον οικονομικό απολογισμό της 
αποστολής Εθνικής Ομάδας στο ECC 2021, σύμφωνα με το έγγραφο του απολογισμού  
που είχαν λάβει. Ο οικονομικός απολογισμός κρίθηκε από τα μέλη ακριβής.  
 
Γ.9 Ψηφιακές Υπογραφές 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη, ότι μετά από ενημέρωση του Ταμία της 
Ε.Ο.Α.Α. για την ύπαρξη νέας και βελτιωμένης διαδικασίας ψηφιακών υπογραφών 
από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επικαιροποιήθηκε η ζήτηση από την 
εταιρεία Novatron των απαραίτητων Token και η διαδικασία αγοράς έχει 
ολοκληρωθεί. Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία πιστοποίησης 
από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου. 
 
Γ.10 Αναρτήσεις στην Διαύγεια 
 
Ο Ταμίας ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη για την διαδικασία αναρτήσεων στην 
Διαύγεια και για την ανάγκη παροχή επιπλέoν διευκρινίσεων από την ΑΑΔΕ και την 
ΓΓΑ. Επίσης, ενημέρωσε τα μέλη ότι οι διευκρινίσεις θα ζητηθούν τις επόμενες ημέρες 
και θα υπάρχει αναλυτική ενημέρωση στο επόμενο τακτικό Δ.Σ. 
 
Γ.11 Δομή και λειτουργία λογιστικού προγράμματος 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι έχουν ολοκληρωθεί από τον ίδιο όλες οι εγγραφές 
στο λογιστικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Α.Α. οι οποίες αφορούν τα Σωματεία – Μέλη 



αναφορικά με χρεώσεις και πληρωμές και ότι έχουν αποσταλεί στα Σωματεία, όπως 
και η καρτέλα χρεώσεων – πιστώσεων.  
Επίσης, ενημέρωσε τα μέλη, ότι από την 1.1.2022, αποκλειστικά αρμόδιος για την 
διαδικασία θα είναι ο Ταμίας της Ε.Ο.Α.Α. 
 
Γ.12 Γ.Γ.Α. Στρατηγικός Σχεδιασμός 2022-2024 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη, ότι η Γ.Γ.Α. ζήτησε από τις Ομοσπονδίες να 
αποστείλουν τον σχεδιασμό τους για τα επόμενα τρία χρόνια (2022-2024), σύμφωνα 
με το υπόδειγμα το οποίο είχε σταλεί στα μέλη συνημμένο. Ο σχεδιασμός είναι 
εξειδικευμένος, περιέχει μετρήσιμα δεδομένα και πρέπει να αποσταλεί στην Γ.Γ.Α. 
εντός του Ιανουαρίου, ενώ παράλληλα η αποστολή και το περιεχόμενο του, θα 
αποτελέσει κριτήριο στην αξιολόγηση της Ομοσπονδίας, αναφορικά με την 
χρηματοδότηση για το 2022. 
Ζητήθηκε από το μέλος κ. Ανθούλα Σταυροπούλου, λόγω των γνώσεων της να 
συμβάλει στην σύνταξη του στρατηγικού σχεδιασμού την οποία αποδέχθηκε και 
παράλληλα θα συμβάλουν στην σύνταξη ο Γενικός Γραμματέας και η Αντιπρόεδρος.  
 
Γ.13 Πρόγραμμα Νέων Ηλικιών 
 
Ο Πρόεδρος και ο Έφορος οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την υλοποίηση του 
προγράμματος, ενημέρωσαν αναλυτικά τα μέλη για την εξέλιξη του προγράμματος 
και ακολούθησε αναλυτική συζήτηση. 
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα να προχωρήσει η 
υλοποίηση του προγράμματος, με τα απαραίτητα βήματα, σύμφωνα με τον 
σχεδιασμό.  

 
Γ.14 Σχολή Προπονητών Μπόουλινγκ Β’ κατηγορίας 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προπονητών ενημέρωσε τα μέλη ότι ολοκληρώθηκε η 
σύνταξη της πρότασης για την δημιουργία σχολής προπονητών Β’ κατηγορίας, 
σύμφωνα με το αρχείο το οποίο είχε σταλεί στα μέλη συνημμένο και πρότεινε την 
έγκριση της πρότασης και την υποβολή της στην Γ.Γ.Α. 
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της 
πρότασης και την υποβολή της στην Γ.Γ.Α.   

