
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 06 

της 15ης Μαΐου 2013 
 
Την  Τετάρτη  15/5/2013  και  ώρα  15:30,  κατόπιν  προσκλήσεως  του  Προέδρου  κ.  Αλέξανδρου 
Αθανασιάδη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΔΣ της ΕΟΜ, 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 Α. Φράγκος, ο Ειδικός Γραμματέας Ν. Δελημπαλταδάκης και το μέλος.Λ. 
Βάθη. Απών: ο  κ. Λ. Καραγιαννόπουλος λόγω επαγγελματικού κωλύματος. 
Παρόντες επίσης οι  εκπρόσωποι του ΑΟΜΨ o Πρόεδρος κ. Γ. Κυριακίδης και η Γεν. Γραμματέας 
κα Μ. Σταματελάτου και ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος.  
 
  Στην αρχή της συνεδρίασης ο λόγος δίδεται στους παρευρισκόμενους εκπροσώπους του ΑΟΜΨ, 
προκειμένου να αναπτύξουν τις απόψεις τους για το αίτημά τους να διοργανώσουν τις ημερίδες 
του Παγκόσμιου ταυτόχρονου τουρνουά και να καταταγούν οι ημερίδες στην 3η βαθμίδα (θέμα 9 
της ΗΔ)  . Ο Πρόεδρος  του ΑΟΜΨ κ.  Κυριακίδης εξηγεί  ότι δεν  έχει πρόθεση να βλάψει  κάποιο 
Σωματείο (στις  ίδιες ημερομηνίες γίνεται και το Βυζαντινό Φεστιβάλ) αλλά ενημερώθηκε για τις 
ημερομηνίες  του  ταυτόχρονου  αρχές  Ιανουαρίου,  όταν  ήταν  ήδη  γνωστό  το  αγωνιστικό 
ημερολόγιο  της  ΕΟΜ,  ενώ  τα  δικαιώματα  της  Παγκόσμιας Ομοσπονδίας  μειώθηκαν  μόλις  πριν 
ένα μήνα. Αναφέρει τις λεπτομέρειες του αγώνα και ζητά από την ΕΟΜ να τον κατατάξει στην 3η 
βαθμίδα.  Δεσμεύεται  δε  στο  εξής  να  ενημερώνει  έγκαιρα  για  τις  ημερομηνίες,  ώστε  να 
συμπεριλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό ημερολόγιο. 
Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ εξηγεί στα μέλη ότι, παρόλο που ο αγώνας αυτός έχει χάσει την αίγλη που 
είχε τα παλιά χρόνια όταν είχε χορηγούς την PHILIP MORRIS και την EPSON, δεν παύει να αποτελεί 
μια  διοργάνωση  της  Παγκόσμιας  Ομοσπονδίας  και,  συνεπώς,  δεν  μπορούμε  να  αρνηθούμε  σε 
κανένα  Σωματείο  τη  διοργάνωσή  του,  με  βάση  τις  συμβατικές  υποχρεώσεις  μας  προς  την 
Παγκόσμια  Ομοσπονδία.  Θα  μπορούσαν  οι  διανομές  του  ταυτόχρονου  να  παιχθούν  και  στο 
Βυζαντινό φεστιβάλ.  
Τόσο  ο  Πρόεδρος  όσο  και  ο  Γεν.  γραμματέας  κ.  Μαρσώνης  θεωρούν  ότι,  εξαιτίας  του  χρόνου 
υποβολής του αιτήματος,    το τουρνουά αυτό ότι δεν μπορεί να καταταγεί στην 3η βαθμίδα και 
προτείνουν  να  παραμείνει  στην  4η,  όπως  άλλωστε  συνέβαινε  και  τα  προηγούμενα  τελευταία 
χρόνια.  Σχετικά  με  τις  ημερομηνίες  και  τις  επικαλύψεις  που  παρατηρούνται,  ο  Πρόεδρος 
επισημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον προγραμματισμό μας για το 2014, 
όπου  υπάρχουν  ήδη  προκαθορισμένες  ημερομηνίες  για  ευρωεκλογές την  25η  Μαΐου,  ενώ 
το Παγκόσμιο Ταυτόχρονο θα γίνει στις 6 και 7 Ιουνίου.  
Ακολουθεί συζήτηση και τελικά αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να καταταγούν οι 2 ανεξάρτητες 
ημερίδες, χωρίς γενική βαθμολόγηση επί δυο ημερίδων,  του Παγκόσμιου Ταυτόχρονου, που θα 
γίνουν στον ΑΟΜΨ, στην 4η βαθμίδα. 

