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• Αποφασίζεται η επικύρωση των Πρακτικών της Συνεδρίασης Νο.9, μειοψηφούντων των 

κ. Πριστούρη, Παπάζογλου και Τβισς. 

• Αποφασίζεται ομόφωνα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών να πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με τον νέο αθλητικό νόμο που ορίζει χρονικό περιθώριο 45 ημερών από την 

απόφαση του Δ.Σ,  την 17 Νοεμβρίου 2021. 

• Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να μην αναγνωρισθούν ως υποχρεώσεις της ΕΟΠ, χρέη 

τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης των χρεών 

της προηγούμενης διοίκησης της ΕΟΠ.  Μειοψηφούν οι κ.κ. Πριστούρης και Τβισς.  Οι 

κκ. Παπάζογλου και Γρούβας προτείνουν όπως εξοφληθούν τέτοιου είδους 

υποχρεώσεις, αλλά με ταυτόχρονο καταλογισμό των υποχρεώσεων σε μέλη 

προηγούμενων διοικήσεων που φέρουν την ευθύνη. 

• Αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή και εξόφληση του Τιμολογίου αξίας 1200ευρώ, της 

εταιρίας Bioracer σχετικά με τον ρουχισμό της Ολυμπιακής Ομάδας Ποδηλασίας. 

• Αποφασίζεται ομόφωνα να αναγνωρισθούν οι παραπάνω υποχρεώσεις και να γίνει η 

σχετική συμφωνία αποπληρωμής των παραπάνω  χρεών (Χίος 5.000€ - «Θαλώ» 

10.685€.    

• Αποφασίζεται ομόφωνα να καλυφθούν οι δαπάνες των αθλητών, που συμμετείχαν στο 

προπονητικό camp ορεινής ποδηλασίας της UEC (Σερβία 2-15 Αυγούστου 2021),που 

δημιουργήθηκαν έξοδα 960 ευρώ, ανεξάρτητα από την εξέλιξη του τρόπου 

αποπληρωμής των δαπανών αυτών από την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία. 

• Α.  Εγκρίνει την άσκηση της από 30-9-2020 και με αριθμούς κατάθεσης στο 
Πρωτοδικείο Ρόδου 205/2-10-2020 και στο Εφετείο Δωδ/σου 254/17-12-2020 έφεσης, 
που απευθύνεται στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 8-
10-2021, την οποία άσκησε ο δικηγόρος Ρόδου για λογαριασμό της Ομοσπονδίας μας 
με την επωνυμία «Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας» (ΕΟΠ), που εδρεύει στην 
Αθήνα, Λεωφόρος Σπύρου Λούη και Λεωφόρος Κύμης, Μαρούσι, και εκπροσωπείται 
νόμιμα (ΑΦΜ 090159078), που στρέφεται κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την 
επωνυμία «Γιώργος Βογιατζής & ΣΙΑ ΟΕ», που εδρεύει στη Ρόδο, οδός Θεμιστοκλέους 
Σοφούλη αρ. 97, και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 999673920) και με αριθμό 422/2020 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία).  

• Β.  Παρέχει την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Ρόδου 
κ. Δημήτριο Σαλαμαστράκη να παραστεί στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου στις 8-10-
2021 ή σε οποιοιδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο 
λόγο, για να εκπροσωπήσει την «Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας» (ΕΟΠ) κατά τη 
συζήτηση της παραπάνω έφεσής της κατά της παραπάνω εφεσίβλητης εταιρείας, να 
καταθέσει προτάσεις και γενικά να προβεί σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια με σκοπό 
να γίνει δεκτή η έφεση και να απορριφθεί η παραπάνω αγωγή της παραπάνω 
εφεσίβλητης εταιρείας.  

 



• Αποφασίζεται ομόφωνα να αιτηθεί η Ομοσπονδία την δέσμευση – ενοικίαση τριών 
δίκλινων διαμερισμάτων για ανάγκες των επίλεκτων αθλητών μας και λοιπών εθνικών 
ομάδων. 

