
    
           

                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 8 της 15 Ιουλίου 2015 
  

  

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αλέξανδρου 
Αθανασιάδη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ., στα γραφεία της ΕΟΜ, Φειδιππίδου 30, Αθήνα.  
Παρόντες: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Αλ. Αθανασιάδης, ο Αντιπρόεδρος Π. Κανναβός, ο Γ. Γραμματέας Π. 
Μαρσώνης, ο Ταμίας Αν. Φράγκος, ο Ειδικός Γραμματέας Ν. Δελημπαλταδάκης και τα μέλη Λ. Βάθη 
και  Ν. Καβαντούρης. Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος.    
  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Θέματα Προέδρου  

Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης 
Υπογράφηκαν από τα μέλη τα πρακτικά της προηγούμενης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. της 3/6/2015. 

Αποστολή Εθνικής Νέων σε Τρόμσο 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ ότι λόγω έκτακτης σοβαρής επαγγελματικής υποχρέωσης ο 
αθλητής Κ. Βώβος δεν θα συμμετάσχει στην εθνική αποστολή. Αποφασίζεται ομόφωνα ότι η Εθνική 
ομάδα δεν θα συμπληρωθεί με άλλον αθλητή και θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με 
πενταμελή σύνθεση.  
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα, πέραν των προϋπολογισθέντων εξόδων, να επιχορηγήσει κάθε μέλος της 
αποστολής Νέων με το ποσό των 50 ευρώ ως Pocket money και με 150 ευρώ τον αρχηγό ομάδας και 
αποστολής Στ. Μπομπολάκη. Αποφάσισε επίσης ομόφωνα να ασφαλίσει τους αθλητές της ομάδας για 
την αποστολή αυτή με το ποσό των 168 ευρώ στην εταιρεία AIG. 

Βαλκανικό πρωτάθλημα 2015 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την επιστολή της ομάδας “Ρούσσου” αποτελούμενη από τους Γ. και Π. 
Ρούσσο, Λ. Μαμιδάκη, Δ. Διονυσόπουλο, Κ. Μπόζεμπεργκ και Κ. Δοξιάδη, που πρώτευσε στο Παν. 
Πρωτάθλημα Ομάδων 2015 και η οποία επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
που θα γίνει   από 14 έως 15 Οκτωβρίου στην Στάρα Ζαγόρα της Βουλγαρίας.  

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                    Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Έγκριση αποφάσεων Οικονομικής επιτροπής (αγορά υλικού γραφείων ΕΟΜ) 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που εμπεριέχονται στο πρακτικό 
υπ. αριθ. 4/7-7-2015 και αφορούν αγορά 6 συσκευών σταθεροποιητών τάσης UPS, όπως επίσης ενός 
Η/Υ γραφείου για την υπάλληλο Α. Μπαμπούλα, μιας οθόνης για το γραφείο του Γ.Γ. της ΕΟΜ όπως 
και προγραμμάτων: Δύο (2) Windows 8.1 και ενός Office 2013 και λοιπού ηλεκτρονικού υλικού μικράς 
αξίας που θα αγοραστούν από τις εταιρείες «Πλαίσιο ΑΕ» και «E-shop» συνολικού ποσού με ΦΠΑ 
2600 ευρώ περίπου. 

Εκτυπώσεις αφισών – λήψη προσφορών /Εκτυπώσεις βιβλίων Μαθητών 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να επεκτείνει τον διαγωνισμό έως τέλος Ιουλίου και η Οικονομική 

Επιτροπή να συνεδριάσει έκτακτα για την απόφαση ανάθεσης σχετικά με τις διαφημιστικές αφίσες 

που επείγει να εκτυπωθούν έως τέλος Αυγούστου. 

Αγορά κυπέλλων για απονομές στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα 

Ανατέθηκε από το ΔΣ ομόφωνα στους κ.κ. Φράγκο και Ζώτο να επιμεληθούν για τη λήψη προσφορών.  



 

Οικονομικές εκκρεμότητες-ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για όλες τις εκκρεμότητες των Σωματείων και της ΕΟΜ.  

Μαθήματα 2015-16 

Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης για τη περίοδο μαθημάτων 2015-

2016. Τα δίδακτρα ορίστηκαν σε 45 ευρώ έκαστος από τους 3 κύκλους των 9 μαθημάτων ο καθένας 

ενώ το παράβολο του Αγωνιστικού Δελτίου για τους νέους αθλητές που θα παρακολουθήσουν τις 

σειρές μαθημάτων  20 ευρώ. Τα δίδακτρα μπορούν να είναι χαμηλότερα, κατά την κρίση των 

Σωματείων, στην Περιφέρεια. 