1. Υπογραφή πρακτικών 
Υπογράφηκε το πρακτικό 4 της έκτακτης συνεδρίασης του ΔΣ της 30/3/2013. 

2. Θέματα Προέδρου 
Α) Δηλώσεις πόθεν έσχες. Ο πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη την υποχρέωσή τους να υποβάλουν 
δηλώσεις πόθεν έσχες και τους παρακαλεί να είναι συνεπείς σε αυτό. 

Β)  Ενημερώνει  ότι  ο  κ.  Ασμενιάδης  έγραψε βιβλίο  για  sudokou,  αντίγραφα  του  οποίου  δώρισε 
στην ΕΟΜ. Αποφασίζεται να μπει σχετική ενημερωτική ανακοίνωση στο περιοδικό. Σχετικά με τη 
μετάφραση βιβλίου για Precision, την οποία ο κ. Ασμενιάδης προσφέρει δωρεάν στην ΕΟΜ με την 
πρόταση  να  εκδοθεί  το  βιβλίο  αυτό  στα  ελληνικά,  αποφασίζεται  να  προωθηθεί  στην  επιτροπή 



εκπαίδευσης προκειμένου να αποφανθεί σχετικά. 

Γ)  Ο  Πρόεδρος  αναφέρει  αίτημα  του  ΟΑΜΘ που  γίνεται  ομόφωνα  αποδεκτό,  να  ονομαστεί  το  
Περιφερειακό  Πρωτάθλημα  Βόρειας  Ελλάδας  που  θα  γίνει  το  Δεκέμβριο  στη  Θεσσαλονίκη  σε  
"πρωτάθλημα Μίμη Περαχιά", προς τιμή του θανόντος πρώην Προέδρου του ΟΑΜΘ και πρώην 
αντιπροέδρου της ΕΟΜ. 

Δ)  Ο  Πρόεδρος  αναφέρει  ότι  μόλις  έλαβε  μια  επιστολή  του  κ.  Κουκουσέλη,  με  την  ιδιότητα 
παίζοντος  αρχηγού  μιας  ομάδας  πρωταθλητών  (Δελημπαλταδάκης‐  Παπακυριακόπουλος, 
Κοντομήτρος‐ Κουκουσέλης), οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή σαν ομάδα στο Πανευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα της Οστάνδης, έχουν κλείσει εισιτήρια και ξενοδοχεία και ζητούν από την ΕΟΜ να 
τους  επιδοτήσει  με  τα  δικαιώματα  συμμετοχής,  ύψους  800  ευρώ.  Η  πάγια  προσωπική  του 
άποψη, την οποία εξέφρασε και για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα του Σαν Ρέμο και της Πολωνίας 
σαν μέλος των τότε ΔΣ είναι να επιδοτούνται όλοι ανάλογα με την επίδοσή τους στους αγώνες. 
Επιπλέον,  στη  δύσκολη  οικονομική  συγκυρία  που  βρισκόμαστε,  θα  πρέπει  να  είμαστε  πολύ 
προσεκτικοί  στις  επιδοτήσεις.  Ακούγονται  διάφορες  απόψεις  και  τελικά  αποφασίζεται  να 
επιδοτηθεί η ομάδα με τα δικαιώματα συμμετοχής υπό την προϋπόθεση ότι αρχηγός θα είναι ο κ. 
Δελημπαλταδάκης, η ονομασία της θα είναι Greece ή Hellas  και θα εμφανίζεται με τα ελληνικά 
μπλουζάκια των αγώνων. 
Ο κ. Δελημπαλταδάκης δηλώνει ότι, σαν μέλος του ΔΣ της ΕΟΜ, δεν μπορεί να δεχθεί το ποσό της 
επιδότησης που του αντιστοιχεί και, συνεπώς, το ποσό της επιδότησης θα ανέλθει στα 600 ευρώ. 

