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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 11 της 5 Δεκεμβρίου 2018 

Την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου  2018 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, η Αντιπρόεδρος Λ. Μαμιδάκη, ο Γ. Γραμματέας Π. 

Μαρσώνης, ο Ταμίας Αν. Φράγκος, η Ειδική Γραμματέας Μ. Κορώνη και τα μέλη Λ. Βάθη και Γ. 

Αλεξανδρόπουλος. Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λουκάς Ζώτος στον οποίον το ΔΣ και το προσωπικό 

της ΕΟΜ ετοίμασαν μια μικρή αποχαιρετιστήρια γιορτή, προσφέροντάς του τιμητική πλακέτα για την 

πολύχρονη υπηρεσία του στην ΕΟΜ και γιορτάζοντας τα γενέθλιά του. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Θέματα Προέδρου 

 Υπογραφή Πρακτικών 

Τα μέλη του ΔΣ υπέγραψαν το πρακτικό του Οκτωβρίου 2018. 

 Ανασύνθεση Επιτροπών ΕΟΜ 2019 – επιστολές 
Το ΔΣ εξέτασε τις αιτήσεις αθλητών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις επιτροπές του 2019 και 

οριστικοποίησε τον κατάλογο για το 2019, ο οποίος θα ανακοινωθεί στο site και θα δημοσιευθεί στην επετηρίδα 

του 2019. 

 Εθνικές Ομάδες 2019 

Το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο ΔΣ. 

 Αγώνας επιλογής Μικτής Ομάδας 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις τελικές συμμετοχές και καθόρισε τον τρόπο διεξαγωγής του αγώνα επιλογής. 

 Θέματα EBL 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την αλληλογραφία και τις εκκρεμότητες που έχουμε ως ΕΟΜ με την Πανευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία. Θα σταλεί επίσης επιστολή που ζητήθηκε και θα ενημερώνει ότι είμαστε αναγνωρισμένοι από τη 

ΓΓΑ, αλλά όχι από την Ολυμπιακή επιτροπή. 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                              Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Οικονομική πολιτική 2019  

ΑΔ: Η συνδρομή για το ΑΔ ορίζεται σε 40 ευρώ εκτός και αν οι αθλητές ανανεώσουν μέχρι τις 15 Μαΐου, οπότε 

και θα είναι 30 ευρώ. 

Πανελλήνια Πρωταθλήματα: Η συμμετοχή των αθλητών παραμένει η ίδια στα 25 ευρώ, με όλες τις 

θεσμοθετημένες εκπτώσεις για νέους, ανέργους, στρατιώτες.  

Δωρεάν ΑΔ: Το ΔΣ επικύρωσε τον κατάλογο των αθλητών που τιμής ένεκεν δικαιούνται δωρεάν αγωνιστικό 

δελτίο. 

Έγκριση Τιμολογίων  
Το ΔΣ ενέκρινε τη λίστα τιμολογίων που εξοφλήθηκαν το διάστημα έως και τέλος Οκτωβρίου 2018, όπως την 

εξέδωσε το λογιστήριο. 

 Καμπάνια Δεκεμβρίου 
Το ΔΣ αποφάσισε η καμπάνια για νέα γκρουπ μαθημάτων που θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο, να ξεκινήσει στις 

10 Δεκεμβρίου με διάρκεια έως και τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου. 

 Μισθοδοσία Υπαλλήλων  
Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση της οικονομικής επιτροπής για αυξήσεις στον μισθό των υπαλλήλων εν όψει των 

πρόσθετων εργασιών που θα αναλάβουν μετά τη συνταξιοδότηση του διευθυντή της ΕΟΜ. Από 01/01/2019  

Το πληρωτέο ποσό για κάθε υπάλληλο θα είναι: 

Σουβατζής Ιγνάτιος: 1.103,28 

Πουρναράς Παναγιώτης: 1.249,73 

Μπαμπούλα Αναστασία: 950,47 

Μακρή Ελένη: 771,26 

 Αγορά Υλικού  
Με βάση τα οικονομικά της ΕΟΜ, αγορές υλικού θα προγραμματισθούν εκ νέου μετά το πρώτο τρίμηνο του 

2019. 

