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· Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία  εκτός του κ. Πριστούρη επικυρώνει τα πρακτικά με Αρ.  26/13-10-2022, και 
Αρ.  27/19-10-2022 .

· Ομόφωνα  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  εγκρίνουν  τον  κορμό  του  αγωνιστικού  προγράμματος  με  τις 
τροποποιήσεις που έκανε η Τ.Ε. – Τα νέα πατήματα των κατηγοριών Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – 
Κορασίδων και Παμπαίδων – Παγκορασίδων, καθώς επίσης και την επικαιροποιημένη μετάφραση  
των κανονισμών τουλάχιστον από Παίδων - Κορασίδων και κάτω. 

· Ομόφωνα τα μέλη εγκρίνουν τα κριτήρια για την αποζημίωση των αθλητών για την συμμετοχή τους 
σε υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων.

· Κατά πλειοψηφία τα μέλη εγκρίνουν τα οικονομικά εκτός του κ. Πριστούρη.
· Ομόφωνα τα μέλη εγκρίνουν την πρόταση για τη «Αποζημίωση Κατάρτισης» όπως κατατέθηκε από το 

προεδρείο με την συμπλήρωση στο τέλος παραγράφου που τονίζει ότι: «Όλα τα παραπάνω ισχύουν 
μόνο για το άρθρο 11.»

· Ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. εγκρίνουν την σύνθεση της Κ.Ε.Κ. όπως προτάθηκε από τον Πρόεδρο. 
Πρόεδρος ο κ. Γεωργίου Ιάκωβος και μέλη οι κ.κ. Βολικάκης Νικόλαος και Τζήμας Αθανάσιος.

· Κατά  πλειοψηφία  εγκρίνεται  η  πρόταση  του  Προέδρου  για  την  ανανέωση  της  σύμβασης  του  Δ. 
Κωνσταντόπουλου από 16-11-2022 έως 15-05-2023, με αρνητική ψήφο των κ.κ. Παπασταματάκη και 
Πριστούρη.

· Ομόφωνα  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  εγκρίνουν  την  πρόταση  του  προέδρου  για  συμβιβασμό  για  την 
αποπληρωμή της οφειλής στους υπαλλήλους σε τρεις δόσεις συνολικού ποσού 25.882,51€ καθώς και 
την κάλυψη της δαπάνης του ποσοστού 8% του νομικού τους στο ποσό των 25.582,51.

· Ομόφωνα τα μέλη εγκρίνουν να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την συνδιοργάνωση των 
Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Κωφών για το ΜΤΒ το 2023 και Δρόμου το 2024.

· Κατά  πλειοψηφία  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  αποφάσισαν  να  συνεχίσουν  για  ένα  χρόνο  ακόμα  με  τον 
προμηθευτή ρουχισμού Doltcini, εκτός των  κ.κ. Παπασταματάκη και Πριστούρη.

· Ομόφωνα  τα  μέλη  εξουσιοδοτούν  τον  Πρόεδρο  όπως  υπογράψει  ότι  είναι  απαραίτητο  για  την 
δικαστική υπόθεση διεκδίκησης των ποσών από το δημόσιο.

· Κατά πλειοψηφία τα μέλη εγκρίνουν οικονομική ενίσχυση στην ΕΠΣΜΑΘ για την διοργάνωση του 
Βαλκανικού Πρωταθλήματος, με το ποσό των 1.500,00€, εκτός του κ. Ταταράκη.

· Ομόφωνα τα μέλη εγκρίνουν την πρόταση του προέδρου να σταλεί επιστολή προς τον Σπαρτιατικό 
Γ.Σ. για να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις σχετικά με την διοργάνωση του διασυλλογικού αγώνα 
την 9/10/2022 στο Ξηροκάμπι.

· Ομόφωνα τα μέλη εγκρίνουν να γίνει μια εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Ε.Ο.Π. 
1973-2023.

· Ομόφωνα τα μέλη εγκρίνουν την μετάβαση για τις τηλεπικοινωνίες στο πρόγραμμα Digital Office της 
Cosmote με οικονομία από 190,00€ το μήνα σε 108,00€ μηνιαία.

· Ομόφωνα τα μέλη συμφωνούν να σταλεί επιστολή στα Αθηναϊκά σωματεία για να στείλουν από δύο 
αθλητές – αθλήτριες για την συμμετοχή στο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ . Η επιλογή θα γίνει με 
κλήρωση.


