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2015 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ   

 4 τουρνουά Ε-3. 

 3 Open τουρνουά 10 ετών.  

 Διασυλλογικό πρωτάθλημα juniors. 

 Διασυλλογικό Ανδρών-Γυναικών 3ης κατηγορίας.  

 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΟΡΕΝ τουρνουά με την ονομασία «ΛΕΝΑ 

ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ» με συμμετοχή 330 περίπου αθλητών από πολλά 

μέρη της Ελλάδος (κατηγορίες 10 -16 ετών) και με την παρουσία 

της κορυφαίας αθλήτριας όπου για πρώτη φορά  συμμετείχαν 

αθλητές  

-τριες χωρίς δελτίο ΕΦΟΑ. Υπήρξε τηλεοπτική προβολή της 

διοργάνωση από το κανάλι OTE SPORT -6-. 

 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ για πρώτη φορά  τουρνουά OPEN MASTERS 

ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (αμειβόμενο) με συμμετοχή των κορυφαίων 

αθλητών-τριων. Στο τουρνουά αυτό υπήρξε συνεργασία με το 

φιλανθρωπικό φορέα «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Τόσο κατά τη 

διάρκεια του τουρνουά όσο και από την τηλεοπτική προβολή της 

διοργάνωσης από τα κανάλια ΟΤΕ SPORT 6 και MEGA CHANEL, 

προβλήθηκαν οι σκοποί και η δράση του Χαμόγελου.  

Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι και οι δύο, παραπάνω, διοργανώσει ς, 

ως προς τη φιλοσοφία τους, εντάχθηκαν στον αγωνιστικό 

σχεδιασμό της ΕΦΟΑ, το έτος 2016 με  την καθιέρωση από αυτήν 

των τουρνουά Ε-4 και , την πρόσκλησης σε ομίλους για ανάληψη 

βαθμολογούμενων ,  με price money τουρνουά από το έτος 2016.  

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 ΕΝΙΣΧΥΣΗ  των ομίλων της Ένωσής μας με μπάλες ανάλογα με την 

δραστηριότητά τους. Έτσι όμιλοι με περισσότερους από 10 αθλητές 

σε διοργανώσεις το 2014 έλαβαν 2 κούτες μπάλες (συνολικά 9 

όμιλοι) και όμιλοι μέχρι 10 αθλητές (συνολικά 16) 1 κούτα.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΩΝ  ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

 Διεξαγωγή από τον αθλητικό όμιλο Α.Ο. ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» 

σχολής διαιτησίας επιπέδου LEVEL 1. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ δεκάδων αθλητών -τριών που πρόβαλαν τόσο τους 

ομίλους τους όσο και της Ένωσης και διακρίθηκαν τόσο σε 

πανελλήνιο επίπεδο όσο και σε ενωσιακό.  

. 
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2016 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  

 5 τουρνουά επιπέδου Ε -3. 

 4 τουρνουά επιπέδου Ε -4. 

 3 τουρνουά ΟΡΕΝ 10 ετών.  

 Διασυλλογικό Ανδρών-Γυναικών Γ΄ κατηγορίας.  

 1 τουρνουά Masters επιπέδου 4.  

 Ένα πρωτάθλημα Ε -2 (Ανάθεση από ΕΦΟΑ).  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ  

 ΠΡΟΒΟΛΗ  στο site μας αθλητικών δραστηριοτήτων ομίλων της 

Ένωσής μας (τουρνουά open juniors 10 ετών από Ο.Α. Αγίας 

Παρασκευής), πασχαλινό OPEN juniors 10 ετών επίσης του ιδίου 

ομίλου, επίσης ίδιο τουρνουά - Ιούνιος, τουρνουά ανδρών-

γυναικών το μήνα Νοέμβριο.  

 ΠΡΟΒΟΛΗ  αγώνων special Olympics στο ΑΟΑ Φιλοθέης.  

 ΠΡΟΒΟΛΗ  σεμιναρίου Α΄ βοηθειών και Καρδιοπνευμονικής 

Αναζωογόνησης με επικεφαλής τον ιατρό κ. Δημήτριο Μπακιρτζή 

(αρωγού της Ένωσής μας ως ιατρός αγώνων) από την Α.Ε. Πόρτο 

Ράφτη.  

 ΠΡΟΒΟΛΗ  αθλητικής δραστηριότητας από την Α.Ε. Πόρτο Ράφτη 

(Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού).  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ δεκάδων αθλητών και αθλητρ ιών την Ένωσή  μας που 
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πρόβαλαν τόσο τους ομίλους τους όσο και της Ένωσης και 

διακρίθηκαν τόσο σε πανελλήνιο επίπεδο όσο και σε ενωσιακό.  

