
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο5 στις 05-03-2021 

Στην Αθήνα σήμερα 05-03-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν προσκλήσεως του 

Προέδρου κ. Αθανάσιου Βασιλειάδη. 

Παρόντες: Αθανάσιος Βασιλειάδης, Κωνσταντίνος Πανταζής, Σπυρίδων Σκλάβος, 

Ανάργυρος Σοφράς, Ηρώ Ορφανού, Θεμιστοκλεία Γεωργία Χαρίτου, Ελένη 

Τζαβάρα,  Δημήτριος Τσεγκέλης, Αθανάσιος Καπνίδης, Σάββας Ταγτελενίδης, 

Αθανασούλα Λαμπροπούλου Συροπούλου, Μαριάνθη Χαλκιά, Κωνσταντίνα 

Δήμα 

Απόντες:    Πέτρος Λεμονής, Αλεξάνδρα Αργαλιά  

Στην συνεδρίαση συμμετείχε και ο νομικός σύμβουλος της ΕΓΟ κ. Ιωάννης Μούτλιας 

Τα θέματα συνεδρίασης του Δ.Σ. είναι τα εξής:     

                    1ο ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση Προέδρου» 

     2ο ΘΕΜΑ: «Τεστ Covid, σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο» 

     3ο ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού προστασίας προσωπικών 

δεδομένων GDPR και ανάθεση υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων» 

     4ο ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ζευς» - Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΓΟ 21-3-21» 

     5ο ΘΕΜΑ: «Εκπαίδευση προσωπικού για την ανάρτηση αποφάσεων στη Διαύγεια» 

     6ο ΘΕΜΑ: «Τυπώματα αθλητικού ιματισμού» 

     7ο ΘΕΜΑ: «Υλικά Φυσιοθεραπείας για το ΚΥΕ Αγίου Κοσμά» 

     8ο ΘΕΜΑ: «Αγορά αθλητικού Υλικού για Εθνικές Ομάδες» 

                    9ο ΘΕΜΑ: «Αποστολή ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ρυθμικής-Βουλγαρία» 

   10ο ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τηλεφωνικής κάρτας τηλεφωνικού κέντρου» 

                  11ο ΘΕΜΑ: «Εγγραφή νέου σωματείου» 

                  12ο ΘΕΜΑ: «Διάφορα» 

1ο ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση Προέδρου» 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα για τα οικονομικά και τα διοικητικά της ομοσπονδίας 

δίνοντας έμφαση στην πανδημία και τις αλλαγές που έχει επιφέρει σε όλες τις διαδικασίες 

για τη λειτουργία της ομοσπονδίας. 

2ο ΘΕΜΑ: «Τεστ Covid , σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο» 

Αναφορικά με το πλαίσιο οδηγιών για τα μέλη των εθνικών μας ομάδων στις οποίες έχει 

δοθεί κατ’ εξαίρεση άδεια για προπόνηση και το κόστος των απαιτούμενων test για Covid-



19 από τώρα έως τον Ιούνιο 2021, ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Γενικό Γραμματέα κ. 

Κωνσταντίνο Πανταζή. Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει το σώμα για τις οικονομικές 

προσφορές στα πλαίσια της έρευνας αγοράς η οποία διεξήχθη. Το σώμα λαμβάνοντας 

υπόψη τις καλύτερες οικονομικά προσφορές και σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις της ΓΓΑ 

για τη διενέργεια των απαραίτητων μοριακών test (PCR), ομόφωνα εγκρίνει τις παρακάτω 

συνεργασίες ανά περιοχή: 

- Για την περιφέρεια Αττικής με την κλινική ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ με κόστος 40,00€ ανά τεστ, τα 

οποία θα πραγματοποιηθούν εντός του ΚΥΕ Αγίου Κοσμά 

- Για την περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το διαγνωστικό κέντρο Βιοιατρική με κόστος 

60,00€ ανά τεστ, μετά από συνεννόηση για το χώρο διενέργειας των τεστ 

- Για την Πάτρα με το διαγνωστικό κέντρο Β΄ Διάγνωση με κόστος 60,00€ ανά τεστ, 

μετά από συνεννόηση για το χώρο διενέργειας των τεστ 

3ο ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού προστασίας προσωπικών 

δεδομένων GDPR και ανάθεση υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων» 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα για την αναγκαιότητα συνεργασίας με εξειδικευμένη 

εταιρία παροχής υπηρεσιών για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού προστασίας 

προσωπικών δεδομένων GDPR, στις διαδικασίες που αφορούν κατεξοχήν την 

προετοιμασία και τη διενέργεια των εκλογών της ομοσπονδίας, αλλά και στο σύνολο των 

υπηρεσιών της ομοσπονδίας. Στη συνέχεια δίνει το λόγο στο Γενικό Γραμματέα κ. 

