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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 7 της 17/07/2019 

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 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, και τα μέλη Λ. Βάθη και Α. Αλεξανδρόπουλος. Παρόντες 

επίσης η κα Κορώνη, ο κος Βιρβιδάκης και ο κος Μεσθενέας 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Θέματα Προέδρου 

Υπογραφή Πρακτικών  

Τα μέλη του ΔΣ υπέγραψαν τα πρακτικά του Απριλίου και Μαΐου 2019. 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Το ΔΣ συζήτησε τα θέματα που αφορούν την έκτακτη ΓΣ.  

Εθνικές ομάδες, ενημέρωση, απολογισμός, αποστολή σε Κροατία, Κωνσταντινούπολη 

Το ΔΣ, σε επιβράβευση της καλής πορείας τους στην Κωνσταντινούπολη, αποφάσισε να επεκταθεί η 

επιδότηση της Εθνικής Open για ένα χρόνο ακόμα, έως τον Ιούνιο του 2020. Ο κος Βιρβιδάκης με την 

κα Κορώνη ενημέρωσαν για την πορεία της Εθνικής Παίδων στο Όσλο και την πρόκρισή τους στο 

Παγκόσμιο του 2020. 

          Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι οι γονείς του Παναγιώτη Σκορδά θέλουν να στείλουν τους Σκορδά-Καπίρη 

στην Κροατία και ζητούν επιδότηση από την ΕΟΜ. Οι ίδιοι θα καλύψουν τα έξοδα του συνοδού. 

Αποφασίζεται να ακυρωθεί η προηγούμενη απόφαση ΔΣ και να σταλούν οι νέοι στην Κροατία με 

έξοδα της ΕΟΜ. 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ακόμα ότι παρόμοια κρούση δέχθηκε και από τον πατέρα του Γιάννη 

Οικονομόπουλου για συμμετοχή του με Νορβηγό συμπαίκτη (χωρίς να έχει υποβληθεί συγκεκριμένη 

πρόταση κάλυψης εξόδων), ενώ από την ενημέρωση που υπάρχει από τις δηλώσεις συμμετοχής, 2 

ακόμη ζευγάρια νέων (Παπασπύρου- Σούμπλης και Μιχελής- Κόκοτος), έχουν ήδη δηλώσει 

συμμετοχή, χωρίς όμως να αιτηθούν οικονομική βοήθεια από  την ΕΟΜ. 

Αγώνες μπριτζ στην Κυρήνεια 

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι άλλαξε η Διοίκηση της Κυπριακής Ομοσπονδίας και θα υπάρξει συζήτηση με 

το νέο Πρόεδρο για το συγκεκριμένο θέμα. 

 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                              Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Εισήγηση Προέδρου και Υπεύθυνου Λογιστηρίου κ. Σουβατζή 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και τον υπεύθυνο λογιστηρίου για νομοθεσίες που αφορούν τις 

δραστηριότητες των Σωματείων. 

Έγκριση Τιμολογίων 

Τα τιμολόγια των δαπανών της ΕΟΜ για το διάστημα έως και τέλος Μαΐου 2019 ελέγχθηκαν και 

εγκρίθηκαν. 

Ντουπλικαδιέρες 

Το ΔΣ ενέκρινε την αγορά ορισμένου αριθμού μηχανημάτων, προς διευκόλυνση Σωματείων που δεν 

έχουν. Θα ζητηθεί εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η ΕΟΜ θα αγοράσει σε τιμή χονδρικής τις 

ντουμπλικαδιέρες και τα Σωματεία θα τις αποπληρώνουν τμηματικά. 

Άνοιγμα προσφορών για εκτύπωση βιβλίων 

Το ΔΣ έλαβε τρεις (3) προσφορές για την εκτύπωση 2.000 τμχ του 6ου βιβλίου και η εντολή εκτύπωσης 

αποφασίστηκε να δοθεί στην εταιρεία OnLine Εμμ. & Στυλιανός Χατζηδάκης ΟΕ, που είχε την 

καλύτερη προσφορά 2.380 ευρώ. 