Ε)  Περιοδικό Μπριτζ.  Ο Πρόεδρος  ενημερώνει  για  την  συζήτηση που  είχε  με  τον  κ. Μυριτζή,  ο 
οποίος  δήλωσε  ότι  δεν  μπόρεσε  να  εξασφαλίσει  τις  διαφημίσεις  που  προσδοκούσε,  ώστε  να 
καλύψει  το  εκτυπωτικό  κόστος  του  περιοδικού  και  έχει  πίεση  από  το  ΔΣ  της  εταιρίας  του  για 
διακοπή της δωρεάν εκτύπωσης του περιοδικού μας. Δεδομένου ότι  το συμφωνητικό αναφέρει 
πως δεν υπάρχουν ρήτρες και όποιο μέλος θέλει μπορεί να παραιτηθεί από τη συμφωνία, αρκεί 
να ενημερώσει 4 μήνες πριν, ο κ. Μυριτζής δήλωσε ότι δεν μπορεί να τυπώνει άλλα τεύχη δωρεάν 
και ζήτησε αναθεώρηση της σύμβασης. 
Ο  Πρόεδρος  ενημερώνει  επίσης  ότι  με  το  νέο  τρόπο  διανομής  προέκυψε  οικονομία  στα 
ταχυδρομικά τέλη 600 περίπου. ευρώ. 
Αποφασίζεται  ομόφωνα  να  αντιπροταθεί  στον  κ. Μυριτζή  αναθεώρηση  της  σύμβασης,  όπου  η 
ΕΟΜ θα  επιβαρύνεται  με 500  ευρώ  το  τεύχος,  αλλά  θα  εισπράττει  το 50%  από  τις  δικές  τους 
διαφημίσεις και το 100% από αυτές που θα βρίσκουμε εμείς. 

ΣΤ} Προγραμματισμός εργασιών μετά τις οδηγίες της ΓΣ. Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει για την εντολή 
που  υπάρχει  από  τη  ΓΣ  σύγκλησης  έκτακτης  ΓΣ  για  τα  οικονομικά.  Μετά  την  απόφαση 
επιχορήγησης από τη ΓΓΑ με 25500 ευρώ, εκτιμά ότι, με τις υπάρχουσες συνθήκες, θα προκύψει 
για το 2013 λειτουργικό έλλειμμα περίπου 30000‐ 40000 ευρώ. 
Το ερώτημα είναι αν θα αφήσουμε τη φετινή χρονιά να κυλήσει γνωρίζοντας ότι ενδέχεται να μας 
λείψει  ένα  ποσό  της  τάξης  των  40000.  Θα  ψάξουμε  να  βρούμε  πώς  και  από  πού  θα  το 
αναπληρώσουμε; Θα κάνουμε την έκτακτη ΓΣ τελικά; 
Στη  συζήτηση  που  ακολούθησε,  με  αφορμή  την  πεποίθηση  του  ΓΓ  ότι  τα  προβλήματα  θα 
ξεπεραστούν  καθώς  έχουμε  έσοδα  από  νέα  σωματεία,  ακούστηκαν  αρκετές  απόψεις  όπως:  
‐ Τα περισσότερα σωματεία αυξάνουν μεν τους αθλητές αλλά όχι τις συμμετοχές καθώς παίρνουν 
αθλητές από άλλα.  
‐ Από την άλλη επειδή ιδρύθηκαν περισσότερα σωματεία βολεύεται ο κόσμος στις μετακινήσεις 
του και παίζει λίγο περισσότερο.  
‐  Στον  ανταγωνισμό  μεταξύ  των  σωματείων  γίνεται  προσπάθεια  να  επανέλθει  ο  θεσμός  του 
μέλους και του μη μέλους με διαφορά στα δικαιώματα συμμετοχής, κάτι που είχε δημιουργήσει 
προβλήματα παλαιότερα και δε θα πρέπει να το επιβραβεύουμε. 
‐ Πολλά σωματεία ψάχνουν και δίνουν κίνητρα, πχ φαγητό κλπ 



