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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΟ Νο8/01-04-2021 

Στην Αθήνα 01-04-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

μέσω τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. 

Αθανάσιου Σταθόπουλου. 

Παρόντες: Αθανάσιος Σταθόπουλος, Ειρήνη Αϊνδιλή, Αβραάμ Σαπρανίδης, Ειρήνη 

Μανδραβέλη, Κωνσταντίνος Πανταζής, Κωνσταντίνα Δήμα, Θεμιστοκλεία 

Γεωργία Χαρίτου, Δημήτριος Τσεγκέλης, Σταυρούλα Κουβάτσου, Ελένη 

Μιχοπούλου, Ιωάννης Παυλάκης, Νικόλαος Προβιάς, Σπυρίδων Σκλάβος, Ελένη 

Τζαβάρα,   Χρήστος Ψαθάς 

Απόντες:    ø 

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

1ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπεύθυνων υπαλλήλων για τoν Covid 19» 

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει το σώμα ότι με βάση την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 

14453/2021 (ΦΕΚ 895/Β/06-03-21) και σχετική οδηγία της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 1η συνεδρίαση του στις 19/01/2021 όρισε 

ως υπεύθυνο γιατρό Covid-19 τον Δρ. Οδυσσέα Παξινό και ως συντονίστρια/υπεύθυνη 

υγειονομικού για την επικοινωνία με τη Γ.Γ.Α. την Τεχνική σύμβουλο κα. Μαρία 

Παπαδοπούλου. Στα πλαίσια της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων προτείνει για 

τη συλλογή και επεξεργασία των σχετικών αποτελεσμάτων τον ορισμό δύο διοικητικών 

υπαλλήλων, τακτική την κα. Βιολέτα Καράτση και αναπληρωματική την κα. Παναγιώτα 

Μαρίνου. 

Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει την πρόταση του Γενικού Γραμματέα. 

2ο ΘΕΜΑ: «Έρευνα αγοράς για ασφάλιση αθλητών-τριών των ΚΥΕ» 

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει το σώμα ότι ενόψει της συμμετοχής των 

αντιπροσωπευτικών μας ομάδων σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και Παγκόσμια Κύπελλα 
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στο εξωτερικό, λόγω της πανδημίας, είναι απαραίτητη η ασφάλισή τους εκτός της 

περίπτωσης ατυχήματος και για Covid 19. Η ασφάλιση που προσφέρεται τη δεδομένη 

χρονική περίοδο από τις αντίστοιχες οργανωτικές επιτροπές είναι αρκετά υψηλό. 

Προτείνεται να γίνει έρευνα αγοράς από τον Πρόεδρο και να κατατεθούν στην Ομοσπονδία 

οι σχετικές προτάσεις από ασφαλιστικές εταιρίες.  

Μετά από συλλογική συζήτηση το σώμα ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο 

Σταθόπουλο να προβεί στην απαραίτητη έρευνα προς εξεύρεση της καλύτερης δυνατής 

προσφοράς για ετήσια ασφάλιση αθλητών-προπονητών των ΚΥΕ και εναλλακτικά για 

ασφάλιση των μελών των εθνικών μας ομάδων αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα 

μετάβασης τους στο εξωτερικό.   

3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αθλητικού υλικού για το Ευρωπαϊκό 

Ενόργανης» 

Ενόψει τη συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στη Βασιλεία 

της Ελβετίας και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που μας κοινοποιήθηκαν από την 

Οργανωτική Επιτροπή, ο εθνικός προπονητής κ. Δημήτριος Ράφτης εισηγείται την 

προμήθεια των κάτωθι υλικών: 

1. Κορμάκια Ενόργανης Ανδρών 12 σετ  

2. Κορμάκια Ενόργανης Γυναικών 8 σετ 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για την αγορά τους ανέρχεται σε 1.200,00€. 

3. 20 τεμάχια Μάσκες Ειδικού Τύπου FFP2 ανά άτομο (22 άτομα Χ 0,83= 365,20 ευρώ) 

Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες για την αγορά των παραπάνω υλικών.  

4ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια Η/Υ για το τμήμα Μητρώου της ΕΓΟ» 

Λόγω των νέων δεδομένων της πανδημίας, την παροχή εργασίας των εργαζομένων μέσω 

τηλεργασίας και του αυξημένου όγκου εργασίας κρίνεται αναγκαία η προμήθεια ενός 

Laptop, για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του τμήματος Μητρώου της 

Ομοσπονδίας. 

Έπειτα από έρευνα αγοράς προτείνεται η προμήθεια ενός Laptop, τύπου Dell, μοντέλο 

latitude, οθόνη 15,6 ιντσών, επεξεργαστή intel core i5,8 GB RAM και σκληρό δίσκο SSD 240. 

Το κόστος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό 520,80 ευρώ 

Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει την αγορά του παραπάνω Laptop κόστους 520,80€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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5ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια UPS (σταθεροποιητής τάσης) για το 

τηλεφωνικό κέντρο» 

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Κωνσταντίνος Πανταζής ενημερώνει το σώμα ότι ο τεχνικός της 

Cosmote που κλήθηκε να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τις 

τηλεφωνικές γραμμές ανέφερε πως λόγω των συχνών πτώσεων στην τάση του ρεύματος, 

κρίνεται αναγκαία η χρήση ενός σταθεροποιητή τάσης ρεύματος. Αυτό θα συμβάλλει τόσο 

στην ομαλή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου όσο και στην προστασία του συνόλου 

του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των γραφείων. Το κόστος ενός UPS ανέρχεται σε 350,00 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει την προμήθεια UPS προϋπολογισμού έως 350,00€.  

6ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναλώσιμων & γραφικής ύλης για τα 

γραφεία της ΕΓΟ» 

Για την λειτουργία και οργάνωση των υπηρεσιών της Ομοσπονδίας, απαιτείται η αγορά 

των κάτωθι ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων: 

1. Στυλό-μολύβια 25 τεμάχια, με κόστος 34,53 ευρώ. 

2. Κλασέρ αρχειοθέτησης 20 τεμάχια , με κόστος 42,76 ευρώ. 

3. Μελάνια εκτυπωτών hp 652 Black 3 τεμάχια, με κόστος 41,57 ευρώ. 

4. Είδη αρχειοθέτησης – γραφική ύλη 9 τεμάχια, με κόστος 14,62 ευρώ.  

Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης ύψους 133,48€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

7ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τα γραφεία 

της ΕΓΟ» 

Λόγω της πανδημίας η οποία επιβάλλει το συχνότερο καθαρισμό και απολύμανση των 

χώρων εργασίας με σκοπό τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού, απαιτείται η αγορά 

των κάτωθι ειδών: 

1. Χαρτικά είδη (χαρτί κουζίνας, χαρτομάντηλα κ.α.), με κόστος 42,20 ευρώ 

2. Είδη απολύμανσης- καθαριότητας, με κόστος 38,03 ευρώ. 

Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει την αγορά των παραπάνω υλικών συνολικού κόστους 80,23€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

8ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση αμοιβής απασχόλησης προσωπικού για τη Γενική Συνέλευση της 

21ης/03/21» 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι για την προετοιμασία διενέργειας της Γενικής 

Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας, αλλά και την ημέρα διεξαγωγής αυτών 
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(Κυριακή 21/03/21) εργάστηκαν υπερωριακά οι διοικητικοί υπάλληλοι κ. Ρηγόπουλος 

Αργύρης, κα. Χρονοπούλου Θεοδώρα και κα. Μοδέ Σοφία.  Για το λόγο αυτό εισηγείται στο 

σώμα υπερωριακή αμοιβή ύψους 200,00€- πλέον εισφορών για τον καθένα. 

Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου. 

