
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 8 της 3/8/2022 
Το ΔΣ συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα διαδικτυακά μέσω webex την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022. 
Απουσίαζαν η κα Μαμιδάκη και ο κ. Δελημπαλταδάκης. Παρόντες επίσης οι Μπέτυ Σταματελάτου,  
Ίγκριντ Λυγινού, Βασίλης Βιρβιδάκης και Μαριάννα Κορώνη. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε την Δευτέρα 
22 Αυγούστου στις 13:00  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Θέματα Προέδρου 

Εθνικές Ομάδες νέων - παίδων 2022 (απολογισμός) - Θέματα EBL 
Ο Πρόεδρος και όλο το ΔΣ συνεχάρησαν τους αρχηγούς της αποστολής και αναφέρθηκε 

και στην επιστολή του νέου Προέδρου της EBL στην κα Λυγινού που δείχνει τις καλές δημόσιες 
σχέσεις. Για τον αγωνιστικό απολογισμό κατέληξε ότι σημασία έχει η εμπειρία, παρόλο που 
για κάποιες ομάδες περιμέναμε καλύτερες θέσεις. Ενημέρωσε επίσης για τη συμμετοχή μας 
στο Παγκόσμιο της Ιταλίας, αλλά και στην Πολωνία, όπου η όποια Ελληνική συμμετοχή και η 
συνδρομή της ΕΟΜ θα συζητηθεί σε επόμενο ΔΣ. Ενημέρωσε επίσης το ΔΣ για την αναφορά 
του κ. Δελημπαλταδάκη σχετικά με την Εθνική όπεν.  

Η κα Λυγινού ενημέρωσε το ΔΣ για τις σχέσεις μας με τους χορηγούς και κάποιες 
δυσκολίες οικονομικές που αντιμετώπισε η αποστολή στο ταξίδι της και αιτήθηκε σε παρόμοιες 
αποστολές να υπάρχει κονδύλι από την ΕΟΜ για τέτοια ζητήματα. Το ΔΣ δεσμεύτηκε ότι το 
ποσό που έχει μείνει από τις χορηγίες παραμένει στο ταμείο της ΕΟΜ για τους U16. Μετέφερε 
επίσης τη συζήτηση με την Πανευρωπαϊκή για τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος Νέων το 
2024 στην Ελλάδα και δεσμεύτηκε για σχετικές χορηγίες. Ο κ. Βιρβιδάκης ενημέρωσε το ΔΣ 
για το τι θα ισχύσει για τη στελέχωση της ομάδας που προκρίθηκε. Η κα Κορώνη ενημέρωσε 
για τις δυσκολίες της αποστολής λόγω covid και δεσμεύτηκε για την έκθεση αρχηγού. 
  
 Θέματα ΓΓΑ – Μητρώο Σωματείων και αγώνες 
Σχετικά με το θέμα αυτό και την παράταση που δόθηκε στα Σωματεία έως τις 17 Αυγούστου 
για το Μητρώο και τη μη διαγραφή των Σωματείων, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι τα 
Σωματεία που δεν είναι εγγεγραμμένα δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες και μένει 
εκκρεμής η απάντηση από τη ΓΓΑ για το αν οι αθλητές τους θα μπορούν να συμμετέχουν. Ο κ. 
Φράγκος σημείωσε ότι η μη διοργάνωση πανελληνίων πρωταθλημάτων έχει φέρει πτώση στη 
συμμετοχή των αθλητών και θα πρέπει να ξεκινήσουν από τον Οκτώβριο. Προτείνει  να 
αποφασιστεί οι αθλητές των μη εγγεγραμμένων Σωματείων να μπορούν να μεταγραφούν χωρίς 
συνδρομή σε εγκεκριμένο Σωματείο με δικαίωμα να επιστρέφουν στο Σωματείο τους με τον 
ίδιο τρόπο μόλις αυτό εγγράφεται στο Μητρώο της ΓΓΑ. Το ΔΣ δεσμεύτηκε να εξετάσει το 
θέμα μετά τις 17 του μήνα, ώστε να βγουν οι σχετικές ανακοινώσεις προς τα Σωματεία. Σήμερα 
υπάρχουν 33 Σωματεία πλήρως εγγεγραμμένα, 12 Σωματεία με εκκρεμότητες και κάποια που 
δεν έχουν υποβάλει ακόμη αίτηση εγγραφής στο Μητρώο. 
 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                               
Οικονομική Διαχείριση – Πορεία εσόδων 
To ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά από τον Ταμία 
Διαχείριση Αθλητικού υλικού 
Το ΔΣ έδωσε έγκριση στο τμήμα Μαθημάτων για την αποστολή δεμάτων σε Σωματεία της 

Περιφέρειας για την παροχή υλικού και την αντικατάσταση παλαιού φθαρμένου. 
 