‐ Καλό είναι να υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός. Ως ΕΟΜ έχουμε ορίσει τα 6 ευρώ ως ανώτερο 
ποσόν δικαιώματος.  Από  την άλλη ακόμη  και  στην πλήρη  ελεύθερη οικονομία υπάρχει  και  ένα 
κατώτερο ποσόν. Αν κρίνουμε ότι κινδυνεύουν σωματεία από τα όσα διαδραματίζονται ίσως θα 
πρέπει να επέμβουμε.  
‐ Η δουλειά  του ΔΣ  της ΕΟΜ δεν είναι να βλέπει πού παίζει ο κόσμος αλλά να ορίζουμε πόσες 
ημερίδες  θα  επιτρέπουμε  σε  κάθε  νέο  σύλλογο  μέχρι  να  μαζέψει  δικούς  του  αθλητές.  
Από  τα  παραπάνω  προέκυψε  ότι  το  ΔΣ  καλείται  να  σκεφτεί  τρόπους,  με  τους  οποίους ίσως 
χρειαστεί να επέμβει και θα πρέπει να επιφορτιστεί το βάρος της όποιας απόφασης μετά και από 
σχετική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής, μια οδηγία που προέκυψε έτσι κι αλλιώς από την 
ΓΣ.  
Αποφασίζεται να γίνει ενημέρωση των Σωματείων μετά και από σχετική εισήγηση της οικονομικής 
επιτροπής, με επιστολές και μέσα από το περιοδικό, καθώς η εκτίμηση όλων είναι ότι δεν είναι 
πλέον επιτακτική η διεξαγωγή έκτακτης ΓΣ μέσα στο καλοκαίρι και καλό είναι να αναμένουμε έως 
ότου έχουμε πιο ακριβή οικονομικά στοιχεία για την πορεία του έτους. 

3. Νέα Σωματεία 
Ο  κ.  Ζώτος  ενημερώνει το  ΔΣ  σχετικά  με  την  κατάθεση  των  απαραίτητων  εγγράφων  από 
τα Σωματεία  Ιστιοπλοϊκός  Όμιλος  Πόρτο  Ράφτη  (ΙΟΠΟΡ),  Όμιλο  Μπριτζ  Θρακομακεδόνων 
(ΘΡΑΚΟΜ) και Αθλητικό Κέντρο Αντισφαίρισης Μαραθώνα (ΑΚΑΜ) και διαβεβαιώνει ότι μπορούν 
να αναγνωριστούν ως νέα μέλη της ΕΟΜ. Κατόπιν αυτού αναγνωρίζονται ομόφωνα τα ανωτέρω 
Σωματεία σαν τακτικά μέλη της ΕΟΜ. 

4. Οικονομικά Θέματα 
 Αποχώρηση του υπαλλήλου της ΕΟΜ Ι. Μηλιτσόπουλου 

Το  ΔΣ  της  ΕΟΜ  κρίνοντας  ότι  είναι  πολύ  σημαντικό  να  πάρει  την  δικαιότερη  και  σωστότερη 
απόφαση  για  τον  εν  λόγω  υπάλληλο,  προσδοκώντας  και  στη  μελλοντική  του  εθελοντική 
συνεργασία,  αποφασίζει  να  καταγγείλει  τη  σύμβαση  του  κ. Μηλιτσόπουλου  καταβάλλοντας  τη 
νόμιμη αποζημίωση αφού και ο ίδιος το επιθυμεί και έχει λήξει το πρόγραμμα βάσει του οποίου 
προσελήφθη. Δεδομένου ότι έχουν αλλάξει τα όρια συνταξιοδότησης, σχετικά με τις ηλικίες, δεν 
μπορεί  πλέον  να  καταγγελθεί  η  σύμβασή  του ως συνταξιοδοτηθέντα,  αλλά ούτε  και  υπάρχει  η 
δυνατότητα  παράτασης  του  προγράμματος  επιδότησης  ΛΑΕΚ  του  ΟΑΕΔ  ούτε  υπάρχει  κάποιο 
άλλο  πρόγραμμα  στο  οποίο  θα  μπορούσε  να  υπαχθεί.  Κατόπιν  αυτών  και  δεδομένου  ότι  η 
καταγγελία σύμβασης του εν λόγω υπαλλήλου ήταν προγραμματισμένη, αποφασίζεται ομόφωνα 
η  απόλυση  του  κ.  Μηλιτσόπουλου  με  όλες  τις  προβλεπόμενες  νόμιμες  αποζημιώσεις.  
Αυτό επιβαρύνει μεν  τον προϋπολογισμό που παρουσιάστηκε στη ΓΣ κατά 1000 περίπου ευρώ, 
αλλά είναι η οικονομικότερη εναλλακτική λύση με βάση τα ισχύοντα δεδομένα. 

