
 
 

 

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2018  

Αριθ. Πρωτ. 167/18/ΠΜ/εμ  

 

Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη  

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 44 

  

Αλλαγή ημερομηνίας Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Ομάδων - Αποζημιώσεις 

  

 

1. Τα τελευταία χρόνια το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων, το μεγαλύτερο ετήσιο γεγονός της ΕΟΜ, 

διεξάγεται στην Αίθουσα Ξιφασκίας των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού. Το στάδιο αυτό 

συνδυάζει πολλά πλεονεκτήματα (εσωτερική έκταση 6000 τμ, εύκολη πρόσβαση, ελεύθερο και άνετο 

πάρκινγκ, εξωτερικούς χώρους για τα διαλείμματα), ενώ το ενοίκιο είναι μικρό, όπου συμπεριλαμβάνεται 

και μεγάλο μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού (καρέκλες κλπ). 

Αμέσως μετά τη λήξη κάθε διοργάνωσης η ΕΟΜ δρομολογεί τις ενέργειες που απαιτούνται  για να 

δεσμεύσει την αίθουσα για την επόμενη. Φέτος μάλιστα, μόλις έγινε γνωστό ότι η αίθουσα θα είναι 

διαθέσιμη (τα έργα ανάπλασης θα αρχίσουν αργότερα) έγιναν συνεχείς κρούσεις προς τον αρμόδιο φορέα 

διαχείρισης του Ελληνικού, πλην όμως δεν υπήρξε γραπτή δέσμευση εκ μέρους τους για τη 

συνηθισμένη  ημερομηνία που έχουμε κάθε χρόνο (δεύτερο 10ήμερο Οκτωβρίου) και η οποία είχε 

αναγραφεί στο αγωνιστικό ημερολόγιο, πέρα από την υπόσχεση ότι "μην ανησυχείτε, θα σας το δώσουμε". 

Προς το τέλος Ιουνίου  μας ειδοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να μας παραχωρήσουν την αίθουσα για τις 12-

14/10 αλλά για μια εβδομάδα νωρίτερα, 05-07/10. Όπως μάθαμε, η λογική αιτία ήταν ότι για τις 12-14/10 η 

αίθουσα δόθηκε για άλλη εκδήλωση με ενοίκιο υπέρ 15πλάσιο από αυτό που δίνει η ΕΟΜ. 

2. Προκειμένου να μην ξεφύγουμε από το αρχικό ημερολόγιο, η ΕΟΜ απευθύνθηκε σε άλλα στάδια της 

Αττικής. Από αυτά κάποια δεν ήταν διαθέσιμα, ενώ άλλα δεν μας απάντησαν καν. Η μοναδική απάντηση 

(προφορική) ήταν για το στάδιο του Γαλατσίου, όπου όμως το απαιτούμενο ενοίκιο μαζί με τον εξοπλισμό 

ήταν 10πλάσιο αυτού που δίνουμε στο Ελληνικό. Κατόπιν αυτών αποφασίστηκε οριστικά η διεξαγωγή του 

Διασυλλογικού στο Ελληνικό με μετάθεση κατά μια εβδομάδα νωρίτερα και πρόβλεψη αποζημίωσης 

κάποιων αθλητών της περιφέρειας που είχαν εκδώσει φθηνά αεροπορικά εισιτήρια και τα οποία θα έπρεπε 

να ακυρώσουν.  

3. Το ΔΣ της ΕΟΜ, στη συνεδρίασή του της 25/07/18, αποφάσισε να αποζημιώσει τα Σωματεία της 

περιφέρειας για τους αθλητές τους που είχαν εκδώσει αεροπορικά εισιτήρια για τις ημερομηνίες 12 -14/10, 

που ακυρώθηκαν και έχασαν την αξία τους. Κατόπιν αυτού παρακαλούνται τα Σωματεία να υποβάλουν 

στην ΕΟΜ τα αντίστοιχα παραστατικά, μέχρι 10/08/18, προκειμένου να υπολογιστούν οι σχετικές 

αποζημιώσεις. 

 

 

 

 

Για το ΔΣ της ΕΟΜ 
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