
ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKTAKTΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 04 

της 30ης Μαρτίου 2013 
 
Τo Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 και ώρα 9:30, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. 
Αλέξανδρου Αθανασιάδη, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το ΔΣ της ΕΟΜ, στα γραφεία 
της ΕΟΜ, Φειδιππίδου 30, Αθήνα. 
Παρόντες: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Αλ. Αθανασιάδης, ο Γ. Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο 
Ταμίας Α. Φράγκος, ο Ειδικός Γραμματέας Ν. Δελημπαλταδάκης και τα μέλη κ.κ. Λ. 
Καραγιαννόπουλος και Λ. Βάθη. Απών: ο Αντιπρόεδρος Π. Κανναβός 
 

1. Θέματα Προέδρου 
Επικυρώνεται ομόφωνα το κείμενο της έκθεσης του Δ.Σ. που θα υποβληθεί στη Τακτική Γεν. 
Συνέλευση της 30/3/2013. 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ αναφέρει στα μέλη ότι τα πράγματα είναι δυσοίωνα από την ΓΓΑ και 
προβλέπει μικρή ή και καμία επιχορήγηση για το 2013. Πάντως, ανάφερε ο Πρόεδρος, η ΕΟΜ 
απέσπασε επαίνους από την ιδιαιτέρα της ΓΓΑ όσον αφορά την τάξη και την «νοικοκυροσύνη» 
της. Στη συνέχεια προσθέτει ότι, μετά από σχετικές επαφές που είχε, πληροφορήθηκε ότι δύο 
ιδιώτες χορηγοί, που έχουν στο παρελθόν βοηθήσει την ΕΟΜ, δεν προβλέπεται να κάνουν 
χορηγία φέτος. 

 
2. Νέα Σωματεία                                                                                           
Αγωνιστικά Δελτία και αναγνώριση υπό ίδρυση Σωματείων. Αποφασίζεται ομόφωνα να μην 
καταβάλουν παράβολο οι αθλητές που θα μεταγραφούν σε σωματεία που βρίσκονται σε 
καθεστώς υπό ίδρυση και θα ενταχθούν κανονικά στη δύναμη της ΕΟΜ μέχρι την περίοδο 
μεταγραφών 2014. .  
 
3. Οικονομικά Θέματα                                                                              

                                  Παραγγελία Φάκελοι, Score sheets. Ο ΓΓ της ΕΟΜ Π. Μαρσώνης ενημερώνει το ΔΣ ότι ήδη έχουν 
παραγγελθεί τράπουλες, 10.000 φάκελοι (κ. Α. Τσεβδού) και score sheets για της ανάγκες των 
σωματείων.  
 
4. Θέματα Αγώνων                                                                       
Αποφασίζεται ομόφωνα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Seniors να ανατεθεί και να διεξαχθεί 
στις εγκαταστάσεις του ΟΑΜ Κηφισιάς και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων να 
ανατεθεί και να διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Αθηναϊκού ΟΜ.  
 
5. Αιτήματα Σωματείων   
ΠΟΑΜ. Αποφασίζεται ομόφωνα να στείλει ο Πατραϊκός ΟΑΜ στην ΕΟΜ έναν κατάλογο με 
παίκτες που έχουν να πολύ λίγες φορές ή και καθόλου τα τελευταία χρόνια και με ευθύνη του ΓΓ 
της ΕΟΜ Π. Μαρσώνη θα επιλεγούν όσοι πληρούν το παραπάνω κριτήριο ώστε να καταβάλουν 
το παράβολο αγωνιστικού δελτίου για το 2013 και μόνον.  
ΑΣΝΒ. Εγκρίνεται ομόφωνα τουρνουά 4ης βαθμίδας του Σωματείου για τις ημερομηνίες 23, 26 
και 27 Ιουλίου 2013.   
ΟΑΜΚΗ. Κατόπιν αιτήματος του ΟΑΜ Κηφισιάς και συνεννόησης με τα σωματεία ΟΠΑ 
Φιλοθέης και ΚΕΔ Αγρινίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως τα τουρνουά των τριών αυτών 
Σωματείων που ήταν προγραμματισμένα για τις ημερομηνίες 12 έως 14 Ιουλίου (το τουρνουά 



του ΟΑΜΚΗ για τις 12 έως 18 Ιουλίου), να μεταφερθούν μια εβδομάδα νωρίτερα στις 
ημερομηνίες 5 έως 7 Ιουλίου (του ΟΑΜΚΗ 5 έως 11 Ιουλίου). Αντίστοιχα μεταφέρεται το 
Περιφερειακό πρωτάθλημα Αττικής και θα διεξαχθεί στις ημερομηνίες 12 έως 14 Ιουλίου.                               

                                                      
6. Διάφορα θέματα 
 Φεστιβάλ Ελληνικά Νησιά. Το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.                                
 

  Επειδή παρήλθε ο χρόνος μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης στις 11:00, 
λύεται η Συνεδρίαση. 

  Πρόεδρος                        Τα Μέλη        Ο Γεν. Γραμματέας 

 
        Αλέξανδρος Αθανασιάδης                 Παναγιώτης Μαρσώνης                                        

Αναστάσιος Φράγκος 

Νίκος Δελημπαλταδάκης 

Λάζαρος Καραγιαννόπουλος 

        Λίλα Βάθη 