Προγραμματισμός Διασυλλογικού Πρωταθλήματος 
Ο Ταμίας της ΕΟΜ ενημέρωσε το ΔΣ ότι στις επαφές του με 35 εκπροσώπους Σωματείων όλα 

τα Σωματεία έχουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Πρωτάθλημα. 
 
Πλάνο ενεργειών προβολής και διαφήμισης μέσω social media  



O Ταμίας, εισηγούμενος για το θέμα, ενημέρωσε το ΔΣ για την πρόταση ενός διαφημιστικού 
γραφείου της Bring, να αναλάβει την καμπάνια. Παρουσίασε τη swot ανάλυση με κόστος 
200 ευρώ τον μήνα +ΦΠΑ και 50 ευρώ για κάθε έξτρα διαφήμιση. Για την δημιουργία 
video 100 ευρώ ανά video. To ΔΣ συμφώνησε και ενέκρινε την έναρξη από 1ης 
Σεπτεμβρίου για τρεις μήνες 

 
Εκτύπωση νέων βιβλίων – προσφορές 

Η οικονομική επιτροπή θα εισηγηθεί στην επόμενη συνάντηση 
Συμμετοχή σε Φεστιβάλ Sky Walker 
Εγκρίθηκε η συμμετοχή με κόστος 100 ευρώ + ΦΠΑ 

Ανακαίνιση γραφείων ΕΟΜ 
Η ΓΓ θα ενημερώσει σχετικά την οικονομική επιτροπή 

Αίτημα Εθνικών Διαιτητών 
Εγκρίθηκε το ποσό των 500 ευρώ με συμψηφισμό Διαιτησίας 

Πρόγραμμα για άτομα με προβλήματα όρασης 
Επιστολή ΑΑΑ. Ο κ Κουμπούρας θα επανέλθει με συγκεκριμένο ποσό για την επιδότηση από 
την ΕΟΜ 
Επιβραβεύσεις αθλητών  
Μετά τις επιτυχίες των νέων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ιταλίας  το ΔΣ ενέκρινε για τους 
χρυσούς νικητές Ι. Οικονομόπουλο - Δ. Μπαλόκα ποσό 300 ευρώ ανά αθλητή επιπλέον της 
εγκριθείσας επιδότησης. 
Επίσης εγκρίθηκε ποσό 1000 ευρώ πριμ στον χρυσό νικητή του ατομικού  Π. Σκορδά και τα 
entry fees στους υπόλοιπους της ομάδας U26 και αποφάσισε να ορίσει τους κανόνες για τις 
επιδοτήσεις των διεθνών αποστολών.  
 
 

3. Θέματα Αγώνων  
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 

Σε περίπτωση διοργάνωσης, αποφασίστηκε να διεξαχθεί ένας αγώνας ανά κατηγορία, χωρίς 
διαχωρισμό των Σωματείων σε εθνικές κατηγορίες Α, Β, κλπ  
Η ΓΓ ενημέρωσε ότι προγραμματίζει press conference  το Σάββατο στις 15/10 και θα έχει 
περισσότερες πληροφορίες  σύντομα. 

Εργασιακός Αγώνας –  
Το ΔΣ ενέκρινε τη διοργάνωση για τις 9 Οκτωβρίου στις 10.30 με συνδρομή 
συμμετοχής 10 ευρώ (τα 2 ευρώ στους διοργανωτές) και στην προκήρυξη θα γίνει 
αναφορά ότι επιδοτείται η ΕΟΜ με την αίθουσα. 

  
4. Θέματα Πειθαρχικού 
Επιστολή Αθλητή 
Το ΔΣ συζήτησε την επιστολή  αθλητή και θα προωθηθεί στο ΠΣ 
5. Θέματα Διαιτησίας - ΚΕΔ 
Δεν υπήρξε κάποιο θέμα προς ενημέρωση του ΔΣ 
6. Θέματα Εκπαίδευσης  

Προετοιμασία Καμπάνιας 
Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους 
και τη δημιουργία Μπάνερ για φεστιβάλ και διασυλλογικούς 

                                      
7. Θέματα Διάδοσης                        

Κατάλογος εκπρόσωπων για τα σχολεία 
Το τμήμα μαθημάτων ενημέρωσε ότι ο κατάλογος εστάλη στο ΥΠΕΠΘ και μετά από 
επικοινωνία με το Υπουργείο για το αν μπορεί να συμπληρωθεί με νέους εκπροσώπους 
εν ευθέτω χρόνω, η απάντηση ήταν ότι θα χρειαστεί νέο αίτημα μετά την έγκρισή του. 

