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Αγξίλην 6 Γεθεκβξίνπ 2016
Πρακτικό Δ. 7/2016

πλήιζαλ, ζήκεξα Γεπηέξα 5 Γεθεκβξίνπ 2016 ώξα 17:00 π.κ. ζηα Γξαθεία ηεο Έλσζεο,
ηα κέιε ηνπ Γ.. ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ γηα ηα ηξέρνληα
ζέκαηα ηεο Έλσζεο.
Παξόληεο νη : Νηθάθεο Θώζηαο , Σζώλνο ηξάηνο, ηαπξόπνπινο ηακάηεο, Μπέζηηαο
Γηώξγνο, Μπδίθνο Θεόδσξνο, , Γεκεηξίνπ Απόζηνινο θαη εξέηεο Γξεγόξεο.
Αθνύ ππήξρε απαξηία άξρηζε ε ζπλεδξίαζε:
1. Τπνγξάθεθαλ ηα πξαθηηθά ηνπ πξνεγνύκελνπ Γ..
2. Έγηλε ελεκέξσζε επί ηεο αιιεινγξαθίαο.
3. Έγηλε νηθνλνκηθή ελεκέξσζε θαη εγθξίζεθαλ όιεο νη κέρξη ζήκεξα δαπάλεο.
4. πδεηήζεθε ην ζέκα ηεο ακνηβήο ησλ δηαηηεηώλ θαη απνθαζίζηεθε όπσο ζην Πξσηάζιεκα ηεο Γ’ Θαηεγνξίαο Αλδξώλ πνπ ζα μεθηλήζεη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2017, νη νκάδεο
ζα θαηαβάινπλ ηελ ακνηβή ησλ δηαηηεηώλ ηνπ αγώλα εμ’ εκηζείαο πξηλ ηελ έλαξμε
ηνπ αγώλα, αληί ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο. Σν ίδην ζα ηζρύζεη γηα όια ηα Πξσηαζιήκαηα θαη Σνπξλνπά από ηελ λέα αγσληζηηθή πεξίνδν 2017 – 2018.
5. Από ηελ Δ.Ο.Θ. πξνηάζεθε ε δηεμαγσγή Σνπξλνπά 3 on 3 ζηελ ΔΘΑΒΓΔ, γηα ην δηάζηεκα Μαξηίνπ - Ννεκβξίνπ 2017. Παξαθαινύληαη ηα σκαηεία πνπ ελδηαθέξνληαη λα
αλαιάβνπλ ηελ δηνξγάλσζε λα έξζνπλ ζε επηθνηλσλία κε ηελ ΔΘΑΒΓΔ ώζηε λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο αλάιεςεο ηνπ Σνπξλνπά.
6. Έγηλε ελεκέξσζε γηα ηελ αμηνιόγεζε αζιεηώλ γελλεζέλησλ ην 2002 από ηνλ Οκνζπνλδηαθό Πξνπνλεηή θ. ΑΣΔΡΗΑΓΖ θαη ηνλ Πεξηθεξεηαθό Πξνπνλεηή θ.
ΘΑΘΑΣΗΓΖ. Ζ αμηνιόγεζε έγηλε ζην ΓΑΘ ΑΡΣΑ ζηηο 27/11/2016 κε ηε ζπκκεηνρή
δώδεθα (12) αζιεηώλ.
7. ρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ σκαηείνπ Α.Ο. ΕΖΡΟΤ ζην Σνπξλνπά ΜΗΝΗ 2003’ Αγνξηώλ απνθαζίζηεθε όπσο γίλεη δεθηή εθόζνλ κέρξη ηηο 19/12/2016 έρεη γίλεη επίζεκα
ε έγθξηζή ηνπ από ηελ Δ.Ο.Θ.
8. Θαιείηαη ην σκαηείν Π.Α.. ΗΩΝΗΘΟ 80’ λα δώζεη δηεπθξηλίζεηο εληόο 48 σξώλ από
ιήςεο ηνπ παξόληνο Πξαθηηθνύ, γηα όζα αλαθέξεη ε αλαθνίλσζή ηνπ ζηελ επίζεκε
ζειίδα ηνπ ζε κέζσ θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη αθνξά ηελ ΔΘΑΒΓΔ.
Αθνύ δελ ππήξρε άιιν ζέκα έιεμε ε ζπλεδξίαζε.
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