
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ   

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3 της 2/3/2022 
Το ΔΣ συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα διαδικτυακά μέσω webex την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022. 
Απουσίαζε ο κ. Μανούρης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Θέματα Προέδρου 

Απολογισμός 2021 και Ειδικός Απολογισμός 2021  
Εγκρίθηκαν από το ΔΣ και θα σταλούν στη ΓΓΑ. 

Γενική Συνέλευση Απριλίου 
Το ΔΣ συζήτησε τις εκκρεμότητες που αφορούν στη ΓΣ. 

Εθνικές Ομάδες 2022 
Μετά την απόφαση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων να διεξαχθούν αγώνες επιλογής για την 
Εθνική ομάδα Όπεν και το ενδιαφέρον  συμμετοχής από  δύο μόνο ομάδες, η πρώτη φάση 
πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο και η δεύτερη θα γίνει τον Απρίλιο. Το ΔΣ  αποφάσισε τη 
συμμετοχή της χώρας μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Όπεν με την ομάδα που θα 
αναδειχθεί νικήτρια στους αγώνες επιλογής. 
Η ηττημένη ομάδα των αγώνων αυτών θα αποτελεί τη Β’ εθνική ομάδα.  
 Για την εθνική ομάδα των γυναικών αποφασίστηκε να σταλεί ομάδα  αν βρεθεί χορηγός. 
 Θέματα ΓΓΑ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τους καταλόγους που ζήτησε η ΓΓΑ από την ΕΟΜ σχετικά με τα 
αναγνωρισμένα Σωματεία Μέλη. 

Θέματα EBL  
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι αναμένουμε απάντηση από την Πανευρωπαϊκή σε επιστολές της 
ΕΟΜ 

Μεταγραφές Α περίοδος 2022 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την έως τώρα πορεία των αιτήσεων. 
 Πόθεν έσχες μελών ΔΣ 
Ενημερώθηκαν σχετικά και τα μέλη του προηγούμενου ΔΣ Τ. Μαρσώνης και Γ. 
Αλεξανδρόπουλος. 
 Επιτροπές ΕΟΜ, προσθήκη μελών  
Το ΔΣ ενέκρινε τη συμμετοχή του Β. Βρούστη στην επιτροπή Νέων μετά από αίτημά του. 
Επίσης τις αλλαγές στην επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, απ’ όπου αποχώρησαν οι κκ 
Δεστέφανος, Υφαντίδης και Παταβούκας και προστέθηκαν οι κκ Ταπανλής, Παπαεμμανουήλ 
και Μπακλαβάρας. 
Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                               

Εισιτήρια Αγώνων 
Το θέμα θα ξανασυζητηθεί μετά τη ΓΣ και μετά τη μελέτη του απολογισμού και 
προϋπολογισμού από τους Εκπροσώπους των Σωματείων.  

Πληρωμές στο site μέσω πιστωτικής 
Το ΔΣ αποφάσισε να αναζητηθούν άμεσα οι τρόποι γι’ αυτήν την υπηρεσία. 

Αποθήκη ΕΟΜ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για το υλικό και τη διαδικασία που ακολουθείται, ώστε να υπάρχουν 
στην αποθήκη της ΕΟΜ τα υλικά για τις βασικές ανάγκες. 
Θέματα Αγώνων                                                         

Ταυτόχρονο 3ης βαθμίδας – ημερομηνίες, διαπιστώσεις  
Το ΔΣ συζήτησε για τις επόμενες ημερίδες, θέματα ώρας και άλλων αλλαγών και ο κ. 
Τσεκμέζογλου έθεσε αυστηρά το θέμα διασφάλισης των διανομών με αυστηρές έγγραφες 
επιπλήξεις στους υπευθύνους, ακόμη και χρηματικά πρόστιμα. Οι ημερομηνίες για τις 
επόμενες ημερίδες θα επιλεγούν με μελέτη του αγωνιστικού ημερολογίου από τη ΓΓ. 
Αγώνες Ομάδων – τόποι διεξαγωγής, Διαιτητές 
Το ΔΣ αποφάσισε τους τόπους διεξαγωγής και θα αναρτηθούν οι σχετικές προκηρύξεις 



Ταυτόχρονες Μαθητικές Ημερίδες 
Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση της επιτροπής Εκπαίδευσης για τη διεξαγωγή δύο ανεξάρτητων 
ημερίδων.  

Κύπελλο Μαθητών και αθλητών 1-3 
Το ΔΣ ενέκρινε την αρχική προκήρυξη για τον εν λόγω αγώνα προκειμένου να δοθεί η 
ευκαιρία και στους μαθητές της περιόδου της πανδημίας να συμμετάσχουν σε αγώνα 4ης 
βαθμίδος. 
Θέματα Κανονισμών     

Οριστικοποίηση Πάγιων – Πειθαρχικός κανονισμός 
Τροποποίηση / εναρμόνιση καταστατικού ΕΟΜ  

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών σχετικά με τις αλλαγές στα 
προαναφερόμενα και τα τελικά κείμενα θα σταλούν στα Σωματεία για τη ΓΣ. 

