
   . .  .  .  12ΠΡΑΚΤΙ ΚΟΤΑΚΤΙ ΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙ ΑΣΗΣ Δ Σ ΥΠ ΑΡΙ Θ
 7Της ης Ι ουλίου   2011

  7   2011   16:30   . .   ,     Την Πέμπτη Ιουλί ου και ώρα συνήλθε το Δ Σ της ΕΟΜ σε έκτακτη συνεδρί αση στα 
     30, .γραφεί α της ΕΟΜ οδός Φει δι ππί δου Αθήνα
:      .  ,   .   .  ,    .Παρόντες ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Δ Χαρλαύτης ο Γεν Γραμματέας Π Μαρσώνης ο Ταμί ας Αν  

,     .      .  ,  .  .Φράγκος ο Ει δι κός ΓραμματέαςΔ Πρωτοπαπάς και ταμέλη Στ Μπομπολάκης Π Κανναβός    
       .  .Παρών επί σης οΔι ευθυντής γραφεί ων της ΕΟΜΛ Ζώτος

 1Θέμα  ον    .     .Θέματα Προέδρου Υπόθεση αγωγής Αγγελι κής Πολί του   Ο   Πρόεδρος αναφέρθηκε στην 
         ,    .  υπόθεση και δι άβασε τι ς γνωματεύσει ς πέντε δι κηγόρων επί του θέματος οι οποί ες επι συνάπτονται Οι  

            .απόψει ς τους συγκλί νουν στο ναυποβάλει η ΕΟΜ έφεση επί της πρωτόδι κης απόφασης
        Εκφράζονται επι φυλάξει ς γι α το αν κι νδυνεύουν να προσβληθούν αναδρομι κά    ,  αποφάσει ς του ΔΣ σε 

      .περί πτωση που η ΕΟΜ χάσει στο Εφετεί ο
                Ο Πρόεδρος επι σημαί νει ότι η απόφαση του Πρωτοδι κεί ου δεν λέει ποι ός θα ορί σει την κα Πολί του σαν 

  .μέλος τουΔΣ
 .             Ο κ Μπομπολάκης εκφράζει δι άφορους προβληματι σμούς γι ατο αποτέλεσμα τυχόν εφέσεως όπως και τι ς 

.  συνέπει ες        .Προτεί νει το θέμα νασυζητηθεί στη Γενι κή Συνέλευση  

.Φράγκος       1999,     2001.   Ο Αθλητι κός νόμος εί ναι του το Σύνταγμα αναθεωρήθηκε το Αν ο νομοθέτης 
            .      ήθελε να βάλει κάποι ους από το άλλο φύλο θα όρι ζε ακρι βώς το ποσοστό Ο νομοθέτης δεν μπορούσε να 

    2001,        ,    γνωρί ζει την αναθεώρηση του με την οποί α μπορεί να ακυρώνεται η ποσόστωση εγώδεν πι στεύω 
 .     ,   .           σε αυτήν Κατά την γνώμη μου ο κ Καραμανλής λέει ότι εί ναι προσβλητέες ότι δηλαδή και να τις 

     ,            .προσβάλουν δεν εί ναι σί γουρο το αποτέλεσμα άλλωστε το ίδι ομπορεί να γί νει και από την άλλη πλευρά  
  .      .          .Τόσο η κ Πολί του όσο και ο κ Αθανασι άδης αν θέλουν να αξι οποι ηθούν υπάρχουν και άλλοι τρόποι  

    Προτεί νωνα γί νει έφεση         και να καλυφθούν τα δι καστι κά έξοδα και των δύο.    Οι θέσει ς που παί ρνουμε 
      .εί ναι κατά θεσμών και όχι κατά ανθρώπων

.Κανναβός              .       ;Αν δεν γί νει έφεση μέσα σε ένα μήνα θα μπει η κα Πολί του Με ποι ο τρόπο θα γί νει αυτό  
    .Κάποι οι λένε με Γενι κή Συνέλευση

Μαρσώνης.               ,   Αν η κα Πολί του εί χε να προτεί νει κάτι ουσι αστι κό γι α να γί νει μέλος τουΔΣ πι στεύετε ότι  
        ;δεν θα το εί χε κάνει ήδη ο δι κηγόρος της         ,    Μόλι ς εί χε εκδοθεί η απόφαση του δι καστηρί ου θα μας την 
              εί χε στεί λει μαζί με τις παραπομπές στους σχετι κούς νόμους και άρθρα και βάσει αυτών θα 

.         επι χει ρηματολογούσε Γι α να μην λένε τί ποτα εί ναι φανερό ότι      ,     απλά δεν έχουν κάτι το μόνο που υπάρχει  
           .     εί ναι η απόφαση του δι καστηρί ου που δεν μπορούν όμως να την υλοποι ήσουν Μόνο ί σως με Γενι κή 

