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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9 της 10/10/2019 

Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00, 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. Παρούσες επίσης η κα Λυγινού και η κα 

Κορώνη. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Θέματα Προέδρου 

Υπογραφή Πρακτικών  

Λόγω απουσίας των συμβούλων κων Δελημπαλαταδάκη και Αλεξανδρόπουλου τα πρακτικά θα 

υπογραφούν στην επόμενη συνεδρίαση. 

Γενική Συνέλευση  

Το ΔΣ ενέκριναν τον φάκελο της ΓΣ 

Εθνικές ομάδες, ενημέρωση 

Το ΔΣ αποφάσισε οι αγώνες επιλογής της εθνικής ομάδας όπεν να γίνουν μετά από εκδήλωση 

ενδιαφέροντος και θα συμμετάσχουν έως 7 ομάδες. Σχετικά με την εθνική ομάδα γυναικών θα 

εκδοθεί ξεχωριστή ανακοίνωση μέσα στα οικονομικά πλαίσια που έθεσε η ΓΣ του Ιουλίου, ενώ θα 

εξετασθεί σοβαρά το ενδεχόμενο σχηματισμού αξιόμαχης ομάδας seniors. 

 

  

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                              Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Έγκριση Τιμολογίων 

Το ΔΣ ενέκρινε τα τιμολόγια που εξοφλήθηκαν από την υπηρεσία έως και την 7/9/2019 

Αγορά υλικού  

Το ΔΣ ενέκρινε την αγορά ενός προτζέκτορα και ενός λάπτοπ για άμεση χρήση στο Διασυλλογικό 

Πρωτάθλημα.  

Εκτύπωση επετηρίδας 

Το ΔΣ αποφάσισε να ζητηθούν προσφορές για την εκτύπωση 900-1000 τεμαχίων επετηρίδων. 

Πινακίδα ΕΟΜ για μαθήματα  

Προκειμένου να αλλαχθεί η εξωτερική πινακίδα των γραφείων, το ΔΣ περιμένει σε επόμενο ΔΣ 

προτάσεις και τιμές για την μορφή της. 

 

 

3. Θέματα Αγώνων                                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων, ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πορεία της ετοιμασίας και για την ανακοίνωση σχετικά με την 

καρδιολόγο, η οποία θα εξυπηρετεί όσους δεν έχουν κάρτα υγείας, αλλά και ιατρού που θα 

εφημερεύει καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. 

Κύπελλο Ελλάδος                                                      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Το ΔΣ αποφάσισε οι κατηγορίες να αγωνιστούν ως εξής: ΟΠΕΝ στον ΑΟΜΒ, 1-11 στον ΑΟΜΨ, 1-

9 στον ΑΟΜ, 1-6 στον ΑΟΤ. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών  

Το ΔΣ θα αποφασίσει σχετικά στην επόμενη συνεδρίαση, οπότε και θα λήξουν οι δηλώσεις 

συμμετοχής των Σωματείων. 
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Περιφερειακά Πρωταθλήματα – επιλογές stratified 

Το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση.  

Εθνικές Ομάδες Γυναικών και Seniors 

Το θέμα θα συζητηθεί μετά τις αντίστοιχες ανακοινώσεις που θα εκδοθούν.  

Ημερολόγιο 2020, προετοιμασία άτυπης σύσκεψης 

Το ΔΣ εξέτασε το προτεινόμενο ημερολόγιο, καθώς και σχετικά αιτήματα σωματείων για το 2020, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρόταση έως και την άτυπη σύσκεψη των Σωματείων στις 2 

Νοεμβρίου. 

 

 

4. Θέματα Κανονισμών                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Εισήγηση για ΓΣ  

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη διαβούλευση του αθλητικού νόμου  και τις επερχόμενες αλλαγές, που 

ίσως εκ νέου επηρεάσουν την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΟΜ, κάτι που θα αναλύσει ο 

πρόεδρος στη ΓΣ. 

Κανονισμός για αντικαταστάσεις 

Το ΔΣ ενέκρινε την αλλαγή του άρθρου σχετικά με τις αντικαταστάσεις, προκειμένου να 

συμπεριληφθούν και οι όποιοι περιορισμοί του εκάστοτε αγώνα και θα τεθεί προς έγκριση στη ΓΣ. 

