
ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Δ.Σ.  ΥΠ.   ΑΡΙΘ. 7 
της 6ης Απριλίου 2011 

 
Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2011 και ώρα 16.30 συνήλθε το ΔΣ της ΕΟΜ, σε τακτική συνεδρίαση στα 
γραφεία της ΕΟΜ οδός Φειδιππίδου 30, Αθήνα. 
Παρόντες άπαντες: 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.  
Τα πρακτικά αριθμός 5/09-02-2011 και 6/11-03-2011 θα επικυρωθούν στο επόμενο συμβούλιο. 

Θέμα 2ον . Θέματα Προέδρου. 
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ για ορισμένα εκκρεμή φορολογικά θέματα. 

Θέμα 3ον . Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2012.   
Ο κ. Κανναβός αναφέρθηκε στη  διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε για τα πρώτα βήματα 
της ανάληψης, υποδεικνύοντας κάποια κατά την γνώμη του  πρόσωπα του χώρου μας που θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν στην όλη προσπάθεια και να τους έχει απασχολήσει  στο παρελθόν το 
αντικείμενο, προσέθεσε δε ότι και ο δικηγόρος που θα συμμετάσχει θα πρέπει να είναι γνώστης των 
πραγμάτων. Στη συνέχεια συστήθηκε επιτροπή με Πρόεδρο τον κ. Κανναβό Π. και μέλη τους κ.κ. 
Μαρσώνη Π., Ζώτο Λ., Γεροντόπουλο Π., και ως δικηγόρο τον κ. Καραμανλή Ν. Η σύνθεση της 
επιτροπής αυτής μπορεί να αλλάξει ή να προστεθούν μέλη μετά την υπογραφή της σύμβασης με 
την EBL. Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος δήλωσε ότι όλες οι αποφάσεις και δη αυτές που αφορούν 
οικονομικά θέματα πρέπει να εγκρίνονται από το Δ.Σ. 
Θέμα 4ον . Έγκριση Μεταγραφών.  
Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση της Επιτροπής Μεταγραφών για όλες οι προτεινόμενες από την 
επιτροπή μεταγραφές.   
Θέμα 5ον . Grand Prix Ο.Α.Α.  
Ο κ. Κανναβός, Πρόεδρος της ΣΜΑΔ, κατέθεσε την εισήγηση της ΣΜΑΔ σχετικά με το Grand Prix 
στον Ο.Α.Α. που διεξήχθη από 11 έως 13 Μαρτίου 2011. Αποφασίστηκε η καταχώρηση του 
φύλλου αγώνα όπως υποβλήθηκε, με διαιτητή τον κ. Δ. Τάσσιο. Ο κ. Κανναβός ως εισηγητής 
απείχε της ψηφοφορίας. Οι διαιτητές του αγώνα Δ. Καλύβας και Δ. Τάσσιος παραπέμπονται στην 
ΚΕΔ. Δεδομένου ότι το άρθρο 2.5.3 παρ. 10 έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 2.5.4 παρ. 3 εδάφια 
β’ και βα’ των Κανονισμών της ΕΟΜ το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή του θέματος 
στην Επιτροπή Κανονισμών για τροποποίηση των παραπάνω άρθρων.  

Θέμα 6ον . Πανευρωπαϊκοί αγώνες 2011 (Πόζναν Πολωνίας).  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Αθανασιάδης, σχετικά με το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει στο 
Πόζναν της Πολωνίας εκπόνησε πρόγραμμα κλιμακωτής επιχορήγησης των συμμετεχόντων 
αναλόγως των επιδόσεων τους.  Το Δ.Σ. επιφυλάχθηκε να απαντήσει. 
Ο κ. Φράγκος πρότεινε το ζεύγος Βρούστη Β. και Δοξιάδη Ν. να πριμοδοτηθεί με την καταβολή 
της συμμετοχής τους στα ζεύγη πρόταση που έγινε ομόφωνα δεκτή.  Ακόμα πρότεινε και την 
αποστολή μιας ομάδας νέων, με την καταβολή μέρους των εξόδων τους. Το συμβούλιο 
επιφυλάχθηκε να αποφασίσει. 

