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Τη  Τετάρτη  8  Ιουνίου  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  κατόπιν 
προσκλήσεως και ο κ. Παν. Γεροντόπουλος. 
Παρών επίσης ο Διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 
Θέμα  1ον  Επικύρωση  πρακτικών. Επικυρώνονται  τα  πρακτικά  των  
συνεδριάσεων  Δ.Σ. αριθ. 8/18‐5‐2011 και 9/23‐5‐2011 
Θέμα  2ον  Θέματα  Προέδρου. Ο  κ.  Πρόεδρος  ανέπτυξε  τους  τρόπους 
αντιμετώπισης διαφόρων οικονομικών προβλημάτων α) για την έκδοση αποδείξεων 
από  τα  Σωματεία  για  κάθε  συμμετέχοντα  στα  τουρνουά  τους  β)  για  την  έκδοση 
νομίμων  παραστατικών  από  τα  Σωματεία  σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  γ)  για  τα 
λογιστικά  των  Πανευρωπαϊκών  αγώνων.  Για  το  α’  και  β’  θα  εκδοθεί  σχετική 
εγκύκλιος.  
Θέμα 3ον Πανευρωπαϊκοί Αγώνες 2012. Ο κ. Κανναβός ανέφερε ότι πρέπει 
να επισκεφτεί το ξενοδοχείο Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική και να επιθεωρήσει τους 
χώρους μια ομάδα αποτελούμενη από τον ίδιο τον κ. Παν. Γεροντόπουλο, το διεθνή 
διαιτητή  κ.  Δ.  Μπάλλα  και  κάποιον  άλλο  ειδικό  στην  διοργάνωση  δεξιώσεων. 
Εγκρίνεται η δαπάνη ομόφωνα. 
Ακολούθως  τον λόγο έλαβε ο κ. Παν.  Γεροντόπουλος που μεταξύ άλλων ανέπτυξε 
τις δυσκολίες και τους κινδύνους που είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε κατά την 
υπογραφή της σύμβασης με το ξενοδοχείο και προχώρησε στην ανάπτυξη λοιπών 
οργανωτικών θεμάτων. 
Ο  κ.  Δ.  Πρωτοπαπάς  ζήτησε  να  εκπονηθεί  νέος  συνολικός  και  αναλυτικός 
προϋπολογισμός από τον κ. Γεροντόπουλο και έγινε αποδεκτό. 
Στην συνέχεια εκφράζεται προβληματισμός για το αναγκαίο ή όχι πρόσληψης από 
τώρα τεχνικού συμβούλου. 
Ο  κ.  Φράγκος  εκφράζει  επιφυλάξεις  για  τον  τρόπο ψηφοφορίας,  παρουσία  ή  όχι 
τρίτων και αναπτύσσει  τους λόγους που θέλει να αναλάβουμε  την διοργάνωση, η 
σπουδαιότερη  δε  παρακαταθήκη  θα  είναι  η  τεχνογνωσία  για  επόμενη  ανάλογη 
διοργάνωση.  Γι  αυτόν  τον  λόγο  κάποιος  πρέπει  να  παρακολουθεί  στενά  και  να 
μαθαίνει. Ο Πρόεδρος απαντά ότι ο τρόπος αυτός ψηφοφορίας έχει γίνει και άλλες 
φορές πρόσφατα και για σοβαρότερα θέματα.  
Ο  κ.  Φράγκος  ανέφερε  ότι  έχει  επανειλημμένως    ζητήσει  να  επιταχύνουμε  τις 
ενέργειες προς  το  Υπουργείο Πολιτισμού  και  της  υπογραφής  της σύμβασης με  το 
ξενοδοχειακό συγκρότημα.  
Γίνεται  δεκτό  ομόφωνα  ότι  ο  διευθυντής  της  οργάνωσης  των  Πανευρωπαϊκών 
αγώνων  2012  υποχρεούται  να  φέρνει  προτάσεις  και  προϋπολογισμό  για  όλα  τα 
σημαντικά θέματα και στη συνέχεια εγκρίνει και αποφασίζει το Δ.Σ.. Θα προβαίνει 
δε  στην  υλοποίηση  αυτών  που  αποφασίστηκαν  και  θα  ενημερώνει  κατά  τακτά 
χρονικά διαστήματα το Συμβούλιο. 
Θέμα 4ον Έγκριση διαφόρων δαπανών. 