9ο ΘΕΜΑ: «Τηλεφωνικές συνδέσεις για Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα» 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι ο κ. Πανταζής το χρονικό διάστημα πριν από  τις 

εκλογές, στο οποίο ανέλαβε Γενικός Γραμματέας, χρησιμοποιούσε το προσωπικό του 

κινητό για τη διεκπεραίωση θεμάτων της ομοσπονδίας. Το κόστος από 01/02/21 έως 

24/02/21 το αναλαμβάνει ο ίδιος αλλά το χρονικό διάστημα από 25/02/21 έως 24/03/21 

έλαβε μηνιαίο λογαριασμό 564,00€. Ο Πρόεδρος προτείνει όταν το επιτρέψουν τα 

οικονομικά της ομοσπονδίας να καλυφθεί η παραπάνω δαπάνη για το μήνα Μάρτιο (πλην 

του παγίου της προσωπικής σύνδεσης) από την ομοσπονδία. 

Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας αναφέρει ότι το κόστος των τηλεφωνικών συνδέσεων του 

Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, είναι 

ιδιαίτερα υψηλό και προτείνει στο ΔΣ να τον εξουσιοδοτήσουν να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες ώστε η ομοσπονδία να έχει δύο τηλεφωνικές συνδέσεις οι οποίες θα 

προορίζονται για τον εκάστοτε Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα.  

Το σώμα ομόφωνα αποδέχεται τις προτάσεις του και τον εξουσιοδοτεί για την υπογραφή 

των σχετικών συμβάσεων με την Cosmote. 

10ο ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες για τροποποίηση και ανάθεση για τεστ αντιγόνου των μελών 

των εθνικών ομάδων» 

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει το σώμα ότι σύμφωνα με νέα οδηγία από τη Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού δίνεται η δυνατότητα ελέγχου, σε όσους έχει δοθεί άδεια κατ’ 

εξαίρεση προπόνησης, με τη διενέργεια τεστ αντιγόνου (rapid test) αντί μοριακού που 

ίσχυε μέχρι πρότινος. Για το λόγο αυτό η ομοσπονδία άμεσα αναζήτησε νέες οικονομικές 

προσφορές για τη διενέργεια των rapid test. Η καλύτερη οικονομική προσφορά, με κόστος 

15,00€ ανά τεστ, δόθηκε από την εταιρεία Doctor Plus. Τα τεστ θα διενεργούνται εντός των 

ΚΥΕ του Αγίου Κοσμά και της Μίκρας. 

Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει τη συνεργασία με την εταιρεία Doctor Plus. 

11ο ΘΕΜΑ: «Camp προετοιμασίας αθλητριών ενόργανης στη Μίκρα, ενόψει 

Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος» 

Για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των αθλητριών που θα συμμετάσχουν στο 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στη Βασιλεία ο εθνικός προπονητής 

ενόργανης γυναικών εισηγείται camp προετοιμασίας στο ΕΓ Μίκρας στη Θεσσαλονίκη το 

χρονικό διάστημα από 01/04/2021 έως 04/04/2021 με την συμμετοχή των παρακάτω από 

το ΚΥΕ Αθήνας: 
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Αθλήτριες: Αφράτη Αργυρώ, Τσιώρη Μαγδαληνή 

Προπονήτριες: Πεσσίνης Απόστολος, Πέρρου Μαργαρίτα 

Το κόστος μετακίνησης με ένα ΙΧ, η διαμονή και διατροφή υπολογίζεται σε 750,00€.  

Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης των 750,00€ για το εν λόγω camp. 

12ο ΘΕΜΑ: «Προδιαπίστευση αθλητών-τριών και συνοδών για τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες ΤΟΚΥΟ 2020» 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε σε αποστολή 

προς την ολυμπιακή επιτροπή, όλων των ζητούμενων στοιχείων που απαιτούνται για την 

έναρξη της διαδικασίας προδιαπίστευσης όλων των αθλητών-τριών και προπονητών-

τριών ενόργανης και ρυθμικής που διεκδικούν πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

του Τόκυο. 

Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει την αποστολή των ζητούμενων στοιχείων. 

