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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

  

Το παρόν Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα στις 16 Απριλίου 2021. 

Η παράδοση των απαραίτητων εγγράφων καθώς και των υπαρχόντων υλικών από την απελθούσα 

διοίκηση ολοκληρώθηκε στις 2 Ιουλίου 2021.  

Στους πέντε (5) μήνες διοίκησης ο απολογισμός του έργου που επιτελέστηκε είναι ως εξής : 

  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ της αγωνιστικής δραστηριότητας του αθλήματος με οργάνωση είκοσι (20) 

αγώνων σε όλη την Ελλάδα. 

 Έξι (6) αγώνες πρόκρισης των εθνικών ομάδων 

 Τρείς (3) αγώνες αναπτυξιακού χαρακτήρα στο προπονητήριο στο ΟΑΚΑ 

 Εννέα (9) αγώνες στην Κατερίνη, τη Φλώρινα, την Πάτρα, τη Χαλκίδα, την Κομοτηνή, στη 

Ναύπακτο, στο ΟΑΚΑ, και  έχει οργανωθεί ήδη ο αγώνας στην Κω. 

 Τρεις (3) αποστολές της Εθνικής Ομάδας σε αγώνες του εξωτερικού (Τουρκία – Γαλλία - 

Πολωνία) 

 Διοικητική υποστήριξη σε συνεργασία με την ΕΟΕ για τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς 

αγώνες ΤΟΚΥΟ 2020 

 Οργάνωση του πρωταθλήματος κλειστού χώρου και αγώνα πρόκρισης, για τη 

μοριοδότηση των αθλητών – μαθητών στην κλειστή αίθουσα του ΟΑΚΑ 

 Οργάνωση του πρωταθλήματος ανοιχτού χώρου στο γήπεδο του Άλσους Βεΐκου στο 

Γαλάτσι 

 

Όλοι οι αγώνες διοργανώθηκαν με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων της ΓΓΑ, με 

την επίβλεψη της Ομοσπονδίας και χωρίς κανένα κρούσμα Covid-19. Σε όλους τους αγώνες της 

Αττικής και προς διευκόλυνση των αθλητών, υπήρξε μέριμνα από την ΕΟΤ για την παρουσία 

γιατρού έξω από τον αγωνιστικό χώρο για τη διενέργεια rapid test. 
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  

 Χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής Ομάδας Σύνθετου Τόξου Ανδρών στο Πανευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα ANTALYA 2021 

 Πρόκριση της Ευαγγελίας Ψάρρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες “Τόκυο 2020” 

 Πρόκριση της Δωροθέας Ποιμενίδου και 4η θέση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες “Τόκυο 

2020” 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 Συναντήσεις εθιμοτυπικού χαρακτήρα για τη σύσφιξη σχέσεων με τη διοίκηση του ΟΑΚΑ, 

τη ΓΓΑ, τον Υφυπουργό Αθλητισμού, την ΕΟΕ και άλλους φορείς 

 Συμμετοχή της Προέδρου στο Elective Congress της World Archery Europe 

 Εκλογή στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή (Technical and Development Committee) του 

μέλους του ΔΣ κ. Άρη Κορμπέτη 

 Προβολή και δημοσιογραφική κάλυψη των επιτυχιών των αθλητών μας σε MME 

 Αξιοποίηση του site της ΕΟΤ και των social media (facebook – instagram) με άμεσες, 

συνεχείς και συχνές δημοσιεύσεις για όλη την αγωνιστική δραστηριότητα, που ανέβασαν 

την επισκεψιμότητα και την αποδοχή από την τοξευτική κοινότητα. 

 Ουσιαστική λειτουργία της Τεχνικής Επιτροπής με τεκμηριωμένες προτάσεις  

 Δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων 

 Διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων των σωματείων  

 Λεπτομερής καταγραφή των υλικών και των περιουσιακών εν γένει στοιχείων της 

Ομοσπονδίας  

 Είχε ήδη αποφασιστεί από το Δ.Σ. έλεγχος των οικονομικών δοσοληψιών και συμβάσεων 

της ΕΟΤ από Ορκωτούς λογιστές για μέγιστη διασφάλιση της διαφάνειας. Η ανάθεση στο 

γραφείο Ορκωτών Λογιστών που επιλέχθηκε μετά από την υποβολή προσφορών ΔΕΝ 

ΠΡΟΛΑΒΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ, επειδή μετά από τις παραιτήσεις μελών του ΔΣ και την 

προκήρυξη των εκλογών το ΔΣ δεν είχε την νομιμοποίηση να κάνει την ανάθεση 

 Διοργάνωση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για εκλογές νέας διοίκησης μέσω 

ψηφοφορίας σε ψηφιακή κάλπη “ΖΕΥΣ”  με δικαστικούς αντιπροσώπους στην εφορευτική 

επιτροπή και τηλεδιάσκεψη των συμμετεχόντων σωματείων 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΑΚΑ 

 Αναμόρφωση του προπονητηρίου στο ΟΑΚΑ (καθαρισμός, δενδροφύτευση, τακτοποίηση 

αποθηκών, επισκευές υλικών, αποξήλωση αυθαίρετης κατασκευής κατόπιν αιτήματος της 

Διοίκησης του ΟΑΚΑ από τον μήνα Φεβρουάριο κ.λπ.) 

