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Της 20ης Νοεμβρίου 2010 
 

Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 09:30 κατόπιν επιθυμίας του 
Προέδρου  το Δ.Σ. της ΕΟΜ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στα 
γραφεία της ΕΟΜ οδός Φειδιππίδου 30. Παρόντες άπαντες. 
 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πρακτικά του προηγουμένου Συμβουλίου 
13/03-11-2010.  
 
Θέμα 1ο  Ο πρόεδρος ανέγνωσε επιστολή του αθλητή Φίλιππου 
Καραμανλή σχετικά με ονομασία ομάδας. Κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης αποφασίστηκε ομόφωνα ότι εφεξής στα Πανελλήνια 
πρωταθλήματα θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν όνομα ομάδος μόνο 
ένα από τα ονόματα των παιζόντων αθλητών ή μη παίζοντος αθλητού ή 
όνομα της πόλεως, σε Σωματείο της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 
πλειονότητα των αθλητών της ομάδας. Άλλη ονομασία (π.χ. χορηγού) 
μπορεί να δοθεί μόνο κατόπιν έγκρισης της ΕΟΜ. Η ονομασία ομάδας σε 
αγώνα του εξωτερικού, στα έξοδα της οποίας συμμετέχει η ΕΟΜ, δίνεται 
μόνο κατόπιν έγκρισης της ΕΟΜ και σε κάθε περίπτωση εμπεριέχει το 
όνομα της χώρας.  
 
Θέμα 2ον  Με εισήγηση του Προέδρου αποφασίστηκε ομόφωνα η χρήση 
ενός μόνον μαγνητοφώνου για τη διευκόλυνση του Γεν. Γραμματέα στη 
σύνταξη των πρακτικών. 
 
Θέμα 3ον Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην παρουσία τρίτων στις 
συνεδριάσεις του Δ.Σ. Αποφασίστηκε ομόφωνα να μπορούν να 
παρίστανται οι πρόεδροι των Σωματείων ή εξουσιοδοτημένοι με 
πρακτικό Δ.Σ. του Σωματείου τους εκπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να 
λαμβάνουν τον λόγο κατόπιν αδείας του Προέδρου. 
Τα αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΜ.   
 
Θέμα 4ον  Ο Πρόεδρος αναφέρεται στην επισκευή γραφείων της ΕΟΜ 
και δηλώνει ότι θα συμμετέχει στα έξοδα. Αναμένονται προτάσεις 
μηχανικού που θα συζητηθούν στο επόμενο συμβούλιο της 1ης 
Δεκεμβρίου. Επιπρόσθετα το μέλος του Δ.Σ. Δ. Πρωτοπαπάς 
προσφέρθηκε,  λόγω επαγγέλματος, να βοηθήσει στην προσπάθεια. Η 
πρότασή του εγκρίθηκε ομόφωνα. 
 



Θέμα 5ον  Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ήλθε σε επαφή με τράπεζες για 
προθεσμιακή κατάθεση των χρημάτων της ΕΟΜ και το καλύτερο 
επιτόκιο που βρέθηκε ήταν 3,8%. Αποφασίστηκε να βρεθεί η καλύτερη 
προσφορά και να κατατεθεί ποσό των χρημάτων σε προθεσμιακό 
λογαριασμό. 
 
Θέμα 6ον  Ο Γ. Γραμματέας ενημέρωσε για την πορεία της παραχώρησης 
του λογισμικού για τα ταυτόχρονα από τον ΟΠΑΦ. Αναμένεται η 
απόφαση του ΟΠΑΦ, οπότε και θα ληφθούν  οριστικές αποφάσεις για τα 
ταυτόχρονα. 
Ο κύριος Φράγκος εισηγήθηκε βελτίωση του προγράμματος της ΕΟΜ 
και επεσήμανε ορισμένες παραλείψεις και ατέλειες, (δεν αναγράφονται ο 
προσανατολισμός, ο μοιράζων και οι σχέσεις μανς). 
 
Θέμα 7ον Ψηφίζεται ομόφωνα ότι θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει 
υπολογιστής και πρόσβαση στο Διαδίκτυο για να γίνουν αγώνες σε 
Σωματείο. Στις ημερίδες των ταυτόχρονων το σύστημα για τις διανομές 
θα ανοίγει μετά τις 01:00 ώστε να μπορούν να βλέπουν όλοι τα 
αναλυτικά αποτελέσματα στο Διαδίκτυο. 
 
Θέμα 8ον Μετά από 3 προσφορές που υποβλήθηκαν εγκρίθηκε ομόφωνα 
η αγορά φορητού υπολογιστή αξίας 600 ευρώ για τις ανάγκες των 
γραφείων της ΕΟΜ και ειδικά του υπάλληλου Ι. Μηλιτσόπουλου που 
παραδίνει σεμινάρια σε Σωματεία της ΕΟΜ. 
 
Θέμα 9ον Εγκρίθηκε ομόφωνα να συνεχιστεί η συνεργασία με την κυρία 
Β. Γκλαβάνη με τους ίδιους όρους. 
   
Θέμα 10ον Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση ποσού περίπου 700 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ προς τον ΑΟΜ έναντι κατασκευής εξωτερικού στεγάστρου 
καπνιστών και αφού προσκομιστούν τα αντίστοιχα παραστατικά. Ο 
Πρόεδρος του ΑΟΜ προσφέρθηκε να παραχωρεί δωρεάν αίθουσα του 
Σωματείου για τις προπονήσεις των Νέων. 
 
Θέμα 11ον Εγκρίνονται ομόφωνα οι επιτροπές όπως έχουν στον 
συνημμένο πίνακα. 
 
Θέμα 12ον Σχετικά με το αίτημα της ΣΑΜΟΥ για τις ημερίδες χαμηλών 
κατηγοριών αποφασίστηκε να παραπεμφθεί στην επιτροπή κανονισμών.   
 
Θέμα 13ον Εγκρίθηκε ομόφωνα το αίτημα της Ρόδου για προσθήκη ενός 
ακόμα τριημέρου τετάρτης βαθμίδος στο 2011. 
  



Θέμα 14ον Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το συμβούλιο ότι  πληροφορήθηκε ότι 
εγκρίθηκε σχετική επιστολή μας για παράταση τρίμηνης προθεσμίας για 
να απαντήσουμε στην Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την ανάληψη των 
Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος ομάδων 2012 (το σχετικό έγγραφο δεν 
έχει έρθει ακόμα) και δεσμεύτηκε να συμβουλευτεί νομικούς σχετικά με 
τη σύμβαση που πρότεινε η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Παρουσίασε 
τον προϋπολογισμό της διοργάνωσης αυτής που είχε κάνει ο κ. Κούμενος 
και  πρότεινε να συζητηθεί το θέμα λεπτομερώς σε ειδική συνεδρίαση 
του ΔΣ, όταν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Η πρόταση αυτή έγινε 
ομόφωνα αποδεκτή. 
Το επόμενο Συμβούλιο ορίσθηκε για την 1η Δεκεμβρίου 2010. 
 
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η Συνεδρίαση. 
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