Κατάθεση Απολογισμών Σωματείων 

Αποφασίζεται  ομόφωνα  να  σταλεί  ανακοίνωση  στα  Σωματεία  για  την  επαναφορά  του  μέτρου, 
σύμφωνα με το οποίο τα Σωματεία θα αποστέλλουν στην ΕΟΜ τον ετήσιο απολογισμό τους. Το 
μέτρο ίσχυε παλαιότερα αλλά ατόνησε. 

Διαιτησία Α. Μπαμπούλα σε Π.Π. Swiss 

Ο ΓΓ, με αφορμή επιστολή του ΟΠΑΦ, ενημερώνει το ΔΣ ότι γενικά η ΕΟΜ ορίζει τους Διαιτητές 
στους  τελικούς  των  Πανελληνίων  πρωταθλημάτων  και  στους  αγώνες  όπεν  όλων  των  σταδίων. 
Εξάλλου  για  τη  συγκεκριμένη  περίπτωση  η  κα  Μπαμπούλα  ήταν  ορισμένη  Διαιτήτρια  στον 
ΟΑΜΛΕ  από  το  προηγούμενο  Πανελλήνιο  που  ακυρώθηκε  λόγω  μη  συμμετοχών  και 
προγραμματίστηκε  αρχικά  Διαιτήτρια  και  για  το  Π.Π.  SWISS  1‐6  στον  ΟΑΜΛΕ.  Με  την  αλλαγή 
τόπου  από  τον  ΟΑΜΛΕ  στον  ΟΠΑΦ  θεωρήθηκε  ότι  δεν  ήταν  απαραίτητο  να  αλλάξει  και  η 
Διαιτήτρια και εγκρίθηκε εκ νέου. 



Ο αγώνας SWISS 1‐6 έγινε τελικά με λίγες συμμετοχές, γεγονός που ίσως οφείλεται σε πλημμελή 
ενασχόληση  από  τους  αρμοδίους.  Επειδή  τα  έσοδα  του  αγώνα  ήταν  λιγοστά,  αποφασίζεται 
ομόφωνα να καταβάλει η ΕΟΜ την αμοιβή της Διαιτήτριας που καθορίζεται σε 200 ευρώ καθαρά. 

Παλαιές συνδρομές Σωματείων 

Ο Πρόεδρος  επισημαίνει  ότι,  σύμφωνα με  την  εικόνα που παρουσιάζουν  τα οικονομικά αρχεία  
της ΕΟΜ,  ορισμένα Σωματεία φέρονται  να χρωστούν συνδρομές παλαιότερων ετών,  ενώ έχουν 
εξοφλήσει  τις  πιο  πρόσφατες.  Η  εκκρεμότητα  αυτή  δημιουργεί  τριβές  με  Σωματεία  που 
αρνούνται ότι δεν έχουν πληρώσει κάποια συνδρομή στη σειρά της, με το επιχείρημα ότι δεν θα 
μπορούσαν  να  έχουν  ψηφίσει  το  2008  και  το  2010  αν  δεν  ήταν  ταμειακώς  εντάξει,  ενώ 
δημιουργεί  και  πρόβλημα  στην  παρουσία  Σωματείων  στις  επόμενες  ΓΣ.  Για  να  τερματιστεί  η 
εκκρεμότητα αυτή αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να διαγραφούν οι οφειλές μέχρι και το 2010 
και  να  ενημερωθούν  όλα  τα  Σωματεία  για  τις  τυχόν  υπόλοιπες  οφειλές  τους.  Για  το  Σωματείο 
ΙΚΑΡΟΣ,  που  φαίνεται  ότι  χρωστά  τη  συνδρομή  έτους  2012,  ενώ  πλήρωσε  αυτήν  του  2013, 
αποφασίζεται  να καταβάλει  για  το 2012  το 1/3  αυτής,  δεδομένου ότι  γράφτηκε  τον Σεπτέμβριο 
του 2012. Για όσα Σωματεία δεν συμμορφωθούν, θα ισχύσει ο κανονισμός που δεν αναγνωρίζει 
βαθμούς διάκρισης (μάστερ ποιντς) αν δεν έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις (αρχής 
γενομένης  από  το  επόμενο  τετράμηνο  καταμέτρησης  βαθμών  νίκης)  αλλά  και  δεν  θα  δίδεται 
βοηθητικό υλικό. 

