ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ./Ε.Ο.Π. ΑΡ. ΑΡ. 17/02.02.2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Το Δ.Σ. ομόφωνα επικυρώνει τα πρακτικά της συνεδρίασης Νο.15 της 15 ης
Δεκεμβρίου 2021 και Νο.16 της 7ης Ιανουαρίου 2022.
Επικαιροποίηση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων 2022
Δρόμος: α) Νέων Εφήβων: Εμπρόθεσμος πλήρης φάκελος, Καλλιθέα
Χαλκιδικής. Ανατέθηκε
Β) Ανδρών Γυναικών: Εμπρόθεσμος πλήρης φάκελος από την εταιρεία Stay
Connected Παρανέστι Δράμας. Ανατέθηκε
Παίδων Κορασίδων: Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Αναμένεται τελική
κατάθεση επίσημου ενδιαφέροντος.
Μάστερς Ανδρών Γυναικών: Αναμένεται τελική παραχώρηση, μετά την
εξέταση της αίτησης-φακέλου (Μέθανα-Alter Bike).
Παμπαίδων-Πανκορασίδων: όπως παραπάνω
Ορεινή ποδηλασία :
Marathon: Ξυλόκαστρο ή χωριά Αργιθέας. Aαναμένεται τελική κατάθεση
επίσημου ενδιαφέροντος
Downhill: Aαναμένεται τελική κατάθεση επίσημου ενδιαφέροντος στον
Τύρναβο
Ορεινή ποδηλασία: χωρίς χρηματική δέσμευση, αλλά κατά τα άλλα με πλήρη
φάκελο στη Νεάπολη Δήμου Αγ. Νικολάου Κρήτης.
Enduro: Θησέας στον Παρνασσό με σχετικό αίτημα προς εξέταση.
Eliminator: Εμπρόθεσμη κατάθεση φακέλου από Μόλυβο Ν. Λεσβου.
Ανατέθηκε
Cyclo Cross:Νέα Φιλαδέλφεια από ΑΛΦΑ Καλλιθέας. Πραγματοποιείται στις
6 Φεβρουαρίου
Πίστα: Καμία αίτηση. Θα προταθεί για επανάληψη ενδιαφέροντος
ΒΜΧ: Χωρίς ικανή πίστα διεξαγωγής στην ΕλλάδαΜετά την εκπρόθεσμη
κατάθεση πλήρη φακέλου από τον Π.Ο Τάλως Χανίων του ανατίθεται η
διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών-Γυναικών του 2023.
Όλα τα παραπάνω Ομόφωνα
Τελική πρόταση για τις Διεθνείς Ημέρες Ποδηλασίας, προς το Δ.Σ.
Προτείνεται η κάλυψη 150 παιδιών και 30 συνοδών. Προτείνεται το Δ.Σ να
προσδιορίσει τον τρόπο διαμοιρασμού των θέσεων ανά ομάδα.
Αποφασίστηκε ότι για να έχει η Τ.Ε. πληρέστερη άποψη για τη διεξαγωγή της
διοργάνωσης να κληθεί στην επόμενη συνεδρίαση της ο κος Γεωργίου
προκειμένου να την ενημερώσει για
τον τρόπο διεξαγωγής και για ότι άλλο αφορά στη διοργάνωση.
Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών αποφασίστηκε να το
αναλαμβάνει η Τ.Ε. με την στατιστική υπηρεσία. Ομόφωνα
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Επίσημη καταχώρηση του πίνακα της διπλής ιδιότητας.
Μετά από συνεννόηση με την Ε.Ε, στάλθηκε προς τα σωματεία και ήδη
υλοποιείται, ως αμιγώς θέμα τεχνικής φύσεως. Μετά από 20 χρόνια έγινε η
εναρμόνιση με τους διεθνείς και εγχώριους κανονισμούς που διέπουν την εν
λόγω δυνατότητα. Ομόφωνα
Πρόταση εισαγωγής του Cycling e-sport ως επίσημο αγώνισμα της ΕΟΠ.
Μετά την έγκριση της συνεργασίας από το ΔΣ, θα ζητηθεί συμβόλαιο με τους
ρητούς όρους συνεργασίας των δύο πλευρών όπου θα περιγράφονται
περισσότερες λεπτομέρειες. Ομόφωνα
Συζήτηση στην αλλαγή των αγώνων λίγκας σε κύπελλο. Όροι &
προϋποθέσεις Ομόφωνα σε κύπελλα
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro έγινε δεκτό να μετατεθεί για Ιούλιο από
17-18.09.2022 ώστε να αποτελέσει προκριματικό για το Enduro Word series.
Ομόφωνα
Να εκδοθεί Δελτίο Sportive Νο 1 για τον Υφυπουργό Αθλητισμού Αυγενάκη
Λευτέρη. Ομόφωνα
Η ΕΟΠ έχει λάβει γύρω στις 30 αιτήσεις κριτών
Θα πρέπει να σταλεί επιστολή για την επιμόρφωση των κριτών αφού πρώτα
συμφωνηθούν οι ημερομηνίες και οι ώρες με τους ομιλητές .
Ομόφωνα
Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού εκτός
των κ.κ. Γρούβα και Ταταράκη.
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον Διοικητικό απολογισμό έτους από 23-3-2021.
Εγκρίνεται ομόφωνα ο Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός 2021 καθώς
και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τα οικονομικά και τις οικονομικές καταστάσεις.
Αποφασίζεται ομόφωνα η συμπλήρωση του Δ.Σ. με τον εκπρόσωπο των
Προπονητών τον κ. Οικονόμου Φίλιππο.
Εγκρίνεται ομόφωνα η μεταγραφή του Λεβέντη Χρήστου στην Μάνδρα.
Το Δ.Σ. ομόφωνα απορρίπτει το αίτημα του κ. Κωνσταντόπουλου για
κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής στο σεμινάριο.
Ομόφωνα επικυρώνεται από το Δ.Σ. η κατάσταση των σωματείων και των
εκπροσώπων τους που θα συμμετάσχουν στην έκτακτη Γ.Σ. την 5
Φεβρουαρίου 2022.