 
Γ.15 Πρόγραμμα Σχολικού Αθλητισμού 
 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Αιθουσών, ενημέρωσε τα μέλη για την εξέλιξη της 
συνεργασίας με τις αίθουσες αναφορικά με το πρόγραμμα σχολικού αθλητισμού και 
την αποδοχή του από μέρος των αιθουσών, ενώ ακολούθησε αναλυτική συζήτηση 



αναφορικά με την ενημέρωση των αιθουσών και την δημιουργία χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης. 
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα να προχωρήσει η 
πρόεδρος της επιτροπής στις απαραίτητες διαδικασίες ενημέρωσης των 
αιθουσών και σχεδιασμού δράσεων – χρονοδιαγράμματος και να ενημερώσει το 
Δ.Σ. εκ νέου στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

 
Γ.16 Παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας. 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη, ότι η Ε.Ο.Α.Α. πρέπει να παρέχει μέσω του 
Προέδρου της ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. 
Μοναστηριώτη Ευθύμιο, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ομοσπονδία στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο Ηρακλείου κατά την εκδίκαση της αγωγής από την Ε.Ο.Μ. και πρότεινε 
να υπογραφεί από τον Πρόεδρο το προβλεπόμενο έγγραφο. 
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό ως 
πληρεξούσιο δικηγόρο της Ομοσπονδίας το δικηγόρο Θεσσαλονίκης 
Μοναστηριώτη Ευθύμιο και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να υπογράψει τα 
απαραίτητα έγγραφα.  

 
Γ.17 Μάρτυρες για το δικαστήριο  
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη, ότι ο νομικός σύμβουλος ζήτησε την 
παρουσία ενός μέλους του Δ.Σ. εκτός του Προέδρου ως μάρτυρα στο δικαστήριο και 
ενός προέδρου Σωματείου – Μέλους της Ε.Ο.Α.Α. 
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα να μεταβεί στο 
δικαστήριο όποιο μέλος του Δ.Σ. είναι διαθέσιμο και να ζητηθεί η παρουσία ενός 
προέδρου Σωματείου από την Κρήτη, για να παραστεί ως μάρτυρας και να 
καλυφθούν τα απαραίτητα έξοδα.  

 
Γ.18 Πρόγραμμα Erasmus+ 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη, ότι υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθεί η 
Ε.Ο.Α.Α. σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και πρέπει να αποφασιστεί η 
δράση στην οποία θα μπορούσε να ενταχθεί η Ε.Ο.Α.Α. και πρότεινε να ανατεθεί στην 
Αντιπρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα να εξετάσουν τις δυνατότητες και να 
καταθέσουν εισήγηση σε μία από τις δύο επόμενες τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
 
Απόφαση: 



Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα να εξεταστεί η 
δυνατότητα ένταξης της Ε.Ο.Α.Α. και να συζητηθεί η εισήγηση σε επόμενο Δ.Σ.    

 
Γ.19 Ταμειακές διευκολύνσεις μελών της προσωρινής διοίκησης 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη, ότι έχουν καταγραφεί, αναλυθεί και αποτυπωθεί στα 
βιβλία της Ε.Ο.Α.Α. όλα τα ποσά τα οποία με την μορφή της ταμειακής διευκόλυνσης 
έχουν διατεθεί από μέλη της προσωρινής διοίκησης, για την σύσταση και αρχική 
λειτουργία της Ε.Ο.Α.Α. και πρότεινε την καταβολή των ποσών, μόλις ο Ταμίας της 
Ε.Ο.Α.Α. σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό, ορίσουν την διαδικασία εγγραφών και 
αποφάσεων για την καταβολή.  
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα να καταβληθούν τα 
ποσά των ταμειακών διευκολύνσεων, όταν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες 
διαδικασίες.    

 
Γ.20 Κανονισμός Κριτών 
 
Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, ενημέρωσε τα μέλη ότι βρίσκεται σε 
εξέλιξη η συγγραφή του κανονισμού και πρότεινε στα μέλη να παρουσιαστεί σε 
επόμενη συνεδρίαση. 
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα να προχωρήσει η 
διαδικασία ολοκλήρωσης του κανονισμού και να εξεταστεί από το Δ.Σ. σε επόμενη 
συνεδρίαση. 