 Εκτύπωση βιβλίου 10 και ιστορίας ΕΟΜ  
Θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση ανάλογα και με τις εκδόσεις δελτίων. 

 

 

3. Θέματα Αγώνων                                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 

Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2019 – Αδειοδότηση αγωνιστικών χώρων 
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Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι το αγωνιστικό ημερολόγιο θα κατατεθεί στην περιφέρεια, προκειμένου να εκδοθεί άδεια 

για όλους τους αγώνες. 

Εισήγηση Επιτροπής αγώνων  

Η πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε το ΔΣ ότι με την οριστικοποίηση των επιτροπών θα συγκληθεί άμεσα η 

επιτροπή αγώνων, για εισήγηση σχετική με όλα τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα. 

Πανελ. Πρωτάθλημα Μικτών Ομάδων 2019 
Το ΔΣ αποφάσισε οι αγώνες να γίνουν ως εξής: η ΟΠΕΝ στον ΟΑΜΚΗ, η 1-11  στον  ΟΑΜΛΕ, η  1-9 στον  

ΙΚΑΡΟ και η 1-6 στον ΑΟΜ. 

Πανελ. Πρωτάθλημα Ζευγών 2019 
Το ΔΣ αποφάσισε να σταλεί ανακοίνωση στα Σωματεία σχετικά με τους προκριματικούς, για εκδήλωση 

ενδιαφέροντος. 

Προπονήσεις Νέων - Αναφορά προπονητών  

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τους κκ Βιρβιδάκη και Δοξιάδη για την πορεία των προπονήσεων των Νέων. 

Ορισμός Μαραθωνίου 

Το ΔΣ συζήτησε τον ορισμό του Μαραθωνίου, προκειμένου να ορισθεί και να καταγραφεί και στους παγίους, 

είτε ως Πρωτάθλημα είτε ως Πολυήμερο. Η απόφαση θα ληφθεί στο επόμενο ΔΣ. 

4. Θέματα Κανονισμών                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Πειθαρχικό Συμβούλιο – ενημέρωση 
To ΔΣ ενημερώθηκε για τις υποθέσεις που έχει σε εκκρεμότητα το ΠΣ της ΕΟΜ και για όποιες έχουν έρθει στην 

ΕΟΜ και θα προωθηθούν στο Συμβούλιο. 

Εισήγηση ΚΕΔ 

Η ΚΕΔ κατέθεσε εισήγηση αλλαγών των Πάγιων Κανονισμών σχετικά με τις επιτροπές εφέσεων, οι οποίες 

αλλαγές θα σταλούν στα Σωματεία για έγκριση εν όψει της ΓΣ του Μαρτίου. 

5. Θέματα Διαιτησίας                              Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Επετηρίδα Διαιτητών 

Η Επετηρίδα θα οριστικοποιηθεί μετά και την εισήγηση της ΚΕΔ με τα αποτελέσματα των εξετάσεων των 

Διαιτητών. 

Εξετάσεις Διαιτητών – ενημέρωση 
Ο κ Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ για τη σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό που χαρακτήρισαν τις 

διεξαχθείσες εξετάσεις χάρις στους εξεταστές. Ενημέρωσε επίσης για την επανάληψή τους για ορισμένους 

διαιτητές από τη Θεσσαλονίκη. Εξέθεσε  επίσης προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίον θα ανεβαίνουν τις 

βαθμίδες οι νέοι Διαιτητές και την υποχρέωσή τους να δίνουν εξετάσεις. Παρόντος και του προέδρου της ΚΕΔ 

κ. Ρακά το ΔΣ αποφάσισε να στείλει στην ΚΕΔ τις προτάσεις αυτές, ώστε να εισηγηθεί τελικά για τις σχετικές 

αλλαγές του κανονισμού Διαιτησίας. 

Υποθέσεις ΚΕΔ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις εκκρεμείς υποθέσεις της επιτροπής. 

