
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΣ  ΑΡ.20   
ΤΗΣ 14‐12‐2011 

 
Την  Τετάρτη  14  Δεκεμβρίου  2011  και  ώρα  16:30  ακριβώς  συνήλθε  το  Δ.Σ.  της  ΕΟΜ  κατόπιν 
πρόσκλησης του Προέδρου, σε έκτακτη συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΟΜ οδός Φειδιππίδου 30, 
Αθήνα. 
Παρόντες ο Πρόεδρος κ. Δ.  Χαρλαύτης,  ο  Γενικός  Γραμματέας κ. Π. Μαρσώνης,  ο Ταμίας κ. Αν. 
Φράγκος και οι κ.κ. Δ. Πρωτοπαπάς και Σ. Μπομπολάκης.  
Απόντες, παρόλο που ειδοποιήθηκαν, οι κ. κ. Α. Αθανασιάδης και Π. Κανναβός.  
Παρών ήταν και ο κ. Λ. Ζώτος. 
 
1.Θέματα Προέδρου 
Η σημερινή συνεδρίαση είναι συνέχεια της προηγούμενης και θα συζητηθούν τα θέματα που δεν 
είχαν συζητηθεί στην προηγούμενη. 
Ο Πρόεδρος προτείνει και  αποφασίζεται ομόφωνα να τηρούνται στο εξής πρόχειρα πρακτικά με 
τις αποφάσεις και να υπογράφονται στο τέλος κάθε συνεδρίασης του ΔΣ. 
2. Το περιοδικό της ΕΟΜ 
Ομόφωνα  αποφασίζεται  η  Εκτελεστική  Επιτροπή  να  προχωρήσει  τις  συνεννοήσεις  με  τον  κ. 
Μυριτζή  για  την  έκδοση  του  περιοδικού και  να  δώσει  αποζημιώσεις  στους  δικηγόρους  κ. 
Σακελλαρίδη 200 ευρώ και στον κ. Α. Χαρλαύτη 300 ευρώ για διάφορες γνωματεύσεις τους και 
την ετοιμασία της σύμβασης με τον κ.Μυριτζή. 
3. Θέματα επιτροπής διάδοσης. 
Μετά  την  επιτυχία  της  διαφημιστικής  εκστρατείας  του  Σεπτεμβρίου  ο  Πρόεδρος  προτείνει  και  
αποφασίζεται ομόφωνα να εκφραστούν τα ευχαριστήρια της ΕΟΜ προς τις κυρίες Κλ. Μιχαλάκου 
και  Α.  Μπαμπούλα  και  τον  κο  Λ.  Ζώτο  για  τη  συμβολή  τους   στην  καμπάνια  διάδοσης. 
Αποφασίζεται  επίσης  ομόφωνα  όπως  το  συνολικό  κόστος  της  διαφημιστικής  εκστρατείας  του 
Δεκεμβρίου ανέλθει μέχρι το ποσό των 8000 ευρώ. Αναλυτικά, θα δοθούν για διαφημιστικά σε 
«Μελωδία» δύο χιλιάδες διακόσια (2.200) ευρώ, σε «Σκάι» δύο χιλιάδες εξακόσια , (2.600) ευρώ, 
στο  «Τρομακτικό»  πεντακόσια  (500)  ευρώ,  στο  «Βήμα»  χίλια    (1.600)  ευρώ.  Οι  ημερομηνίες 
ενάρξεως  είναι  για  το  «Τρομακτικό»  από  16/12,  για  το  «Βήμα»  25/12,  για  το  ραδιόφωνο  από 
20/12.  
Για  τα  παραπάνω  θα  γίνει  σχετική  ανακοίνωση  και  θα  διατεθεί  το  στοκ  των  διαφημιστικών 
φυλλαδίων  στα  σωματεία.  Αποφασίζεται  επίσης  να  μοιραστεί  μέρος  των  φυλλαδίων  από  την 
ΕΟΜ και να αναρτηθεί σχετικό έγγραφο στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ με το οποίο να καλούνται τα 
σωματεία να απαντήσουν εντός 5 εργασίμων ημερών. 
4. Τριήμερα Σωματείων 
Το  σωματείο  ΟΑΑ  ζήτησε  να  διοργανώσει  τετραήμερο  αντί  τριημέρου  4ης  βαθμίδας  που 
δικαιούται. Το αίτημα απορρίπτεται όπως και όλων που είχαν στο παρελθόν παρόμοιο αίτημα. Ο 
κ. Αν. Φράγκος υπενθυμίζει στα μέλη του ΔΣ ότι ο υπολογισμός του αριθμού των δικαιουμένων 
3ημέρων 3ης βαθμίδας των σωματείων προβλέπεται ρητά στους Κανονισμούς της ΕΟΜ.  
5. Επιτροπές ΕΟΜ 
Ο Γ.Γ. της ΕΟΜ κ. Π. Μαρσώνης, προτείνει οι επιτροπές να γίνουν, ως προβλέπει το Καταστατικό, 
πιο  ολιγομελείς  και  ευέλικτες  και  να  οριστούν  οι  πρόεδροι  των  επιτροπών  οι  οποίοι  θα 
στελεχώσουν  τις  νέες  επιτροπές,  στην  επόμενη  συνεδρίαση  του  ΔΣ,  που  ορίζεται  για  τις  11‐1‐
2012. 
6. Επιστολή Προκοπίου 
Αναγιγνώσκεται η επιστολή του κ.  Ι. Προκοπίου με την οποία δηλώνει ότι ευχαριστεί, αλλά δεν 
δέχεται  την  οικονομική  βοήθεια  για  τη  συμμετοχή  του,  με  την  κ.  Παπυράκη,  στο  σεμινάριο 
διαιτησίας  που  συμμετείχε.  Ο  κ.  Π.  Μαρσώνης  δηλώνει  ότι  προφορικά  ζήτησε  από  τον  κ. 



