
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΥΠ. ΑΡΙΘ. 15 
της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 

 
Την Τετάρτη 27 Ιουλίου 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. 
Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκονται οι κ.κ. Δ. Μπάλλας και Φ. Σκουλαρίκης. 
 
Θέμα 1ον και 2ον Θέματα Προέδρου - Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.  
O Πρόεδρος έδωσε αμέσως τον λόγο στον Διεθνή διαιτητή κ. Δ. Μπάλλα. 
Μπάλλας. Μελετήσαμε τον ήδη κατατεθειμένο προϋπολογισμό, μπορέσαμε να τον 
περικόψουμε καταλήγοντας στις 430.000 για το Πόρτο Καρράς έναντι 573.000. 
Οι εντυπώσεις που αποκομίσαμε από την επίσκεψή μας στο ΣΕΦ (Στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας) είναι πολύ ικανοποιητικές και εκτιμώ ότι θα έχουμε πολλαπλά οφέλη αν 
διοργανώσουμε το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα εκεί. Υπολογίζω ότι θα έχουμε 
οικονομία 50.000 πλέον του αρχικού προϋπολογισμού που είχε κάνει ο κ. Κανναβός. 
Σκουλαρίκης. Όπως έχει μέχρι τώρα το σχέδιο της συμφωνίας με το Πόρτο Καρράς δεν 
είναι δυνατόν να εκτελεστεί εκεί το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 
Καταλήγουν και οι δυο ότι το ποσό που πρέπει να καταβάλει η ΕΟΜ αν δεν βρει άλλους 
χορηγούς είναι πάνω από 200.000 ευρώ. 
Αθανασιάδης. Οι διαφορές αυτές προκύπτουν υπό την προϋπόθεση ότι το Πόρτο 
Καρράς θα συμφωνήσει σε αυτά που του είχαμε ήδη προτείνει; Μη ξεχνάτε ότι το 
Πόρτο Καρράς αρνήθηκε να συζητήσει τις νέες προτάσεις μας και μας έδωσε περιθώριο 
έως τις 31/8/2011 να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτές που έχει δεχτεί από το Μάρτιο 
2011.  
Μπάλλας. Το ΣΕΦ έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αναλύοντας τα 
πλεονεκτήματα τονίζει ότι δεν θα έχουμε έξοδα μετακινήσεων και διαμονής του 
ελληνικού προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί. Ακόμα έχουμε περισσότερες 
πιθανότητες εξεύρεσης χορηγών. Τα έξοδα για τις εθνικές ομάδες θα είναι λιγότερα. 
Πρέπει να διερευνήσουμε αν τα ξενοδοχεία θα μας δώσουν δωρεάν δωμάτια ή και 
άλλα οφέλη. Επιπροσθέτως αν δεν γίνει δεκτή η αλλαγή τόπου τέλεσης των αγώνων θα 
έχουν αναλάβει και την ευθύνη της τυχόν μη ανάληψης αυτών από εμάς. 
Πρόεδρος. Ζητήσαμε από την ΓΓΑ το ΣΕΦ και για τα τρία πρωταθλήματα που 
απομένουν για το τρέχον έτος. 
Αναφέρει ότι προβληματίζεται για την εξεύρεση των χρημάτων και λέει ότι σε σχετική 
ερώτηση προς τον κ. Έιντι αν θα γίνει το 2012 το πρωτάθλημα «Ελληνικά Νησιά» η 
απάντηση ήταν καταφατική. 
Κανναβός. Και εγώ του πρότεινα αν είναι δυνατόν να μην γίνει το 2012 το 
Πρωτάθλημα «Ελληνικά Νησιά» αλλά το απέρριψε. 