Προετοιμασία διανομών 5ης βαθμίδος 

Το ΔΣ συζήτησε το κατά πόσο πρέπει να δοθεί οδηγία ώστε ακόμη και οι διανομές των αγώνων 5ης 

βαθμίδος να είναι προμοιρασμένες. 

Ομάδα επεξεργασίας MPs                                       Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 

Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση 

Εκδόσεις δελτίων – GDPR 

Βάσει της ανακοίνωσης στο site της ΕΟΜ και εφόσον επίκειται αλλαγή του αθλητικού νόμου, προς 

το παρόν ισχύει ότι μπορεί κάποιος αθλητής να εκδίδει δελτίο προσκομίζοντας τα βασικά στοιχεία 

και προσωπικά του δεδομένα. 

 

5. Θέματα Διαιτησίας                                      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Ανακήρυξη Έμπειρων Διαιτητών 

Το ΔΣ αναγνώρισε τους Διαιτητές που εξετάσθηκαν και αναγνωρίστηκαν ως έμπειροι. Οι μη έχοντες 

τα τυπικά κριτήρια θα αποκτήσουν τον τίτλο μόλις τα καλύψουν. Σχετικά με όσους δεν πέρασαν τις 

εξετάσεις, αλλά και αυτούς που δήλωσαν συμμετοχή αλλά δεν εμφανίστηκαν, το ΔΣ αποφάσισε ότι 

μπορούν να κάνουν διαιτησίες έως και τις επόμενες εξετάσεις αλλά μόνο για ανεξάρτητες μη 

ταυτόχρονες ημερίδες 5ης και 6ης βαθμίδος. 

Διαιτητές χωρίς εμπειρία για ημερίδες στην Αττική  

Έως και την αλλαγή του πάγιου κανονισμού της ΕΟΜ που επιτρέπει να διευθύνει αγώνα 

οποιοσδήποτε αθλητής, ισχύει ό,τι προαναφέρθηκε για τους δόκιμους Διαιτητές.  

Εξετάσεις στην Αθήνα  

Το ΔΣ αποφάσισε να δοθεί παράταση στις δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις το νέο έτος, έως 

και τη 10η Νοεμβρίου 2019. 

Παίζοντες Διαιτητές 

Ποινές Διαιτητών 

Προτάσεις ΚΕΔ  

Το ΔΣ παραπέμπει στην ΚΕΔ τα τρία παραπάνω θέματα και αναμένει την εισήγησή της για έκδοση 

εγκυκλίου 

 

6. Θέματα ΣΜΑΔ       Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 

Αγώνες χωρίς βαθμούς διάκρισης 

Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση της ΣΜΑΔ για ακύρωση των βαθμών διάκρισης σε αγώνες Σωματείου, 

το οποίο ειδοποιήθηκε για παράτυπη διαιτησία και αγνόησε την οδηγία.  
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7. Θέματα Εκπαίδευσης                                      Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης  

Παρουσιάσεις σε Σχολεία, αιτήματα για υλικό 

Η κα Κορώνη ενημέρωσε το ΔΣ για τις παρουσιάσεις που έγιναν σε τρία δημοτικά σχολεία και ένα 

γυμνάσιο στην Αττική, καθώς και σε πόλεις της περιφέρειας. Παιδικό τμήμα γίνεται σε ένα 

Σωματείο της Αττικής προς το παρόν. 

Συνάντηση εκπαιδευτών για ενημέρωση ακαδημαϊκής χρονιάς 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση των εκπαιδευτών (Πρακτικό 

επιτροπής εκπαίδευσης 3_10/9/2019).  

Μαθήματα Αρχαρίων, ενημέρωση 

Το Τμήμα μαθημάτων ενημέρωσε το ΔΣ για τον αριθμό των ενδιαφερομένων που έχουν δηλώσει 

στην ΕΟΜ ότι θα ξεκινήσουν μαθήματα.  

Σεμινάριο εκπαιδευτών στη Θεσσαλονίκη, ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι οι δηλώσεις για το σεμινάριο είναι ελάχιστες και θα επανέλθει στο θέμα και 

στο επόμενο ΔΣ. 

