
 

 

 

 

 

Αθήνα, 13 Φεβροσαρίοσ 2023 

 

Προς τους 

υλλόγους – Μέλη της ΟΣΟΕ 

 

Θέμα:      ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΟΣΟΕ 2023 -  

       ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ 

 
 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 
 

Η ΟΤΟΕ, ζηο πλαίζιο ηος ππογπαμμαηιζμού ηηρ δπάζηρ ηηρ για ηο 2023, πποσώπηζε ζηη 
ζσγκρόηηζη ηφν ομάδφν πολιηιζμού, αθληηιζμού, έπεςναρ, εκπαίδεςζηρ και κοινωνικών 
δπάζεων.  

Σηιρ ομάδερ ζςμμεηέσοςν οι εκππόζωποι ηων Σςλλόγων – Μελών μαρ και η δπάζη ηοςρ 
ζςνηονίζεηαι από ηα μέλη ηηρ Διοίκηζηρ ηηρ ΟΤΟΕ, Τόγια Γ. και Σούλη Φ. 

Ειδικόηεπα, η Ομάδα Αθληηιζμού επανέπσεηαι και οπγανώνει ηη δπάζη ηηρ για ηον 
επγαζιακό αθληηιζμό και ηα Ππωηαθλήμαηα ηων Τπαπεζοϋπαλλήλων ζηα αηομικά και ζςλλογικά 
αθλήμαηα για ηο έηορ 2023.  

Σηο πλαίζιο ηος ππογπαμμαηιζμού ηων δπάζεων και πποκειμένος να πποσωπήζει 
έγκαιπα η έναπξη ηων Ππωηαθλημάηων ζηα Ομαδικά και Αηομικά αθλήμαηα για ηο έηος 2023, 
σπειάζεηαι να δηλώζεηε ηη ζσμμεηοτή ηοσ ζσλλόγοσ ζας ανά άθλημα, ηο αργόηερο μέτρι  
ηη Γεσηέρα, 20 Φεβροσαρίοσ 2023. 

Υπενθςμίζεηαι, όηι απαραίηηηη προϋπόθεζη ζςμμεηοσήρ αθληηών ζε οποιοδήποηε από 
ηα παπακάηω αθλήμαηα είναι η έκδοζη ή ανανέφζη ηοσ Αηομικού Γεληίοσ ηοσ Αθληηή.  

 

 

ΑΘΛΗΜΑΣΑ 

Α. ΤΛΛΟΓΙΚΑ  Β. ΑΣΟΜΙΚΑ  

1. ΣΔΝΙ 1. ΣΔΝΙ 

2. ΠΙΓΚ-ΠΟΓΚ 2. ΠΙΓΚ-ΠΟΓΚ 

3. ΒΟΛΔΪ 3. ΚΑΚΙ 

4. ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ 4. BEACH-VOLLEY 

5. ΜΠΑΚΔΣ  

6. BEACH-VOLLEY  
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Οι κανονιζμοί διεξαγωγήρ ηων παπαπάνω αθλημάηων είναι αναπηημένοι ζηην ιζηοζελίδα 

ηηρ ΟΤΟΕ (www.otoe.gr/athlitismos), ζηη ζελίδα «Ανακοινώζειρ». 

Για ηην πεπίπηωζη διεξαγωγήρ και άλλων αθλημάηων, πέπαν ηων ανωηέπω (ζςλλογικών 

και αηομικών), η Ομάδα Αθληηιζμού ηηρ ΟΤΟΕ είναι ανοικηή ζε πποηάζειρ ηων Σςλλόγων Μελών 

ηηρ. 

Ήδη, ζηο πλαίζιο ηοσ προγραμμαηιζμού δράζης ηης Ομάδας Αθληηιζμού για ηο 

έηος 2023, έτοσν καηαηεθεί προηάζεις, ποσ αθορούν και ζε νέες δραζηηριόηηηες, όπφς  

 Αγφνίζμαηα δρόμοσ  

 Yoga  

 Pilates  

 Παραδοζιακούς και άλλοσς τορούς 

 Αγφνιζηικό Σάβλι (Backgammon)  

 

ας καλούμε, πέρα από ηη ζσμμεηοτή ζας ζηα πρφηαθλήμαηα, να καηαγράυεηε και 

ηο ενδιαθέρον ηφν μελών ζας και να μας ενημερώζεηε ζτεηικά για όποια από ηις 

παραπάνφ προηάζεις θα ήθελαν να σλοποιηθεί και να ζσμμεηέτοσν, ώζηε να 

αναπηστθούν ζηο πλαίζιο ηοσ προγραμμαηιζμού μας για ηο έηος.  

 

Με ζσναδελθικούς ταιρεηιζμούς, 

 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                       Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 
          ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΣΙΟ                       ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΛΛΙΡΗ 

 


