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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 Ιανουαρίου 2011 - 31 Δεκεμβρίου 2011 

 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Παρακάτω θα αναφερθούμε στις δράσεις της Διοίκησης της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ για το έτος 2011. 

 

Η αγωνιστική χρονιά 2011 ήταν μία ιδιαίτερη χρονιά που χαρακτηρίστηκε από έντονες οικονομικές 

δυσκολίες, οι οποίες οδήγησαν προσωρινά στην αναστολή των δραστηριοτήτων της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. Η 

χρονιά χαρακτηρίστηκε, επίσης, από έντονες και συνεχείς προσπάθειες της Διοίκησης ώστε να 

διασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια για τη βιωσιμότητα της Ομοσπονδίας και των σωματείων-

μελών της και ώστε να κερδίσουμε θέσεις και να αποφευχθεί ο κίνδυνος πιθανής μη συμμετοχής μας 

στους Παραολυμπιακούς Αγώνες «ΛΟΝΔΙΝΟ 2012». 

 

Στις αρχές του Μαΐου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσει την 

απόφασή του περί αναστολής των αθλητικών δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας (33
η
 συνεδρίαση-

04.05.2011). Η απόφαση αυτή στάθηκε μονόδρομος καθώς η Ομοσπονδία κλήθηκε να λειτουργήσει 

έως τα μέσα της χρονιάς χωρίς να έχει λάβει καμία επιχορήγηση, χρησιμοποιώντας τα όποια χρήματα 

είχαν απομείνει από το 2010 στις έως τότε δράσεις. Επιπλέον διαρκής προτεραιότητα ήταν να 

ξεκαθαρίσουν οι αδιευκρίνιστες προθέσεις της Πολιτείας σχετικά με τις επιχορηγήσεις των αθλητικών 

σωματείων ΑμεΑ.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο έγινε και το πρώτο κάλεσμα για το 2011 σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο 

Υπουργείο Υγείας & Αλληλεγγύης στις 12 Μαΐου. Η δυναμική της συγκέντρωσης δεν ήταν η 

αναμενόμενη λόγω μικρής συμμετοχής. Σε συνδυασμό όμως με τις συνεχείς πιέσεις μας προς την  

πολιτική ηγεσία του Υ.Υ.Κ.Α. αλλά και προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και όλα 

τα πολιτικά κόμματα, σύντομα λάβαμε τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ικανοποίηση των 

βασικών μας αιτημάτων, που ήταν να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή της χρηματοδότησης της 

Ομοσπονδίας και η καταβολή των επιχορηγήσεων στα αθλητικά σωματεία ΑμεΑ καθώς και η χορήγηση 

αθλητικών αδειών στους διορισμένους αθλητές στο Δημόσιο που πρόκειται να συμμετάσχουν στους 

Παραολυμπιακούς Αγώνες 2012 (η πρότασή μας τελικά πέρασε στον υπ’ αριθμ. 4049 νόμο, άρθρο 50, 

που ψηφίστηκε το Φεβρουάριο 2012). 
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Η άρση της αναστολής λειτουργίας, που ακολούθησε αυτών των διαβεβαιώσεων, δεν έγινε ανώδυνα 

καθώς η εκταμίευση της πρώτης δόσης ήταν ακόμη σε εκκρεμότητα. Ωστόσο η βασική θέση του 

Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ότι σε καμία περίπτωση δε θα έπρεπε να διακινδυνευτεί η πρόκριση των 

αθλητών μας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και επομένως θα έπρεπε να συνεχιστεί με όποιο κόστος 

η αγωνιστική δραστηριότητα της Ομοσπονδίας.  Η ροή της χρηματοδότησης μέχρι τον Ιούνιο δεν είχε 

ομαλοποιηθεί με αποτέλεσμα να μετατεθεί η ημερομηνία διεξαγωγής κάποιων Πανελληνίων 

Πρωταθλημάτων και να εκκρεμεί ο ορισμός άλλων καθώς και να γίνει ένας αυστηρός 

προγραμματισμός εθνικών αποστολών έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα τα αθλήματα που 

διεκδικούσαν πρόκριση για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.  