Αιτήσεις νέων εκπαιδευτών – σεμινάριο 2020 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές και την ανάγκη διοργάνωσης σεμιναρίου 

το 2020. 

Αίτημα διαγραφής από εκπαιδευτή 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το αίτημα εκπαιδευτή να διαγραφεί από τη λίστα παραληπτών της 

αλληλογραφίας της ΕΟΜ εφόσον διαφωνεί με τις διαδικασίες της ΕΟΜ και αποφάσισε να τον 

παραπέμψει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και αφού τον διαγράψει από παραλήπτη της αλληλογραφίας 

να ενημερώσει το Σωματείο του ότι, αν δεν δηλώσει άλλον διαπιστευμένο εκπαιδευτή,  δεν θα 

δικαιούται βιβλία και προβολή του μέσω της όποιας καμπάνιας διάδοσης. 

 

8. Θέματα Διάδοσης                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Καμπάνια Σεπτεμβρίου 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τον αριθμό των ενδιαφερομένων της φετινής καμπάνιας και με πόσους από 

αυτούς επικοινώνησε η υπηρεσία. Είδε επίσης τα στοιχεία αυτά συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες 

χρονιές. 

Διάδοση στην Περιφέρεια 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις προσπάθειες έναρξης μαθημάτων στα νησιά Κεφαλλονιά και Ζάκυνθο. 

Καμπάνια Ιανουαρίου 2020 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τον προβληματισμό της Επιτροπής Εκπαίδευσης, μετά και από τη συζήτηση 

στη συνάντηση με τους εκπαιδευτές, για το κατά πόσο συμφέρει τα Σωματεία και κατ’ επέκταση την  

ΕΟΜ, το έξοδο της καμπάνιας του Ιανουαρίου, δεδομένου ότι για να  είναι τα τμήματα 

«Ταχύρρυθμα» θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται δυο φορές την εβδομάδα. Το ΔΣ 

επιφυλάσσεται να αποφασίσει έως και την επόμενη συνεδρίαση. 

Αναγνώριση ΕΣΤΙΑ 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου, το οποίο αναγνωρίζεται 

ως τακτικό μέλος της ΕΟΜ από 10/10/2019. 

 

 

9. Αιτήματα Σωματείων                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Αίτημα ΔΗΜΗΤΡΑ  
Το ΔΣ ενέκρινε την ημερίδα εγκαινίων του νέου Σωματείου 

Αίτημα ΑΓ.ΠΑΡ  
Το ΔΣ ενέκρινε την ημερίδα του Σωματείου και θα επανέλθει στο ζήτημα του υλικού μετά από λίγο 

χρόνο αγωνιστικής δράσης του 

Αίτημα ΑΟΜΨ  
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου για επετειακό τριήμερο το 2020 

Αίτημα ΑΟΤΠ  
Το ΔΣ δεν ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου να παραλάβει ΒΜ αντί για ντουπλικαδιέρα 

Αίτημα ΣΛΕΜΒ  
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου για τη διοργάνωση ημερίδας γνωριμίας του Σωματείου με 
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τους αθλητές των γειτονικών πόλεων 

Αίτημα ΟΑΜΚ – τριήμερα και ημερομηνία Φεστιβάλ 

Το ΔΣ ενέκρινε τις ημερομηνίες διοργάνωσης του Φεστιβάλ Καλαμάτας και του τριημέρου του 

ΟΑΜΚ στο αγωνιστικό ημερολόγιο 2020 

Αίτημα ΟΜΗ – Περιφερειακό 

Το ΔΣ ενέκρινε την καθιέρωση νέου Περιφερειακού Πρωταθλήματος Κρήτης με ημερομηνίες 

διεξαγωγής που θα αποφασιστούν  οπωσδήποτε πριν από την άτυπη σύσκεψη. 

 

 

 

10. Διάφορα Θέματα                                                   Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

 

Χωρίς άλλα θέματα προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε για την 

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 

 

 

                                       Ο Πρόεδρος 

 

                  Αθανασιάδης Αλέξανδρος   

 
 

            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                

  

 

 

           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης    

    

                                                                            

     

 Ο Ταμίας                                Τα μέλη 

          Α. Φράγκος              Λ. Βάθη 

 

 

 

         

 

  

                               

 

 