5. Θέματα εκπαίδευσης 
Ενημέρωση  πορείας  μεταφράσεων  και  προετοιμασία  μεθόδου  ‐  Σεμινάριο  Εκπαιδευτών  
Απόντος  του  κ.  Καραγιαννόπουλου  τα  θέματα  μετατίθενται  για  το  επόμενο  συμβούλιο.  
Ο Πρόεδρος διαβάζει την εισήγηση της επιτροπής εκπαίδευσης για το σεμινάριο εκπαιδευτών και 
εκφράζει  την  άποψη  ότι  η  επιτροπή  θα  πρέπει  να  παρουσιάσει  στο  ΔΣ  αναλυτικά  το  τι  θα 
χρειαστεί, ποιος θα επιμορφώσει ποιον και ποιο προβλέπεται να είναι το κονδύλι που ζητείται. Το 
θέμα να συζητηθεί και στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 

 Επιστολή Π. Ρούσσου, μαθήματα μέσω ΒΒΟ 

Ο  ΓΓ  ενημερώνει  ότι  είχε  συζήτηση  με  τον  αθλητή,  ο  οποίος  θέλει  να  κάνει  μαθήματα  στο 
διαδίκτυο (ΒΒΟ) σε συνομηλίκους και φίλους του. Ο ΓΓ πιστεύει ότι το όλο εγχείρημα θα πρέπει 
να  συντονίζεται  από  την  ΕΟΜ  και  την  κα Μπαμπούλα  από  το  τμήμα  μαθημάτων,  με  στόχο  να 
έρθουν κάποια επιπλέον Αγωνιστικά Δελτία στην ΕΟΜ, αλλά και η εθελοντική αυτή πρωτοβουλία 
του κ. Ρούσσου να κάνει και τον ίδιο να αισθανθεί χρήσιμος, αποδοτικός και κυρίως ελεύθερος, 
βασικές ανάγκες των νέων ανθρώπων. 

6. Θέματα ΚΕΔ 
Σεμινάριο σε Ρόδο 

Σύμφωνα  με  την  έκθεση  του  κ.  Μηλιτσόπουλου  και  απόφαση  της  ΚΕΔ  μετά  το  σεμινάριο 
διαιτησίας  που  πραγματοποίησε  στη  Ρόδο  (εισερχ  113/30‐4‐)  εγκρίνεται  η  αναβάθμιση  σε 
πτυχιούχους  διαιτητές  των  Κελεπέρα  Κων/νου  (ΑΜ  2498),  Μπόνη  Αντώνη  (ΑΜ  3669)  και 
Παληγιάννη Φώτη (ΑΜ 3673).  

Αμοιβές Διαιτητών 

Οι ανώτατες αμοιβές  των Διαιτητών στις διοργανώσεις  της ΕΟΜ καθορίζονται σύμφωνα με  τον 
παλαιό πίνακα (απόφαση ΚΕΔ 24/11/2007 και έγκρισή της από το Δ.Σ.) μειωμένες κατά 20%. Ο νέος 
πίνακας επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό. 