Πρόεδρος. Έχουμε ρητή υπόσχεση του κ. Έιντι ότι σε περίπτωση που τελικά 
αποσυρθούμε από την ανάληψη της τέλεσης των Πανευρωπαϊκών αγώνων θα 
πληρώσει όλες τις ποινικές ρήτρες οι οποίες μέχρι 31/12/2011 είναι 45.000 ευρώ. Από 
αυτά έχουμε ήδη καταβάλει, βάσει του συμφωνητικού τις 15.000. 
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ομόφωνα ότι το Πόρτο Καρράς τελείωσε σαν επιλογή 
για τη διοργάνωση των Πανευρωπαϊκών 2012 και ότι όλες οι προσπάθειες στρέφονται 
πλέον στη διεξαγωγή τους στο ΣΕΦ. 
Αθανασιάδης. Είπαμε στην ΓΣ ότι στην χειρότερη περίπτωση θα χάσουμε 50.000 ευρώ 
και η ΓΣ μας έδωσε εντολή να προχωρήσουμε. Άρα αν θέλουμε να αποχωρήσουμε θα 
πρέπει να έχουμε απόφαση της ΓΣ. 
Θα αναφέρουμε ότι με βάση τον προϋπολογισμό που μας έκαναν μας λείπουν 300.000 
κατ’ άλλον προϋπολογισμό 200.000. Δεν υπάρχουν χορηγοί, αλλά και με το ΣΕΦ δεν 
λύνονται τα προβλήματά μας. Πιστεύω όμως ότι στο ΣΕΦ θα ήταν δυνατόν να 
διοργανώσουμε ένα εντυπωσιακό παράλληλο τουρνουά από το οποίο θα μπορούσαμε 
να εξοικονομήσουμε αρκετά χρήματα. 
Εκτιμώ ότι είναι δυνατόν να γίνει στο ΣΕΦ. 
Μπομπολάκης. Αν αποφασίσουμε να πάμε στο ΣΕΦ πρέπει να πάρουμε πρώτα άδεια 
από την EBL. 
Αθανασιάδης. Πρέπει να κάνουμε μια επιστολή στην EBL και να λέμε ότι έχουμε 
δυσκολίες με το Πόρτο Καρράς, ώστε να τους προετοιμάσουμε για το ΣΕΦ. 
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί η επιστολή αυτή. 
Ζώτος. Βάσει του πρόχειρου προϋπολογισμού που έχει γίνει για το ΣΕΦ μας λείπουν 
ακόμα 200.000 ευρώ τα οποία αν δεν βρεθεί άλλος χορηγός εκτός του κ. Ειντι θα 
πρέπει να βάλει η ΕΟΜ. Όμως όλα δείχνουν ότι η ΕΟΜ του χρόνου δεν θα πάρει 
καθόλου επιχορήγηση και θα έχει και η ίδια οικονομικό πρόβλημα. Εξάλλου λόγω της 
προσφυγής της κας Πολίτου ο λογαριασμός της ΕΟΜ στην τράπεζα είναι παγωμένος 
και μπορούμε να παίρνουμε χρήματα μόνο με μηνιαία κατάσταση που εγκρίνεται από 
το Δικαστικό τους τμήμα.  
Κανναβός. Η επιβάρυνση που θα έχουμε στο ΣΕΦ από το προσωπικό υπολογίζεται σε 
50.000 συν 20.000 για το φαγητό τους. Εκτιμώ ότι τα κέρδη από το παράπλευρο θα 
ξεπεράσουν τις 30.000. 
Πρόεδρος. Πρέπει να επισκεφτούμε πάλι το ΣΕΦ και τους αρμόδιους Υπουργούς. 
Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση για τα μέχρι τώρα πεπραγμένα αυτών που έχουν 
δραστηριοποιηθεί μέχρι τώρα για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και την 
ακολουθητέα πολιτική έναντι αυτών που είχαν αναλάβει κάποιο έργο. 

Θέμα 3ον Έγκριση αποφάσεων οικονομικής επιτροπής. Ο κ. Φράγκος 
εισηγήθηκε τις αποφάσεις τις οικονομικής επιτροπής που ήταν οι ακόλουθες. 

1. Τα μέλη της  επιτροπής άνοιξαν τους κλειστούς φακέλους των 
προσφορών για την εκτύπωση των διαφημιστικών φυλλαδίων της ΕΟΜ για τη 
διαφημιστική εκστρατεία του φθινοπώρου 2011. Η επιτροπή ομόφωνα επέλεξε 
την εταιρία SKY PRINTING για την εκτύπωση των διαφημιστικών φυλλαδίων 
2011 με συνολική τιμή 2.495,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για 150.000 διαφημιστικά 
φυλλάδια.  