Προκοπίου  να  κάνει  ένα  σεμινάριο  στους  διαιτητές,  και  εκείνος  αποδέχτηκε  να  συνεργαστεί. 
Ανέφερε επίσης ότι θα μεταφράσει με την κ. Παπυράκη τις σημειώσεις του σεμιναρίου στο οποίο 
μετείχαν.  Ο  κ.  Προκοπίου  στην  εν  λόγω  επιστολή  του,  μεταξύ  άλλων,  περιγράφει  γενικά  τις 
εμπειρίες του από το σεμινάριο. 
7.Διάφορα  θέματα:  α.  Λειτουργία  γραφείων.  Αποφασίζεται  ομόφωνα  η  προμήθεια  δύο 
ντουλαπών για τα γραφεία της ΕΟΜ. β. Αίτημα αθλητών. Κατόπιν σχετικού αιτήματος των κ.κ. 
Γκουγιάνου, Γεωργίου, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία να δοθεί το ποσόν των 200€ ως οδοιπορικών 
στους Γκουγιάννο Δ.‐Γεωργίου Κ. (100€ έκαστος) του Σωματείου των Ιωαννίνων, για τους αγώνες 
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κατηγοριών στους οποίους συμμετείχαν. γ. Δημοσίευση στον 
ιστοχώρο της ΕΟΜ. Αποφασίζεται ομόφωνα η δημοσίευση στον ιστοχώρο της ΕΟΜ μιας σελίδας 
στην οποία θα αναγράφεται η δραστηριότητα της ΕΟΜ στην ίδρυση νέων σωματείων σε όλη την 
Ελλάδα.  δ.  Τρόπος  αλληλογραφίας.  Αποφασίζεται  όπως  η  αλληλογραφία  της  ΕΟΜ  μέσω 
Διαδικτύου γίνεται στις νέες διευθύνσεις που όρισε η υπηρεσία και δοθούν οδηγίες με έγγραφη 
ανακοίνωση  για  τον  ορθό  τρόπο  επικοινωνίας.  ε.  Εκτύπωση  μονόφυλλων  και  φακέλων. 
Εγκρίνεται  δαπάνη  ύψους  553,50  ευρώ  για  εκτύπωση  100.000  τεμαχίων  μονόφυλλων 
αποτελεσμάτων και 1082,40 ευρώ για εκτύπωση 40.000 τεμαχίων φακέλων από την μειοδότη του 
σχετικού διαγωνισμού Μπαξάς ΑΕ. στ) Αποφασίζεται όπως ανατεθεί στον υπάλληλο της ΕΟΜ κ. 
Μηλιτσόπουλο να αναλάβει να συγκεντρώσει προβλήματα εκτελέσεως με το σκοπό να εκδοθούν  
σε βιβλίο. 
 
   