 Τον Ιανουάριο του 2016 υπεγράφη μεταξύ της Ένωσής μας και του 

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σύμφωνο συνεργασίας για τη συλλο γή 

φαρμάκων, κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων, για το Ιατρείο 

Κοινωνικής Αποστολής προς ενίσχυση των άπορων ανασφάλιστων 

κλπ., δραστηριότητα που υπάρχει μέχρι και σήμερα, με προβολή 

στο site της Ένωσής μας και με ειδικό έντυπο που μοιράζεται με το 

sign-in. 

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΕ ΕΝΩΣΗΣ  

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αγωνιστικού σχεδιασμού τριετίας (έτη 2016 -17-18).  

 ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ LEVEL 1 στο Πόρτο Ράφτη με συμμετοχή 62 

ατόμων.  

 ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ.  

 Το 2016 καθιερώθηκε από την Ένωσή μας τα τουρνουά επιπέδου 4 

με δικαίωμα συμμετοχής αθλητών -τριών από τον αριθμό 57 της 

πανελλήνιας κατάταξης καθώς και αθλητών -τριών χωρίς δελτίο 

ΕΦΟΑ. Παράλληλα καθιερώθηκαν κίνητρα στους ομίλους (ενίσχυση 

με φιλέδες και μπάλες) που θα συμμετείχαν με πολλούς αθλητές 

ως επίσης κάθε διοργανωτής όμιλος λάμβανε δωρεάν μία κούτα 

μπάλες. Αυτά τα τουρνουά απετέλεσαν ουσιαστικό κίνητρο για 

δεκάδες παιδιά, που εξέδωσαν δελτίο αθλητή ΕΦΟΑ. Στο τέλος της 

χρονιάς διεξήχθησαν αγώνες MASTERS με χρηματικές βραβεύσεις 

των πρώτων αθλητών-τριών.  
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2017 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  

 5 τουρνουά κατηγορίας Ε -3 

 3 τουρνουά κατηγορίας Η -4 

 4 τουρνουά κατηγορίας 10 ετών ΟΡΕΝ  

 Διασυλλογικό πρωτάθλημα 3ης  κατηγορίας  

 MASTERS πρωτάθλημα Η -4 

 1ο πρωτάθλημα Ε -2 (Ανάθεση από ΕΦΟΑ)  

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  του 2ου OPEN MASTERS ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

«ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ»  στον Α.Ο.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ (Οκτώβριος) με 

προβολή του έργου του «ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ». Υπήρξε 

κάλυψη της διοργάνωσης από το κανάλι COSMOTE 6. 

 Αγώνες POOL για τις κατηγορίες 14 και 16 ετών με έπαθλο για 

τους πρώτους ένα ταξίδι στην Ευρώπη.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ :  

 Διημερίδα προπονητών εις Α.Ο.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ.  

 2ο OPEN ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ εις Α.Ε. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΗ.  

 STREET TENNIS από  Α.Ε. ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ . 

 STREET TENNIS από Α.Ο. ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ Διακριθέντων:   

1)  Αθλητών -τριών σε όλες τις διοργανώσεις που πρόβαλαν τόσο 

τους ομίλους τους όσο και της Ένωσης και διακρίθηκαν τόσο σε 

πανελλήνιο επίπεδο όσο και σε ενωσιακό.  

2)  Πρώην προέδρου της Ένωσής μας (Σπύρου  Μουζακίτη)  

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΦΟΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ του 2017.  

 ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ  ΣΤΟΝ Α.Ο.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ).  

 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ (Απρίλιος) εις Α.Ο.Α. 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ.  

 ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τεσσάρων (4) ταξιδιών στην Ευρώπη ΣΕ 

ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ 

(POOL). 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» για την 

εκμάθηση του  τένις στα παιδιά, που φιλοξενούνται στα σπίτια του . 

 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ των ΝΟΜΩΝ :   

2725/1999 «περί ερασιτεχνικού αθλητισμού»  

4049/2012 «προσυνεννοημένοι αγώνες -ντόπινγκ» (αναρτημένη στο 

site της Ένωσης).  

 ΒΡΑΒΕΥΣΗ  (μετά από κλήρωση) ενός αθλητή -τριας της Ένωσής 

μας που πέτυχε το 2017 εις ΑΕΙ -ΤΕΙ.  

 ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ.  

 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Φ.Ο.Α.  
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Για όλες τις εκδηλώσεις αθλητικές και άλλες,  υπήρξε διαρκής 

ενημέρωση και προβολή από την ιστοσελίδα "TENNIS 24". 