Επιστολές Α. Ματζιάρη, Α. Καλιακμάνη 

Αναγιγνώσκονται επιστολές διαμαρτυρίας του ΟΠΑΦ για τους δύο αθλητές ‐ διαιτητές επειδή δεν 
τους ανατέθηκαν διαιτησίες σε πρόσφατα πανελλήνια πρωταθλήματα. Αποφασίζεται να σταλούν 



απαντητικές επιστολές στους ανωτέρω Διαιτητές. 

Διαιτητές για το Παν. Πρωτάθλημα Μικτών ζευγών 

Μετά από εισήγηση της ΚΕΔ και δεδομένου ότι ο κ. Μπάλλας θα απουσιάζει εκτός Αθηνών στις 
συγκεκριμένες  ημερομηνίες  ορίζονται  εκ  νέου  οι  διαιτητές  του  Π.Π.  Μικτών  ζευγών  ως  εξής:  
1‐16 ΑΟΜΒ Τόγιας Δ., 1‐10 ΑΟΜ Κηπουρός Ν., 1‐7 ΟΑΜΛΕ Τζοτζολάκης Δ. 

7. Θέματα Αγώνων 
Αποστολή Νέων στο εξωτερικό 

Ο  κ.  Δελημπαλταδάκης  ενημερώνει  για  τις  δηλώσεις  συμμετοχής  νέων  για  το  Παρίσι  (1‐5 
Νοεμβρίου  με  καλυμμένα  έξοδα  από  τη  Γαλλική  Ομοσπονδία).  Πρόταση  της  επιτροπής  Νέων 
είναι να σταλεί μια ομάδα με τους πιο έμπειρους Π. Ρούσσο‐ Μ. Σοφιό και Ι. Οικονομόπουλο‐ Κ. 
Βώβο  και  μια  ομάδα  με  τους  νεότερους Μπόλη‐  Σακελλάρη  και  Καπαγιαννίδου‐  Αποστολή,  με 
αρχηγό  τον  Ν.  Δελημπαλταδάκη.  Ο  πρόεδρος  ενημερώνει  ότι  ο  Π.  Ρούσσος  διακόπτει  την 
αναβολή  του  το  φθινόπωρο  και  περιμένει  να  καταταγεί  στο  στρατό  το  Νοέμβριο.  
Ο κ. Φράγκος προτείνει να συμπεριληφθεί στην αποστολή και ο Ε. Φωτόπουλος, εφόσον οι Γάλλοι 
μας  δίνουν  και  αυτή  τη  δυνατότητα  (με  την  ιδιότητα  του  προπονητή),  προκειμένου  και  να 
αναπληρώσει  κάποιον  αν  χρειαστεί  και  να  αποκομίσει  εμπειρίες  στον  οργανωτικό  τομέα.  Η 
πρόταση γίνεται ομόφωνα δεκτή. 

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδος 

Σχετικά  με  τις  τελευταίες  επιστολές  του  ΠΟΑΜ,  το  ΔΣ  εκφράζει  τη  δυσαρέσκειά  του  για  τις 
συνεχείς αλλαγές άποψης του ΠΟΑΜ καθώς και για τις φήμες ότι μέλη του δεν θα συμμετάσχουν 
στο  πρωτάθλημα.  Αποφασίζεται  να  μην  αναγράφεται  πλέον,  όπου  είναι  εφικτό,  ότι  το 
πρωτάθλημα οργανώνεται με τη συμμετοχή του ΠΟΑΜ. 
Ο  Πρόεδρος  επισημαίνει  ότι  δημιουργείται  ένα  ηθικό  θεμα  με  τα  δωρεάν  δωμάτια  που 
προσφέρει το ξενοδοχείο των αγώνων στα μέλη του ΔΣ της ΕΟΜ και τα μέλη του ΔΣ θεωρούν ότι 
δε θα πρέπει να δεχθούν την εν λόγω προσφορά. 

Τουρνουά Μαθητών σε Ανθοκομική Κηφισιάς 

Αποφασίζεται ότι ο αγώνας αυτός όπως και όλοι οι αγώνες μαθητών με συμμετοχή περισσοτέρων 
των 2 σωματείων θα είναι 5ης βαθμίδας σύμφωνα και με την πρόσφατη απόφαση του ΔΣ. Το Π.Π. 
Μαθητών θα εξακολουθήσει να είναι 4ης βαθμίδας. 

