Θεσσαλονίκη 23/02/2018
Αρ. Πρωτ : 169
ΠΡΟΣ:

1.

Σωματεία μέλη Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.

ΚΟΙΝ:

1.

Ελληνική Γυμναστική
Ομοσπονδία

2.

Μέλη επιτροπών Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.

1. Γνωρίζεται ότι, στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
(17/02/2018-Λιτόχωρο), συγκροτήθηκαν οι τεχνικές επιτροπές ανάπτυξης της
Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. η σύνθεση των οποίων είναι η ακόλουθη:
Τεχνική Επιτροπή Ενόργανης: Χρήστος Ψαθάς, (πρόεδρος)
Χρίστος Κασιόλας
Δημήτριος Γιαννουλίδης
Σμαραγδή Μήτσα
Τεχνική Επιτροπή Ρυθμικής: Ειρήνη Μανδραβέλη, (πρόεδρος)
Μάρθα Ζαχαριάδου
Ευδοξία Κοσμίδου
Μαρία Αϊβάτογλου
Τεχνική Επιτροπή Τραμπολίνο: Αλεξάνδρα Κακαντώνη (πρόεδρος)
Δημήτρης Τσακαλίδης
Χριστίνα Κοτσάμπαση
Παρασκευή Ζαφειρίου
Τεχνική Επιτροπή Έλσα Σκεύη, (πρόεδρος)
Ακροβατικής: Κων/νος Παπαγιαννόπουλος
Ελένη Βασιλειάδου
Ναταλία Παρβάνοβα
Έλσα Παπαδοπούλου

(Σε επόμενο Δ.Σ. θα συζητηθεί η στελέχωση της επιτροπής «Γυμναστικής για Όλους» επικεφαλής
της οποίας έχει οριστεί η κ. Ειρήνη Μανδραβέλη, συνεπικουρούμενη από τον κ. Πολυμέρη
Κερατίδη.)

2. Ως γνωστόν, για την ανάπτυξη των αθλημάτων της γυμναστικής το σημαντικότερο ρόλο
αναλαμβάνουν οι κατά τόπους Ενώσεις των Αθλητικών Σωματείων, σε συνεργασία με
τους υπεύθυνους που έχει ορίσει η Ομοσπονδία. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των
επιτροπών της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. εναρμονίζονται με όσα μνημονεύονται στο άρθρο 4 του
κανονισμού λειτουργίας της Ε.Γ.Ο. και συγκεκριμένα:

•

•
•
•

•
•
•

Βασικός σκοπός είναι η αναζήτηση και καταγραφή των κινήτρων που θα πρέπει να
δίνονται στη βάση, που είναι τα Σωματεία, ώστε αυτά να φροντίζουν αφενός για τη
στρατολόγηση νέων και περισσοτέρων αθλητών, και αφετέρου για τη μεγαλύτερη
συμμετοχή των Σωματείων στις αγωνιστικές δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.
Παρακολούθηση του έργου που γίνεται από τα Σωματεία της περιοχής.
Παροχή κάθε δυνατής τεχνικής και διοικητικής βοήθειας προς τα Σωματεία.
Επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα Σωματεία και συζητά τυχόν
προβλήματά τους, καταγράφει απόψεις και τα μεταφέρει εγγράφως με σχετικές
εκθέσεις στο Δ.Σ.
Εισηγείται για την παροχή κινήτρων προς τα εγγεγραμμένα και ενεργά Σωματεία
Γυμναστικής.
Φροντίζει για την χορήγηση υλικοτεχνικών μέσων για την κάλυψη των αναγκών
τους και την επάνδρωσή τους με ικανά στελέχη.
Προτείνει την λειτουργία προπονητικών camp με στόχο την επιμόρφωση των
προπονητών και βελτίωση του επιπέδου των αθλητών και αθλητριών.

3. Ενημερωτικά, κάθε επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον πρόεδρο μία φορά τον
μήνα ή όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.
Μετά από κάθε συνεδρίαση, συντάσσεται έγγραφο με τις προτάσεις της επιτροπής, το
οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη και υποβάλλεται στο Δ.Σ. προς συζήτηση.
4. Επιδιώκοντας με κάθε δυνατό τρόπο την υποβοήθηση του έργου των σωματείων που
υπάγονται στην εδαφική μας αρμοδιότητα (Β΄ περιφέρεια), και λαμβάνοντας υπόψη τον
εξίσου σημαντικό ρόλο που αυτά κατέχουν στην ανάπτυξη της γυμναστικής, σας
ενημερώνουμε ότι, τα μέλη των τεχνικών επιτροπών της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. είναι στη διάθεση
κάθε ενδιαφερομένου.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρήστος Ψαθάς

Αλεξάνδρα Κακαντώνη

