
ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΥΠ.ΑΡΙΘ 2  

Της 17ης Ιανουαρίου 2011 

Τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 16:30  συνήλθε το Δ.Σ. της ΕΟΜ, σε έκτακτη 
συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΟΜ οδός Φειδιππίδου 30, Αθήνα. 

Παρόντες: Ο Αντιπρόεδρος κ. Αθανασιάδης ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου λόγω 

απουσίας του Προέδρου, ο Γεν. Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Α. Φράγκος και τα μέλη 

Σ. Μπομπολάκης, Π. Κανναβός, Δ. Πρωτοπαπάς. Απών: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δ. Χαρλαύτης 

λόγω πένθους. 

Παρών επίσης ο διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 

Θέμα 1ον Επικύρωση Πρακτικών. Επικυρώθηκαν τα πρακτικά των συνεδριάσεων 
αριθ.15/01-12-2010 και 16/20-12-2010. 

Θέμα 3ον Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων 2012. Κατόπιν ενεργειών της 
ορισθείσας επιτροπής έγινε αντιπρόταση από το Πόρτο Καρράς, σαφώς καλύτερη από την 
προηγουμένη, η οποία όμως χρήζει περαιτέρω διαπραγμάτευσης. 
Στο συμβούλιο προσήλθε ο κ. Καμίνης Ιωάννης, εκπρόσωπος της creative marketing 
communications, ο οποίος μελέτησε τη σύμβαση που έχει προτείνει η EBL και εξήγησε ότι 
πρέπει να διευκρινιστεί από την EBL ο τρόπος που θα γίνουν οι χορηγίες. Συμφωνήθηκε 
να συντάξει ο κ. Καμίνης ένα κείμενο για να διευκρινιστούν οι όποιες απορίες. Έγινε εκτενής 
συζήτηση για τον τρόπο διαχείρισης των χορηγιών. 
Μετά από μερικές υποδείξεις που έγιναν, συμφωνήθηκε ομόφωνα να σταλεί το κείμενο όπως 
το συνέταξε ο κ. Καμίνης και αφού λάβουμε την απάντηση της EBL, να ξαναμιλήσουμε μαζί 
του με βάση τα νέα δεδομένα. 

Θέμα 4ον .Απονομές κυπέλλων σε Παν. Πρωταθλήματα - Θέμα 7ον. Βυζαντινό 
Φεστιβάλ Μπριτζ – Θέμα 9ο Αναβάθμιση σέρβερ – αγορά σκάνερ  ΕΟΜ - Θέμα 8ον. 
Χωρητικότητα αιθουσών Σωματείων. Συζητήθηκαν χωρίς να ληφθούν αποφάσεις. 

Θέμα 5ον. Ταυτόχρονα τουρνουά 5ης βαθμίδας. Ο Γ.Γ. ενημέρωσε το συμβούλιο ότι 
μετά από απόφαση της Γ.Σ. του ΟΠΑΦ η διαχείριση ανήκει πλέον στην αποκλειστική ευθύνη 
της ΕΟΜ και διαχειριστές θα είναι δυο μόνο διαιτητές, οι κ.κ. Κηπουρός Ν. και Μεσθενέας Γ. 
Οι διανομές θα παράγονται και θα στέλνονται από την ΕΟΜ. Από την Δευτέρα 31/1/2011 θα 
αλλάξουν όλοι οι κωδικοί. 
Ο κ. Μπομπολάκης ανέφερε ότι χρειάζεται προσοχή και σοβαρότητα και ότι πρέπει να 
γραφτούν οδηγίες προς όλους. Αποφασίστηκε ομόφωνα να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. 
Αποφασίστηκε επίσης να εκφραστούν  οι ευχαριστίες της ΕΟΜ προς τον ΟΠΑΦ για τη δωρεάν 
προσφορά του προγράμματος των ταυτόχρονων στην ΕΟΜ. 

Θέμα 6ον. Τόποι τέλεσης τελικών Παν. Πρωτ. Ζευγών – Διορισμός διαιτητών 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όλοι οι τελικοί του πρωταθλήματος Ζευγών 2011 να διεξαχθούν στην 
Αττική.  Το αίτημα του ΟΑΜΘ για διεξαγωγή του τελικού της όπεν στη Θεσσαλονίκη 
απορρίφθηκε μετά από εισήγηση της επιτροπής αγώνων, η οποία πρότεινε να διεξαχθεί στη 
Θεσσαλονίκη ο τελικός των Μάστερς. Οι διαιτητές θα οριστούν από την ΚΕΔ όπως 
προβλέπουν οι κανονισμοί.  