 Καθημερινή εξάωρη χρήση του ΟΑΚΑ, που είναι το μοναδικό προπονητήριο ανοιχτού 

χώρου στην Αττική, για όλους τους συλλόγους και αθλητές ανεξαιρέτως 

 Λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα σωματεία και οι αθλητές λόγω της 

πανδημίας, η Ομοσπονδία διοργάνωσε όλους τους αγώνες στο ΟΑΚΑ με μειωμένο  

παράβολο,  ενώ το παράβολο χρήσης του ΟΑΚΑ μειώθηκε σημαντικά 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η οικονομική πολιτική της απερχομένης διοίκησης εστιάστηκε στη μείωση των μη απαραίτητων 

δαπανών και στο ταμείο της ΕΟΤ στις 20.09.2021 υπάρχει πλεόνασμα της τάξης των 65.000 ευρώ.  

Αποπληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και αυξήθηκε η 

διάθεση κονδυλίων στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας για διοργάνωση αγώνων. 

Έχοντας στόχο την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη παρουσία των Εθνικών Ομάδων σε διεθνείς 

αγώνες, η Ομοσπονδία αξιοποίησε πλήρως το τμήμα του προϋπολογισμού το οποίο αφορά 

συμμετοχή σε αγώνες του εξωτερικού.   

Με το υπάρχον πλεόνασμα δίνεται η δυνατότητα στην επόμενη διοίκηση να ενισχύσει οποιοδήποτε 

τμήμα του προϋπολογισμού  κρίνει απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων της. 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΤ 

Κανένα από τα μέλη της προηγούμενης διοίκησης δεν παρέμεινε στο παρόν ΔΣ, αφού άλλα 

παραιτήθηκαν και άλλα, που είχαν εκλεγεί σε αναπληρωματικές θέσεις, αρνήθηκαν να 

καταλάβουν κενή θέση παραιτηθέντος.  

 Η χρονική σειρά των παραιτήσεων είναι ως εξής : 
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.  

1. στις 14-4- 2021 παραιτήθηκε ο εκλεγείς από τη Γ.Σ. Πρόεδρος κ. Αναστάσιος 

Χρυσανθόπουλος  

2. στις 15-4-2021 παραιτήθηκε ο κ. Πέτρος Συναδινός  

3. στις 18-6-2021 παραιτήθηκε η κ. Μαρία Κυριλλοπούλου 

4. στις 23-6-2021 παραιτήθηκε ο κ. Ιωάννης Λαμπράκης 

5. στις 27-6-2021 παραιτήθηκε η κ. Σοφία Καραμπίνη  

6. στις 27-6-2021 παραιτήθηκε η κ. Μαρίνα Πίκου 

7. στις 7-7-2021 παραιτήθηκε η κ. Ευαγγελία (Έβελυν) Παπαδοπούλου 

8. στις 18-7-2021 παραιτήθηκε ο κ. Σταύρος Στάιος 

9. στις 27-7-2021 παραιτήθηκε ο κ. Γεώργιος Τζουβάρας 

Έγιναν δεκατέσσερις (14) συνεδριάσεις του ΔΣ  με αποφάσεις για όλα τα τρέχοντα θέματα και την 

εύρυθμη λειτουργία της ΕΟΤ. Από τις δεκατέσσερις συνεδριάσεις η μία (1) ήταν για συγκρότηση 

του Δ.Σ. σε σώμα, ενώ δύο (2) ήταν για ανασυγκρότηση του Δ.Σ. μετά από τις παραιτήσεις μελών.  

Η συγκρότηση και οι ανασυγκροτήσεις των ΔΣ έγιναν με μυστική ψηφοφορία μέσω της ψηφιακής 

κάλπης “ΖΕΥΣ”, γεγονός που εξασφάλισε τη μυστικότητα στις εκλογικές διαδικασίες. 

Παρά τις τεράστιες δυσκολίες που προέκυπταν συνεχώς λόγω των διαδοχικών παραιτήσεων 

μελών του Δ.Σ. (ανασυστάσεις του Δ.Σ., αναδιανομή ρόλων μελών Δ.Σ., ανακαταμερισμός 

αρμοδιοτήτων στις επιτροπές της Ομοσπονδίας, νομιμοποιητικά έγγραφα σε τράπεζες και φορείς 

του Δημοσίου), η Διοίκηση της Ομοσπονδίας είχε συνέχεια, διαφάνεια, παραγωγή έργου και δεν 

προέκυψε ΚΑΝΕΝΑ πρόβλημα μη θεραπεύσιμο. 

Ό,τι προκηρύχθηκε, τηρήθηκε απαρέγκλιτα. 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

 Η Πρόεδρος  Η Ειδική Γραμματέας 

    

 Έλση Σκαφίδα  Μαρία Σκαπέρδα 
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