 

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου, ενημερωθήκαμε προφορικά ότι λόγω  των μέτρων του Μεσοπρόθεσμου 

Προγράμματος για τη χώρα μας θα γινόταν μείωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας 

για το 2011 και τις επιχορηγήσεις των συλλόγων. Από το 1.450.000€ που είχε αρχικά εγκριθεί, το ύψος 

του προϋπολογισμού της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ διαμορφώθηκε τελικά στα 920.000€ και τα αθλητικά 

σωματεία, πλην ενός ποσού που έλαβαν ως έναντι για το 2011, δεν εισέπραξαν καμία άλλη 

επιχορήγηση.  

 

Υπό αυτές τις συνθήκες η Διοίκηση ξεκίνησε ένα νέο γύρο πιέσεων και συναντήσεων με τους 

πολιτικούς φορείς. Συναντήσεις, επίσης, έγιναν και με τα αθλητικά σωματεία στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη προκειμένου να προγραμματιστούν οι απαραίτητες κινήσεις διαμαρτυρίας.  

 

Επιπλέον, μέσα σε αυτό το κλίμα της οικονομικής δυσπραγίας και με τα χρονικά όρια να είναι πλέον 

πολύ στενά, το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20 Σεπτεμβρίου 2011 (36
η
 συνεδρίαση) αποφάσισε τη 

ματαίωση των εθνικών διοργανώσεων που είχαν προγραμματιστεί έως το τέλος του 2011 (Ημερίδα 

Στίβου, Β’ φάση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Γκόλμπολ Ανδρών, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Ποδηλασίας Πίστας, Ποδοσφαίρου 5x5, Πετοσφαίρισης καθιστών, Αντισφαίρισης με αμαξίδιο, 

Ξιφασκίας με αμαξίδιο και Καλαθοσφαίρισης Ν.Α.). Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν 

υποβάλλει την πρότασή του στο Υ.Υ.Κ.Α. για τις επιχορηγήσεις των αθλητικών συλλόγων για το 

αγωνιστικό έτος 2011, θα τονίσει ότι τα σωματεία συντηρούσαν τα αθλήματα, των οποίων οι 

διοργανώσεις ματαιώθηκαν καθώς και ότι έκαναν τις ανάλογες δαπάνες ώστε να μην υπάρξουν 

επιπτώσεις στο ύψος της επιχορήγησής τους.   

 

Ταυτόχρονα, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, υπήρχαν συνεχείς πιέσεις προς τον Υπουργό 

Πολιτισμού & Τουρισμού προκειμένου να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που είχε δώσει το Νοέμβριο του 

2010 (κινητοποιήσεις στο ΥΠ.ΠΟ.), σύμφωνα με τις οποίες θα μεσολαβούσε ώστε να εγκριθεί μέσω της 
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Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ένα χορηγικό πρόγραμμα υποστήριξης του Παραολυμπιακού κινήματος. Πιέσεις 

ασκήθηκαν και στον Υπουργό και τον Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το ίδιο θέμα. 

Μετά, λοιπόν, την ανακοίνωση της περικοπής του εγκεκριμένου προϋπολογισμού μας και τις ελάχιστες 

επιχορηγήσεις που έλαβαν τα αθλητικά  σωματεία για το 2011, η αναγκαιότητα οικονομικής ενίσχυσης 

του χώρου μας από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Η αδράνεια του Υπουργού Πολιτισμού & 

Τουρισμού σε ότι αφορά το χώρο μας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι για την Ολυμπιακή 

προετοιμασία είχε εξασφαλίσει τη χορήγηση του ποσό των 2.500.000€ από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., μας 

οδήγησε σε πρώτη φάση στην απόφαση να γίνει κινητοποίηση στο ΥΠ.ΠΟ. στις 3 Νοεμβρίου 2011. Η 

διαμαρτυρία αυτή τελικά αναβλήθηκε λόγω των πολιτικών εξελίξεων εκείνων των ημερών με την 

πτώση της κυβέρνησης επί πρωθυπουργίας Παπανδρέου. Η νέα πολιτική κατάσταση με το σχηματισμό 

υπηρεσιακής κυβέρνησης καθώς και η γενικότερη οικονομική και θεσμική κρίση στη χώρα μας δεν 

ευνόησαν τον προγραμματισμό νέας κινητοποίησης. 