Κωνσταντίνο Πανταζή. Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει το σώμα ότι μετά από έρευνα 

αγοράς λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά χαρακτηριστικά ISO, και τη συνεργασία με άλλες 

δημόσιες υπηρεσίες εσωτερικού και εξωτερικού, έλαβε γνώση για την εταιρεία Computer 

Studio AE. Η εν λόγω εταιρεία κατέθεσε στην ομοσπονδία τεχνική προσφορά 33 σελίδων 

(αρ. πρωτ.792/05.03.21) με την ποιότητα του περιεχόμενου έργου, τα στοιχεία του 

κανονισμού προστασίας δεδομένων, την αναλυτική περιγραφή  φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου καθώς και την ανάθεση υπευθύνου για τη διαχείριση αυτών. Στην παραπάνω 

τεχνική προσφορά περιλαμβάνονται το χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων, ο 

προγραμματισμός υλοποίησης φάσεων του έργου, η ομάδα έργου και ο πίνακας έργων 

που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από αυτούς. Το λόγο έλαβε και ο νομικός σύμβουλος κ. 

Ιωάννης Μούτλιας ο οποίος διαβεβαίωσε για την εγκυρότητα της εταιρείας σε συνάντηση 

που έγινε με τη νομική υπηρεσία αυτής. Η προσφερόμενη οικονομική προσφορά για το 

έτος έχει ως εξής: 

Έργο συμμόρφωσης 2.000,00€ + ΦΠΑ 

Υπηρεσίες DPO 2.500,00€ + ΦΠΑ 

Επιπροσθέτως θα υποστηρίξει την ομοσπονδία με την τεχνογνωσία GDPR και 

ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια των εκλογών της ΕΓΟ. 

Το σώμα μετά από διεξοδική συζήτηση ομόφωνα εγκρίνει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο 

για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την Computer Studio AE. 

 

 



4ο ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ζευς» - Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΓΟ 21-3-21» 

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στη διεξαγωγή των εκλογών της ομοσπονδίας στις 21-03-21 

και εφόσον δεν επιτραπεί η δια ζώσης διεξαγωγή τους, καλεί τον Γενικό Γραμματέα κ. 

Κωνσταντίνο Πανταζή να ενημερώσει το σώμα για τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες 

πρέπει να προβεί η ομοσπονδία. Ο κ. Πανταζής ενημερώνει ότι με βάσει την Κ.Υ.Α με αρ. 

πρωτ. ΥΠΠΟΑ 72664 / 23-02-2021:  

- δίνεται δυνατότητα η Τακτική Γενική μας Συνέλευση να διεξαχθεί με ψηφιακά μέσα 

και ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων και την εκλογή των μελών 

των καταστατικών μας οργάνων μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ». Σύμφωνα με 

την εν λόγω ΚΥΑ και τις οδηγίες του Νομικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Μούτλια, 

επικοινωνήσαμε με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για τον ορισμό τριμελούς 

εφορευτικής επιτροπής.  

- θα πρέπει να υπογραφεί σχετική σύμβαση με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε., Συμφωνητικό 

Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 

3 Γ.Κ.Π.Δ. Το ομόφωνα εγκρίνει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 

Μετά από επικοινωνία με την «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» κατατέθηκε αίτημα υποστήριξης. 

Το πλαίσιο λειτουργίας θα καθορισθεί την Τετάρτη 10 Μαρτίου και ώρα 16:00, σε 

συνάντηση του εκπροσώπου της ΖΕΥΣ, με τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής ο 

οποίος θα εκτελέσει και χρέη διαχειριστή, του νομικού μας συμβούλου κ. Ιωάννη Μούτλια 

και του διοικητικού υπαλλήλου κ. Αργύρη Ρηγόπουλου. 

Λόγω συχνών προβλημάτων στην παροχή internet και πτώσης τάσεων στο ρεύμα στην 

περιοχή του Ο.Α.Κ.Α , για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος 

προτείνει η έδρα της εκλογικής διαδικασίας να είναι στο ξενοδοχείο CIVITEL ΑΤΤΙΚ. Το 

σώμα ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για επικοινωνία με το ξενοδοχείο ώστε να 

εξεταστεί η δυνατότητα παραχώρησης αίθουσας και το κόστος αυτής.  

