
    
           

                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 10 της 5 Οκτωβρίου 2015 
  

 Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου  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 
Τα μέλη του ΔΣ υπέγραψαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης της 2/9/2015.  

Τακτική Γενική Συνέλευση: Απολογισμός 31/8, Προϋπολογισμός 2016, Έκθεση ΔΣ 
Συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ο απολογισμός της 31/8/2015 και η πρόταση για τον 
προϋπολογισμό του 2016 που  θα σταλούν στα Σωματεία ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
Εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα η έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ για την περίοδο 1/1 έως 30/9/2015.  

Εθνική Νέων 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την έκθεση και τις προτάσεις του αρχηγού της ομάδας και της αποστολής που 
συμμετείχε στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες Νέων,  κ. Στ. Μπομπολάκη.  
Η εθνική ομάδα Νέων, με την ίδια σύνθεση, θα συμμετάσχει κατόπιν πρόσκλησης στο 2ο Διεθνές 
Φεστιβάλ του Παρισίου Γαλλίας που θα γίνει από 27 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2015. Τα έξοδα 
διαμονής και τα αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα μετ’ επιστροφής καλύπτονται από την Γαλλική 
Ομοσπονδία.  

Αγώνες επιλογής Εθνικών ομάδων 
Το ΔΣ στο επόμενο συμβούλιο θα οριστικοποιήσει την προκήρυξη και τον τρόπο επιλογής των εθνικών 
ομάδων 2016. 

Ενημέρωση για πρόσφατα συμβάντα στο Διεθνή χώρο  
Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο για τα τελευταία συμβάντα στον διεθνή χώρο. Με την ευκαιρία 
αποφασίστηκε ομόφωνα ότι στην επετηρίδα της ΕΟΜ και ειδικά στην κατηγορία 16 που είναι 
απαλλαγμένη από την υποχρέωση ανανέωσης του Αγωνιστικού Δελτίου, αναφέρονται μόνο τα 
ονόματα των αθλητών που ήταν ενεργοί εντός της τελευταίας διετίας. 

 Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                              Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Εγκρίσεις αποφάσεων Οικονομικής επιτροπής 

Α)Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν ομόφωνα τις αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής που περιέχονται 

στο Πρακτικό υπ. αριθ. 5 της 2/10/15 (επισυνάπτεται) και αφορούν έξοδα για τη διοργάνωση του 

Διασυλλογικού πρωταθλήματος 2015 που θα διεξαχθεί από 9 έως 11 Οκτωβρίου 2015. 

Β)Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν ομόφωνα τις αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής που περιέχονται 

στο Πρακτικό υπ. αριθ. 6 της 5/10/15 (επισυνάπτεται) και αφορούν αμοιβές εισηγητών σεμιναρίων και 

εξεταστών Εκπαιδευτών και υποψήφιων Εκπαιδευτών. Τα σεμινάρια διοργανώθηκαν στις 13/6/2015 

(εντευκτήρια ΑΟΜΒ), οι γραπτές εξετάσεις στις 26/9/2015 (εντευκτήρια Ίκαρου) και οι προφορικές 

εξετάσεις στις 3/10/2015 (εντευκτήρια Ίκαρου). 

Επανέκδοση 2ου βιβλίου Α΄ κύκλου και εκτύπωση 1ου βιβλίου νέας σειράς Β΄ κύκλου 



Κατόπιν ανακοίνωσης της ΕΟΜ που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της και στάλθηκε σε εκδοτικές 

εταιρείες  για την παραγωγή της 2ης έκδοσης του βιβλίου μαθητών «Βασικές έννοιες 2» και της 1ης 

έκδοσης του «Βελτιώνοντας την κρίση σας 1» αμφότερα της Audrey Grant λήφθηκαν 4 κλειστές 

προσφορές από ισάριθμες εταιρείες. Αφού ανοίχτηκαν και μελετήθηκαν οι προσφορές παρουσία 

όλων των μελών του Δ.Σ. οι εκτυπώσεις των βιβλίων αυτών για 2500 αντίτυπα το καθένα ανατέθηκαν 

ομόφωνα στην  εταιρεία Ε. και Στ. Χατζηδάκης Ο.Ε. στην τιμή των 3800 ευρώ και 3300 ευρώ συν ΦΠΑ 

αντίστοιχα.  

Έκδοση φυλλαδίου για τα 50 χρόνια ΕΟΜ 

Κατόπιν πρότασης της Οικονομικής επιτροπής εγκρίνεται ομόφωνα η παραγωγή του φυλλαδίου «50 

χρόνια ΕΟΜ» από την εταιρεία Ε. και Στ. Χατζηδάκης Ο.Ε. σε 3000 αντίτυπα και στην τιμή των 980 

ευρώ συν ΦΠΑ.  

Καμπάνια Οκτωβρίου 

Ο κ. Δελημπαλταδάκης ενημέρωσε το ΔΣ για το ποσόν που έχουμε έως τώρα ξοδέψει για την 

διαφημιστική εκστρατεία μαθημάτων νέων αθλητών μέσω Facebook. 

