
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 

Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες, 
 
Καλησπέρα και Καλή Χρονιά. 
 
Kλείσαμε τον πρώτο χρόνο της θητείας μας και σήμερα απολογούμεθα για την 
δράση μας του 2022. 
 
Στις 2 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μελών και παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και οι αρχαιρεσίες του συλλόγου 
από όπου προέκυψε το νέο διοικητικό συμβούλιο, η εξελεγκτική επιτροπή και τα 
μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου. 
Μετά το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την ίδια ημέρα, 
πραγματοποιήθηκε η έκτακτη γενική Συνέλευση, όπου εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με τον νέο αθλητικό νόμο. 
 
Όσον αφορά το αγωνιστικό πρόγραμμα της Χιονοδρομίας, συμμετείχαμε στο 
Εθνικό πρωτάθλημα με επιτυχία. Αναθέσαμε σε εργολαβική προπονητική 
εταιρεία αθλητών την προπόνηση της αθλητικής ομάδας με μερική επιτυχία. 
Πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα της Ακαδημίας Σκι. 
 
Πραγματοποιήθηκε το προβλεπόμενο Πρόγραμμα της Αγωνιστικής Αναρρίχησης 
με συμμετοχές σε αγώνες στο εσωτερικό και εξωτερικό. 
Συμμετείχαμε στο αγώνισμα αναρρίχησης βράχου.  
Πραγματοποιήθηκαν οι σχολές αρχαρίων Ορειβατικού Σκι, Αναρρίχησης και 
Ορειβασίας χειμερινού βουνού. 
 
Το Πρόγραμμα των Αναβάσεων πραγματοποιήθηκε κανονικά όλο το χρόνο. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 10 φορές, με φυσική παρουσία στα 
γραφεία του συλλόγου. 
 
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αίτησης στη ΓΓΑ για την εγγραφή του συλλόγου 
στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων για το 2021. 
 
Δημιουργήθηκε αθλητική ομάδα για το ορειβατικό σκι με 12 αθλητές και 
προπονητή. Επίσης για την αναρρίχηση βράχου με 5 αθλητές. 
 
Για το άθλημα του ορειβατικού σκι λάβαμε αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ. 
 
Οι σχέσεις και η συνεργασία με τις δύο Ομοσπονδίες του χώρου, είναι όπως 
πάντα άριστες.  
Με βάση τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών για την αξιολόγηση των 
Σωματείων Μελών του, ο ΕΟΣ Αθηνών κατέλαβε την 1η θέση στην Ομοσπονδία 
Ορειβασίας και την 6η θέση στα 24 συνολικά Σωματεία στην Ομοσπονδία 
Χειμερινών Αθλημάτων. 
 
 



Το 2022 είχαμε 294 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 
και συμμετείχαμε σε όλες τις συνεδριάσεις της Περιφέρειας με την παρουσία του 
προέδρου του Συλλόγου μας κ. Μισιακού. 
 
Για τον οικονομικό απολογισμό , έχετε στα χέρια σας τον Ισολογισμό 31/12/22 
και τα Αποτελέσματα Χρήσης 1/1 - 31/12/22, δηλαδή την οικονομική εικόνα.  
 
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 στο εσωτερικό και εξωτερικό. 
 
Οι Έφοροι Ορειβασίας και Αναρρίχησης, Χιονοδρομίας και Αναβάσεων, θα 
παρουσιάσουν αναλυτικά τις δράσεις των Εφορείων τους. 
 
 