Διάθεση υλικού β εξαμήνου στα Σωματεία 

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι τα Σωματεία έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν τις τράπουλες για το β εξάμηνο 

του 2019. 
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3. Θέματα Αγώνων                                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδος 

Το ΔΣ ενημερώθηκε και ενέκρινε την Προκήρυξη για το Περιφερειακό Πρωτάθλημα που θα γίνει στην 

Χαλκίδα τον Σεπτέμβριο. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 

Το ΔΣ αποφάσισε οι τελικοί να γίνουν ως εξής: 1-16 και 1-9 Ανδρών στον ΟΑΜΚΗ και 1-16 και 1-9 

Γυναικών στον ΟΠΑΦ. 

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων – Προετοιμασία 

Δεν υπάρχει  ακόμα ενημέρωση για την ενοικίαση της αίθουσας, παρόλη την συνεχή όχληση. 

            Φεστιβάλ Πειραιά 

Το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο ΔΣ 

Πανελλήνια Πρωταθλήματα 2020 

Το ΔΣ αποφάσισε ότι η ανάθεση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων για το 2019-20 θα γίνεται με 

προτεραιότητα στα Σωματεία που δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες. 

Θέματα Κανονισμών                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Εισήγηση για ΓΣ 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το τελικό κείμενο παρουσίασης στη ΓΣ. 

Εφαρμογή κινητών για ΒΜ 

Το ΔΣ έκρινε ότι πιθανόν να υπάρχει θέμα ασφάλειας και παρέπεμψε το θέμα στη ΣΜΑΔ. 

Αδειοδοτήσεις αιθουσών αγώνων 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις διατάξεις οι οποίες θα είναι στη διάθεση των σωματείων 

 

4. Θέματα ΣΜΑΔ                                                         Εισηγήτρια: Λ.Βάθη 

Αναπροσαρμογή βαθμών διάκρισης – ενημέρωση 

Το ΔΣ αποφάσισε να προστεθεί στην επιτροπή της ΣΜΑΔ ο κος Δ. Μπάλλας, έπειτα από αίτημά του 

και εισήγηση της επιτροπής. Το αίτημα της κας Δαιμονάκου απορρίφθηκε.  

Επίσης εγκρίθηκε το αίτημα της επιτροπής: όλοι οι αθλητές του εξωτερικού, θα παίζουν μόνο σε 

αγώνες Open. Εξετάστηκε το θέμα της Mandin για αναπροσαρμογή βαθμών διάκρισης σε σύγκριση 

με την χώρα της και αποφασίστηκε να γίνει κατηγορία 11. Η υπόθεση διαιτητή θα πάει στην ΚΕΔ με 

πιθανή παραπομπή στο Πειθαρχικό.  

 

5. Θέματα Πειθαρχικού                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Επιστολή αθλητή ΡΟΜ 

Το ΔΣ παρέπεμψε την επιστολή του αθλητή στη ΣΜΑΔ και κρίνει ότι οι κκ Αντωνάκης και 

Μαμαλάκης θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της ΕΟΜ και να εξεταστούν από τις αρμόδιες 

επιτροπές. 

 

6. Θέματα Διαιτησίας                                      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Σεμινάριο διαιτητών μέσω ίντερνετ – ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την κινητικότητα του ιστοχώρου, διαπιστώνοντας ότι όσο προχωρούσαν τα 

σεμινάρια μειωνόταν η συμμετοχή. 

Εξετάσεις Διαιτητών στην Καβάλα – ενημέρωση, ανακήρυξη πτυχιούχων 

Το ΔΣ ενημερώθηκε και ενέκρινε την εισήγηση της ΚΕΔ για αναβάθμιση των εξεταζόμενων. Θα βγει 

ανακοίνωση με τους επιτυχόντες.  