   13ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση επιπλέον δαπάνης κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου 

Κυπέλλου Ρυθμικής στη Σόφια» 

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει το σώμα ότι κατά την διάρκεια συμμετοχής των μελών 

της αποστολής μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ρυθμικής Γυμναστικής στη Σόφια 

απαιτήθηκαν ορισμένα έξοδα τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό που 

είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασης του στις 

11/03/2021. Τα έξοδα, ύψους 387,69 ευρώ αφορούν εξόφληση του κόστους διαμονής 

καθώς και εσωτερικές μετακινήσεις κατά την διάρκεια των αγώνων.  

Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης των 387,69€. 

   14ο ΘΕΜΑ: «Αποστολή ομάδας για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ρυθμικής στην 

Τασκένδη» 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι με αρχική εισήγηση της προηγούμενης Τεχνικής 

Επιτροπής Ρυθμικής έχουν ήδη γίνει οι πρώτες ενέργειες για τη συμμετοχή της αθλήτριας 

Ελένης Κελαϊδίτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τασκένδης, αγώνα της σειράς 

παγκοσμίων κυπέλλων μέσω των οποίων οι αθλήτριες διεκδικούν την ονομαστική τους 

πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο. To κόστος της εν λόγω μετάβασης 

υπολογίζεται σε 8.000,00€ και η σύνθεση της είναι η παρακάτω: 

Αθλήτρια: Κελαϊδίτη Ελένη 

Προπονήτρια: Κωτσοπούλου Φωτεινή 

Κριτής: Πανταζίδου Ευθυμία 

Φυσιοθεραπευτής: Καλινδέρης Μιχάλης 

Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει την παραπάνω δαπάνη. 
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Η Α΄ Αντιπρόεδρος κα. Ειρήνη Αϊνδιλή προχωρά στην τεχνική ανάλυση των προγραμμάτων 

των αθλητριών Κελαϊδίτη και Μαγοπούλου κατά τον πρόσφατο αγώνα στη Σόφια και 

καταλήγει ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια και των δύο αθλητριών να 

διεκδικήσουν την πρόκριση και για αυτό προτείνει να ερωτηθεί η Παγκόσμια Ομοσπονδία 

Γυμναστικής έαν υπάρχει το χρονικό περιθώριο για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην 

Τασκένδη και της αθλήτριας Μαγοπούλου Ιωάννα. 

 Το σώμα ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση της Α΄ Αντιπροέδρου. 

   15ο ΘΕΜΑ: «Αποστολή ομάδας για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ρυθμικής στο 

Μπακού»  

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα αν λόγω της πανδημίας θα 

διεξαχθεί τελικά το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μπακού. Η Α΄ Αντιπρόεδρος κα. Ειρήνη 

Αϊνδιλή αναφέρει ότι είναι δυσκολο η ομάδα του ensemble  να καταφέρει να προκριθεί 

μέσα από τους αγώνες κυπέλλων, όμως πιστεύει ότι για να διεκδικήσει με αξιώσεις την 

πρόκριση μέσα από το Ευρωπαϊκό όπου οι χώρες που διεκδικούν πρόκριση θα είναι 

λιγότερες, θα πρέπει να συμμετέχουν στον αγώνα του Μπακού για την καλύτερη δυνατή 

προετοιμασίας του ενόψει του Ευρωπαϊκού. 

Το σώμα ομόφωνα αποφασίζει τη συμμετοχή των αθλητριών του ατομικού Κελαϊδίτη 

Ελένη, Μαγοπούλου Ιωάννα και της ομάδας ensemble γυναικών. 

   16ο ΘΕΜΑ: «Αποστολή ομάδας για το Ευρωπαϊκό Ρυθμικής στη Βάρνα» 

Η Τεχνική Επιτροπή Ρυθμικής εισηγείται τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 

Ρυθμικής Ατομικού Γυναικών & Ensemble Γυναικών Νεανίδων το οποίο θα διεξαχθεί στη 

Βάρνα της Βουλγαρίας 09-13/06/2021 της παρακάτω αποστολής:   

Ατομικό Γυναικών 

Αθλήτριες: Κελαϊδίτη Ελένη, Μαγοπούλου Ιωάννα 

Προπονήτριες: Φατέεβα Μαρίνα, Μπλέκα Ευφημία 

Ensemble Γυναικών 

Αθλήτριες: Παγουλάτου Αικατερίνη, Ρήγα Χριστίνα Ουρανία, Γουργιώτη Ραφαηλία Μαρία 

