ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες,
Καλησπέρα και Καλή Χρονιά.
Kλείσαμε τον τρίτο χρόνο της θητείας μας και σήμερα απολογούμεθα για την
δράση μας του 2021.
Δυστυχώς όπως ήταν αναμενόμενο, η πανδημία από τον COVID-19 είχε σοβαρές
επιπτώσεις στις δράσεις και τα οικονομικά μας.
1. Όσον αφορά το αγωνιστικό πρόγραμμα της Χιονοδρομίας,
πραγματοποιήθηκαν μόνο οι Πανελλήνιοι αγώνες τον Μάρτιο.
2. Δεν πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα της Ακαδημίας Σκι
3. Ολοκληρώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του το Αγωνιστικό Πρόγραμμα της
Αγωνιστικής Αναρρίχησης.
4. Δεν πραγματοποιήθηκε η Σχολή Ορειβατικού Σκι
5. Το Πρόγραμμα των Αναβάσεων ματαιώθηκε μέχρι και τον Μάιο του 2021
Τον Απρίλιο του 2021 χάσαμε τον Γενικό Γραμματέα Θεμιστοκλή Μυστριώτη.
Παρ’όλα αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 10 φορές, εκ των οποίων 5
με τηλεδιάσκεψη, 4 με υβριδική διαδικασία και 1 με φυσική παρουσία όλων.
Τα γραφεία μας παρέμειναν κλειστά μέχρι και τον Μάιο.
Η υπάλληλός μας κ. Βιολέττα Πλαστήρα από 1 ης Σεπτεμβρίου 2021 εργάζεται με
πλήρη απασχόληση.
Έγινε πρόσληψη λογιστή για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και
αγοράστηκε νέο λογιστικό πρόγραμμα.
Οι εκδηλώσεις του συλλόγου παρέμειναν σε αναστολή μέχρι το τέλος Μαΐου 21,
λόγω Covid -19.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αίτησης στη ΓΓΑ για την εγγραφή του συλλόγου
στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων για το 2020.
Οι σχέσεις και η συνεργασία με τις δύο Ομοσπονδίες του χώρου, είναι όπως
πάντα άριστες. Ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου συμμετέχει στο νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης, που
προέκυψε μετά τη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες που
πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2021 και κατέλαβε τη θέση του
Αντιπροέδρου.
Με βάση τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών για την αξιολόγηση των
Σωματείων Μελών του, ο ΕΟΣ Αθηνών κατέλαβε την 1 η θέση στην Ομοσπονδία
Ορειβασίας και την 11η θέση στα 35 συνολικά Σωματεία στην Ομοσπονδία
Χειμερινών Αθλημάτων.

Η Γ.Γ.Α. μας επιχορήγησε, όπως όλα τα Σωματεία, με 1640 € με αποζημίωση
ειδικού σκοπού λόγω Covid-19. Επίσης λάβαμε επιδότηση ύψους 7200 € από το
κράτος για τα ενοίκια που δεν εισπράξαμε μέχρι και τον Ιούνιο του 2021, λόγω
των απαλλαγών, που αποφασίστηκαν από την κυβέρνηση.
Tέλος ψηφίσθηκε νέος Αθλητικός Νόμος, όπου έχουμε υποχρέωση
τροποποίησης του Καταστατικού μας, που είναι το θέμα της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης.
Το 2021 είχαμε 178 νέες εγγραφές Μελών και αυτό κατά μεγαλύτερο ποσοστό
οφείλεται στα μέτρα που είχαν αποφασίσει προηγούμενα Δ.Σ. όπως οι
συμμετέχοντες στις Αναβάσεις να είναι Μέλη μας.
Οι σχέσεις μας με τα Ορειβατικά Σωματεία, ιδιαίτερα της Αττικής, είναι άριστες,
παρ΄όλα αυτά δεν συμμετείχαμε στις συνεδριάσεις της Περιφέρειας, λόγω
έλλειψης χρόνου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να τιμήσει τον εκλιπόντα Θεμιστοκλή
Μυστριώτη με εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο καταφύγιο Μπάφι και
την ονομασία αίθουσας του 1ου ορόφου του καταφυγίου προς τιμήν του.
Για τον οικονομικό απολογισμό , έχετε στα χέρια σας τον Ισολογισμό 31/12/21
και τα Αποτελέσματα Χρήσης 1/1 - 31/12/21, δηλαδή την οικονομική εικόνα.
Τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε η σύμβαση ενοικίασης του καταφυγίου Μπάφι
μέχρι το τέλος του 2037.
Επίσης να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας ΝΕΠΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΣΑΝ,
ΙΚΟΝ/ΒΒDO GROUP, ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΑΤΟ, QUBITEQ, CENTIVA , ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ
SKI BUS.
Τέλος να ευχαριστήσουμε τους Γονείς των Αθλητών-τριών μας, που έχουν
αναλάβει όλα τα έξοδα προπόνησης και προετοιμασίας τους, αλλά και μέρος των
εξόδων συμμετοχής στους αγώνες.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα Μέλη μας, που με κάθε τρόπο και μέσο
βοήθησαν όλο το χρόνο που μας πέρασε, στο έργο του Δ.Σ. Ιδιαίτερα τους
Αρχηγούς Αναβάσεων για την σημαντική βοήθεια τους στην επιτυχή οργάνωση
όλων των αναβάσεων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Μέλος μας Γιάννη Κορνάρο, για την οργάνωση της
εξόρμησης στην Ισπανία τον Αύγουστο του 2021.
Οι Έφοροι Ορειβασίας και Αναρρίχησης, Χιονοδρομίας και Αναβάσεων, θα
παρουσιάσουν αναλυτικά τις δράσεις των Εφορείων τους.
Τέλος, όπως κάθε χρόνο, αναφερόμαστε στα Μέλη μας που δεν βρίσκονται
κοντά μας. Όπως αναφέραμε πιο πάνω, έφυγε ο Γενικός Γραμματέας
Θεμιστοκλής Μυστριώτης, ο Μάκης Ιδοσίδης, ο Διομήδης Χατζίδης και η Λητώ
Ντούρου.

