
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 10 της 06/07/2021 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ συνεδρίασε σε έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίαση την Τρίτη 6 Ιουλίου 
2021 και ώρα 15:00, μέσω webex. Για πρώτη φορά παρών και ο κ. Μανούρης, εφ’ όσον, σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παρ. 6 του Ν. 4809/21, ο αριθμός των αιρετών μελών του Δ.Σ., προσαυξάνεται κατά ένα (1) 
μέλος.  Η θέση αυτή καλύπτεται από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, 
υποψήφιο σύμβουλο και ισχύει από 13 Ιουλίου 2021. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Θέματα Προέδρου 

Εθνικές Ομάδες      
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την εισήγηση της επιτροπής Εθνικών Ομάδων και ψήφισε την πρότασή της, η 
οποία ήταν να μην συμμετάσχει ομάδα γυναικών στους διαδικτυακούς αγώνες του Αυγούστου. 
Στη συνέχεια συζήτησε τον κανονισμό και όσα πρέπει να ισχύουν για τις εθνικές ομάδες  
 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                                    
Ανανεώσεις δελτίων μετά την 15/7  

Το ΔΣ θα συζητήσει ξανά το θέμα μετά τις 15/7 έστω και έκτακτα, προκειμένου να καθορίσει την 
οικονομική πολιτική για τους επόμενους μήνες.  
Εγκρίθηκε ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός για το 2021, που θα προταθεί για έγκριση στην επόμενη 
ΓΣ. 
 

3. Θέματα Αγώνων                                                                      
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αττικής – τόποι, διαιτητές κλπ 

Το ΔΣ αποφάσισε οι αγώνες να γίνουν στα εξής Σωματεία:  
Όπεν ΑΟΜ, Κηπουρός/1-11 ΑΟΜΒ, Μπάλλας/1-9 ΑΟΜΨ, Μήτση/1-6 ΙΚΑΡΟΣ, Δοξαστάκης. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων 
Το ΔΣ ενέκρινε την προκήρυξη και τις προτάσεις της Επιτροπής για διαδικτυακή διεξαγωγή του. 
  Περιφερειακό Πρωτάθλημα Πελοποννήσου 
Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση του επικεφαλής της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Πελοποννήσου 
για διοργάνωση Περιφερειακού Πρωταθλήματος τον Σεπτέμβριο, μετά από επαφές που έγιναν και με 
την αυτοδιοίκηση της Καλαμάτας. 
          

4. Θέματα ΠΣ                                                                                                       
Ενημέρωση ΔΣ για εκκρεμείς υποθέσεις        

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις υποθέσεις που παρέλαβε το νέο ΠΣ και αυτές τις οποίες θα εκδικάσει στην 
πρώτη του συνεδρίαση αυτόν τον μήνα.  
                                                        

5. Θέματα Κανονισμών 
Η ΓΓ ενημέρωσε το ΔΣ ότι εκπονεί αλλαγή στους πάγιους και στο καταστατικό της ΕΟΜ και σύντομα 
θα παρουσιάσει τα προτεινόμενα κείμενα στο ΔΣ. 
 

6. Θέματα Εκπαίδευσης                     Εισηγητής: /Εισηγήτρια:                         
Ενημέρωση από Επιτροπή Εκπαίδευσης 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα θέματα που έχουν τεθεί στην επιτροπή εκπαίδευσης και για το ότι το Τμήμα 
Μαθημάτων θα συντονίσει την επιτροπή και θα φέρει σε προσεχές ΔΣ την εισήγησή της. 
 

7. Θέματα Διάδοσης                       
Εκπρόσωποι σε Σχολεία 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τον κατάλογο που θα σταλεί στο Υπουργείο. 
Ενημέρωση από Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Τσεκμέζογλου ενημέρωσε το ΔΣ για το βασικό θέμα της πρόσφατης 
συνάντησης της επιτροπής, που αφορούσε στο αντίτιμο συνδρομής αγώνα για την Περιφέρεια. 
 Καμπάνια Διάδοσης 
Η ΓΓ ενημέρωσε το ΔΣ ότι αναζητά συνεργασία με διαφημιστική, που θα αναλάβει την καμπάνια και θα 
επανέλθει με εναλλακτική πρόταση. 



 
8. Αιτήματα Σωματείων   Εισηγήτρια: Λ. Μανούση                                                            

Δεν υπήρχαν αιτήματα Σωματείων.  
9. Διάφορα Θέματα  Εισηγήτρια: Λ. Μανούση  

Χωρίς άλλα θέματα το ΔΣ έκλεισε τη συνεδρίαση                                                           
 

 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γεν. 

Γραμματέας 
Ο Ειδικός Γραμματέας  

 
 
 
 

Α. Αθανασιάδης 

 
 
 
 

Ν. Δελημπαλταδάκης  

 
 
 
 

Λ. Μανούση  

 
 
 
 

Α. Φράγκος 

 

Το μέλος Το μέλος Το μέλος   
 
 
 
 
 

Δ. Τσεκμέζογλου 
 

 
 
 
 
 

Ι. Κουμπούρας  

 
 
 
 
 

Χ. Μανούρης 
 

  

 
 
 
 

 
 