Αλεξοπούλου Ήλια, Ανδρόνικου Μαρίνα, Βούσουλα Αικατερίνη Κανδρούλα 

Ensemble Νεανίδων 

Αθλήτριες: Δωδεκάτου Ευτυχία, Εγγλέζου Ελπίδα, Κονιστή Ειρήνη Χρυσοβαλάντω, 

Τοπολάι Μαριέττα, Τριανταφυλλοπούλου Ιωάννα, Φούρλη Ραφαηλία 

Προπονήτριες: Κωτσοπούλου Φωτεινή, Αϊβαθιάδου Σοφία, Δουφεξοπούλου Φωτιάννα 

Κριτές: Πανταζίδου Ευθυμία (Ατομικό), Πάχτα Μαρία (Ensemble) 
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Φυσιοθεραπευτές: Καλιντέρης Μιχαήλ, Τσιαντούλας Δημήτριος 

Αρχηγός αποστολής: Αϊνδιλή Ειρήνη 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της εν λόγω μετάβασης ανέρχεται περίπου σε 50.000€. 

Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει την πρόταση της Τεχνικής Επιτροπής. 

   17ο ΘΕΜΑ: «Αποστολή ομάδας για το Ευρωπαϊκό Τραμπολίνο – Ακροβατικού 

Διαδρόμου στο Σότσι» 

Η Τεχνική Επιτροπή Τραμπολίνο μετά από εισήγηση του κ. Βαγγέλη Κολοζάκη προτείνει 

τη συμμετοχή της αθλήτριας Εφραίμογλου Αλεξάνδρας στον Ακροβατικό Διάδρομο στο 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Σότσι της Ρωσίας, με συνοδό προπονητή τον κ. Σταυριανίδη 

Απόστολο. 

Η κα. Τζαβάρα Ελένη ενημερώνει το σώμα για τις διαδικασίες της προηγούμενης διοίκησης 

αναφορικά με τη μη συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκο Τραμπολίνο στις υπόλοιπες 

κατηγορίες και για τις τωρινές δυνατότητες της αθλήτριας Εφραίμογλου Αλεξάνδρας να 

διεκδικήσει με αξιώσεις ένα ευρωπαϊκό μετάλλιο. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της εν λόγω μετάβασης ανέρχεται περίπου σε 6.000€. 

Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει την πρόταση της Τεχνικής Επιτροπής. 

   18ο ΘΕΜΑ: «Αποστολή ομάδας για το Ευρωπαϊκό Ενόργανης στη Βασιλεία» 

Οι εθνικοί προπονητές ενόργανης κ. Δημήτριος Ράφτης και κ. Κωνσταντίνος Χατζηζήσης 

εισηγούνται τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών-

Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί στη Βασιλεία  17-26/04/2021, της παρακάτω αποστολής.  

Αθλητές: Πετρούνιας Ελευθέριος, Τανταλίδης Αντώνιος, Κωνσταντινίδης Χριστόφορος 

Άγγελος, Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, Ηλιόπουλος Νικόλαος, Κρανίτης Νικόλαος 

Αθλήτριες: Αφράτη Αργυρώ, Κατσάλη Ελβίρα, Τσιώρη Μαγδαληνή, Μπαλάμη Χρύσα  

Προπονητές-τριες: Ράφτης Δημήτριος, Λαλεχός Θεόφιλος, Πέρρου Μαργαρίτα, 

Γιορντάνοβα Ντιάνα, Πεσσίνης Απόστολος 

Αρχηγός Ομάδας Γυναικών: Χατζηζήσης Κωνσταντίνος  

Κριτές: Μπουτάκης Ελευθέριος, Μέλλου Φωτεινή, Γαλερός Σταύρος, Σολομωνίδου Μαρία 

Γιατρός: Παξινός Οδυσσέας 

Φυσιοθεραπεύτρια: Duric Ivana 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της εν λόγω μετάβασης ανέρχεται περίπου σε 50.000€. 

Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει την πρόταση των εθνικών προπονητών. 

 

ΑΔΑ: ΡΟΗ7469ΗΦ1-5ΗΦ



   19ο ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπών» 

Ο Πρόεδρος προτείνει στο σώμα τη συγκρότηση των επιτροπών, οι οποίες θα έχουν ισχύ 

μέχρι τους ολυμπιακούς αγώνες του Τόκυο και όχι πέρα της 31ης Αυγούστου 2021, 

σύμφωνα με τα παρακάτω: 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

Πρόεδρος: Σαπρανίδης Αβραάμ 

Μέλη: Ράφτης Δημήτριος 

 Χατζηζήσης Κωνσταντίνος 

 Μέλλου Φωτεινή 

 Προβιάς Νικόλαος 

 Λαλεχός Θεόφιλος 

 Πεσσίνης Απόστολος 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

Πρόεδρος: Αϊνδιλή Ειρήνη 

Μέλη: Μανδραβέλη Ειρήνη 

 Πάχτα Μαρία 

 Κωτσοπούλου Φωτεινή 

 Κουτσούκου Καλλιόπη 

 Fateeva Marina 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 

Πρόεδρος: Σταθόπουλος Αθανάσιος 

Μέλη: Τζαβάρα Ελένη 

 Κολοζάκης Βαγγέλης 

 Βοϊβόδα Βαρβάρα 

 Τσακαλίδης Δημήτριος 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ 

Πρόεδρος: Δήμα Κωνσταντίνα 

Μέλη: Πολύζος Δημήτριος 
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 Τσάπρα Λουκία 

 Λαζαρακόπουλος Νίκος 

 Αγγελοπούλου Δήμητρα 

 Φερεντίνου Λευκή 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ 

Πρόεδρος: Πανταζής Κωνσταντίνος 

Μέλη: Λίβα Μαρία 

 Βασιλειάδου Ελένη 

 Δήμα Μυρσίνη 

 Βένιος Γιώργος 

 Ρηνακάκης Γιώργος 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Πρόεδρος: Πανταζής Κωνσταντίνος 

Μέλη: Γκιργκέτσος Γεώργιος 

 Παπαδοπούλου Μαρία 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ PARKOUR 

Πρόεδρος: Μανδραβέλη Ειρήνη 

Μέλη: Κυρσανίδης Δημήτρης 

 Καραμάνης Σπύρος 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ BOWLING 

Πρόεδρος: Τσεγκέλης Δημήτριος 

Μέλη: Κεκέσης Νικόλαος 

 Λογοθέτης Αργύρης 

 Μαραγκός Λεωνίδας 

 Σολδάτου Ελβίνα 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ 

Πρόεδρος: Τζαβάρα Ελένη 

Μέλη: Πρόεδροι κριτών αθλημάτων 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πρόεδρος: Χαρίτου Θεμιστοκλεία Γεωργία 

Μέλη: Τούγκας Δημήτριος 

 Χατζηπαυλής Αναστάσιος 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Πρόεδρος: Τσεγκέλης Δημήτριος 

Μέλη: Τζαβάρα Ελένη 

 Μανδραβέλη Ειρήνη 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πρόεδρος: Παυλάκης Ιωάννης 

Μέλη: Σκλάβος Σπύρος 

 Τζαβάρα Ελένη 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΑΚΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 

 Δήμα Κωνσταντίνα 

 Τσεγκέλης Δημήτριος 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΑΣ & ΠΑΛΕ ΝΤΕ ΣΠΟΡ 

 Σαπρανίδης Αβραάμ  

 Μανδραβέλη Ειρήνη 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

 Παυλάκης Ιωάννης  

Μετά από συλλογική συζήτηση το σώμα ομόφωνα εγκρίνει τις προτάσεις του Προέδρου. 

 

Σημειώνεται ότι λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων σε αυτό το σημείο αποχωρούν από τη 

συνεδρίαση το μέλος κα. Κουβάτσου Σταυρούλα και ο Γενικός Γραμματέας κ. Πανταζής 

Κωνσταντίνος.  