Θέματα Αγώνων                                                                    Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης  

Πρωτάθλημα Αττικής 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της προθεσμίας των δηλώσεων συμμετοχών του 
Πρωταθλήματος και σε περίπτωση που τελικά δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός 
συμμετοχών για την κατηγορία 1-6, η ενοποίησή της με την κατηγορία 1-9. 

Διασυλλογικό πρωτάθλημα Ομάδων 2015         
Η επιτροπή αγώνων παρουσίασε την προκήρυξη των αγώνων η οποία κατόπιν ομόφωνης απόφασης 
θα οριστικοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση.  
Το Δ.Σ. επικυρώνει ομόφωνα απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου σχετικά με αθλητή στον οποίο 
ήδη έχει επιβληθεί τιμωρία και αποδέχεται τον μη προβιβασμό στην Α’ κατηγορία της ενότητας 1-11 
του Διασυλλογικού πρωταθλήματος της ομάδας του ΑΟ Ταταύλα, όπου μετείχε ο αθλητής αυτός,  
χωρίς άλλη επίπτωση για το Σωματείο.   Το Σωματείο θα συμμετάσχει στους Διασυλλογικούς 2015, 
στην ενότητα αυτή, στην Β’ εθνική κατηγορία.                                                            

Διασυλλογικό Κύπελο Πελοποννήσου και ΝΔ Ελλάδας 
Το ΔΣ  ενημερώθηκε για την ακύρωση του αγώνα λόγω κωλυμάτων των Σωματείων καθώς και για το 
αίτημα που υποβλήθηκε να γίνονται οι Διασυλλογικοί αυτοί σε μορφή ζευγών. Το αίτημα αυτό 
απορρίφθηκε ομόφωνα.  

Θέματα Κανονισμών                                                                     Εισηγητές: Π. Μαρσώνης - Λ. Ζώτος   

Τροποποιήσεις Κανονισμών – εισηγήσεις 
To ΔΣ ενημερώθηκε για την πορεία των τροποποιήσεων των κανονισμών από τον κ. Ζώτο και συζήτησε 
την περίπτωση αποχώρησης ομάδας από αγώνες νοκ άουτ Διασυλλογικού Κυπέλλου μετά από 
εισήγηση του κ. Μαρσώνη. Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η περίπτωση αυτή να προβλέπεται στις 
προκηρύξεις ή στους ειδικούς κανονισμούς.  

Θέματα ΣΜΑΔ                                                                                                         Εισηγητής: Π. Κανναβός  

Πολλαπλές αποστολές αποτελεσμάτων  
Ο υπάλληλος της ΕΟΜ κ. Σουβατζής ενημέρωσε το ΔΣ για την περίπτωση όπου εστάλησαν άσκοπα 
πολλές φορές τα ίδια αποτελέσματα και το ΔΣ αποφάσισε να σταλεί επιστολή στα σωματεία και στους 
διαιτητές για το θέμα αυτό. 

Θέματα Εκπαίδευσης                                                                                    Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης  

Σεμινάριο Εκπαιδευτών – απολογισμός 

Ο κ. Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ για το σεμινάριο εκπαίδευσης που διοργανώθηκε και τα μέλη 

μελέτησαν τις αξιολογήσεις των συμμετεχόντων. 

Εξετάσεις εκπαιδευτών – ημερομηνίες 

Το ΔΣ,  προκειμένου οι εκπαιδευτές που θα δώσουν εξετάσεις να είναι έτοιμοι για να στελεχώσουν τα 

σωματεία, αποφάσισε ομόφωνα να διοργανώσει γραπτές εξετάσεις το διήμερο Σάββατο και Κυριακή 

19-20/9/2015. Οι προφορικές εξετάσεις για τους εκπαιδευτές της περιφέρειας θα πραγματοποιηθούν 



επίσης το παραπάνω διήμερο ενώ το επόμενο ΣΚ 26-27/9 θα εξεταστούν προφορικά οι 

ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές της Αττικής.  

Θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης – τροποποιήσεις 

Εγκρίνονται ομόφωνα οι τροποποιήσεις που υποβλήθηκαν στην Εγκύκλιο Εκπαίδευσης η οποία και θα 

δημοσιευτεί ξανά στο Διαδίκτυο. 

Βιβλία μαθητών – διορθώσεις 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να επισπευσθούν οι μεταφράσεις των δυο πρόσθετων βιβλίων 

εκπαίδευσης της Α. Grant ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του δεύτερου χρόνου μαθημάτων.  