.Συνέλευση
.Φράγκος        .     ,      Αν δεν γί νει έφεση μπορεί ο κ Αθανασι άδης να κάνει τρι τανακοπή οπότε και τότε δεν θα 

 .έχουμε τελεσι δι κί α
.Πρόεδρος            ,    Κατόπι ν όλων αυτών προτεί νωνα γί νει μυστι κή ψηφοφορί α με δυο προτάσει ς ναι να γί νει  

,      .έφεση όχι να μην γί νει έφεση

    ,       .  Στην μυστι κήψηφοφορί απου ακολούθησε αποφασί στηκε κατάπλει οψηφί ανα γί νει έφεση
         .   Ακολούθησε συζήτηση γι α την εξεύρεση δι κηγόρου στην οποί α προτάθηκαν δι άφοροι Ο Πρόεδρος 

         .       . .   πρότει νε να μην συνεχι στεί η συνεργασί α με τον ο κ Βούλτση ενώανέφερε ότι οι κ κ Καραμανλής και  
     .Λακουμέντας αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση

     ,    Από τις υποψηφι ότητες των δι κηγόρων Πεγι άδη Βούλτση και Σακελλαρί δη   αποφασί στηκε τελι κά να 
      .   ,  ανατεθεί η υποβολή έφεσης στον δι κηγόρο κ Κώστα Σακελλαρί δη   ,ως πι ο οι κονομι κή    με καθαρή αμοι βή 

300     .  ευρώσυν τα έξοδά τους .
               Στη συνέχει αο Πρόεδρος ζήτησε να υποβάλουν όλοι οι Πρόεδροι των επι τροπών αναφορά με την πρόοδο 
    .         ,   που έχουν κάνει μέχρι τώρα Ανακοί νωσε επί σης ότι παράγγει λε έπι πλα του γραφεί ου του όπως καρέκλα 
   ,     και γραφεί ο ενός υπαλλήλου που θα επι βαρύνουν οι κονομι κά   .τον ίδι ο



,  ,     EBL      Ανέφερε τέλος την πρόταση της γι α παράλληλη δι οργάνωση του Πανευρωπαϊ κού Πρωταθλήματος 
 2012.    .Νέων Αποφασί στηκε να ζητηθούν λεπτομέρει ες
 2Θέμα  ον     2012Πανευρωπαϊ κό Πρωτάθλημα  .  O .       κ Κανναβός αναφέρθηκε στη σύμβαση με το 

     .  Ξενοδοχεί οπου θαφι λοξενήσει τους αγώνες
 3Θέμα  ον     .Πανευρωπαϊ κό Πρωτάθλημα Νέων       .        Ο κ Φράγκος ανέφερε ότι όλες οι λεπτομέρει ες έχουν 

             .  ,    ρυθμι στεί γι α τη συμμετοχή της ομάδας μας και ότι εγκρί θηκε η άδει α του Μι χ Σοφι ού ο οποί ος θα 
        .μεταβεί κανονι κάστη Βουλγαρί αμαζί με την υπόλοι πη αποστολή

 4Θέμα  ον    .Βαλκανι κό Κύπελλο    .         Ο κ Μπομπολάκης ανέφερε ότι υπάρχει πρόσκληση από την τουρκι κή 
    3     ,       ομοσπονδί α γι α τη φι λοξενί α ζευγαρι ών γι α το Βαλκανι κό κύπελλο που θα γί νει στη Μερσί να της 

  .           Τουρκί ας το Σεπτέμβρι ο Αποφασί στηκε να σταλεί η ομάδα που πρώτευσε στο Πανελλήνι ο Πρωτάθλημα 
 2011,            .  του συμπληρωμένη με ένα ζευγάρι σύμφωνα με την κατάταξη των βαθμών προεθνι κής Σε 

        ,        .  περί πτωση που δεν μπορεί ναπάει η ομάδα αυτή θα γί νει πρόσκληση ενδι αφέροντος γι αάλλα ζευγάρι α
 5Θέμα  ον     Ασφάλει α αστι κού κινδύνου  .  .         Ο κ Ζώτος ανέφερε ότι βρί σκεται σε επαφές στην προσπάθει α 

  .βελτί ωσης των όρων
 6Θέμα  ον      .Πανευρωπαι κοί αγώνες Πόζναν Πολωνί ας    .        Ο κ Κανναβός ενημέρωσε τοΔΣ ότι στο Πόζναν 

    συναντήθηκε με τους κκ Aubry  και Harris          και ότι το επί πεδο των αγώνων ήταν ανεβασμένο και η 
 .δι οργάνωση καλή