   20ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπου αθλητών στο Διοικητικό Συμβούλιο» 

Ο Πρόεδρος προτείνει για εκπρόσωπο αθλητών στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ομοσπονδίας τον κ. Απόστολο Κουταβά αθλητή Τραμπολίνο και αναλύει τους λόγους της 

πρότασής του και αναπληρωτή  εκπρόσωπο την αθλήτρια Ρυθμικής κα. Ελένη Κελαϊδίτη. 

Επισημαίνει δε ότι πρωτίστως είχε σκεφθεί να προτείνει ενεργούς αθλητές πρώτης 
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γραμμής αλλά θεωρεί ότι ο συνδυασμός των προπονήσεων-αγώνων και διοικητικών 

υποχρεώσεων που απορρέουν με τη συμμετοχή στο ΔΣ θα επιβάρυνε αυτούς τους αθλητές 

που κυριότερο μέλημα και στόχο έχουν τις υψηλές αγωνιστικές διακρίσεις. 

Ο κ. Προβιάς Νικόλαος εξηγεί τους λόγους για τους οποίους προτείνει για εκπρόσωπο 

αθλητών τον κ. Ελευθέριο Πετρούνια. Στη συνέχεια ο κ. Ψαθάς Χρήστος προτείνει να 

ερωτηθούν οι ενεργοί αθλητές της πρώτης γραμμής αν θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν 

στη διαδικασία εκλογής εκπροσώπου αθλητών στο ΔΣ. 

Ο Πρόεδρος αρχικά θέτει σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. Ψαθά η οποία  δεν γίνεται 

αποδεκτή από την πλειοψηφία του σώματος. 

Μετά από συλλογική συζήτηση ο Πρόεδρος θέτει σε ψηφοφορία τις προτάσεις 

υποψηφιότητας των αθλητών κ. Κουτάβα Απόστολου και κ. Λευτέρη Πετρούνια.  

Με 10 ψήφους υπέρ ορίζεται ο κ. Κουταβάς Απόστολος τακτικός εκπρόσωπος αθλητών 

στο Διοικητικό Συμβούλιο και αναπληρωματικός εκπρόσωπος αθλητών ομόφωνα ορίζεται 

η κα. Κελαϊδίτη Ελένη. 

 

Μετά το πέρας συζήτησης των θεμάτων ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος αναφέρει ένα 

θέμα τα οποία κρίνεται αναγκαίο να συζητηθεί σήμερα. Το σώμα ομόφωνα αποδέχεται 

την πρόταση του Προέδρου για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα εκτός ημερησίας 

διάταξης: 

21ο ΘΕΜΑ: «Αποδοχή πρόσκλησης από FIG, για συμμετοχή του κ. Προβιά Νικόλαο ως 

κριτή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο» 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Γυμναστικής επανήλθε με 

πρόσκληση προς τον κ. Προβιά Νικόλαο για συμμετοχή του ως κριτή δυσκολίας στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο. Ο κ. Προβιάς Νικόλαος ενημερώνει το σώμα ότι 

αποδέχεται την πρόσκληση. 

Το σώμα ομόφωνα αποφασίζει να αποστείλει τη σχετική επιβεβαίωση στην Παγκόσμια 

Ομοσπονδία Γυμναστικής. 

 

                           Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας 

 

                Αθανάσιος Σταθόπουλος                                            Κωνσταντίνος Πανταζής 

Ειρήνη Αϊνδιλή 

Αβραάμ Σαπρανίδης 

Ειρήνη Μαδραβέλη 

Κωνσταντίνα Δήμα 

Θεμιστοκλεία Γεωργία Χαρίτου 
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Δημήτριος Τσεγκέλης 

Σταυρούλα Κουβάτσου 

Ελένη Μιχοπούλου  

Ιωάννης Παυλάκης 

Νικόλαος Προβιάς 

Σπύρος Σκλάβος  

Ελένη Τζαβάρα  

Χρήστος Ψαθάς 
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