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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9 της 4 Οκτωβρίου 2018 

Την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 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. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Θέματα Προέδρου 

Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων 
To ΔΣ θα υπογράψει πρακτικά στην επόμενη συνεδρίαση. 

Εθνική Παίδων και Νέων –Προτάσεις προπονητών      
Το ΔΣ ανανέωσε τη σύμβαση του προπονητή Παίδων κ. Βιρβιδάκη και συζήτησε για  τους τρόπους με τους οποίους 

θα πρέπει να ανατεθεί το έργο δημιουργίας και ετοιμασίας των αντίστοιχων εθνικών ομάδων και μετά τις 

συγκεκριμένες προτάσεις των προπονητών θα εξετάσει το θέμα σε επόμενο ΔΣ. Θα προηγηθεί ανακοίνωση κάλεσμα 

σε παιδιά και κατάθεση αναλυτικού πλάνου των προπονήσεων και των συναντήσεων.  
Το ΔΣ επίσης συζήτησε – χωρίς την παρουσία της κας Μαμιδάκη, επειδή εμπλέκεται στο θέμα – την επιδότηση της 

ομάδας που θα συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα μικτών ομάδων της Λισαβόνας και αποφάσισε να 

προκηρύξει αγώνα επιλογής με καταβολή δικαιωμάτων συμμετοχής, που θα κατανεμηθούν στους συμμετέχοντες 

προκειμένου να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα διαιτησίας του αγώνα. Η ΕΟΜ ίσως καλύψει τα 

δικαιώματα συμμετοχής της ομάδας, κάτι που θα αποφασισθεί σε επόμενη συνεδρίαση.        
 Γενική Συνέλευση Εκπροσώπων Σωματείων 
Το ΔΣ ενέκρινε την έκθεση πεπραγμένων όπως συντάχθηκε από τη γραμματεία και τον φάκελο που θα δοθεί στους 

εκπροσώπους της ΓΣ.  
 Αγωνιστικό ημερολόγιο ΕΟΜ- άτυπη σύσκεψη 
Το ΔΣ εξέτασε μια πρώτη έκδοση του ημερολογίου για το 2019 με τα προτεινόμενα πρωταθλήματα και το ημερολόγιο 

θα οριστικοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση. 
 Επιστολή - Καταγγελία  
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για την καταγγελία νομικού γραφείου του Βερολίνου σχετικά με τη χρήση φωτογραφίας 

ιδιώτη στο site προβολής της EOM. Αποφασίστηκε να ζητηθεί η συμβουλή νομικού και να διελευκανθούν οι ακριβείς 

απαιτήσεις του γραφείου.  

           Κάρτα Υγείας – ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου και για τα ερωτήματα που θέτουν τα Σωματεία 

προκειμένου να δοθούν οι απαντήσεις τους εκπροσώπους στη ΓΣ. 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                          Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Έγκριση Τιμολογίων  

Το ΔΣ ενέκρινε τη λίστα των τελικών ποσών που πλήρωσε η ΕΟΜ με τιμολόγια.  
Εκτύπωση επετηρίδας 2019 – εξέταση προσφορών 

Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση της οικονομικής επιτροπής και η εκτύπωση της Επετηρίδας θα γίνει από την εταιρία 

Χατζηδάκης Σ για το ποσό των 1680 ευρώ + φπα 6%  για 900 τεμάχια. Το βιβλίο 1 θα τυπώσει η εταιρία Pressius 

Αρβανιτίδης για 2.500 τεμάχια και το ποσό των 2891 ευρώ + ΦΠΑ.  
Οικονομική πολιτική για ανήλικους αθλητές  

Το ΔΣ αποφάσισε να μην κρατά η ΕΟΜ δικαιώματα συμμετοχής για τα παιδιά που δεν πληρώνουν συμμετοχή.  
Ισολογισμός – ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα σχετικά έγγραφα που ζητά η ΓΓΑ από το λογιστήριο της ΕΟΜ, προκειμένου να 

εκταμιεύσει το ποσό των 2000 ευρώ που ενέκρινε για την αποστολή στην Κίνα. 

3. Θέματα Αγώνων                                                                                               Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων – οργάνωση, ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών στο στάδιο και τις αλλαγές και βελτιώσεις του φετινού 

πρωταθλήματος. Επίσης προτάθηκε η εναλλακτική, για λόγους ευκολίας ανεύρεσης χώρου διεξαγωγής, οι αγώνες να 

διεξαχθούν τον Μάρτιο. 
Κύπελλο Ελλάδας 

Το ΔΣ αποφάσισε οι αγώνες να γίνουν ως εξής: ΟΠΕΝ σε ΑΟΜΒ, 1-11 σε ΟΑΜΛΕ , 1-9 σε ΟΑΜΚΗ και 1-6 σε 

ΑΟΜ. 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών 

Το ΔΣ αποφάσισε να ζητηθεί από τα Σωματεία να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τους προκριματικούς. 