 7Θέμα  ον     / .  Μαθήματασε Πάντειο Πολυτεχνείο        .Αναβλήθηκε η συζήτηση γι ατην επόμενη συνεδρί αση
 8Θέμα  ον       .  Θέματα επι τροπής δι άδοσης και μαθημάτων   .      Ο κ Μπομπολάκης ανέφερε ότι έγι νε μι α 

       .       συνάντηση της επι τροπής και ενημερώθηκε σχετι κά η κ Μπαμπούλα η οποί α θα συμμετάσχει στην 
  .            επι τροπή σαν μέλος Πρότει νε δε η επι τροπή δημοσί ων σχέσεων να συνεδρι άσει το συντομότερο δυνατό 

          .  και να γί νει προσπάθει αναπέσει το κόστος της δι αφημι στι κής καμπάνι ας
 .     Ο κ Πρωτοπαπάς ζητά να μπει     στην επι τροπή προβολής    .   .και ο κ Ιγνάτι ος Σουβατζής  

 9    –  Θέμα ονΠανελλήνι απρωταθλήματα Περι φερει ακόμαθητι κό
1.-       4Αποφασί στηκε ομόφωνα η έγκρι ση δι εξαγωγής ης   βαθμί δας Μαθητι κού Περι φερει ακού 

  .         Πρωταθλήματος Κεντρι κής Ελλάδος Τα δι και ώματα συμμετοχής των μαθητών που μένουν εκτός 
 Λάρι σας θα    .επι βαρύνουν την ΕΟΜ

2.-  Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του Διασυλλογικού πρωταθλήματος 2011  μετατίθενται για το τριήμερο 
21 έως 23 Οκτωβρίου 2011. Τα εσωτερικά πρωταθλήματα των Σωματείων ΟΑΑ και ΑΕΠΜΑ που ήταν 
προγραμματισμένα  τις  ημερομηνίες  αυτές  μετατίθενται  αντίστοιχα  στις  ημερομηνίες  14  έως  16 
Οκτωβρίου 2011.  

 10Θέμα  ον    Αι τήματα Σ ωματεί ων  
1.-              .   Εγκρί νεται το αί τημα της Λάρι σας γι α να δι αι τητεύσει ο επί σημος δι αι τητής της ΕΟΜ Δ Τόγι ας το 

  .Περι φερει ακόΚεντρι κής Ελλάδος
2.-           .  Εγκρί νεται το αί τημα του ΣΛΑΜ γι ατην χορήγηση ενός σετ δι ανομών
3.-         10  bidding-boxes.     Εγκρί νεται το αί τημα του Ι ΟΘ γι α την παροχή τραπεζι ών Το αί τημα γι α τσόχες 

,        .απορρί πτεται δι ότι τσόχες χορηγούνται μόνον σε νέασωματεί α
         .Στο σημεί οαυτό και ελλεί ψει άλλων θεμάτων λύεται η συνεδρί αση

ΘΕΜΑ 11  ον   Διάφορα θέματα  
Λογ.  Όψεως  ΕΤΕ.  Ο  Ταμίας  κος  Α.  Φράγκος   ενημερώνει  το  Δ.Σ.  ότι  ο  λογ/σμος  όψεως   της 
Ομοσπονδίας  011  08048056900  της  Εθνικής  Τράπεζας  εξακολουθεί  να  είναι  δεσμευμένος 
Υποβλήθηκε στην Εθνική  Τράπεζα αίτημα για  άνοιγμα του λογαριασμού και  η  γνωμάτευση του 
δικαστικού τμήματος της τράπεζας  ήταν να υποβάλλεται μηνιαία κατάσταση με τις υποχρεώσεις της 
Ομοσπονδίας για την έγκριση αυτών των ποσών από την Τράπεζα. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 
της Ομοσπονδίας μας μέχρι 31 Ιουλίου 2011 είναι:
   



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΟΜ ΕΩΣ 30/06/11

1 ΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.817,18
2 ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.611,41

3 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 2011
      2.805,7
1

4 SCRIPTA EΠE (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) 1.139,55

5 ΜΠΟΝΕΛΗ ΑΙΜ. (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ)
         861,0
0

6 CΗΑRΤΙS ΑΕ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ)
      2.000,0
0

ΣΥΝΟΛΟ 15.234,85

Η παραπάνω κατάσταση θα υποβληθεί στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, κατάστημα Σταδίου. 

                   ΟΠρόεδρος                                                     .   ΟΓεν Γραμματέας
 

             ΧαρλαύτηςΔι ογένης                                         Μαρσώνης Παναγι ώτης
 
 

                                                    ΤαΜέλη

                                              ΦράγκοςΑναστάσι ος

                                        ΠρωτοπαπάςΔημήτρι ος

                                        Κανναβός Παναγι ώτης

                                        Μπομπολάκης Σταύρος


