
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΥΠ. ΑΡΙΘ. 5 
       Της 2ας Μαρτίου 2011 

 

Την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011  και ώρα 16:30 συνήλθε το Δ.Σ.  της ΕΟΜ, σε  τακτική 
συνεδρίαση  στα  γραφεία  της  ΕΟΜ  οδός  Φειδιππίδου  30,  Αθήνα. 
Παρόντες: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Δ. Χαρλαύτης, ο Αντιπρόεδρος Αλ. Αθανασιάδης, ο 
Γεν.  Γραμματέας  Π.  Μαρσώνης,  ο  Ταμίας  Αν.  Φράγκος,  ο  Ειδικός  Γραμματέας  Δ. 
Πρωτοπαπάς και τα μέλη Στ. Μπομπολάκης, Π. Κανναβός. 

Παρών επίσης ο Διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 

Θέμα 1ον Επικύρωση πρακτικών. Επικυρώθηκε το πρακτικό υπ. αριθ. 4/9‐2‐2011. 
Θέμα 2ον Θέματα Προέδρου. 

α) Ο Πρόεδρος  έδωσε εξηγήσεις σε θέματα που έθιγε η κα Κλαίρη Μιχαλάκου σε 
επιστολή της που απηύθυνε στα μέλη του Δ.Σ. Η κα Μιχαλάκου, αναπληρωματικό 
μέλος του Δ.Σ., η οποία ήταν παρούσα είχε κατ' ιδίαν συζήτηση με τον Πρόεδρο και 
κατόπιν  αυτής  αποχώρησε.  Σε  ερώτηση  μέλους  του  Δ.Σ.  αν  θα  κοινοποιήσει  την 
επιστολή της στα Σωματεία, όπως έγραφε σ' αυτήν, η κα Μιχαλάκου είπε ότι δεν θα 
την κοινοποιήσει. 

β)  Ο  Πρόεδρος,  ενόψει  της  Γ.Σ., κοινοποίησε  μια  επιστολή  που  του  είχε 
στείλει προσωπικά ο Αντιπρόεδρος κ.  Αθανασιάδης και αναφερόταν σε οικονομικά 
θέματα του προηγούμενου Δ.Σ., στο οποίο ήταν Ταμίας.  Ο κ. Μπομπολάκης είπε ότι 
το  προηγούμενο  συμβούλιο  ήταν 4μελές,  επωμίστηκε  το  βάρος  της  διάδοσης,  με 
μεγάλη επιτυχία, όπως και  το ξεκίνημα της χειμερινής χρονιάς, με αποτέλεσμα να 
γίνουν κάποιες προχειρότητες. 

γ)  Ο  Πρόεδρος  αναφέρθηκε  σε  διάφορα  φορολογικά  θέματα.  Ο  Αντιπρόεδρος 
ενημέρωσε  για  προηγούμενες  ενέργειες  που  έχουν  γίνει  και  αποφασίστηκε  να 
συνεχιστούν οι ενέργειες για οριστική επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων. 

Θέμα  3ον  Πανευρωπαϊκό  πρωτάθλημα.  Η  συζήτηση  για  το  Πανευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα θα γίνει στο προσεχές συμβούλιο της 11ης Μαρτίου 2011. 

Θέμα  4ον  Τροποποίηση  καταστατικού.  Αποφασίστηκε  οι  όποιες  αλλαγές  να 
προταθούν σε επόμενη Γ.Σ. 

Θέμα 5ον Τροποποίηση κανονισμών. Έγινε εκτενής συζήτηση επί των κανονισμών 
που  προτείνονται  από  την  αρμόδια  επιτροπή,  όπως  και  των  αλλαγών  που 
προτείνονται, καθώς και των διατάξεων του κανονισμού διαιτησίας. Αποφασίστηκε 
να σταλούν στα Σωματεία τα κείμενα για επεξεργασία και λήψη αποφάσεων από τη 
Γ.Σ. 



Θέμα 6ον Τόποι τέλεσης τελικών Παν. Πρωτ. ομάδων. Αποφασίστηκε ομόφωνα να 
γίνουν: Ο τελικός όπεν στις εγκαταστάσεις του ΟΑΜ‐ΛΕ, του 1‐11 στον ΑΟΤ, του 1‐
9 στον ΑΟΜ και του 1‐6 στον ΟΑΜΚΗ. Οι τόποι τέλεσης των τελικών Β΄ θα οριστούν 
ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών σε αυτούς. 