 

Μεταξύ άλλων και με ορατό τον κίνδυνο της μη συμμετοχής μας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 

2012, ζητήσαμε την παρέμβαση του Προέδρου της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής προς τον 

Πρωθυπουργό -ο οποίος και έστειλε σχετική επιστολή- καθώς επίσης ζητήσαμε και ακρόαση από την 

Επίτροπο για θέματα Εκπαίδευσης και Πολιτισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

Παρ’ όλες, ωστόσο, τις αντιξοότητες, το Διοικητικό Συμβούλιο, ακολουθώντας έναν αυστηρό 

προγραμματισμό και προβαίνοντας σε δύσκολες μεν, αναγκαίες δε, περικοπές, κατάφερε να 

υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος του αγωνιστικού σχεδιασμού 2011 (εθνικές και διεθνείς 

διοργανώσεις) με αποτέλεσμα, έως σήμερα και βάσει του Οδηγού Πρόκρισης 2012, να έχουμε 

εξασφαλίσει την πρόκριση στα παρακάτω Παραολυμπιακά αθλήματα:  

 

1. Boccia: πρόκριση στο αγώνισμα κατηγορίας BC3 - τρία (3) άτομα  

2. Κολύμβηση: μία (1) θέση ανδρών  

3. Ποδηλασία: δύο (2) θέσεις -μία (1) ανδρών και μία (1) γυναικών 

4. Σκοποβολή: δύο (2) θέσεις  

5. Στίβος: πέντε (5) θέσεις -τέσσερις (4) θέσεις ανδρών και μία (1) γυναικών 

6. Τοξοβολία: μία (1) θέση  

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους λόγω της οικονομικής κρίσης, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ  προχώρησε σε μειώσεις στη μισθοδοσία προσωπικού κατ’ εφαρμογή του 

ν.3833/2010 καθώς και στην  αναθεώρηση των αμοιβών του νομικού συμβούλου και των λογιστών. 
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

Η Διοίκηση της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ  για την αγωνιστική χρονιά 2011 συνεργάστηκε με τους Ομοσπονδιακούς 

Προπονητές και Συνεργάτες που παρακάτω σας παραθέτουμε. Δεν προβήκαμε σε συνεργασία με 

Ομοσπονδιακούς Προπονητές για όλα τα αθλήματα που καλλιεργούμε καθώς οι δύσκολες οικονομικές 

συνθήκες επέβαλαν περικοπές και στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε προτεραιότητα να δοθεί στα 

αθλήματα, με τα οποία πρόκειται να συμμετάσχουμε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2012. Οι 

περικοπές, που αποφάσισε το Δ.Σ., αφορούσαν και στις συμβάσεις που σύναψε για το 2011 είτε με 

μειωμένες αμοιβές στους Ομοσπονδιακούς Προπονητές, για τους οποίους ζητήθηκε απόσπαση από το 

ΥΠ.Π.Δ.Μ.Θ. (αποφασίστηκε να τους δοθεί μία συμβολική αμοιβή) είτε με μειωμένη διάρκεια της 

σύμβασης (τρίμηνη ή εξάμηνη διάρκεια).  

 

Boccia 

Γεώργιος Τζίμας, Ομοσπονδιακός Προπονητής  

 

Goalball 

Αντώνης Ανάστος, Ομοσπονδιακός Προπονητής Ομάδας Ανδρών 

 

Αλπικό Σκι 

Κωνσταντίνος Ζιντζόβας, Ομοσπονδιακός Προπονητής 

 

Άρση Βαρών σε πάγκο 

Δημήτρης Ιωαννίδης, Ομοσπονδιακός Προπονητής 

 

Κολύμβηση 

Ιωάννης Αλεξάκης, Ομοσπονδιακός Προπονητής 

Ιωάννης Μαχίλης, Ομοσπονδιακός Προπονητής  

 

Ξιφασκία 

Δημήτρης Καζάγλης, Ομοσπονδιακός Προπονητής 

 

Ποδηλασία 

Γεώργιος Βαρβεράκης, Ομοσπονδιακός Προπονητής 

 

Ποδόσφαιρο 5x5 

Δημήτρης Στεφανίδης, Ομοσπονδιακός Προπονητής 
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Σκάκι Τυφλών 

Νικόλαος Καλέσης, Ομοσπονδιακός Προπονητής 

 