Τόπος τέλεσης Διασυλλογικών 

Αναγιγνώσκεται  η  θετική  απάντηση  από  το  Ελληνικό  για  την  αίθουσα  ξιφασκίας  για  τους 
διασυλλογικούς,  με  το  ίδιο  ποσό  ενοικίασης  των  1500  ευρώ  που  πληρώσαμε  και  πέρσι.  
Ο  ΓΓ  ενημερώνει  για  τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν πέρσι  και  κυρίως για  τα έξοδα  της 
καθαριότητας και της μοκέτας. 
Ορίζεται ο Ταμίας της ΕΟΜ κ. Φράγκος υπεύθυνος για τις οποιεσδήποτε απαραίτητες ενέργειες, 
προκειμένου να ρυθμιστούν όλα τα θέματα καθαριότητας και λοιπών εξόδων. 

8. Θέματα Διάδοσης και Γυναικών 
Επιτροπή Γυναικών, ενημέρωση ΔΣ 

Ενημερώνεται το Δ.Σ. από την κα Βάθη, Πρόεδρο της επιτροπής Γυναικών, για τα συνεδρίαση και 
τις προτάσεις της επιτροπής. Το θέμα θα ξανασυζητηθεί σε επόμενο συμβούλιο.  

Επιτροπή διάδοσης προβολής και χορηγιών 

Ενημερώνεται  το  Δ.Σ.  από  την  κα  Βάθη,  Πρόεδρο  της  επιτροπής,  για  τη  συνεδρίαση  που  έγινε 
σχετικά  με  τις  χορηγίες  αλλά  και  για  τη  διαφημιστική  καμπάνια 2013‐4.  Συζητούνται  διάφοροι 



τρόποι  διαφήμισης  όπως  και  το  ύψος  του  ποσού  που  πρέπει  να  διατεθεί  φέτος. 
Προγραμματίζεται νέα συνάντηση επιτροπής η οποία θα εισηγηθεί σχετικά. 

9. Αιτήματα Σωματείων 
Α) Με ευθύνη του Γεν. Γραμματέα κ. Μαρσώνη εγκρίνεται υλικό αγώνων για τα Σωματεία ΕΔΡΑ, 
ΝΙΚΗ όπως και δανεισμός τραπεζιών για τα Σωματεία ΑΟΜ, ΟΑΜΛΕ. 

Β) Διόνυσος τριήμερο 4ης βαθμίδας. Δεν εγκρίνεται διότι αντίκειται στους κανονισμούς της ΕΟΜ. 

10. Διάφορα θέματα 
Α) Διασυλλογικό Κύπελλο. Μετά την επιτυχία του Διασυλλογικού Κυπέλλου Αττικής αποφασίζεται 
ομόφωνα να γίνει προσπάθεια να διεξαχθεί το Κύπελλο αυτό περιφερειακά και σε άλλες περιοχές 
της  Ελλάδας.  Εξουσιοδοτούνται  ο  Γ.Γ.  της  ΕΟΜ  κ.  Μαρσώνης  και  ο  Ειδικός  Γραμματέας  και 
πρόεδρος της επιτροπής Αγώνων κ. Δελημπαλταδάκης να κάνουν τις σχετικές προσπάθειες για το 
σκοπό αυτό.  

Β)  Ντουπλικαδιέρα  παλιά,  επισκευή.  Ο  ΓΓ  αναφέρει  ότι  δε  επαρκεί  μια  ντουπλικαδιέρα  για  τις 
ανάγκες  της  ΕΟΜ  και  των  Σωματείων  που  εξυπηρετούνται  από  την  ΕΟΜ  και  το  κόστος  για  να 
επισκευάσουμε την παλιά είναι ασύμφορο. Το θέμα θα ξανασυζητηθεί στο επόμενη συνεδρίαση. 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση. 

                                                      
                Πρόεδρος                                      Τα Μέλη          Ο Γεν. Γραμματέας 
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