 
Γ.21 Προετοιμασία Γενικής Συνέλευσης 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη, ότι η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) 
της Ε.Ο.Α.Α. πρέπει να πραγματοποιηθεί βάση του καταστατικού, έως την 20 Μαρτίου 
2022.  
Ο Πρόεδρος πρότεινε να πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom. 
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα να διεξαχθεί η τακτική 
Γ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom. 

 
Γ.22 Επιτροπή Δεοντολογίας 
 



Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη ότι η αλληλογραφία με το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης αναφορικά με τον διορισμό τακτικών δικαστών, ολοκληρώθηκε με την 
λήψη αρνητικής απάντησης από το Υπουργείο λόγω της μη ύπαρξης της αναγκαίας 
νομοθετικής ρύθμισης. Η Ε.Ο.Α.Α. ενημέρωσε την Γ.Γ.Α. με έγγραφο για το πρόβλημα 
που έχει δημιουργηθεί, κοινοποιώντας την απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.  
 
Γ.23 Πειθαρχική Επιτροπή 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη, ότι η Πειθαρχική Επιτροπή έχει 
ολοκληρώσει την διαδικασία συγκρότησης, αλλά δεν έχει αποστείλει τον κανονισμό 
λειτουργίας της. Έχει αποσταλεί e-mail στον πρόεδρο της επιτροπής, για να 
ολοκληρωθεί η απαραίτητη διαδικασία.  
 
Γ.24 Εξελεγκτική Επιτροπή  
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη, ότι η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει 
ολοκληρώσει τις διαδικασίες συγκρότησης και έχει υποβάλει τον κανονισμό 
λειτουργίας της. 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη, ότι ο λογιστής έχει ολοκληρώσει τις λογιστικές 
εγγραφές, ο έλεγχος των οικονομικών της Ε.Ο.Α.Α. μπορεί να ξεκινήσει άμεσα και 
πρότεινε στα μέλη να αποσταλεί έγγραφη πρόσκληση της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
αναφορικά με τον έλεγχο. 
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα να αποσταλεί 
πρόσκληση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή του ελέγχου. 

 
Γ.25 Γενική Συνέλευση I.B.F. 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη για τα θέματα τα οποία χρίζουν 
διευκρινίσεων, αναφορικά με την ενημέρωση που έλαβε η Ε.Ο.Α.Α. από την Διεθνή 
Ομοσπονδία Μπόουλινγκ (I.B.F.) και η οποία είχε κοινοποιηθεί στα μέλη με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
 
Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα, να αποσταλεί έγγραφο 
στην I.B.F. αναφορικά με τα θέματα τα οποία χρίζουν διευκρίνησης και να ζητηθεί 
από την I.B.F. οι επισημάνσεις της Ε.Ο.Α.Α. να τεθούν υπό συζήτηση στην 
επερχόμενη Γενική Συνέλευση της I.B.F. 

 
Γ.26 Δυσφημιστική ανάρτηση αθλητή. 
 
Συζητήθηκε αναλυτικά από τα μέλη, η δυσφημιστική ανάρτηση αθλητή σε μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης και οι ενέργειες οι οποίες έπρεπε να ακολουθήσουν. 
 



Απόφαση: 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα, να αποσταλεί έγγραφο 
στο Σωματείο του Αθλητή και να προσκληθεί το Σωματείο και ο Αθλητής σε παροχή 
διευκρινίσεων, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. την Κυριακή 23.1.2022 μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom. 

 
Γ.27 Τριτανακοπή Ε.Ο.M.  
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη, ότι εκτός από την τριτανακοπή η οποία 
κατατέθηκε από την Ε.Ο.Μ., η Γ.Γ.Α. ζήτησε από την Ε.Ο.Α.Α. διευκρινίσεις αναφορικά 
με την ειδική αθλητική αναγνώριση και ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε.  
 
Γ.28 Λογαριασμοί e-mail Επιτροπών 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη, ότι έχουν δημιουργηθεί λογαριασμοί 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλες τις επιτροπές και έχουν αποσταλεί οι κωδικοί 
σύνδεσης σε όλους τους προέδρους των επιτροπών. 
 
 
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 
         
 
 
 
 
 