 
Διακοπή ΤΑΜΠΛΟΤΕΘ- νέος σύλλογος ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΠΑ 

Το ΔΣ ενέκρινε την εγγραφή του νέου Σωματείου ΚΟΠΑ (Κόσμος Όμιλος Πνευματικών 
Αθλημάτων) ως υπό ίδρυση και την παράδοση του υλικού του ΤΑΜΠΛΟΤΕΘ σε αυτό 

Διακοπή ΕΣΤΙΑ – νέος σύλλογος ΑΟΜΝΣ 
Το ΔΣ αποφάσισε να εγκρίνει την εγγραφή του Σωματείου ως υπό ίδρυση έως να 
συμπληρωθούν οι 20 αιτήσεις – μεταγραφές αθλητών μεμονωμένα, καθώς και το έγγραφο 



διακοπής από την Εστία και τη σχετική παραχώρηση των εντευκτηρίων. Το ΔΣ συζήτησε το 
κατά πόσο το νέο Σωματείο μπορεί να πάρει τόσο τις υποχρεώσεις όσο και τα δικαιώματα του 
παλαιού Σωματείου. Η ΓΓ σημείωσε ότι με ιδιωτικό συμφωνητικό θα πρέπει το νέο Σωματείο 
να αναλάβει τις οικονομικές υποχρεώσεις του παλαιού Σωματείου. Αναμένουμε, μετά από 
επιστολή της ΕΣΤΙΑΣ τις αποφάσεις του ΔΣ του παλαιού Σωματείου για να οριστικοποιηθούν 
οι διαδικασίες για την παραχώρηση του υλικού και την ανάληψη των χρεών 

Διακοπή ΔΗΜΗΤΡΑ – νέος σύλλογος ΔΗΜΗΤΡΑΑΟΜ/ΔΗΜΑΟΜ 
Εγκρίθηκε με την ίδια διαδικασία η έναρξη λειτουργίας του νέου Σωματείου ΔΗΜΑΟΜ  

8. Αιτήματα Σωματείων  
ΕΣΤΙΑ 

Δεν εγκρίθηκε το τριήμερο που ζήτησε  επειδή οι ημερομηνίες του είναι μετά τις 17/8,  που δεν 
ξέρουμε τι μέλλει γενέσθαι με τη ΓΓΑ και τα μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο Σωματεία  

ΔΗΜΗΤΡΑ 
Δεν εγκρίθηκε το τριήμερο που ζήτησε  επειδή οι ημερομηνίες του είναι μετά τις 17/8,  που 

δεν ξέρουμε τι μέλλει γενέσθαι με τη ΓΓΑ και τα μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο 
Σωματεία 

 
ΑΟΜ 

Αιτήθηκε να αναλάβει μόνο του τη διοργάνωση που θα γινόταν μαζί με το Σωματείο ΑΟΜΧ 
το οποίο δεν έχει εγγραφεί στο μητρώο. Αναμένεται η προκήρυξη 

 
ΣΑΜΚΕΑΣ – ΑΟΜΣ 

Δεν εγκρίθηκε για κανένα από τα δύο Σωματεία το αίτημα για ημερίδα 4ης βαθμίδος, καθώς 
δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο. 

9.  Διάφορα Θέματα    
             
   
Ο Πρόεδρος 
      

 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γεν. 

Γραμματέας 
Ο Ταμίας Ο Ειδικός 

Γραμματέας 
 
 
 
 
Α. Αθανασιάδης 

 
 
 
 
Ν. Δελημπαλταδάκης  

 
 
 
 
Λ. Μανούση  

 
 
 
 
Δ.  Δημητρακόπουλος 
 

 
 
 
 
Α. Φράγκος 

Το μέλος Το μέλος Η εκπρόσωπος 
αθλητών 

  

 
 
 
 
 
Δ. Τσεκμέζογλου 
 

 
 
 
 
 
Ι. Κουμπούρας  

 
 
 
 
 
Λ. Μαμιδάκη 

  

                                        
             

     

     
     

 
 
 



 