Σκοποβολή 

Θεόδωρος Κοτταράς, Ομοσπονδιακός Προπονητής  

 

Στίβος 

Χρυσούλα Ορφανού, Ομοσπονδιακή Προπονήτρια  

 

Τζούντο 

Βασίλης Νικολάκαρος, Ομοσπονδιακός Προπονητής  

Σταύρος Στραγάλης, Ομοσπονδιακός Προπονητής Β. Ελλάδας 

 

Τοξοβολία 

Αλέξανδρος Νασούλας, Ομοσπονδιακός Προπονητής 

 

Συνεργάτης Β. Ελλάδας για την Ανάπτυξη 

Γεώργιος Μαθάς 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2011, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις με τη συμβολή του 

γραφείου της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ στη Θεσσαλονίκη: 

- Συμμετοχή στο Προπονητικό Κολυμβητικό camp νέων Κομοτηνή που διοργανώθηκε από το Α.Σ. 

ΗΡΟΔΙΚΟΣ (6-8 Μαΐου 2011) 

- 2
η
  Γυμνασιάδα γυμνάσιο Κολινδρού, βιωματική προσέγγιση Παραολυμπιακών αθλημάτων (10 

Μαΐου 2011) 

- Εκδήλωση Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου, «Παραολυμπιακά… και άλλα»  (7 Ιουνίου 2011) 

- Συμμετοχή στον Κολυμβητικό Διάπλους Τορωναίου Κόλπου (16 Ιουλίου 2011) 

- Συνάντηση σωματείων Βορείου και Κεντρικής Ελλάδος (1 Οκτωβρίου 2011) 

- Ενημερωτική επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο της Καλαμαριάς σε συνεργασία με το γραφείο της 

Ε.Π.Ε. στη Θεσσαλονίκη (7 Νοεμβρίου 2011) 

- Επίσκεψη 17
ου

 Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς στο Καυτανζόγλειο Στάδιο -επίδειξη αγωνισμάτων 

στίβου (14 Νοεμβρίου 2011) 

- Ενημερωτική επίσκεψη Δημοτικό σχολείο Ασβεστοχωρίου σε συνεργασία με το γραφείο της Ε.Π.Ε. 

στη Θεσσαλονίκη (6 Δεκεμβρίου 2011) 
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ 

Η Ομοσπονδία συνεργάστηκε με το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. για τη διεξαγωγή ελέγχων ντόπινγκ κατά τη διάρκεια των 

Πανελληνίων Πρωταθλημάτων 2011 σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι Παγκόσμιες Αθλητικές 

Ομοσπονδίες. Δεδομένων των οικονομικών δυσχερειών, όμως, υπήρξε μείωση στον αριθμό των 

δειγματοληπτικών ελέγχων που διενεργήθηκαν. 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Στις 31 Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας η Γενική Συνέλευση της IBSA, στο 

πλαίσιο των 4
ων

 Παγκόσμιων Αγώνων. Την Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος, κ. Φουντουλάκης, 

που ήταν και Αρχηγός Αποστολής.  

Ο κ. Φουντουλάκης συμμετείχε και σε άλλες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 

διοργάνωσης. Σε μία από αυτές, συζητήθηκε η κίνηση που είχε γίνει από μέλη της υπό-Επιτροπής του 

Goalball για ανεξαρτητοποίηση του αθλήματος. Η θέση της χώρας μας ήταν αρνητική καταρχήν γιατί 

δεν είχαν τηρηθεί οι κανόνες δεοντολογίας. Πιο συγκεκριμένα, έγινε μία κίνηση προς την IPC χωρίς να 

έχει ενημερωθεί πρώτα η IBSA και το σώμα της Γενικής Συνέλευσης. Επιπλέον, η ανεξαρτητοποίηση του 

αθλήματος θα αποδυνάμωνε την IBSA καθώς το Goalball είναι ένα πολύ δημοφιλές άθλημα. Η IPC 

εκτιμώντας ότι αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει πρώτα να αποφασίσει η IBSA και για το οποίο 

πρέπει να γίνει ένας ακριβής προγραμματισμός ώστε να πετύχει, απέρριψε τη σχετική πρόταση που της 

είχαν καταθέσει μέλη της υπό-Επιτροπής. 

