
  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5  της 06/04/2021  

Την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αλέξανδρου Αθανασιάδη, 

συνήλθε σε διαδικτυακή συνεδρίαση το Δ.Σ.  

Παρόντες: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Αλ. Αθανασιάδης, ο Αντιπρόεδρος Ν. Δελημπαλταδάκης,  η Γ. 

Γραμματέας Λ. Μανούση, ο Ταμίας Δ. Δημητρακόπουλος, ο ειδικός Γραμματέας Αν. Φράγκος, τα 

μέλη Δ, Τσεκμέζογλου και Γ. Κουμπούρας και η κα Λ. Μαμιδάκη. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Θέματα Προέδρου 
Γενική Συνέλευση, Εκλογές, απολογισμός, συμπλήρωση Επιτροπών, εκπρόσωπος αθλητών 

Έγινε συζήτηση για τις αρχαιρεσίες και τις αποφάσεις της ΓΣ. 
Ανακοινώθηκαν τα τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ κατά σειρά, όπως εξελέγησαν από τις αρχαιρεσίες 

της 3/4/2021.  
Ανακοινώθηκε η σύνθεση του ΠΣ μετά από τη συνεδρίασή του και εκλογή προέδρου και προστέθηκαν δύο 

αναπληρωματικά μέλη από το ΔΣ. 
Συμπληρώθηκε η Ελεγκτική Επιτροπή, και ορίστηκαν και δύο αναπληρωματικά μέλη. 
Μετά από πρόταση του Προέδρου επελέγη, κατόπιν ψηφοφορίας (6-1),  η  κα Μαμιδάκη Λίνα ως εκπρόσωπος 

των αθλητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Αθλητικό Νόμο 4726/20 και από το σημείο αυτό μετέχει στις 

συνεδριάσεις του ΔΣ, όπως ο Νόμος προβλέπει. 
Το μειοψηφόν μέλος κ. Τσεκμέζογλου Δημήτριος εξέφρασε τις αντιρρήσεις του, όχι για το πρόσωπο της κας 

Μαμιδάκη,  αλλά α) για τον τρόπο επιλογής (η άποψή του είναι ότι θα έπρεπε να γίνει ανάρτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την θέση), β) γιατί πιστεύει ότι ο  εκπρόσωπος αθλητών πρέπει να αλλάζει περιοδικά και η 

θέση να καλύπτεται με αθλητές από διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα και γ) λόγω της υπέρμετρης 

εκπροσώπησης του Σωματείου ΟΑΜΚΗ στο ΔΣ. 
Κατόπιν αυτών η πλήρης σύνθεση του  ΔΣ είναι η εξής: 

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Αθανασιάδης 
Αντιπρόεδρος: Νίκος Δελημπαλταδάκης 
Γενικός Γραμματέας: Λυδία Μανούση 
Ταμίας: Δημήτρης Δημητρακόπουλος 
Ειδικός Γραμματέας: Αναστάσιος Φράγκος 
Μέλος: Δημήτρης Τσεκμέζογλου 
Μέλος: Γιάννης Κουμπούρας 
Εκπρόσωπος Αθλητών: Λίνα Μαμιδάκη 
Αναπληρωματικό Μέλος: Χρήστος Μανούρης 
Αναπληρωματικό Μέλος: Αντιγόνη Κοτσώνη 

Αναπληρωματικό Μέλος: Μπέττυ Σταματελάτου 

 

           Επιτροπή Μεταγραφών και σχετική ανακοίνωση 
Ορίστηκε  η νέα επιτροπή μεταγραφών και αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η πρώτη μεταγραφική περίοδος του 

2021 θα είναι από 24/8 ως 24/9/2021. Η βασική συνδρομή παραμένει στα 40 ευρώ, ενώ  σχετική ανακοίνωση 

με όλες τις λεπτομέρειες θα αναρτηθεί στο site της ΕΟΜ. 
 Επιτροπές ΕΟΜ  
Αποφασίστηκε να δημοσιευθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις επιτροπές της ΕΟΜ με καταληκτική 

ημερομηνία την 23-04-2021 
             Εσωτερική Λειτουργία ΕΟΜ/ Αρμοδιότητες νέου ΔΣ και υπαλλήλων ΕΟΜ 
Δόθηκε στα μέλη του ΔΣ ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της ΕΟΜ και ως προς τα μέλη του ΔΣ και ως 

