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Πανηγυρική επιβράβευση της Διοίκησης στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Π. – Με συντριπτική 

πλειοψηφία εγκρίθηκαν ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός και ο ισολογισμός για το 2015 

 Με πανηγυρικό τρόπο επιβραβεύτηκαν οι δράσεις της Διοίκησης της Ε.Ο.Π. για το 2015, καθώς στη 

Γενική Συνέλευση που έγινε σήμερα 20/2 στα γραφεία της Ε.Ο.Π. εγκρίθηκαν με συντριπτικά ποσοστά 

τόσο ο διοικητικός απολογισμός (22 ψήφοι υπέρ έναντι 3 ψήφων κατά και 1 λευκής ψήφου) όσο και ο 

οικονομικός απολογισμός και ο ισολογισμός (21 ψήφοι υπέρ έναντι 3 ψήφων κατά και 1 λευκής ψήφου). 

 Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι οι αντιπρόσωποι των σωματείων που καταψήφισαν το 

διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της Διοίκησης δεν ζήτησαν καν να λάβουν το λόγο για να 

εξηγήσουν ενώπιον του σώματος της Γενικής Συνέλευσης τους λόγους για τους οποίους  προέβησαν σε 

αυτήν την καταψήφιση, καθώς και το γεγονός ότι αντιπρόσωποι άλλων σωματείων που έχουν προβεί 

τους τελευταίους μήνες σε μπαράζ δυσφημιστικών δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο δεν παρέστησαν καν 

ενώπιον του σώματος της Γενικής Συνέλευσης για να τοποθετηθούν για τις δράσεις της Διοίκησης. 

 

 Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Π. Αθανάσιος Τερζής αναφέρθηκε στους επιτυχημένους χειρισμούς της Διοίκησης 

για το 2015, οι οποίοι εξασφάλισαν τη διοργάνωση Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδηλασίας 

Πίστας, Βαλκανικού Πρωταθλήματος Ορεινής Ποδηλασίας, επιτυχημένη ολοκλήρωση του αγωνιστικού 

προγράμματος, συμμετοχή σε πολλούς διεθνείς αγώνες και συγκομιδή πολλών βαθμών ώστε σήμερα να 

έχουμε βρισκόμαστε σε τροχιά πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο σε τρία αθλήματα 

ποδηλασίας. 

 Ο Ταμίας της Ε.Ο.Π. Παναγιώτης Πριστούρης ανέλυσε τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό και 

ανέφερε ότι η οικονομική εικόνα της Ομοσπονδία εξακολουθεί να καλυτερεύει συνεχώς τα τελευταία 

χρόνια. 

 Παράλληλα, υπήρξε δέσμευση τις επόμενες ημέρες να κληθούν όλα τα σωματεία σε εποικοδομητικό 

διάλογο για το καλό του αθλήματος της ποδηλασίας, ώστε να γίνουν προτάσεις για την ανάπτυξη της 

ποδηλασίας, μακριά από το κλίμα εσωστρέφειας και μιζέριας που κάποιοι επιχείρησαν να δημιουργήσουν 

τους τελευταίους μήνες. 
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