5ο ΘΕΜΑ: «Εκπαίδευση προσωπικού για την ανάρτηση αποφάσεων στη Διαύγεια» 

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Κωνσταντίνος Πανταζής υπενθυμίζει στο σώμα την υποχρέωση 

ανάρτησης των κανονιστικών, οικονομικών και διοικητικών αποφάσεων της ομοσπονδίας 

στη Διαύγεια.  Τους γνωρίζει ότι μέχρι σήμερα τη διαδικασία εκτελεί ο υπάλληλος κ. 

Κουτιβής Ευάγγελος. Με δεδομένη τη σπουδαιότητα αλλά και τις ιδιαιτερότητες 

διαχείρισης αυτών των εργασιών  εισηγείται την εξειδίκευση δύο υπαλλήλων της ΕΓΟ, 

μέσω συμμετοχής σε ειδικό σεμινάριο της International Forum Training κόστους 190,00€ 

το άτομο. Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει τη συμμετοχή στο εν λόγω σεμινάριο των 

διοικητικών υπαλλήλων κ. Ευάγγελου Κουτιβή, κας. Σοφίας Μοδέ καθώς και τη συνολική 

δαπάνη ύψους 380,00€.  

 

  



6ο ΘΕΜΑ: «Τυπώματα αθλητικού ιματισμού» 

Ενόψει της συμμετοχής των εθνικών μας ομάδων σε αγώνες στο εξωτερικό ο Πρόεδρος  

ενημερώνει το σώμα ότι θα πρέπει στις φόρμες τις οποίες έχει προμηθευτεί η ομοσπονδία 

να τυπωθεί το εθνόσημο και η ονομασία της χώρας μας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (FIG). Στη συνέχεια δίνει το λόγο στο Γενικό Γραμματέα κ. 

Κωνσταντίνο Πανταζή ο οποίος ενημερώνει το σώμα ότι μετά από έρευνα αγοράς η 

εταιρεία «ΝΤΟΥΝΗΣ  PRINT ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ & ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ» προσφέρει 

κεντημένο εθνόσημο και τύπωμα σε 660 τεμάχια  αθλητικού υλικού (φόρμες, polo, 

μπλούζες, τσάντες) κόστους 1.349,12€ με το ΦΠΑ. Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει την κάλυψη 

της εν λόγω δαπάνης. 

7ο ΘΕΜΑ: «Υλικά Φυσιοθεραπείας για το ΚΥΕ Αγίου Κοσμά» 

Για τις ανάγκες των εθνικών μας ομάδων στο ΚΥΕ Αγίου Κοσμά οι φυσιοθεραπευτές               

κ. Τσιαντούλας Δημήτριος και κα. Duric Ivana εισηγούνται την αγορά των κάτωθι υλικών: 

- Spring hadle 25 mm , ποσότητα 2 κουτιά, με κόστος 49,70 ευρώ 

- Spring hadle 30 mm , ποσότητα 2 κουτιά, με κόστος 49,70 ευρώ 

- Spring hadle 40 mm , ποσότητα 2 κουτιά, με κόστος 49,70 ευρώ 

- LEUKOTAPE P COMBI PACK , 2 τεμάχια , με κόστος 33,00 ευρώ 

- DREAM TAPE, 2 τεμάχια , με κόστος 15,37 ευρώ. 

- Εssentials, Body Massage , 1 λίτρο, με κόστος 16,50 ευρώ. 

- Λάδι μασάζ Αρωματικό Simple Use Beauty (Massage Oil) 500ml, 3 τεμάχια με κόστος 

26,40€. 

Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει την αγορά των παραπάνω υλικών συνολικού κόστους 239,89€ 

με το ΦΠΑ. 

8ο ΘΕΜΑ: «Αγορά αθλητικού Υλικού για Εθνικές Ομάδες» 

Ενόψει της συμμετοχής των εθνικών μας ομάδων σε διεθνείς αγώνες: 

- η Τεχνική Επιτροπή Ρυθμικής Γυμναστικής εισηγείται την αγορά 18 τεμαχίων, 

αγωνιστικών,  κορμάκια Ρυθμικής Γυμναστικής. Προτείνουν τη συνεργασία με την Εταιρεία 

NICKAN η οποία προσφέρει πολύ καλή ποιότητα και με την οποία η Ομοσπονδία έχει 

συνεργαστεί και τα προηγούμενα χρόνια. Το κόστος ανέρχεται στο ύψος των 3.240,12€ με 

το ΦΠΑ. Για την έναρξη της παραγγελίας απαιτείται η καταβολή  προκαταβολής  του 40% 

του ποσού (1.296,05€ με το ΦΠΑ), και εξόφληση κατά την παράδοση το υπόλοιπου ποσού. 

Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης. 

- ο ομοσπονδιακός προπονητής κ. Κωνσταντίνος Χατζηζήσης εισηγείται την αγορά 10 

τεμάχια αγωνιστικά λουράκια γυναικών (4 τμχ νούμερο 0 και 6 τμχ. Νούμερο 6) και 10 

τεμάχια αγωνιστικά παπουτσάκια χορού. Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει την παραπάνω 

αγορά. 

 



9ο ΘΕΜΑ: «Αποστολή ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ρυθμικής-Βουλγαρία» 

Μετά από πρόταση των ομοσπονδιακών προπονητριών ρυθμικής, η Τ.Ε. εισηγείται την 

έγκριση κονδυλίου για τη συμμετοχή Παγκόσμιο Κύπελλο στη Σόφια της Βουλγαρίας (26-

28/03/2021) της παρακάτω αποστολής: 

Αθλήτριες ατομικού: Κελαϊδίτη Ελένη, Μαγοπούλου Ιωάννα 

Αθλήτριες ensemble: Παγουλάτου Αικατερίνη, Ρήγα Χριστίνα Ουρανία, Γουργιώτη 

Ραφαηλία Μαρία, Αλεξοπούλου Ίλια, Ανδρόνικου Μαρίνα, Βούσουλα Αικατερίνη 

Κανδρούλα 

Προπονήτριες: Μπλέκα Ευφημία, Κωτσοπούλου Φωτεινή, Αϊβαθιάδου Σοφία 

Κριτές: Πανταζίδου Ευθυμία (Ατομικό), Πάχτα Μαρία (Ensemble) 

Φυσιοθεραπευτές: Τσιαντούλας Δημήτριος, Καλιντέρης Μιχαήλ 

Αρχηγός ομάδας: Fateeva Marina 

Επίσης η Τεχνική Επιτροπή λόγω μετάβασης στο εξωτερικό για πρώτη φορά μετά την 

επιβολή των απαραίτητων υγειονομικών πρωτοκόλλων και οδηγιών, εισηγείται τη 

συμμετοχή αρχηγού αποστολής στον αγώνα της Σόφιας. Ο Πρόεδρος προτείνει τον Γενικό 

Γραμματέα κ. Πανταζή Κωνσταντίνο για τη θέση του αρχηγού αποστολής, ο οποίος όπως 

γνωρίζει έχει σπουδάσει στη Βουλγαρία, μιλά τη γλώσσα και είναι ο πλέον κατάλληλος για 

το συντονισμό και την ασφαλή μετάβαση της αποστολής στη Σόφια. Το σώμα ομόφωνα 

εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου. 

10ο ΘΕΜΑ: «Προμήθεια κάρτας τηλεφωνικού κέντρου» 

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει το σώμα για τα προβλήματα με τις τηλεφωνικές 

γραμμές και τη γνωμάτευση του τεχνικού της Cosmote που κλήθηκε για την επιδιόρθωση 

της βλάβης, και σύμφωνα με την οποία πρέπει να προβούμε σε αλλαγή της κάρτας του 

τηλεφωνικού κέντρου. Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει την αγορά από την COSMOTE μίας (1) 

κάρτας για το τηλεφωνικό κέντρο της Ομοσπονδίας SIEMENS-HIPATH 3350, αξίας 286,00€ 

πλέον Φ.Π.Α.  

11ο ΘΕΜΑ: «Εγγραφή Νέου Σωματείου» 

Μετά από θετική εισήγηση του νομικού εκπροσώπου της ομοσπονδίας κ. Ιωάννη Μούτλια, 

ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. εγκρίνουν την εγγραφή ως μέλους της ΕΓΟ του αθλητικού 

σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΥ ΖΗΝ & 

ΑΘΛΗΣΗ». 

 



12ο ΘΕΜΑ: «Διάφορα» 

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει το σώμα για την επιθυμία της εταιρεία kapola 

gymnastics για χορηγία αθλητικού υλικού ρυθμικής γυμναστικής. Ο υπεύθυνος της 

εταιρείας θα αποστείλει σχετική επιστολή. 

           

                                              

Αθανάσιος Καπνίδης      

Σπυρίδων Σκλάβος        

Ηρώ Ορφανού       

Ανάργυρος Σοφράς      

Ελένη Τζαβάρα       

Δημήτριος Τσεγκέλης      

Κωνσταντίνα Δήμα 

Θεμιστοκλεία Γεωργία Χαρίτου 

Μαριάνθη Χαλκιά 

Σάββας Ταγτελενίδης 

Αθανασούλα Λαμπροπούλου Συροπούλου 