προς τους υπαλλήλους και μετά από συζήτηση θα οριστικοποιηθεί σε επόμενη συνεδρίαση. 
 Επιστολή ενημέρωσης Σωματείων για την Αθλητική Αναγνώριση  
Λόγω αναμονής των νέων Νόμων, αποφασίστηκε ότι η οποιαδήποτε ενέργεια για βοήθεια και ενθάρρυνση 

των Σωματείων για την αθλητική αναγνώριση, να γίνει μετά την ψήφιση αυτών.       
2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                                    

Συνεργαζόμενες Τράπεζες 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα απαιτούμενα έγγραφα ανανέωσης της νομιμοποίησης στις συνεργαζόμενες 



τράπεζες ΕΤΕ και ALPHA, στις οποίες τηρεί λογαριασμό η ΕΟΜ, αλληλογραφία την οποία θα υπογράψει ο 

Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας. Τα πρόσωπα που θα δεσμεύουν στη συνέχεια την ΕΟΜ έναντι της 

τράπεζας θα είναι ο Πρόεδρος και ο Ταμίας, όπως προβλέπεται από το καταστατικό της ΕΟΜ. 
Οικονομική πολιτική ΕΟΜ / Ανανεώσεις δελτίων, Επιστολή ΑΓΠΑΡ/εισιτήρια κλπ 

Η οικονομική πολιτική, κυρίως στο θέμα των Αγωνιστικών Δελτίων, θα επανεξεταστεί σε έκτακτη επόμενη 

συνεδρίαση στις 13 Απριλίου και με την παρουσία της κας Πολίτου (πρόεδρος της ΑΓ.ΠΑΡ) κατόπιν αιτήσεώς 

της. 
Οφειλές Σωματείων   

Ο Πρόεδρος και ο ταμίας του προηγούμενου ΔΣ κ. Φράγκος έκαναν μία γενική ενημέρωση προς τα μέλη του 

ΔΣ. 
Αποθήκη ΕΟΜ, απογραφή υλικών 

Αποφασίστηκε η καταμέτρηση των υπαρχόντων υλικών μετά την αλλαγή αποθήκης, ώστε να ληφθούν 

αποφάσεις αναλόγως των ελλείψεων, για τυχόν αγορές ή μη. Η καταγραφή θα γίνει από υπάλληλο της ΕΟΜ 

μαζί με ένα μέλος του ΔΣ. 
Ενημέρωση Λογιστηρίου (ΕΑΠ, Ανάθεση αποθήκης, Τιμολόγια κλπ)   

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά από τον υπεύθυνο λογιστηρίου κ. Σουβατζή.                                                                                                           
Εκτύπωση νέων βιβλίων εκτέλεσης 

 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι η ΕΟΜ έχει την πνευματική ιδιοκτησία και άλλων 7 βιβλίων της Grand, 

που παραχωρήθηκε μετά από συμφωνία με τον κ. Καραγιαννόπουλο και το ΔΣ επιφυλάχθηκε για τον χρόνο 

προκήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την έκδοσή τους. 
Ανανέωση συμβάσεων με σταθερούς συνεργάτες 

Το θέμα μεταφέρθηκε για την επόμενη συνεδρίαση. 
Παραγγελίες υλικού αγώνων 

Θα συζητηθεί το θέμα μετά την απογραφή υλικών. 
Διαδικασία διάθεσης υλικού, βιβλίων, δελτίων κλπ στα Σωματεία 

Μετά τη μελέτη και τον ορισμό της εσωτερικής λειτουργίας της ΕΟΜ, αλλά και της επιστολής με τις σχετικές 

οδηγίες που στέλνεται στα Σωματεία με την εγγραφή τους στην ΕΟΜ, θα καθορισθούν εκ νέου και τα 

παραπάνω. 
3. Θέματα Αγώνων                                                                                        

Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2021 
Το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 

Εκδρομικά και Εσωτερικά Πρωταθλήματα Σωματείων, ημερίδες 4ης βαθμίδος  
Το ΔΣ ενέκρινε τα τρία εκδρομικά πρωταθλήματα των Σωματείων  ΟΑΜΛΕ, ΑΟΜΒ και ΟΑΜΚΗ που ήταν 

