
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 7 της 02/09/2020

Την Τετάρτη 2  Σεπτεμβρίου  2020 και  ώρα 14:00,  κατόπιν  προσκλήσεως του  Προέδρου  κ.
Αλέξανδρου Αθανασιάδη,  συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ.,  στα γραφεία της ΕΟΜ,
Φειδιππίδου 30, Αθήνα.

Παρόντες: Διαδικτυακά ο Πρόεδρος Α. Αθανασιάδης και με φυσική παρουσία η Αντιπρόεδρος
Λ. Μαμιδάκη, ο Γ. Γραμματέας Π. Μαρσώνης και τα μέλη του ΔΣ Ν. Δελημπαλταδάκης και Γ.
Αλεξανδρόπουλος  Παρούσα  επίσης  η  κα  Λ.  Μανούση  νομική  σύμβουλος  της  ΕΟΜ,  η  κα
Πολίτου  Α,  Πρόεδρος  του  Σωματείου  της  Αγ.  Παρασκευής,  η  κα  Γρυλωνάκη  Χ,  Γεν.
Γραμματέας του Σωματείου της Αγ. Παρασκευής και ο κ. Μπομπολάκης Σ.

1. Θέματα Προέδρου:  

Υπογραφή Πρακτικών
Τα μέλη του ΔΣ θα υπογράψουν πρακτικά σε επόμενη συνεδρίαση.

Προθεσμία για τα Σωματεία με Αθλητική αναγνώριση:
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι πολλά Σωματεία θα πρέπει να επισπεύσουν τις διαδικασίες για την
αθλητική τους αναγνώριση. 

Εξουσιοδότηση σε Λ. Ζώτο
To ΔΣ αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Λουκά Ζώτο προκειμένου να μεταφέρει στο όνομά του το 
τηλέφωνο το οποίο και χρησιμοποιούσε ως διευθυντής της ΕΟΜ.
          Επικυρώσεις διαδικτυακών αποφάσεων 
Το ΔΣ επικύρωσε τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί διαδικτυακά και ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια 
της  θερινής περιόδου
Σχετικά με τους παίζοντες Διαιτητές. Μετά από προτροπή της ΓΣ θα μπορούν να αγωνίζονται με το 
όνομά τους σε αγώνες 5ης βαθμίδας με συμμετοχή μέχρι 8 τραπεζιών, σε όλη την επικράτεια.
Σχετικά με τη χρήση μάσκας. Γίνεται υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους, 
εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς.  

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής:  

Συνδρομές αγώνων και ΑΔ
Το ΔΣ της ΕΟΜ αποφάσισε να μην εισπράττει τις συνδρομές συμμετοχής από αγώνες Σωματείων 
έως και 31 Οκτωβρίου 2020, προς οικονομική ενίσχυση των Σωματείων μελών.
Σχετικά με τις συνδρομές Αγωνιστικών Δελτίων, το ΔΣ της ΕΟΜ αποφάσισε  από 1/10/2020 οι 
αθλητές να ανανεώνουν το ΑΔ τους με 40€ ή να μην αγωνίζονται εφόσον δεν έχουν ανανεωμένο 
ΑΔ.

Υπάλληλοι ΕΟΜ:
Το ΔΣ της ΕΟΜ αποφάσισε τρεις υπάλληλοι της ΕΟΜ να βγουν σε αναστολή τον μήνα Σεπτέμβριο.

Οφειλές Σωματείων
Το θέμα του Σωματείου ΣΛΑΜ εξετάστηκε με κατανόηση.

Δαπάνες διάδοσης:
Το ΔΣ της ΕΟΜ αποφάσισε να μην γίνει κεντρική διάδοση αν δεν υποχωρήσει ο COVID-19.
Τοπική διάδοση θα εξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση ΔΣ. Οδηγίες έχουν σταλεί ήδη στα Σωματεία.

3. Θέματα αγώνων:  

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα:
Το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 2020 αναβάλλεται λόγω COVID-19

Πρωτόκολλο Υγιεινής στις διοργανώσεις ΕΟΜ και Σωματείων:
Τα Σωματεία και οι Διαιτητές που δεν τηρούν το ανώτατο όριο συμμετεχόντων, όπως αυτό ορίζεται 
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κάθε φορά από τις αποφάσεις της Πολιτείας, θα έχουν ποινή αποκλεισμού από διοργάνωση αγώνων 
για έναν (1) μήνα. Σε περίπτωση υποτροπής οι ποινές αυτές  για Σωματεία και Διαιτητές θα 
αυξάνονται σε αποκλεισμό τριών (3) μηνών.

Σωματεία υπό ίδρυση
Απεστάλη στο αιτούμενο Σωματείο υπό ίδρυση, στη Φολέγανδρο, το αιτούμενο υλικό εκπαίδευσης. 
Το Σωματείο θα δραστηριοποιείται τους καλοκαιρινούς μήνες.
Επίσης γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για ίδρυση Σωματείου στη Σταυρούπολη της 
Θεσσαλονίκης.

Υλικά σε Σωματεία
Το ΔΣ της ΕΟΜ αποφάσισε να σταλεί εξοπλισμός σε διάφορα Σωματεία για την κάλυψη των 
αναγκών τους.

Χωρίς άλλο θέμα προς συζήτηση έληξε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος Η Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Ο Ταμίας Τα μέλη

Α. Αθανασιάδης Λ. Μαμιδάκη Π. Μαρσώνης Α. Φράγκος Ν. Δελημπαλταδάκης

Γ. Αλεξανδρόπουλος
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