
 

 
                                                                                                                Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου  2015  
                                                                                                                Αρ. πρωτ.:   704   /15 
 
 

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΟΤ 
 

 
Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρ. 593/15 εγγράφου ΕΟΤ, σχετικά με την εκλογή μελών της Επιτροπής Αθλητών,  
σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι αθλητές ανά κατηγορία είναι: 
 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΝΔΡΩΝ              ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ          ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΔΡΩΝ                     ΣΥΝΘΕΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          ΧΟΡΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ                        ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ. 
ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ    
ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 
Σχετικά με την εκλογική διαδικασία, σας ενημερώνουμε ότι: 
• Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν μόνο οι συμμετέχοντες αθλητές στο Κύπελλο 2015. 
• Δεν γίνεται δεκτή ψήφος από εκπρόσωπο αθλητή. 
• Ο κάθε συμμετέχων αθλητής/τρια μπορεί να ψηφίσει υποψήφιο μόνο της κατηγορίας στην οποία αγωνίζεται. (Δηλαδή, αθλήτρια 
κατηγορίας Σύνθετου Γυναικών μπορεί να ψηφίσει μόνο για υποψήφια  στην κατηγορία Σύνθετου Γυναικών). 
• Ο κάθε αθλητής/τρια μπορεί να ψηφίσει μόνο έναν υποψήφιο από την κατηγορία που αγωνίζεται. 
• Εκλέγεται ο πλειονοψηφήσας αθλητής/τρια από κάθε κατηγορία. 
• Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα γίνει επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των ισοψηφησάντων της κατηγορίας, σε συνεννόηση με τους 
ισοψηφήσαντες αθλητές. 
• Δεν είναι απαραίτητο να παραβρίσκεται στον αγώνα Κυπέλλου 2015 ο υποψήφιος αθλητής/τρια , ψηφίζεται όμως από τους 
συμμετέχοντες στο Κύπελλο 2015 αθλητές της κατηγορίας του/της. 
 
Με το δεδομένο ότι στις κατηγορίες  Ο/Γ, Σ/Α & Σ/Γ έχουν βάλει υποψηφιότητα μόνο ένας αθλητής/τρια , μετά από πρόταση της 
Επιτροπής Ανάπτυξης,  δεν θα γίνουν εκλογές για τις κατηγορίες αυτές και να συμμετέχουν απ’ ευθείας  οι υποψήφιοι των κατηγοριών 
αυτών στην Επιτροπή Αθλητών, για πρώτη φορά.  
 
Θα πραγματοποιηθούν εκλογές μόνο για την κατηγορία Ολυμπιακού Ανδρών, για την ανάδειξη ενός από τους τέσσερεις υποψηφίους. 
Στην περίπτωση αυτή, ψηφίζουν έναν υποψήφιο μόνο οι συμμετέχοντες στο Κύπελλο 2015 αθλητές του Ολυμπιακού Ανδρών. 
 
Ως πέμπτο μέλος της Επιτροπής Αθλητών ορίζεται ο αθλητής Παύλος Κούλης, για την κατηγορία Field. 
 
Η θητεία της  1ης  Επιτροπής Αθλητών  θα έχει διάρκεια 1 χρόνο και οι επόμενες εκλογές για την ανάδειξη των μελών της θα γίνουν στο 
επόμενο Κύπελλο Ελλάδος εκτός εάν υπάρξει διαφορετική απόφαση του ΔΣ της ΕΟΤ. 

 
 
 
                                                          Με αθλητικούς χαιρετισμούς 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 

 
Δρ. Πέτρος Συναδινός 

Ο Γενικός Γραμματέας 
 

                                                
                        Θεόδωρος Κόλλιας  
 

 