6. Θέματα Εκπαίδευσης                                         Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη  

Επετηρίδα Εκπαιδευτών - Αναβάθμιση Εκπαιδευτή 

Το ΔΣ ενέκρινε την επετηρίδα εκπαιδευτών και  αποφάσισε να μην προβεί σε αλλαγές της επετηρίδας εν όψει 

της εργασίας της επιτροπής εκπαίδευσης για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Σχετικά με το αίτημα του 

εκπαιδευτή κ. Κούρτη για αναβάθμιση του τίτλου του, λόγω της συμπλήρωσης των απαιτουμένων βάσει 

θεσμικού πλαισίου ωρών, το ΔΣ διαπίστωσε ότι ο κ. Κούρτης πληροί μεν το κριτήριο αυτό και δικαιούται 

αναβάθμισης, πλην όμως το κριτήριο αυτό είχε θεσπιστεί από το 2013, όταν η ΕΟΜ είχε το 1/3 από τα σημερνά 

Σωματεία και αθλητές. Με βάση τα σημερινά δεδομένα όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτές μπορούν μέσα σε ένα μόνο 

χρόνο να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ώρες και θα έπρεπε να αναβαθμιστούν όλοι.   

Θεσμικό πλαίσιο – προτάσεις για αλλαγές 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από την κα Κορώνη ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα υπάρχει μια πρώτη εισήγηση για το 

νέο θεσμικό πλαίσιο.  

Πολυήμερο Ταυτόχρονων Μαθητικών ημερίδων – ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την παραγωγή διανομών που θα χρησιμοποιηθούν στις φετινές ημερίδες. 

Σεμινάριο – εξετάσεις εκπαιδευτών 2019 

Το ΔΣ θα εξετάσει το θέμα μετά τη συνάντηση εκπαιδευτών του Ιανουαρίου. 

7. Θέματα Διάδοσης                       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Περιοδικό –αρθρογραφία 

Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ ότι για το επόμενο έτος αναλαμβάνει χωρίς αμοιβή τον διαγωνισμό αγορών όπεν  

και πρότεινε το περιοδικό να βγαίνει σε μορφή ηλεκτρονική μεν, αλλά ως ενιαίο διμηνιαίο τεύχος. Το ΔΣ θα 

αποφασίσει σχετικά σε επόμενη συνεδρίαση.  
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Καμπάνια Διάδοσης Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου – ενημέρωση, προγραμματισμός 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι από τα βιβλία που δόθηκαν στα Σωματεία για τους πρωτοετείς οι μαθητές ξεπέρασαν 

τους 1200 και αναμένεται νέο ρεκόρ εκδόσεων για το 2019. 

Σωματεία Υπό Ίδρυση: ΑΜΩΡ, ΑΝΔΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΡΥΑΔΕΣ, ΤΑΜΠΛΟΤΕΘ –και 

ΘΡΙΑΜΒΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΒΕΡΟΙΑ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα παραπάνω τμήματα μαθημάτων που προβλέπεται να  προχωρήσουν σε εγγραφή στην 

ΕΟΜ και η ΕΟΜ θα  εντάξει στα μητρώα ως υπό ίδρυση όσα από αυτά έχουν έτοιμα τα σχετικά έγγραφα.  

8.  Αιτήματα Σωματείων                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

ΟΑΜΚ – αίτημα για Φεστιβάλ 

Το ΔΣ θα επανεξετάσει το αίτημα σε επόμενη συνεδρίαση. 

Αιτήματα για υλικό 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον κ. Μαρσώνη για το υλικό που διατέθηκε σε παλαιά και νέα σωματεία για τις 

ανάγκες τους. 

      9.   Διάφορα Θέματα                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
      

  

Επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για την Τετάρτη  16 Ιανουαρίου 2019 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύθηκε η συνεδρίαση.  
 

            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                

  

 

 

           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης        

                                                                            

     

 Ο Ταμίας     Τα μέλη 

          

 

 

 

 Α. Φράγκος             Λ. Βάθη                                  Μ. Κορώνη     

 

 

 

        Γ. Αλεξανδρόπουλος 

 

  

                               

 


