
   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 1 

της 14ης  Ιανουαρίου 2015 
 
Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 15:30, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αλέξανδρου 
Αθανασιάδη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΔΣ της ΕΟΜ, στα γραφεία της ΕΟΜ, Φειδιππίδου 
30, Αθήνα. 
Παρόντες: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Αλ. Αθανασιάδης, ο Αντιπρόεδρος Π. Κανναβός, ο Γ. Γραμματέας Π. 
Μαρσώνης, ο Ειδικός Γραμματέας Ν. Δελημπαλταδάκης,  ο Ταμίας Α. Φράγκος και τα μέλη Λ. Βάθη, 
Ν. Καβαντούρης.  
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέματα Προέδρου 
 Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης της 3/12/2014 θα υπογραφούν στην επόμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ. 
 Αλλαγή Παροχής ρεύματος  - Θέρμανση ΕΟΜ 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη για την κατάσταση στα γραφεία της ΕΟΜ, όπου την προηγούμενη 
εβδομάδα συνέβησαν συνεχείς πτώσεις της τάσης και διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Ο Γ. Γραμματέας ενημέρωσε ότι υπάλληλοι της ΔΕΗ και ηλεκτρολόγος που κλήθηκαν γνωμάτευσαν 
ότι απαιτείται αλλαγή του ρεύματος σε τριφασικό, αλλαγή του κουτιού της ΔΕΗ και αλλαγή 
τουλάχιστον του air condition της αίθουσας συνεδριάσεων γιατί η συσκευή είναι παλιά, μη αποδοτική 
και καταναλώνει πολύ μεγάλη ποσότητα ρεύματος.  
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως ληφθούν το ταχύτερο προσφορές: 1. Για μια ή δυο καινούριες 
μονάδες A/C και 2. Για ηλεκτρολογικές εργασίες και υπογραφή πιστοποιητικού που θα υποβληθεί στη 
ΔΕΗ. Εξουσιοδοτείται η οικονομική επιτροπή να εξετάσει τις προσφορές και να αναθέσει τις 
παραπάνω εργασίες. 
 Κύπελλο ΕΟΜ – επιβραβεύσεις αθλητών 
Συζητούνται διάφορες απόψεις και τελικά αποφασίστηκε ομόφωνα να δίνονται κύπελλα στους 
πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας.  
 Απάντηση σε ΓΓΑ για χώρους αγώνων – προδιαγραφές 
Ενημερώθηκαν τα μέλη ότι υπήρξε εμπεριστατωμένη μελέτη και προτάσεις από τον πρώην πρόεδρο 
της ΕΟΜ και Δικηγόρο κ. Ν. Καραμανλή, εξ ιδίας πρωτοβουλίας αλλά σε συνεννόηση και συνεργασία 
με τους Πρόεδρο και Διευθυντή της ΕΟΜ.  Οι προτάσεις αυτές στάλθηκαν από την ΕΟΜ και 
αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της δημόσιας διαβούλευσης.  
 Τόποι διεξαγωγής τελικών ΠΠΖ 2015 
Ομόφωνα αποφασίστηκε ότι οι τελικοί του Π.Π.Ζευγών θα διεξαχθούν ως εξής: 
Κατηγορία 1-16: Εντευκτήρια του ΟΑΜ-ΛΕ, Διαιτητής Μπάλλας Δ. 
Κατηγορία 1-11: Εντευκτήρια του ΟΑΜΚΗ,  Διαιτητής Μήτση Γ. 
Κατηγορία 1-9:  Εντευκτήρια του ΟΑΜΠΕΙ, Διαιτητής Τζοτζολάκης Δ. 
Κατηγορία 1-6:  Εντευκτήρια του ΑΟΜ, Διαιτητής Κηπουρός Ν. 
Β  τελικός (όλες οι κατηγορίες):   Εντευκτήρια του ΑΟΜΨ Διαιτητής Πουρναράς Τ. 
Σε περίπτωση μεγάλης προσέλευσης στον Β΄ τελικό η κατηγορία όπεν θα μετακινηθεί σε εντευκτήρια 
άλλου ομίλου. 
             Οριστικοποίηση Επιτροπών ΕΟΜ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να ανακοινωθούν οι συνθέσεις των επιτροπών για το 2015 όπως 
ψηφίστηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση.  
             Προεθνική Νέων  και προπονήσεις 
Κατόπιν της εκδοθείσας ανακοίνωσης της ΕΟΜ η κα Χ. Συρακοπούλου απέστειλε πρόταση για να 
αναλάβει τις προπονήσεις των Νέων. Εξουσιοδοτούνται ομόφωνα ο Ταμίας της ΕΟΜ κ. Φράγκος και ο 
Πρόεδρος της επιτροπής  Νέων κ. Δελημπαλταδάκης όπως διευκρινίσουν σχετικά θέματα και 
διαπραγματευθούν με την υποψήφια προπονήτρια.  Σε επόμενη συνεδρίαση της ΕΟΜ θα 