Θέμα 7ον Έγκριση Απολογισμού. Αναπτύχθηκε διεξοδικά από τον Ταμία κ. Φράγκο. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 

Θέμα  8ον  Έγκριση  αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού.  Ο  κ.  Φράγκος  ανεφέρθη 
διεξοδικά  στην  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού.  Εγκρίθηκε  ομόφωνα  και  θα 
κατατεθεί στην Γ.Σ. προς ψήφιση. 

Θέμα  9ον  Έκθεση  πεπραγμένων.  Εγκρίθηκε  ομόφωνα  η  προτεινόμενη  από  τον 
πρόεδρο έκθεση πεπραγμένων η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό. 

Θέμα  10ον  Ελλάνιος  Ζεύς.  Ο  κ.  Αθανασιάδης  αναφέρθηκε  στην  αμοιβή  του 
δασκάλου κ. Γ. Οικονομόπουλου. Αποφασίστηκε να δοθεί το ποσόν των 1000 ευρώ 
για όλα τη σειρά μαθημάτων στο νέο Σωματείο. 

Θέμα  11ον  Μείωση  ποσού  εφ'  άπαξ  εγγραφής  Σωματείων.  Αποφασίστηκε 
ομόφωνα η μείωση του εφάπαξ ποσού εγγραφής για τα Σωματεία, από 300 σε 100 
ευρώ. 

Θέμα 12ον Φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας. Ο κ. Αθανασιάδης αναφέρθηκε διεξοδικά 
στην διοργάνωση του Φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας 2011. Αποφασίστηκε ομόφωνα 
η  απαλλαγή  των  αλλοδαπών  παικτών  από  τα  δικαιώματα  της  ΕΟΜ  και  η  παροχή 
κάθε υλικοτεχνικής βοήθειας. 

Θέμα  13ον  Επισκευή  κτιρίου.  Ο  κ.  Πρωτοπαπάς  εξήγησε ότι,  κατόπιν  έρευνάς 
του, οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  πολύ  ικανοποιητικές  και  τις  αποδέχτηκε  η 
τριμελής επιτροπή χωρίς να γίνει διαγωνισμός. Ο κ. Φράγκος τόνισε ότι συμφωνεί 
υπό την προϋπόθεση ότι η δαπάνη δεν θα υπερβεί την προϋπολογισθείσα. 

Θέμα  14ον  Διάφορα  θέματα.  Α)  Για  την  απόκτηση  εμπειρίας  διαιτητών  της 
περιφέρειας σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα, αποφασίστηκε η χρησιμοποίησή τους 
ως  βοηθών  διαιτητών  στους  τελικούς  του  πανελληνίου  πρωταθλήματος  ομάδων 
στις  18,19,20/3/2011,  και  εφ'  όσον  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον.  Εκτός  της 
προβλεπομένης αμοιβής ορίστηκαν 50 ευρώ ως οδοιπορικά. 

Β)  Αποφασίζεται  η  επαναφορά  του  ποσού  των  δικαιωμάτων  της  ΕΟΜ  για  τα 
πρωταθλήματα 4ης βαθμίδας των Σωματείων στο ύψος του προ του Απριλίου 2010. 
Η απόφαση αυτή θα ισχύσει αναδρομικά από 1/11/2010.   



Γ) εγκρίθηκε η καταβολή της αξίας δυο τιμολογίων αξίας 61,50 ευρώ Α. Κουνάδης – 
Ι.  Χριστόπουλος  ΟΕ  και  123  ευρώ  Γ.Α.  Αλεξόπουλος  που  αφορούν  διαφημιστική 
εκστρατεία 2010του ΠΟΑΜ.  

Δ)  Αποφασίστηκε  να  ζητηθούν  δείγματα  διαφόρων  υλικών  αγώνων  από  Κινέζο 
προμηθευτή.  

Επόμενο συμβούλιο ορίστηκε στις 11 Μαρτίου 2011 ημέρα Παρασκευή. 
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η Συνεδρίαση. 

 

Ο Πρόεδρος                               Τα Μέλη                                       Ο Γεν. Γραμματέας 

  

Δ. Χαρλαύτης                            Α. Αθανασιάδης                                 Τ. Μαρσώνης              

  

                                       Α. Φράγκος 

                                                      

                                        Σ. Μπομπολάκης 

  

                                        Τ. Κανναβός 

 

                                        Δ. Πρωτοπαπάς 

 


