
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 1 της 08/01/2020

Την  Τετάρτη  8  Ιανουαρίου  2020  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 Γ. Αλεξανδρόπουλος. Παρούσα
επίσης η κα Λυγινού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Θέματα Προέδρου

Πίτα ΕΟΜ 2020
Ο Πρόεδρος του ΔΣ έκοψε την καθιερωμένη πίτα για το καλό της χρονιάς και το φλουρί το κέρδισε 
ο Ι. Σουβατζής.

Υπογραφή Πρακτικών
Τα μέλη υπέγραψαν το πρακτικό του Νοεμβρίου 2019.

Εθνικές Ομάδες 2020, αίτημα ομάδας senior
Το ΔΣ αποφάσισε να ζητήσει  εκδήλωση ενδιαφέροντος από ομάδες ανακοινώνοντας την πρόθεσή 
του να επιχορηγήσει τα δικαιώματα συμμετοχής. Το ΔΣ ενημερώθηκε επίσης από την κα Λυγινού 
για τις ενέργειες που έχουν γίνει εκ μέρους της σχετικά με την εύρεση χορηγών για την ομάδα των 
Παίδων, αλλά και τις προσπάθειες για την ανάληψη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων του 
2021. Για τον λόγο αυτό η κα Λυγινού θα μεταβεί με τον κ. Μπάλλα στις Σέρρες, όπου και θα 
ετοιμαστεί ο φάκελος διεκδίκησης. 

Θέματα EBL, συνδρομή wwf 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις εκκρεμότητες με την Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Μεταγραφές 
Το ΔΣ αποφάσισε οι όροι των μεταγραφών για την κατηγορία Seniors να ισχύσουν για τους 
γεννηθέντες από το 1959.

Επιτροπές ΕΟΜ
Το ΔΣ όρισε τις νέες επιτροπές, ορίζοντας τα μέλη τους με βάση και τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

Επετηρίδα ΕΟΜ
Το ΔΣ εξέτασε την τελική μορφή της επετηρίδας η οποία θα δοθεί για εκτύπωση.

Θέματα ΓΓΑ
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις διαδικασίες που ορίζει η ΓΓΑ σχετικά με την αναγνώριση των 
Σωματείων και άλλες υποχρεώσεις και το σχετικό  έγγραφο θα σταλεί  στα Σωματεία για 
ενημέρωση.

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

Εγκρίθηκαν τα τιμολόγια έως και τέλος του 2019.
Δωρεάν Αγωνιστικά Δελτία, Παροχές σε ανέργους (επιστολή αθλητή)

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τον κατάλογο των αθλητών που δικαιούνται δωρεάν αγωνιστικό δελτίο 
βάσει των Πάγιων κανονισμών της ΕΟΜ και συζήτησε την οικονομική πολιτική για το 2020.

Αγορά Ντουπλικαδιέρων
Το ΔΣ αποφάσισε να προχωρήσουμε σε αγορά τουλάχιστον 2 (δύο) νέων μηχανημάτων και η 
παραγγελία θα αυξηθεί ανάλογα με τα αιτήματα των Σωματείων.

3. Θέματα Αγώνων                                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών – Προκριματικοί, Τελικοί

Το ΔΣ αποφάσισε να αναρτηθεί ανακοίνωση ώστε τα Σωματεία να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τους 
προκριματικούς, ενώ οι τελικοί θα διεξαχθούν ως εξής: 1-6 ΑΟΜΨ, 1-9 ΟΑΜΚΗ, 1-11 ΑΟΜΒ και 
Open (1-16) ΑΟΜ. Ο τελικός Open  του 2021 θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη.

Διασυλλογικά Κύπελλα Ομάδων
Παγκόσμιο Ταυτόχρονο 
Πασχαλινά Grand Prix

Ελλείψει χρόνου και τα τρία παραπάνω θέματα θα συζητηθούν αν χρειαστεί σε επόμενη συνεδρίαση

4. Θέματα Κανονισμών                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης
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Αλλαγή Παγίων, οδηγία ΓΓΑ
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την οδηγία της ΓΓΑ οι εκπαιδευτές να ονομάζονται προπονητές, για να 
συμβαδίζει ο όρος με τα υπόλοιπα αθλήματα και εκκρεμούν οι σχετικές αλλαγές στους Πάγιους 
Κανονισμούς και στα έντυπα της ΕΟΜ. 

Πειθαρχικό Συμβούλιο – ενημέρωση
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις αποφάσεις του ΠΣ και τις ποινές που επιβλήθηκαν σε αθλητές.

5. Θέματα ΣΜΑΔ                                            Εισηγήτρια: Λ. Βάθη
Δυναμικότητες Τούρκων Αθλητών  

Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση της ΣΜΑΔ, κατά την οποία η δυναμικότητα των Τούρκων αθλητών 
που εκδίδουν δελτίο στην ΕΟΜ θα πρέπει να επιβεβαιώνεται και από την οικεία τους Ομοσπονδία.

6. Θέματα Διαιτησίας                                             Εισηγητής: Π. Μαρσώνης
Φροντιστήρια και Εξετάσεις Έμπειρων

Το ΔΣ αποφάσισε να διεξαχθεί νέο σεμινάριο Διαιτητών κατά τη διάρκεια διημέρου τουρνουά 4ης 
βαθμίδος. Η ΕΟΜ θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση.

7. Θέματα Εκπαίδευσης                                        Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης  
Θεσμικό πλαίσιο – νέα εγκύκλιος, αλλαγές όρων

Ως αποτέλεσμα των εντολών της ΓΓΑ, όπως αναφέρθηκαν στο θέμα 4α, το θεσμικό πλαίσιο για την
εκπαίδευση θα πρέπει να αναμορφωθεί με τους νέους όρους.

Πολυήμερο Ταυτόχρονων Μαθητικών ημερίδων – διανομές, τόποι διεξαγωγής
Το ΔΣ ενέκρινε τους τόπους τέλεσης των υπόλοιπων ημερίδων του μαθητικού πολυημέρου και 
ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής των διανομών και τους εκπαιδευτές που προσφέρουν 
αφιλοκερδώς τον χρόνο τους για τη δημιουργία τους.

8. Θέματα Διάδοσης                     Εισηγητής: Π. Μαρσώνης
Καμπάνια Ιανουαρίου

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι η καμπάνια καθυστέρησε να ξεκινήσει και για τις προσπάθειες που γίνονται 
ώστε να ενημερωθούν μέσω FB και άλλες στοχευμένες ομάδες, προκειμένου να έχει αποτέλεσμα η 
καμπάνια, καθώς τα πρώτα δείγματα είναι αρκετά μειωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

9. Αιτήματα Σωματείων                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης
Το ΔΣ δεν ενέκρινε το αίτημα Σωματείου να πραγματοποιεί  συστηματικά ημερίδες 5ης βαθμίδος
εκτός έδρας.
      10.   Διάφορα Θέματα                                                   Εισηγητής: Π. Μαρσώνης
Χωρίς άλλα θέματα προς συζήτηση ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση.      
      
Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για την Τετάρτη 05 Φεβρουαρίου 2020

            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας
 

           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης   
  

                                                                           

Ο Ταμίας  Τα μέλη
          Α. Φράγκος           Λ. Βάθη                  Γ. Αλεξανδρόπουλος
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