αποφασιστεί η προεθνική Νέων, η σύνθεση της ομάδας Νέων στο 2ο Διεθνές φεστιβάλ του Παρισιού 
και η τυχόν συμμετοχή σε άλλες διοργανώσεις εντός του 2015 και ειδικότερα στο Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα ομάδων για το οποίο  δεν υπάρχουν ακόμη πλήρη στοιχεία κόστους.       

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                       Εισηγητής: Α. Φράγκος 
 Εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος ΕΟΜ-Πρόοδος εργασιών 
Παρουσιάστηκαν τρεις προσφορές για τέντες στα δυο από τα μπαλκόνια της ΕΟΜ. Ο Ταμίας κ. 
Φράγκος έχει ζητήσει και μια τέταρτη προσφορά. Η απόφαση θα ληφθεί από την οικονομική 
επιτροπή.  
 Εκδήλωση για τα 50 χρόνια ΕΟΜ – Αγορά επάθλων 
Αποφασίστηκε όπως η οικονομική επιτροπή εξετάσει προσφορές για την αγορά των επάθλων που θα 
απονεμηθούν στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΕΟΜ. 
             Αμοιβή Ι. Μηλιτσόπουλου 
Αποφασίστηκε ομόφωνα αμοιβή 150 ευρώ στον καθηγητή Διαιτησίας κ. Ι. Μηλιτσόπουλο για 
συγγραφή των θεμάτων και των λύσεων των εξετάσεων των Διαιτητών. 
             2ος σέρβερ ΕΟΜ  
Σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. η αγορά είχε εγκριθεί να γίνει από την μειοδότρια 
εταιρεία Νικ. Δημητρόπουλος και Σια ΕΕ. Όμως, στη συνέχεια, ο κ. Νίκος Δημητρόπουλος δήλωσε ότι 
είναι βαριά άρρωστος και παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να γίνει 
επικοινωνία μαζί του για διάστημα περίπου ενός μηνός από σήμερα. Λόγω του επείγοντος του 
θέματος το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει στην οικονομική επιτροπή τη λήψη μιας ακόμα 
προσφοράς, σε αντικατάσταση αυτής του κ. Δημητρόπουλου και την αγορά του σέρβερ από άλλον 
προμηθευτή. 
             Υπογραφή συμβάσεων 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Γενικό Γραμματέα κ. Π. Μαρσώνη όπως 
υπογράψει για την Ομοσπονδία τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και έργου ισχύουσες μέχρι 
31/12/2015 με όλους του ελεύθερους επαγγελματίες ή τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες στην ΕΟΜ.     

Θέματα Αγώνων                               
Εορταστικά τουρνουά – κοπές πίτας 

Κατόπιν συζήτησης αποφασίστηκε ομόφωνα οι εορταστικές ημερίδες και οι ημερίδες κοπής πίτας των 
Σωματείων, που είναι αγώνες 4ης βαθμίδας, να διεξάγονται καθημερινές ώστε να μη συμπίπτουν με 
τριήμερα εσωτερικά πρωταθλήματα άλλων Σωματείων. Η απόφαση αφορά μόνο τα Σωματεία της 
Αττικής.    

Διαιτησίες – Εξετάσεις – Επανεξετάσεις – Προβιβασμός – Υποβιβασμός 
Έγινε εμπεριστατωμένη συζήτηση και αποφασίστηκε ομόφωνα να ξανασυζητηθεί το θέμα με 
έγγραφες εισηγήσεις.  
              Διασυλλογικό Κύπελλο Αττικής 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να προκηρυχθεί το 3ο Διασυλλογικό Κύπελλο Αττικής που θα διεξαχθεί στις 
ημερομηνίες 28 Φεβρουαρίου, 14 Μαρτίου, 23 Μαΐου και 6 Ιουνίου, όλες ημέρα Σάββατο με ώρα 
έναρξης  την 11:00 π.μ. και με σύστημα παρόμοιο με το περσινό.  