 

Στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκαν στη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στο 

πλαίσιο των Παγκοσμίων Αγώνων της IWAS 2011, η Γενική Συνέλευση και το Development Summit της 

IWAS, αντίστοιχα. Η Ομοσπονδία εκπροσωπήθηκε από την Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Έφορο 

Αθλημάτων ISOD, κα. Κωνσταντινιά Σωτηριάδη. Σημειώνεται ότι τα έξοδα συμμετοχής της κα. 

Σωτηριάδη καλύφθηκαν από την IWAS ως μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η IWAS έκανε δεκτό 

το αίτημά μας για τη συμμετοχή της κα. Σωτηριάδη ως εθνικού αντιπροσώπου παρόλο που είναι μέλος 

του Δ.Σ. του Οργανισμού εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας.  

 

Το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ υποστήριξε την εκλογή της κα. Ασπασίας Βούζα, classifier για άτομα με 

προβλήματα όρασης της IPC και της IBSA, στην Επιτροπή Αντι-Ντόπινγκ της IBSA -μετά από σχετική 

πρόταση της έκανε η IBSA. Στις 4 και 5 Μαρτίου 2011, η κα. Βούζα συμμετείχε σε συνεδρίαση της 

Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο. 

 



ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

 

 

 

 

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της α’ φάσ

27.02.2011) η Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ διοργάνωσε 

 

 

 

Η Διοίκηση της 247
ης

 Περιφέρειας του Διεθνούς 

2011 μουσική εκδήλωση στο Μουσείο Γουλανδρή με τη Φωτεινή Δάρρα και διέθεσε τα έσοδα αυτής 

στην Ομοσπονδία. Το ποσό ανήλθε στα 5.000

 

 

Στα τέλη Οκτωβρίου 2011 ήρθαμε σε επαφή με το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προκειμένου να ζητήσουμε

την υποστήριξη τους για την Παραολυμπιακή προετοιμασία 2012. Μετά από μία σειρά συναντήσεων 

που πραγματοποιήσαμε, βρισκόμαστε σε αναμονή της

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Ακόμη, στο πλαίσιο διεξαγωγής των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων 201

συνεργάστηκε με το ΚΑΠ-ΠΑ 2000 και 

Ελευσίνας.  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ

 

 

 

 

 

 

Επισυνάπτονται: 

Παράρτημα I: ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ

Παράρτημα II: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
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η
 Τακτική Γενική Απολογιστική Συνέλευση 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

α’ φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Goalball

27.02.2011) η Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ διοργάνωσε Σεμινάριο Κριτών Goalball για τα επίπεδα 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Περιφέρειας του Διεθνούς Inner Wheel διοργάνωσε το Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 

2011 μουσική εκδήλωση στο Μουσείο Γουλανδρή με τη Φωτεινή Δάρρα και διέθεσε τα έσοδα αυτής 

στην Ομοσπονδία. Το ποσό ανήλθε στα 5.000€.  

2011 ήρθαμε σε επαφή με το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προκειμένου να ζητήσουμε

την υποστήριξη τους για την Παραολυμπιακή προετοιμασία 2012. Μετά από μία σειρά συναντήσεων 

που πραγματοποιήσαμε, βρισκόμαστε σε αναμονή της απάντησης τους (η οποία θα 

Συμβουλίου του Ιδρύματος, που θα γίνει τον Απρίλιο 2012). 

το πλαίσιο διεξαγωγής των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων 201

ΠΑ 2000 και τους Δήμους Αθηναίων, Δάφνης, Κηφισιάς, 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  
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Goalball Ανδρών 2011 (26-

για τα επίπεδα I, II και III. 

διοργάνωσε το Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 

2011 μουσική εκδήλωση στο Μουσείο Γουλανδρή με τη Φωτεινή Δάρρα και διέθεσε τα έσοδα αυτής 

2011 ήρθαμε σε επαφή με το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προκειμένου να ζητήσουμε 

την υποστήριξη τους για την Παραολυμπιακή προετοιμασία 2012. Μετά από μία σειρά συναντήσεων 

απάντησης τους (η οποία θα δοθεί μετά τη 

που θα γίνει τον Απρίλιο 2012).  

το πλαίσιο διεξαγωγής των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων 2011, η Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ 

Δάφνης, Κηφισιάς, Πυλαίας και 

 

12 Μαρτίου 2011 