Αθλητές με ΑΔ σε ανενεργά Σωματεία        
Το ΔΣ αποφάσισε να ενημερώσει τους εν λόγω αθλητές μετά και την οριστικοποίηση των 
τακτικών της μελών από τη ΓΓΑ, το καλοκαίρι, καθώς και το όλο θέμα διαγραφής Σωματείων 
να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της ΓΣ του Οκτωβρίου. 
Θέματα Διαιτησίας   

Διαδικασία έγκρισης δόκιμου Διαιτητή 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη διαδικασία μέσω της ειδικής πλατφόρμας του site, μέσω της 
οποίας μπορεί κάποιος νέος Διαιτητής να πάρει τον τίτλο του δόκιμου και στη συνέχεια του 
έμπειρου Διαιτητή. 

Σεμινάρια Διαιτητών 
Η ΓΓ ενημέρωσε το ΔΣ για το πλάνο σεμιναρίου Διαιτητών από τον επόμενο Σεπτέμβριο. 
Θέματα Εκπαίδευσης                                          

Σεμινάριο εκπαιδευτών ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι παρών σε όλες τις συναντήσεις του 
σεμιναρίου, για την πορεία του. 

Μαθητές 2022 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από το Τμήμα Μαθημάτων για τις έως τώρα εκδόσεις νέων ΑΔ. 
Θέματα Διάδοσης                        

Συνάντηση εκπροσώπων Σωματείων και Εκπαιδευτών – ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη συνάντηση των εκπροσώπων και τα θέματα/αιτήματα που 
συζητήθηκαν. Παρόμοιες συναντήσεις θα προγραμματισθούν για τη νέα χρονιά συχνότερα, 
ώστε να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και επίλυση προβλημάτων. 

Πρόγραμμα Be active – ενημέρωση από ΓΓ 
Η ΓΓ ενημέρωσε το ΔΣ για την παρουσία της στην εκδήλωση της ΓΓΑ όλων των 
συμμετεχόντων στο εν λόγω πρόγραμμα. 

 Ημερίδα με θέμα Υγεία στα αθλήματα νόησης 
Η ΓΓ θα μεταβεί στην Πάτρα και θα εκπροσωπήσει την ΕΟΜ σε σχετική ομιλία. 

Παρουσία της ΕΟΜ στη συζήτηση της Βουλής για τα πνευματικά αθλήματα 
Για ό,τι χρειαστεί σχετικά με το θέμα, το ΔΣ όρισε υπεύθυνο τον κ. Μανούρη σε συνεργασία 
με τη ΓΓ. 

Διαχείριση FB  
Προκειμένου για την καλύτερη προβολή της ΕΟΜ, μέσω της σελίδας στο FB, αναλαμβάνουν 
να συνεργαστούν σχετικά ο σύμβουλος κ. Κουμπούρας και η υπάλληλος της ΕΟΜ κα 
Μακρή. 

Κοινωνικό έργο της ΕΟΜ με Κωφούς και άτομα με προβλήματα όρασης 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από τη ΓΓ για τις σχετικές δράσεις. 
Αιτήματα Σωματείων  

 ΑΜΙ για πρωτόκολλο covid 
Το ΔΣ αποφάσισε να μην κάνει καμία εξαίρεση για ανεμβολίαστους εκπαιδευτές και θα 
απαντήσει σχετικά στο Σωματείο για το αίτημά του.                                      
Διάφορα Θέματα    

Νέα Πλατφόρμα Συνεδριάσεων     
Το ΔΣ θα συζητήσει το θέμα μόλις λήξει η ισχύουσα συνδρομή με την πλατφόρμα Webex. 
       Πρόγραμμα live score σε Σωματεία   
Το εν λόγω πρόγραμμα έχει παραχωρηθεί από τον κ. Δαρκαδάκη και είναι στη διάθεση των 

Σωματείων. 
       Έγκριση Διαιτητή για ΚΟΜ 



Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι σχετικά αιτήματα αποστέλλονται στην ΚΕΔ, η οποία και αποφασίζει. 
   
 
       

 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γεν. 

Γραμματέας 
Ο Ταμίας Ο Ειδικός 
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Δ.  Δημητρακόπουλος 
 

 
 
 
 

Α. Φράγκος 

Το μέλος Το μέλος Η εκπρόσωπος 
αθλητών 

  

 
 
 
 
 

Δ. Τσεκμέζογλου 
 

 
 
 
 
 

Ι. Κουμπούρας  

 
 
 
 
 

Λ. Μαμιδάκη 

  

                                        
             

     

     
     

 
 
 
 