4. Θέματα Κανονισμών                                  Εισηγητής: Π. Μαρσώνης  
Αλλαγές στους ειδικούς κανονισμούς 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις αλλαγές στον τρόπο που αναγράφονται οι ειδικοί κανονισμοί. 

5. Θέματα Διαιτησίας                                                                                                    Εισηγητής: Λ. Ζώτος 

Ανανέωση αδειών σε Δόκιμους Διαιτητές – εκπρόθεσμα αιτήματα 
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Το ΔΣ δεν ενέκρινε τα εκπρόθεσμα αιτήματα για τους δόκιμους διαιτητές εν όψει και των εξετάσεων και το θέμα θα 

συζητηθεί μετά από εισήγηση της ΚΕΔ σε συνδυασμό με τις εξετάσεις. 

6. Θέματα Εκπαίδευσης            Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη 
Συνάντηση εκπαιδευτών – ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα θέματα που έθιξε το Τμήμα Μαθημάτων στη συνάντηση των εκπαιδευτών, η οποία και θα 

επαναληφθεί στο στάδιο ξιφασκίας για τους εκπαιδευτές από την περιφέρεια. Οι εκπαιδευτές θα συναντιώνται στο 

τέλος κάθε κύκλου μαθημάτων για ανταλλαγή απόψεων και προτάσεις για βελτιώσεις. 
Αλλαγή εντύπων ΕΟΜ 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις αλλαγές στο στατιστικό και αγωνιστικό δελτίο της ΕΟΜ, προκειμένου να εναρμονιστούν 

με τις διατάξεις για τα προσωπικά δεδομένα. 

7. Θέματα Διάδοσης                                Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Καμπάνια Σεπτεμβρίου – ενημέρωση 

Παρόντος και του κ. Δελημπαλταδάκη το ΔΣ ενημερώθηκε ότι έχουν έως τώρα επικοινωνήσει 1580 ενδιαφερόμενοι 

εκ των οποίων οι 457 έχουν ήδη δηλώσει το Σωματείο επιλογής τους. Το ΔΣ ενημερώθηκε για το ποσό της καμπάνιας 

και την ανταπόκριση σε Αττική και Περιφέρεια. 
Μαθήματα στα ΚΑΠΗ Κορυδαλλού 

Το ΔΣ αποφάσισε να εγκρίνει την επιδότηση εκπαιδευτή εφ’ όσον το γκρουπ έχει ικανοποιητικό αριθμό 

ενδιαφερομένων.  

8. Αιτήματα Σωματείων         Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΑΟΜ, Το ΔΣ αποφάσισε να επιδοτήσει την αποστολή στο Ισραήλ με 500 ευρώ  και να επιβραβεύσει με ένα  

ακόμη ποσό σε περίπτωση διάκρισης 
ΑΜΙ, το ΔΣ αποφάσισε να εγκρίνει τον αγώνα ομάδων  που αιτήθηκε το Σωματείο κατά τη διεξαγωγή του 

δικαιούμενου τριημέρου του. 
ΑΟΜΜ, το ΔΣ αποφάσισε να εγκρίνει την επιδότηση για τη διάδοση που αιτήθηκε το Σωματείο για το ποσό 

των 100 ευρώ. 
ΟΑΜΗ, το ΔΣ αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα του Σωματείου να μην πληρώσει συνδρομή ΕΟΜ για το 

διάστημα που ήταν υπό ίδρυση Σωματείο. 
ΟΑΜΚΗ, το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου για εξόφληση του υπολοίπου του σε δόσεις έως και 31 

Δεκεμβρίου.  
ΟΑΜΛ, το ΔΣ αποφάσισε να εγκρίνει τη διαφήμιση στο site  “πρεφαδόρος” που για 3η συνεχόμενη χρονιά 

πραγματοποιεί το Σωματείο. 

ΟΑΜΝΙΚ, το ΔΣ αποφάσισε να επιδοτήσει στοχευμένη διαφήμιση για τον σύλλογο προκειμένου να ενισχύσει 

τις προσπάθειες αναβίωσης του Σωματείου, μέχρι του ποσού των 200 ευρώ. 
ΚΑΒΑΛΑ, το ΔΣ αποφάσισε να εγκρίνει τα τουρνουά 4ης βαθμίδος που αιτήθηκε το Σωματείο. 

9. Διάφορα Θέματα                                  Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
 

Επόμενες συνεδριάσεις ορίστηκαν για την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018. 
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 