Βιβλία Μαθητών  

Το ΔΣ αποφάσισε να προχωρήσει σε διαγωνισμό για τα βιβλίο νέων αθλητών 3ο και 5ο όπως και της 

επετηρίδας 2016. 

Προϋπολογισμός Διασυλλογικών 

Υποβάλλεται από τον κ. Φράγκο ο προϋπολογισμός της διοργάνωσης του Διασυλλογικού 

πρωταθλήματος 2015 με πρόβλεψη για 170 ομάδες συν 12 ζεύγη για το Swiss ζευγών.  

Εκτυπώσεις διαφημιστικών για μαθητές 

Εγκρίνεται ομόφωνα το δείγμα εκτύπωσης 3000 σελιδοδεικτών η εταιρεία Ε και Στ. Χατζηδάκης  ΟΕ και 
αναμένεται σχετική προσφορά για να ληφθεί απόφαση εκτύπωσης.  

Ερμάριο θηκών – βιβλίων 

Αποφασίζεται ομόφωνα η κατασκευή ερμαρίων στο γραφείο του τμήματος μαθημάτων για την οποία 

θα ληφθούν σχετικές προσφορές.  

Ντουπλικαδιέρα αγορά-σέρβις 

Το ΔΣ αποφάσισε να ερευνήσει η υπηρεσία τις δυνατότητες που έχουμε για αγορά νέας 

ντουπλικαδιέρας όπως και τη δυνατότητα συντήρησης και επισκευής της υπάρχουσας στην Ελλάδα 

και θα αποφασίσει σε επόμενη συνεδρίαση.  

Εξετάσεις εκπαιδευτών – οικονομικές εκκρεμότητες 

Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα τα έξοδα φιλοξενίας και εκτυπώσεων των εξετάσεων και έδωσε εντολή για 

την εξόφληση της επιτροπής ΟΔΕ σύμφωνα με το υποβληθέν πρακτικό της Οικονομικής επιτροπής. 

Μικροέξοδα Εθνικής Νέων 

 Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα για μικροέξοδα (pocket money) της εθνικής ομάδα Νέων, που θα 

συμμετάσχει στο 2ο Διεθνές Φεστιβάλ του Παρισίου Γαλλίας, ποσό 100 ευρώ ανά αθλητή ήτοι σύνολο 

500 ευρώ.  

Διορθώσεις βιβλίων  

Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα το ποσό αμοιβής των 200 ευρώ στον κ. Β. Βιρβιδάκη για τις διορθώσεις και 

τις επιμέλειες των βιβλίων νέων αθλητών καθώς και 200 ευρώ στον κ. Ζώτο για τη σύνταξη του 

φυλλαδίου για τα 50 χρόνια ΕΟΜ. 

Αγορά πλευρικών τραπεζιών (σκαμπό) 

Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα για τις ανάγκες των αγώνων που διοργανώνει την αγορά 240 πλευρικών 

μικρών πλαστικών τραπεζιών (σκαμπό) από την εταιρεία Αθ. Νικ. Θεοδωρόπουλος και Σια ΕΕ στην 

τιμή των 1,87 ευρώ το τεμάχιο συν ΦΠΑ.  



Αγορά πλαστικών τραπεζιών 

Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα για τις ανάγκες των αγώνων που διοργανώνει την αγορά 50 πλαστικών 

τραπεζιών μεγέθους 80x80 από την εταιρεία ΠΛΑΣΤΟΝΑ ΑΕΒΕ στην τιμή των 17,27 ευρώ το τεμάχιο 

συν ΦΠΑ. 

Θέματα Αγώνων                                                                         Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης  

Διασυλλογικό πρωτάθλημα Ομάδων 2015    
Ο κ. Τζοτζολάκης, επικεφαλής διευθυντής αγώνων του Διασυλλογικού πρωταθλήματος 2015 
ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με την οργάνωση και τους τρόπους που θα προκύπτουν τα αποτελέσματα. 

Διεθνές Φεστιβάλ Ζαππείου – απολογισμός    
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ για τον απολογισμό που έστειλε ο διοργανωτής. Επεσήμανε επίσης την 
επιτυχία της αγωνιστικής διοργάνωσης αλλά και το γεγονός ότι διαφημιστικά η διοργανώτρια εταιρία 
δεν προώθησε το άθλημα στο μέγεθος που είχε ανακοινώσει. Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε να 
καταβληθεί στην ΕΟΜ όλο το ποσό, χωρίς τις εκπτώσεις που προτείνει η εταιρία. 
Το ΔΣ αποφάσισε επίσης ομόφωνα να αποζημιώσει, βάσει στατιστικών στοιχείων, τα Σωματεία της 
Αθήνας που ζημιώθηκαν από την τέλεση του Φεστιβάλ στην Αττική και την αλλαγή της ημερομηνίας 
τέλεσης ως εξής: ΑΟΜ Ψυχικού: 580 ευρώ, ΑΟΜ Βουλιαγμένης 510 ευρώ, ΟΑΜ Κηφισιάς 190 ευρώ, 
με έκπτωση των ποσών αυτών από τα οφειλόμενα δικαιώματα αγώνων.  

