
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΕΟΜ    

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 16/2012 

της  9ης Οκτωβρίου 2012 

Την Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 16:00, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. Δ. Χαρλαύτη 
συνήλθε το Δ.Σ. της ΕΟΜ, σε τακτική συνεδρίασή του στα γραφεία της ΕΟΜ, οδός Φειδιππίδου 
30, Αθήνα. 

Παρόντες άπαντες ήτοι: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Δ. Χαρλαύτης, ο Αντιπρόεδρος Π. Κανναβός, ο Γεν. 
Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Α. Φράγκος, ο Ειδικός Γραμματέας Δ. Πρωτοπαπάς και τα 
μέλη Σ. Μπομπολάκης και Α. Πολίτου. Παρών επίσης ήταν και ο διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. 
Ζώτος. 

 
Θέμα 1.  Θέματα Προέδρου   
Ο Πρόεδρος σημειώνει ότι αυτό είναι η τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. με την παρούσα σύνθεσή 
του και ευχαριστεί όλα τα μέλη για τη συνεργασία τους. 
 
Θέμα 2. Θέματα Σωματείων (Αιτήματα ΙΟΘ, μαθήματα από Καρτάλο, Θρακομακεδόνες, 

Βριλήσσια, ΧΟΜ, Νίκη Πατρών, ΑΜΙ, ΑΣΑΕ)  
Ο Γ.Γ. της ΕΟΜ κ. Π. Μαρσώνης ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ για τα αιτήματα ορισμένων 
σωματείων: 
α) Εγκρίνεται ομόφωνα η παροχή υλικού αγώνων στον ΙΟΘ σύμφωνα με επιστολή του 
(τράπουλες, φάκελοι) 
β) Ο Γ.Γ. κ. Π. Μαρσώνης ενημερώνει το Δ.Σ. ότι στη Δράμα γίνονται μαθήματα αρχαρίων με 25 
μαθητές. 
γ) Για τα μαθήματα σε υπό ίδρυση Σωματείο στους Θρακομακεδόνες εγκρίνεται ποσόν 150 € για 
μοίρασμα φυλλαδίων. 
δ) Κατόπιν σχετικού αιτήματος ορίζεται ο καθηγητής της ΕΟΜ κ. Βιρβιδάκης και η δασκάλα της 
ΕΟΜ κα Κορώνη να προχωρήσουν σε σχετικές ενέργειες για διενέργεια μαθημάτων Μπριτζ στα 
Βριλήσσια Αττικής  
ε) Το αίτημα του ΧΟΜ για τις ημερομηνίες του Περιφερειακού πρωταθλήματος Ανατολικής 
Ελλάδος θα εξεταστεί από το επόμενο Δ.Σ.  
ζ) Δεν εγκρίνεται οικονομική ενίσχυση του ΑΣΑΕ για διαφημιστική εκστρατεία εφόσον στην 
περιφέρεια Αττικής η διαφημιστική εκστρατεία έγινε με δαπάνες της ΕΟΜ. Δεν εγκρίνεται επίσης 
η διοργάνωση στις 19-21 Οκτωβρίου τριήμερου 4ης βαθμίδος από το ίδιο Σωματείο εφόσον το 
αίτημα υποβλήθηκε εκτός της προθεσμίας που προβλέπει ο κανονισμός της ΕΟΜ.  
 
Θέμα 3. Διασυλλογικοί Αγώνες (οργάνωση, ΠΟΑΜ) 
Ο Γ.Γ. κ. Π. Μαρσώνης αναφέρει στα μέλη του ΔΣ ότι στο διασυλλογικό θα καταρριφτεί ρεκόρ 
συμμετοχής με περίπου 130 ομάδες. Επίσης έχουν δρομολογηθεί και θα έχουν τελειώσει στην 
ώρας τους όλες οι εργασίες όπως είναι το καθάρισμα του δαπέδου, η τοποθέτηση των μοκετών, 
τα παραβάν, οι Η/Υ κ.λπ. 
Αναφέρει επίσης αίτημα του ΠΟΑΜ που, παρόλο που σύμφωνα με τους κανονισμούς και την 
προκήρυξη δεν δικαιούται, λόγω μεγάλων οικονομικών εκκρεμοτήτων του, να συμμετάσχει, εν 
τούτοις ζητάει να του επιτραπεί η συμμετοχή.  
Αποφασίζεται ομόφωνα να επιτραπεί να συμμετάσχει στους Διασυλλογικούς εάν ρυθμίσει τις 
οφειλές του, καταβάλλοντας άμεσα την ετήσια συνδρομή του σωματείου, όπως και το ένα 
δέκατο (1/10) των οφειλών. 
 



Θέμα 4. Απονομές Επάθλων (καταγραφή διαδικασίας, ημέρα, ώρα, υπεύθυνος υλικού) 
Διεξάγεται συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ για τον τρόπο και τον χρόνο της απονομής των 
επάθλων των πρωταθλημάτων της ΕΟΜ.  
Αποφασίζεται η απονομή των επάθλων να γίνει το Σάββατο, 13-10-2012 και ώρα 17:30 στην 
αίθουσα διεξαγωγής των διασυλλογικών αγώνων. 
 
Θέμα 5. Διάφορα θέματα (Κύπελλο Ελλάδος, επιστολή σε χορηγό, παραγγελία υλικού στο 

εξωτερικό, λειτουργία γραφείων, παίζοντες διαιτητές, επιστολή Γαρουφαλή, μεταφορές 
υλικού σε κατ’ ανάθεση αγώνες, επιστολή Θεοδώρου). 

 
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος 2012 διεξαχθούν στα 

εντευκτήρια των εξής Σωματείων: 
Η Κατηγορία 1-16  στα εντευκτήρια του ΑΟΤ,  Φιξ & Ζεφύρου 1-3, 175-64 Π. Φάληρο, τηλ. 

210-9408740. 

Η Κατηγορία 1-11 στα εντευκτήρια του ΑΟΜ, Μιχαλακοπούλου 181, 115-27 Αθήνα, τηλ. 
210-7759674-5. 

Η Κατηγορία 1-9 στα εντευκτήρια του ΟΑΜΚΗ, Λ. Κηφισίας 70, 151-25  Μαρούσι, τηλ. 210-
8079917. 

Η Κατηγορία 1-6 στα εντευκτήρια του ΟΑΜ, Ιπποκράτους 6-8, 151 23 Μαρούσι, τηλ. 210-
6855191. 

Τα υπόλοιπα θέματα παραπέμπονται για συζήτηση και αποφάσεις στο επόμενο Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΟΜ. 
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