Θέμα 7ον . Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων.  
Ο κ. Φράγκος αναφέρθηκε στην προσφορά του ΟΑΜΚΗ για δωρεάν παραχώρηση του χώρου 
διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Ο κ. Μαρσώνης ανέφερε ότι παρόμοια προσφορά έκανε και ο 
ΟΠΑΦ. Ο κ. Φράγκος εισηγήθηκε ακόμα να γίνει δεξίωση προς τιμή των νέων. Αποφασίστηκε 
ομόφωνα οι αγώνες να διεξαχθούν στα εντευκτήρια του ΟΑΜΚΗ.  Εγκρίθηκε ομόφωνα να δοθούν 
οδοιπορικά στους αθλητές που θα συμμετάσχουν ανάλογα με τα έξοδα που θα κάνει ο καθένας. 



 
Θέμα 8ον . Περιεχόμενο ιστοσελίδων, χειρισμός προγραμμάτων 
Θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.  

Θέμα 9ον. Τόποι τέλεσης Πανελληνίου Πρωταθλήματος Swiss ζευγών.  
Εγκρίθηκαν  ομόφωνα οι χώροι διεξαγωγής ως εξής: ΑΟΤ - κατηγορία όπεν, ΑΟΜ κατηγορία 1 – 
11, ΟΑΜ κατηγορία 1 – 9, ΟΑΜΚΗ κατηγορία 1 – 6.  

Θέμα 10ον. Αιτήματα Σωματείων.  
Αίτημα ΟΑΑ. Εγκρίθηκε το αίτημα του ΟΑΑ για μετατροπή του εσωτερικού του πρωταθλήματος 
σε εκδρομικό τουρνουά στο Πόρτο Ύδρα τις ημερομηνίες 15 έως 17 Ιουλίου. Το αίτημα χορήγησης 
ενός ακόμα τριημέρου απερρίφθη. 

Θέμα 11ον . Διάφορα θέματα.  
α) Αναγνώριση Σωματείου. Αποφασίστηκε ομόφωνα η αναγνώριση του νέου σωματείου στην 
Αίγινα  υπό την επωνυμία “Μορφωτικός Σύλλογος Αιγίνης ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”. 
β) Αμοιβή και έξοδα Μάρτενς. Εγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή αμοιβής και λοιπών εξόδων 
ποσού των 3500 ευρώ στον κ. Κ. Μάρτενς για σεμινάρια που έδωσε από 24 έως 27 Μαρτίου 2011. 
γ) Επικύρωση αποφάσεων της ΚΕΔ. Επικυρώνονται οι αποφάσεις της ΚΕΔ σύμφωνα με το 
πρακτικό της επιτροπής διαιτησίας της 21ης Φεβρουαρίου 2011. 
δ) Μαθήματα σε νέα Σωματεία. Αποφασίστηκε ομόφωνα η χορήγηση από 1000 ευρώ σε έκαστο 
των κ.κ. Παυλινέρη Γιώργο και Καραγιαννόπουλο Λάζαρο για τις σειρές μαθημάτων που κάνουν 
στα νέα Σωματεία της  Αίγινας και Άρτας αντίστοιχα. Εγκρίνεται επίσης ποσό 400 ευρώ στον κ. 
Παυλινέρη για 4 πρόσθετα μαθήματα στο Σωματείο της Αίγινας που θα γίνουν μετά το τέλος της 
πρώτης σειράς.  
ε) Μαθήματα σε ΑΕΙ. Αποφασίστηκε ομόφωνα η χορήγηση αμοιβής 500 ευρώ στον κ. Τσέβη  Αθ. 
για μαθήματα που έκανε στο Πολυτεχνείο Πατρών. 
στ) Προσφορά Χ. Συρακοπούλου. Ομόφωνα αποφασίστηκε η αποστολή ευχαριστήριας επιστολής 
στην κυρία Συρακοπούλου Χρ. για την προσφορά του βιβλίου της. Ανατέθηκε η προώθηση του 
βιβλίου της στην Επιτροπή Διάδοσης και Μαθημάτων. 
ζ) Εργασία Ε. Κατσίπη. Ομόφωνα αποφασίστηκε να αποσταλεί ευχαριστήρια επιστολή στον κ. 
Κατσίπη Ε. και  να γίνει προσπάθεια να υλοποιηθούν οι προτάσεις του από το υπάρχον προσωπικό 
της ΕΟΜ. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό να αποταθούμε στο ίδιο. Το θέμα θα 
ξανασυζητηθεί στο επόμενο Συμβούλιο.  
Αποφασίστηκε η επόμενη τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. να γίνει στις 11 Μαΐου 2011. 
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η Συνεδρίαση.  
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