
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2021-2022 

Στην συνέχεια της Πανδημίας και την παύση κάθε οργανωμένης αθλητικής δραστηριότητας από το 

Μάρτιο του 2019 έως και το χιονοδρομικό έτος 2021, όπου εξελίχθηκαν κατ’ εξαίρεση μόνο μερικοί 

από τους Πανελληνίους Αγώνες, χάθηκαν 2 σημαντικότατες    χρονιές ειδικά για τις κατηγορίες κάτω 

των 18, κάτω των 16 και κάτω των 14 ετών. Ο σύλλογός μας βρέθηκε με πολύ λίγους ενεργούς Αθλητές 

και Αθλήτριες (συνήθως σταματάνε την αγωνιστική Χιονοδρομία με την εισαγωγή τους στην 2α 

Λυκείου)  γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενδιαφέρον από προπονητές για να 

συνεργαστούμε. 

Η εφορεία χιονοδρομίας εν τέλει αποφάσισε να αναθέσει τις προπονήσεις και την συμμετοχή των 

Αθλητών μας σε ανάδοχη εταιρεία προπόνησης για το έτος 2022 για όλες τις κατηγορίες Αθλητών εκτός 

από την κατηγορία Παμπαίδων και Παγκορασίδων, που προπονήθηκαν με δικό μας προπονητή, τον 

Ανδρέα Μιχαήλ. Τα αποτελέσματα των Ομάδων μας ήταν σχετικά καλά,  δεδομένων των συνθηκών. 

Στην κατηγορία ΠΚ2 (κάτω των 16), στην δεκάδα τα κορίτσια μας, και στην τριάδα τα αγόρια, μεταξύ 50 

συμμετεχόντων Αθλητών ανά φύλο. 

Η Ακαδημία του ΕΟΣ Αθηνών λειτούργησε με επιτυχία με 66 εγγεγραμμένα παιδιά. Οι εγγραφές και 

πληρωμές συνδρομών των παιδιών γίνεται μέσω της χορηγικής πλατφόρμας της εταιρίας Qubiteq, οι 

οποίοι αποδίδουν τις εισπράξεις στον Σύλλογο μας. 

Στην κατηγορία Παμπαίδων Παγκορασίδων, διαπρέψαμε κατακτώντας με 4 αθλητές και Αθλήτριες 

μόνιμες θέσεις στην 6αδα  με 3 χρυσά, 3 ασημένια, 4 χάλκινα μετάλλια. 

Το σύνολο των συμμετοχών μας, αλλά και των αποτελεσμάτων μας, έφεραν τον ΕΟΣ Αθηνών στην 6 

θέση ανάμεσα από 24 Σωματεία. 

Με το τέλος της χιονοδρομικής Χρονιάς έγινε σχεδιασμός 4 αποστολών προετοιμασίας στους 

Παγετώνες της Αυστρίας αλλά και χιονοδρομικό κέντρο της Ιταλίας όπου συμμετείχαν οι περισσότεροι 

Αθλητές μας αλλά και παιδιά από άλλα Σωματεία με σκοπό να πάρουν μεταγραφή σε μας.  

Αποφασίσαμε να μην συνεχίσουμε την συνεργασία με την ανάδοχη προπονητική εταιρία προκειμένου 

να δώσουμε περισσότερη σημασία στους Αθλητές μας. Έτσι για φέτος έχουμε σύμβαση συνεργασίας 

με την προπονήτρια Ευγενία Καρανάσιου και συνεργαζόμαστε με τον Ανδρέα Μιχαήλ ως 

αρχιπροπονητή και τον Χαράλαμπο Παυλίδη ως βοηθό του. 

Η Ακαδημία μας θα λειτουργήσει και πάλι με 55 εγγεγραμμένα παιδιά μέχρι στιγμής και λόγω των 

οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, αναγκαστήκαμε να κάνουμε αύξηση τιμών 30% μετά από 5 

χρόνια. Θα λειτουργήσει όπως κάθε χρόνο για 10 συνεχόμενα Σαββατοκύριακα σε διάστημα 13 ΣΚ 

μέχρι το Πάσχα. 