Θέμα 10ον. Μεταγραφές. Αποφασίστηκε ότι για κάθε μεταγραφή το παράβολο θα είναι 30 
ευρώ με όλες τις προβλεπόμενες εκπτώσεις. 



Θέμα 11ον. Αγωγή κας Πολίτου - εκπροσώπηση. Εγκρίνεται το ποσό της αμοιβής του 
δικηγόρου Ι. Βούλτση που θα εκπροσωπήσει την ΕΟΜ στην εκδίκαση της υπόθεσης και η 
οποία ανέρχεται σε 1250 ευρώ καθαρά.  

Θέμα 12ον. Τροποποίηση Καταστατικού – αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ. Ο κ. 
Πρωτοπαπάς πρότεινε να τροποποιηθεί το καταστατικό σχετικά με την εκλογή των 
αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή και στην επόμενη τακτική 
Γενική Συνέλευση θα υποβληθεί η σχετική πρόταση.  

Θέμα 13ον. Περιφ. Βορείου Ελλάδος κατηγ. 1-9. Ο κ. Πρωτοπαπάς, που συμμετείχε 
στον αγώνα αυτόν, ανέφερε κάποιες δυσλειτουργίες της διαιτησίας στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος 1-9. Το θέμα παραπέμφθηκε στην ΚΕΔ. 

Θέμα 14ον. Μαθήματα στην Τρίπολη. Ο Γ.Γ. ενημέρωσε το συμβούλιο για την πορεία των 
μαθημάτων στην Τρίπολη, που γίνονται από την δασκάλα της ΕΟΜ κα Συρακοπούλου Χ. 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως δοθεί αμοιβή στη δασκάλα για όλη τη σειρά μαθημάτων 60 
ευρώ ανά μαθητή και μέχρι 25 μαθητές. Επίσης θα καταβληθούν τα οδοιπορικά. Η φιλοξενία 
δεν θα βαρύνει την ΕΟΜ.  

Θέμα 15ον. Θέματα προσωπικού.  Ο Γ.Γ. ανέφερε μερικά θέματα για την εύρυθμη 
λειτουργία της γραμματείας. Ο κ. Κανναβός πρότεινε να ξανασυζητηθεί το θέμα παρόντος και 
του προέδρου. Αποφασίστηκε να ξανασυζητηθεί το θέμα.  

Στο σημείο αυτό προσέρχεται το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. κα Μιχαλάκου. 

Θέμα 16ον. Αιτήματα Σωματείων.  Το αίτημα του ΟΑΜ Καλαμάτας για διεξαγωγή 
τριημέρου στις 18 Φεβρουαρίου απορρίφθηκε ομόφωνα, μετά από εισήγηση της αρμόδιας 
επιτροπής, σύμφωνα με προηγούμενη εισήγηση της επιτροπής αγώνων που επικυρώθηκε με 
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΜ της συνεδρίασης υπ. αριθ. 2/8-2-2009 και εφόσον ο ΟΑΜΚ δεν 
δικαιούται τέτοιο τριήμερο. 

Θέμα 17ον. Διάφορα θέματα.  Στο σημείο αυτό έλαβε τον λόγο η κα Μιχαλάκου, 
αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ και ζήτησε να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες των επιτροπών 
διάδοσης και προβολής. Δεν ελήφθη απόφαση.  
Αποφασίζεται ομόφωνα να ανανεωθεί η σύμβαση υποστήριξης του φωτοτυπικού 
μηχανήματος με τον προμηθευτή ΑΜΙΤΕΛ ΑΕ για ένα έτος.  

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η Συνεδρίαση.  

 

Ο Αντιπρόεδρος                                Τα Μέλη                                     Ο Γεν. Γραμματέας 

Εκτελών χρέη Προέδρου 

 Α. Αθανασιάδης                                Α. Φράγκος                                    Π. Μαρσώνης           

                                           Σ. Μπομπολάκης 

                                                       Π. Κανναβός     

                                                        Δ.Πρωτοπαπάς                                            



 
 
 
 
 
 
 