Θέματα ΚΕΔ                               Εισηγητής: Τ. Κανναβός 
 Επετηρίδα Διαιτητών – Αποτελέσματα Εξετάσεων 
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔ κ. Κανναβός παρουσιάζει στο Δ.Σ. τα αποτελέσματα των εξετάσεων των 
Διαιτητών 2014 που έγιναν σε δυο τόπους, στην Αθήνα στα εντευκτήρια του ΑΟΜΒ και στη 
Θεσσαλονίκη, στα εντευκτήρια του ΛΑΜΘ. Αποφασίζεται ομόφωνα: 1ον οι προαχθέντες Διαιτητές  να 
συμπεριληφθούν με το νέο τίτλο τους στην επετηρίδα 2015 2ον να δημοσιευθούν στο Διαδίκτυο τα 
θέματα των γραπτών εξετάσεων και οι λύσεις τους.  
             Αίτημα Ν. Κηπουρού 
Κατόπιν επιστολής του κ. Ν. Κηπουρού που αιτείται την προαγωγή του σε Εθνικό Διαιτητή και 2 
επιστολών Εθνικών Διαιτητών που προτείνουν και συνιστούν την προαγωγή αυτή, αναμένεται σχετική 
εισήγηση από τη Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Εφόσον αυτή είναι θετική θα συμπεριληφθεί η 
σχετική αλλαγή στην επετηρίδα 2015. 



Θέματα Κανονισμών                             Εισηγητής: Π. Μαρσώνης  
             Επιτροπή αλλαγών – πρόοδος εργασιών 
Θα συζητηθεί σε επόμενη Συνεδρίαση.    

Θέματα Εκπαίδευσης        Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης 
             Ταυτόχρονες Μαθητικές Ημερίδες – τελικές ημερομηνίες και τόποι διεξαγωγής 
Οι πρώτες τέσσερις ημερίδες θα διεξαχθούν: 1 Φεβρουαρίου, 28 Φεβρουαρίου, 29 Μαρτίου και 26 
Απριλίου. Οι τόποι τέλεσης θα οριστούν από το Γεν. Γραμματέα κ. Μαρσώνη σε συνεργασία με το 
τμήμα εκπαίδευσης. 
 Φύλλο Μαθήματος και Αξιολογήσεις μαθητών 
Δεδομένου ότι δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η αποστολή όλων των τα στοιχείων από τους 
εκπαιδευτές το θέμα θα ξανασυζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση. 

Θέματα Διάδοσης                               Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης 
  Καμπάνια Ιανουαρίου – Πρόοδος Εργασιών 
Ο κ. Δελημπαλταδάκης ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η διαφημιστική εκστρατεία για ταχύρρυθμα τμήματα 
μαθημάτων γίνεται μέσω Facebook και εξελίσσεται ικανοποιητικά. 

               Σωματεία υπό ίδρυση – ΑΟΠΠΧ (και αίτημα για υλικό) 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως στο Σωματείο Αθλητικός Όμιλος Πνευματικών Παιχνιδιών Χολαργού 
(ΑΟΠΠΧ) που έλαβε πρόσφατα έγκριση από το Πρωτοδικείο, γίνουν μαθήματα για νέους αθλητές. 
Ανάλογα με τη συμμετοχή και τη δραστηριότητα του Σωματείου και αφού επιθεωρηθούν τα 
εντευκτήριά του από όργανα της ΕΟΜ, θα υπάρξει βοήθεια για το αιτούμενο υλικό από την ΕΟΜ και  
το Σωματείο θα αναγνωριστεί σαν τακτικό Σωματείο – μέλος σε επόμενη Συνεδρίαση. 

Αιτήματα Σωματείων                                                 Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΑΣΑΕ Αγώνες 4ης βαθμίδας σε Ημερολόγιο 2015 

Κατόπιν επιστολής του Σωματείου και δεδομένου ότι εκπρόσωπός του απουσίαζε από την άτυπη 
σύσκεψη 2014 των Σωματείων, αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει δεκτό το αίτημα του Σωματείου για 
τριήμερα 4ης βαθμίδας στις ημερομηνίες 3-5 Απριλίου και 22-24 Μαΐου (εκδρομικό) ενώ για το τρίτο 
τριήμερο που δικαιούται το Σωματείο εντός του 2015 το Δ.Σ. αναμένει νέα πρόταση. 

Η επόμενη τακτική συνεδρίαση του ΔΣ ορίστηκε για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου. Επειδή δεν υπήρχε 
άλλο θέμα λύθηκε η Συνεδρίαση.   
  
        Ο Πρόεδρος                                Ο    Αντιπρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας                                                                             
 
         Α. Αθανασιάδης                                  Π. Κανναβός                    Π. Μαρσώνης 
                                                                
 

Τα μέλη 
 

Α. Φράγκος 
 

Ν.Δελημπαλταδάκης 
             

Λίλα Βάθη 
 

      N. Καβαντούρης          
 