προγραμματισμένα. Τα λοιπά θέματα θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 
Real Bridge             

Συζητήθηκε εκτενώς το θέμα του RealBridge. Μετά  τη δέσμευση στη ΓΣ για διοργάνωση αγώνων και από τα 

Σωματεία, συζητήθηκαν οι όροι διεξαγωγής των αγώνων. Αποφασίστηκε η είσπραξη δικαιωμάτων της ΕΟΜ 

από όλους τους αγώνες που διοργανώνονται στο RB, ανεξαρτήτως διοργανωτή. Η ακριβής έναρξη της 

αλλαγής του πλαισίου, η βαθμίδα αγώνων, αλλά και το ποσό που θα λαμβάνει η ΕΟΜ, θα αποφασιστεί σε 

επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 
4. Θέματα ΚΕΔ                                                                  

 Ενημέρωση ΔΣ για εκκρεμείς υποθέσεις   
 Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση. 
 Σεμινάρια και επιμορφώσεις  - εξετάσεις διαιτητών, προτάσεις για το μέλλον 
  Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 

5. Θέματα ΠΣ                                      
Ενημέρωση ΠΣ για εκκρεμείς υποθέσεις  

Μετά και τη συμπλήρωση του  ΠΣ με τα αναπληρωματικά μέλη, το ΠΣ θα ενημερωθεί για τις εκκρεμείς 

υποθέσεις από τη γραμματεία της ΕΟΜ, ώστε να τις διεκπεραιώσει άμεσα.                                                              
6. Θέματα Εκπαίδευσης                                             

Θεσμικό Πλαίσιο, αναθεώρηση 
Το ΔΣ επικεντρώθηκε στην ανάγκη της αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου και κατέληξε ότι οι τελικές 

αποφάσεις θα ληφθούν από τη νέα Επιτροπή Εκπαίδευσης, που όμως πρέπει να συσταθεί άμεσα. 
Μαθήματα σε αρχάριους μέσω διαδικτύου 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τα διαδικτυακά μαθήματα που έχουν ξεκινήσει από 13 Νοεμβρίου 2020 με 

εκπαιδευτή τον κ. Κουτσάκο (ο οποίος τα συνεχίζει μέχρι σήμερα αφιλοκερδώς).  Δεν ελήφθησαν αποφάσεις,  

λόγω της πανδημίας και της αβεβαιότητας για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. 
Σεμινάρια και εξετάσεις, προτάσεις για το μέλλον 

Το θέμα θα συζητηθεί σε  επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 
7. Θέματα Διάδοσης                                                                                       

Θέματα επικοινωνίας, εξωστρέφειας, σχεδιασμός έργου, απαντήσεις σε επιστολές 
 Διαχείριση βάσης ενδιαφερόμενων και ειδικά αυτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας  



Ανταλλάχθηκαν απόψεις για τη διάδοση και τυχόν νέους τρόπους, αλλά η παρούσα ρευστή κατάσταση 

απέτρεψε την οποιαδήποτε λήψη απόφασης. 
Σωματεία υπό ίδρυση, προϋποθέσεις 
ΟΛΥΜΠΟΣ: Αναγνώριση 

Το ΔΣ αποφάσισε να γίνει έλεγχος για τα απαιτούμενα έγγραφα και τυχόν εκκρεμότητες, ώστε να μπορεί να 

γίνει η αναγνώριση  
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: εγγραφή στο μητρώο ΕΟΜ 

Το ΔΣ ενέκρινε την εγγραφή στο μητρώο της ΕΟΜ 
ΝΟΦολέγανδρου: εγγραφή στο μητρώο ΕΟΜ 

Το ΔΣ ενέκρινε την εγγραφή στο μητρώο της ΕΟΜ 
8. Αιτήματα Σωματείων                                                               

ΟΑΜΛΕ: εκδρομικό 
Το ΔΣ ενέκρινε τη μετάθεση της ημερομηνίας, όπως ζήτησε το Σωματείο.  

9. Διάφορα Θέματα  

 Στο    σημείο αυτό διεκόπη η συνεδρίαση, προκειμένου να συνεχιστεί στις 13/4/2021 με την παρουσία της 
κας Πολίτου για το θέμα των συνδρομών ΑΔ.   
 

 

                                                 

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γεν. 
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