2. Υποβλήθηκε από την υπάλληλο της ΕΟΜ Α. Μπαμπούλα 
προϋπολογισμός για τη συμμετοχή της ΕΟΜ στην έκθεση Metropolitan EXPO 
2011 (επισυνάπτεται). Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης εγκρίθηκε το συνολικό 
ποσό των 2000 ευρώ για τα έξοδα συμμετοχής στην έκθεση. Τα ποσά 
περιγράφονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο αναμορφωμένο 
προϋπολογισμό.  
3. Αποφασίστηκε η παραγγελία εκατό (100) μπλουζών τύπου POLO για να 
μοιραστούν ως δώρα και έπαθλα στην έκθεση Metropolitan EXPO 2011 και 
εξετάστηκαν οι σχετικές προσφορές. Ομόφωνα επιλέχτηκε η εταιρία Α. και Δ. 
Καραγιάννης ΕΠΕ  με τιμή 7,95 ευρώ ανά μπλούζα.  

Οι αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δ.Σ. 

Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα δαπάνη έως 400 ευρώ συν ΦΠΑ για τηλεοπτική εμφάνιση 
του εκπροσώπου του υπό ίδρυση ομίλου στην Λαμία όπως και εκπροσώπου από τον 
ΑΟΜΜ καθώς και 160 ευρώ συν ΦΠΑ για διαφήμιση των μαθημάτων νέων παικτών 
μέσω διαδικτύου στο Σωματείο ΜΣΑΚ της Αίγινας. 

Θέμα 4ον Διάδοση. Ο κ. Μπομπολάκης αναφέρει ότι η επιτροπή Διάδοσης και 
Μαθημάτων αποφάσισε τα μαθήματα σε νέους παίκτες περιόδου 2011-12 θα 
ξεκινήσουν από 10 έως 15 Οκτωβρίου σε όλα τα Σωματεία. Στο επόμενο συμβούλιο 
πρέπει να κατατεθεί το πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός της διαφημιστικής 
εκστρατείας τον οποίο θα καταρτίσει η επιτροπή  Δημοσίων Σχέσεων, Χορηγιών και 
Προβολής. 

Θέμα 5ον Τακτική Γενική Συνέλευση 22/10/2011. Το θέμα θα συζητηθεί στο 
προσεχές συμβούλιο. 

Θέμα 6ον Εθνικές ομάδες. Ο κ. Αθανασιάδης προτείνει διάφορους τρόπους για την 
συγκρότηση εθνικών ομάδων. Επισυνάπτονται σχετικές προτάσεις. 
Μπομπολάκης. Τα τελευταία χρόνια το σύστημα επιλογής κατά ζεύγη έχει αποτύχει. 
Στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο είχε αποφασιστεί σύστημα επιλογής με 
ομάδες. Αποφασίζεται η απόφαση για το σύστημα επιλογής Εθνικών ομάδων να 
παρθεί σε επόμενο συμβούλιο 

Θέμα 7ον Διάφορα Θέματα. Ο κ. Φράγκος προτείνει να γίνει αγωγή κατά της 
Βουλγαρικής αεροπορικής εταιρείας για τα εισιτήρια των Θεσσαλονικέων της Εθνικής 
Νέων δεδομένου ότι καθυστέρησε κατά πολύ η πτήση τους προς Βάρνα με αποτέλεσμα 
να καθυστερήσει για όλα τα μέλη της ομάδας η πτήση προς Αθήνα και οι 
Θεσσαλονικείς να χάσουν την ανταπόκρισή τους προς Θεσσαλονίκη. Το θέμα θα 
ξανασυζητηθεί σε επόμενο συμβούλιο.  
Σε αυτό το σημείο ελλείψει άλλων θεμάτων λύεται η συνεδρίαση. 
 
Επόμενο συμβούλιο ορίζεται στις 29 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30. 
 
        Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη                                         Ο Γεν. Γραμματέας 
         Δ. Χαρλαύτης              Α. Αθανασιάδης                                 Π. Μαρσώνης              
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