Ημερίδες ταυτόχρονων σε ημερομηνίες Φεστιβάλ  
 Θα συζητηθεί σε επόμενη Συνεδρίαση 

Πρωταθλήματα Ανδρών – Γυναικών, Κύπελλο Ελλάδος 
Αποφασίστηκαν ομόφωνα οι τόποι τέλεσης των πρωταθλημάτων ως εξής:  Ανδρών: 12-16 ΑΟΤ, 1-9 
ΑΟΜ. Γυναικών: 12-16 ΟΠΑΦ, 1-9 ΑΟΜΨ. Κύπελλο Ελλάδας: Όπεν ΑΟΜΒ, 1-11 ΟΑΜΠΕΙ, 1-9 Ίκαρος, 
1-6 ΟΑΜΚΗ.                                         

Θέματα ΚΕΔ                Εισηγητής: Π. Κανναβός 

Εξετάσεις Διαιτητών 

Αποφασίζεται ομόφωνα να ληφθούν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος με προοπτική να διεξαχθούν φέτος 

στη Θεσσαλονίκη τις ημέρες του Περιφερειακού Βόρειας Ελλάδας.  

Σεμινάριο Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

Θα συζητηθεί στην επόμενη Συνεδρίαση. 

Θέματα Εκπαίδευσης                                                                                        Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης  

Εξετάσεις εκπαιδευτών – ανακήρυξη και οργάνωση επιτυχόντων, πτυχία, βεβαιώσεις 

Μετά το πέρας των εξετάσεων των εκπαιδευτών που πραγματοποιήθηκαν σε δυο φάσεις –γραπτές και 

προφορικές– και με βάση την εισήγηση της Ομάδας Διενέργειας Εξετάσεων εγκρίθηκαν ομόφωνα και 

θα ανακοινωθούν οι εκπαιδευτές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την διαδικασία των εξετάσεων για την 

απόκτηση του τίτλου «Πτυχιούχος Εκπαιδευτής της ΕΟΜ». 

Στη συνέχεια και με βάση το Θεσμικό Πλαίσιο για την εκπαίδευση θα διαμορφωθεί η νέα επετηρίδα 
των εκπαιδευτών, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα τμήματα μαθημάτων σε όλα τα Σωματεία. 

Βιβλία μαθητών – εκκρεμότητες 

Συζητήθηκαν οι εκκρεμότητες που υπάρχουν σχετικά με τις διορθώσεις και εκτυπώσεις των βιβλίων 

των νέων αθλητών 1ης και 2ης χρονιάς και αποφασίστηκε σχετικό χρονοδιάγραμμα.  

Τόποι μαθημάτων σε Αττική και Περιφέρεια  

Εγκρίθηκαν ομόφωνα πρόσθετοι τόποι μαθημάτων νέων αθλητών, εκτός από τα υπάρχοντα Σωματεία, 

στην Αττική στην Πετρούπολη, στον ΑΟ Κηφισιάς και στον ΟΣΕ. Στην Περιφέρεια στην 

Αλεξανδρούπολη και στην Κόρινθο.  

Θέματα Διάδοσης                                                                                                            Εισηγήτρια: Λ. Βάθη 

Διαφημιστική εκστρατεία – Ενημέρωση - Προσωρινός Απολογισμός  



Αιτήματα Σωματείων                                                                                         Εισηγητής: Π.Μαρσώνης 

Αιτήματα υλικού μετά τους Διασυλλογικούς Αγώνες 

Εγκρίνονται όλα τα αιτήματα των Σωματείων για χορήγηση υλικού αγώνων μετά το Διασυλλογικό 

πρωτάθλημα.  

ΑΜΙ – Αίτημα για φεστιβάλ 

Εγκρίνεται ομόφωνα το αίτημα για αναβάθμιση του τουρνουά που διοργανώνει το Σωματείο στα 
Ζαγόρια σε 3ης βαθμίδας λόγω συμπλήρωσης δέκα ετών από τη θέσπιση του, μόνο για τη φετινή 
χρονιά. 

Διάφορα Θέματα                                                                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύνεται η Συνεδρίαση. 

Επόμενη συνεδρίαση ορίζεται την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. 

 

                 Πρόεδρος                                      Αντιπρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας                                
  

           Α. Αθανασιάδης                                  Π. Κανναβός                           Π. Μαρσώνης  
                

                                                                  

           Τα μέλη  
 

                                                                         Α. Φράγκος 

    

                                                                   Ν. Δελημπαλταδάκης 

  

                                                                               Λ. Βάθη 
 

                                                                              Ν. Καβαντούρης 
                        
 