Εξετάσεις Διαιτητών στην Αθήνα 

Καλύπτοντας τις ανάγκες των Σωματείων της Αττικής νέες εξετάσεις θα γίνουν 27-29 Σεπτεμβρίου 

από δόκιμους σε έμπειρους. 

 

7. Θέματα Εκπαίδευσης                                      Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης  

Πρακτικά Επιτροπής Εκπαίδευσης 

To ΔΣ ενημερώθηκε από τα πρακτικά της επιτροπής για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της 

εκπαίδευσης. 

Θεσμικό πλαίσιο – εγκύκλιος 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον κ. Μεσθενέα και την κ. Κορώνη για την τελική μορφή του Θεσμικού 
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Πλαισίου, από την πλευρά της Επιτροπής Εκπαίδευσης. Συμπληρωματικά προτάθηκε από την 

επιτροπή σε περίπτωση  παραπτωμάτων εκπαιδευτών να προηγείται εισήγηση από την Επιτροπή 

Εκπαίδευσης, πριν σταλεί η υπόθεση στις αρμόδιες επιτροπές και αυτό να γραφτεί στο θεσμικό 

πλαίσιο. Το ΔΣ θα εξετάσει οριστικά το θεσμικό τον Σεπτέμβριο.  

Εκπρόσωποι σε Σχολεία – φάκελος ΥΠΕΠΘ  

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι κατατέθηκε ο φάκελος στο Υπουργείο και περιμένουμε την έγκριση από το 

ΥΠΕΠΘ 

 

8. Θέματα Διάδοσης                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Καμπάνια Σεπτεμβρίου 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την έναρξη της Καμπάνιας την 1η Σεπτεμβρίου και τη σχετική ανακοίνωση 

προς τα Σωματεία. 

Συμμετοχή στο hobby festival και στους Παγκόσμιους Εργασιακούς Αγώνες 2020 

Το ΔΣ εξέτασε την παρουσίαση για το φετινό hobby festival και αποφάσισε να συμμετέχει η ΕΟΜ 

μόνο αν είναι δωρεάν, όπως και τις δύο προηγούμενες χρονιές. Για τη διοργάνωση των παγκόσμιων 

εργασιακών αγώνων, μετά και την συζήτηση με το πρόεδρο του Οργανισμού κ. Πελέκη, η κα Μακρή 

θα είναι σε συνεννόηση με τους διοργανωτές.   

Διάδοση στην Περιφέρεια, Αναγνώριση ΣΛΕΜΒ 

Το ΔΣ αναγνωρίζει το Σωματείο της Βέροιας ως τακτικό μέλος και θα γραφτεί στα μητρώα της ΕΟΜ 

από 17/7 με την κάλυψη της εγγραφής και της συνδρομής του. 

 

9. Αιτήματα Σωματείων                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Αίτημα ΣΛΕΜΒ  

Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου σχετικά με τη μείωση του ποσού της εγγραφής του λόγω 

παρέλευσης του 6μήνου 

Αίτημα ΑΟΜΒ 

Εγκρίθηκε το αίτημα του Σωματείου να πραγματοποιήσει εκδρομικό στην Άνδρο. 

 Αίτημα ΙΟΠΟΡ 

Εγκρίθηκε το αίτημα του Σωματείου για τον διακανονισμό αποπληρωμής των οφειλών του εν όψει της 

δημιουργίας του νέου συλλόγου ΟΜΠΡΑ. 

 

      10.   Διάφορα Θέματα                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

 

Χωρίς άλλα θέματα για συζήτηση ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση. 

 

Επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για την 4η Σεπτεμβρίου 2019. 
 

            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                

  

 

 

           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης    

    

                                                                            

     

 Ο Ταμίας                                Τα μέλη 

 

 

 

 

          Α. Φράγκος                 Α. Αλεξανδρόπουλος                     Λ. Βάθη 

 