 

• Αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει αλλαγή του σχεδίου της εμφάνισης των εθνικών 

ομάδων για την περίοδο τουλάχιστον από το 2022 μέχρι το 2024. 

• Αποφασίζεται ομόφωνα μέχρι να γίνει συνεργασία με την εταιρία Focus On, και η κ. 

Ρακιτζοπούλου θα είναι υπεύθυνη για τις φάσεις συνεργασίας και συνεννόησης  μέχρι 

την ολοκλήρωση της νέας μορφής της ιστοσελίδας. 

• Αποφασίζεται ομόφωνα να εξουσιοδοτηθεί η Νομική Σύμβουλος κ. Κονιτσιώτη 

για την εκπροσώπηση της ΕΟΠ στην δίκη Ι. & Δ. Σπανόπουλου. 

 

• Αποφασίζεται ομόφωνα να πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενδιαφέροντος για την 

πρόσληψη μη έμμισθου προπονητή για την Εθνική Ομάδα Γυναικών. 

• Αποφασίζεται ομόφωνα  η διεξαγωγή για το έτος 2022, ως νέα διοργάνωση το 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου Παμπαίδων – Παγκορασίδων,  και η μετατροπή των 

Πανελλήνιων Ημερών Νεολαίας σε μια εκδήλωση περισσότερο δεξιοτεχνίας και 

παιγνίου, με ήπια μορφή ανταγωνισμού και χωρίς βαθμολογική αξιολόγηση. 

• Αποφασίζεται ομόφωνα η σύνταξη Κανονισμών, οι οποίοι θα χωριστούν σε δυο 

κατηγορίες, α) αυτοί που θα αφορούν τις αγωνιστικές κατηγορίες που αναγνωρίζει η 

Παγκόσμια Ομοσπονδία (ελίτ, νέοι, μάστερς, τζούνιορς) και β) αυτοί οι οποίοι θα 

αφορούν αποκλειστικά τις αναπτυξιακές κατηγορίες (ηλικίες κάτω των 17 ετών). 

• Αποφασίζεται ομόφωνα η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους κριτές στην 

χειμερινή περίοδο 2021 – 2022. 

• Ομόφωνα αποφασίζεται να υιοθετηθεί το πλάνο της Τεχνικής Επιτροπής σχετικά με την 

διοργάνωση πανελληνίων πρωταθλημάτων και λοιπών αναπτυξιακών αγωνιστικών 

εκδηλώσεων , ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. 

• Αποφασίζεται ομόφωνα η εγγραφή του ποσού των 100.000 έως 120.000 ευρώ στον 

Τακτικό Προϋπολογισμό της ΕΟΠ για τις ανάγκες των Εθνικών Ομάδων για το έτος 

2022.  Ανατίθεται ομόφωνα στον Ταμία, τον συντονιστή κ. Κωνσταντόπουλο και τον 

εκάστοτε εκλέκτορα, ο ρόλος για την επίβλεψη και την ορθή διάθεση του budget των 

Εθνικών Ομάδων για τις αποστολές των Εθνικών Ομάδων. 

• Ομόφωνα αποφασίζεται να ερωτηθεί η Νομική Σύμβουλος για την πιο συμφέρουσα 

λύση σχετικά με την λειτουργία της ΕΠΟΣΚ, προκειμένου να μην υπάρξουν νομικά 

κενά. 

• Αποφασίζεται να εκπροσωπηθεί η ΕΟΠ στην δίκη για την διακοπή ασφάλισης των 

αθλητών, με ένορκο μάρτυρα τον Γενικό Γραμματέα της ΕΟΠ κ. Παναγιώτη Γρούβα.  

Της απόφασης αυτής μειοψηφεί ο κ. Πριστούρης. 



• Ομόφωνα αποφασίζεται η αποδοχή της πρότασης συνεργασίας με Φυσικοθεραπευτή, 

που κρίνεται πιο συμφέρουσα οικονομικά. 

 