Ανατίθεται ομόφωνα τη μετάφραση στους Η. Πλακίδα και Δ. Κούρτη με αμοιβή 450 ευρώ για κάθε 

βιβλίο.  

Έγκριση σχεδίου διαφημιστικής αφίσας   

Τα μέλη του ΔΣ μελέτησαν τα τρία προσχέδια που κατέθεσε ο συνεργάτης που του ανατέθηκε το 

δημιουργικό και ανέθεσε στον κ. Δελημπαλταδάκη με την κ. Μπαμπούλα να επιμεληθούν τις σχετικές 

αλλαγές. 

Περιληπτικό έντυπο μαθημάτων Κ. Μπόζεμπεργκ – Λ. Ζώτου 

Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ για την σύνοψη του ελληνικού συστήματος που έχουν εκπονήσει κατά το 

πρότυπο σχετικού φυλλαδίου της A. Grant και το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να τυπωθούν 2000 – 3000 

τεμάχια με ανάθεση κατόπιν λήψης προσφορών. 

Θέματα Διάδοσης                                                                                   Εισηγήτρια: Λ. Βάθη 

Διαφημιστική εκστρατεία Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα η καμπάνια να κινηθεί στα ίδια πλαίσια με την περυσινή χρονιά με 
επικεφαλής αρμόδιο τον κ. Δελημπαλταδάκη. 

Τρόποι προβολής κατά το Φεστιβάλ Ελληνικά Νησιά 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την ανάθεση στην κ. Μπαμπούλα να μιλήσει στο ραδιόφωνο στις συνεντεύξεις 
που κανόνισε η διοργανώτρια εταιρία και αποφάσισε να έχει συνεχή παρουσία στη διάρκεια της 
διοργάνωσης. 

Ενημέρωση για νέα Σωματεία σε Ελευσίνα-Πετρούπολη-Σαρωνίδα – Αλεξανδρούπολη 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την καθυστέρηση τροποποίησης καταστατικού του συλλόγου Σαρωνίδας και 
τις ενέργειες που έχουν γίνει ως τώρα στις περιοχές Ελευσίνας και Πετρούπολης. Ο Πρόεδρος επίσης 
ενημέρωσε για τις ενέργειες ίδρυσης τμήματος από σύλλογο της Αλεξανδρούπολης. 

Αιτήματα Σωματείων                                                                           Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

ΑΟΜΨ – ενίσχυση για Η/Υ λόγω κλοπής 

Το ΔΣ μετά το αίτημα και ενημέρωση του Σωματείου, ενέκρινε ομόφωνα το ποσό των 200 ευρώ για 

αγορά Η/Υ και άλλα 100 ευρώ για αποκατάσταση λοιπών ζημιών. 

ΑΟΜΣ – αλλαγή ημερομηνίας εσωτερικού πρωταθλήματος 

Το ΔΣ ομόφωνα δεν ενέκρινε το αίτημα του ΑΟΜΣ για την αλλαγή ημερομηνίας αγώνα Grand Prix 4ης 

βαθμίδας. 

Διάφορα Θέματα                                                                                     Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Αίτημα ενίσχυσης συμμετοχής Ι. Οικονομόπουλου σε Παγκόσμιο Πρωτ. Νέων 

Το ΔΣ εξέτασε το αίτημα του αθλητή της εθνικής νέων που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο 

πρωτάθλημα Νέων, στις κατηγορίες Ζευγών και Ομάδων και ενέκρινε ομόφωνα την κάλυψη των 

δικαιωμάτων συμμετοχής συνολικού ποσού 300 ευρώ. Σε περίπτωση διάκρισης του αθλητή θα 

καταβληθεί πρόσθετο ποσό για κάλυψη άλλων εξόδων του, με νεότερη απόφαση.  

 



Η επόμενη τακτική συνεδρίαση του ΔΣ ορίστηκε για τις 2 Σεπτεμβρίου 2015. Επειδή δεν υπάρχει άλλο 
θέμα λύνεται η Συνεδρίαση.    
  

                 Πρόεδρος                                      Αντιπρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας                                
  

           Α. Αθανασιάδης                                    Π. Κανναβός                     Π. Μαρσώνης  
                

                                                                  

           Τα μέλη  
 

Α. Φράγκος 

    

Ν. Δελημπαλταδάκης 

  

                                                                               Λ. Βάθη 
 

                                                                              Ν. Καβαντούρης 

  

                       

  
  


