ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 3/28.4.21
 Το Δ.Σ. ομόφωνα επικυρώνει το πρακτικό 2/13.4.2021
 Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον κορμό του αγωνιστικού προγράμματος 2021
με τις τροποποιήσεις που προτάθηκαν, καθώς επίσης και τις εισηγήσεις της
Τ.Ε.
 Αποφασίζει ομόφωνα ότι οι αγώνες της λίγκας για το 2021 θα αξιολογηθούν
ως αναπτυξιακοί αγώνες ενώ για το 2022 όσοι θα διεξάγονται πριν το
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα αποτελούν κριτήριο για την πρόκριση στα
Πανελλήνια Πρωταθλήματα του 2022.
 Καθορίζονται οι αρμοδιότητες των μελών της διευρυμένης Τ.Ε. ως εξής : θα
συνδράμουν στη διοργάνωση των Τοπικών Πρωταθλημάτων της περιοχής
τους, στην οργάνωση ενδεχόμενης ανάθεσης αγώνων λίγκας σε συνεργασία
με τον πρόεδρο και το συντονιστή της Τ.Ε. και με το σωματείο που έχει
αναλάβει, καθώς και στη διοργάνωση ενδεχόμενης ανάθεσης Πανελληνίου
Πρωταθλήματος σε συνεργασία με τον πρόεδρο και το συντονιστή της Τ.Ε.
 Αποφασίζεται ομόφωνα η καταχώρηση δωρεών από φιλάθλους της
ποδηλασίας, εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην Ομοσπονδία
σε
ειδικό
λογαριασμό
της
EUROBANK
GR6502606300000030200849423 και του οποίου τα χρήματα θα
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες των εθνικών ομάδων.
 Για τη στελέχωση των εθνικών ομάδων αποφασίζει ομόφωνα να υιοθετηθεί
η επιστολή της Τ.Ε. για τη συλλογή στοιχείων των ταλαντούχων αθλητών –
τριών.
 Αποφασίζει ομόφωνα για το 2021 να γίνουν 4 αγώνες λίγκας Δρόμου και 4
ΜΤΒ, οι 6 να γίνουν από ένας σε κάθε Ένωση και Τοπική Επιτροπή και οι άλλοι
δύο ένας στην ΕΠΟΣΚ και ο άλλος στην ΤΕΚΕ
 Αποφασίζει να αποσυρθεί το ενδιαφέρον της Ομοσπονδίας για διοργάνωση
Πανελληνίου Πρωταθλήματος στην Κω για το 2021 λόγω οικονομικών
δυσκολιών, μειοψηφούντος ενός συμβούλου.
 Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί στο Ν.Σ. κ. Γ. Λιανό για τις υποθέσεις της Ε.Ο.Π. : α)
Για την αγωγή του Γ. Ταξιαρχόπουλου κατά της ΕΟΠ όπου αιτείται το ποσό
των #1.500,00€ + ΦΠΑ για το πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΥΣ και β) Για την αγωγή
της εταιρείας AFEA κατά της ΕΟΠ όπου αιτείται το ποσό των #147.200,00€
υπόλοιπο από τη συνεργασία με την ΕΟΠ για τα έτη 2004 – 2010, σύμφωνα με
τα κείμενα και αποφασίζεται ομόφωνα όλοι οι πλήρεις φάκελοι των νομικών
υποθέσεων της Ε.Ο.Π. να έλθουν εντός του Μαΐου στα γραφεία της.
 Εγκρίνεται το πρακτικό της Επιτροπής Μεταγραφών ως προς το 1 ο σκέλος
σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1α (ομόφωνα) και το 2ο σκέλος αυτής
μειοψηφούντος ενός μέλους.
 Εγκρίνεται ομόφωνα ο προσαρμοσμένος Οικονομικός Προϋπολογισμός 2021
με τις παρατηρήσεις που έγιναν και ο οποίος επισυνάπτεται των πρακτικών.
 Εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο Ν.Σ. και ο λογιστής να συντάξουν συμφωνητικό
που θα υπογραφεί με την υπάλληλο της Ε.Ο.Π. κα Ζαχ. Κωλέττη που
συνταξιοδοτείται τον Μάιο.

 Αποφασίζει ομόφωνα την αποστολή σε όλα τα σωματεία και τους Φορείς
που οφείλουν στην Ε.Ο.Π. πρόστιμα από διοργανώσεις για να καταβάλουν τα
επιβληθέντα πρόστιμα με κίνδυνο την μη έκδοση δελτίων και τη μη συμμετοχή
τους σε εθνικά πρωταθλήματα.
 Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον εσωτερικό Κανονισμό της Επιτροπής
Ανάπτυξης.
 Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει τη δημιουργία Συλλόγου Εθελοντών
Αιμοδοτών της Ε.Ο.Π.