α)  Πρόσληψη νέου υπαλλήλου. Μετά από πρόταση  του  κ.  Προέδρου συνεστήθη 
επιτροπή  που  θα  προβεί  στην  επιλογή  βάσει  των  βιογραφικών  που  έχουν 
αποσταλεί  των  καταλληλότερων  για  την  κάλυψη  της  κενής  θέσης.  Πρόεδρος 
ορίστηκε  ο  κ.  Μαρσώνης  και  μέλη  οι  κκ  Αθανασιάδης,  Φράγκος,  Πρωτοπαπάς, 
Ζώτος. 
β)  Πρόσληψη φοροτεχνικού. Η πρόταση πρόσληψης φοροτεχνικού  για  διάστημα 
ενός  έτους,  με  μηνιαία  αμοιβή  απερρίφθη.  Ο  Πρόεδρος  εισηγείται  τη  λήψη 
συμβουλών  από  ειδικό    φοροτεχνικό  για  τα  οικονομικά  θέματα  της  ΕΟΜ,  των 
Σωματείων  και  των  Πανευρωπαϊκών  2012  με  αμοιβή  και  κατά  περίπτωση.  Η 
πρότασή του γίνεται ομόφωνα δεκτή.   
Θέμα 5ον  Εθνικές αποστολές, αποστολή Εθνικής Νέων 2011 
Υποβάλλεται από τον Ταμία κ. Φράγκο και εγκρίνεται ομόφωνα ο προϋπολογισμός  
συμμετοχής  της Εθνικής ομάδας Νέων στο 23o Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 
που  θα  διεξαχθεί  στην  Albena  της  Βουλγαρίας  από  13  Ιουλίου  έως  23  Ιουλίου 
2011.Η Εθνική ομάδα Νέων (κάτω των 26 ετών) που θα συμμετάσχει στους αγώνες, 
θα  αναχωρήσει  την  12η  Ιουλίου  2011  και  θα  επιστρέψουν  την  24η  Ιουλίου  2011. 
Προγραμματίζονται συνολικά 12 διανυκτερεύσεις.  
Ο Προϋπολογισμός μετάβασης  και  συμμετοχής  της  εθνικής ομάδας Νέων στο 23o 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων είναι ο εξής: 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΕΩΝ/ ΑΛΜΠΕΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

Προϋπολογισμός     

Έξοδα μεταφοράς 
Αθήνα‐Σόφια‐Bάρνα‐
Σόφια‐Αθήνα  2041,62  

 

(7 άτομα)

Θεσ/νίκη–Αθήνα‐
Θεσ/νίκη (2 άτομα)  277,28 3032,90 

Δικαιώματα συμμετοχής 

 
Σε Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία   

750,00 

Έξοδα διαμονής 3x12x82 2952,00  

  1x12x53 636,00 3588,00 

Έξοδα διατροφής 
Εμπεριέχονται στο 
ξενοδοχείο     

Scoring   Καλύπτεται  

Ρουχισμός 
Μπλουζάκια με το 
σήμα της ΕΟΜ        400,00 



Pocket money  Παίκτες 6x14x11 924,00  

  Αρχηγός 1x28x11 308,00 1232,00 

     

Διάφορα έξοδα    297,10 

ΣΥΝΟΛΟ   
9300,00 

 

Θέματα 6ον, 7ον, 8ον και 9ον. Δεν συζητήθηκαν 
Θέμα 10ον  Διάφορα θέματα. 
α‐. Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση δαπάνης για την διευθέτηση συγκεκριμένου 
χώρου των γραφείων της ΕΟΜ. 
β‐. Αποφασίστηκε ομόφωνα η χορήγηση χρημάτων για την αγορά νέου υπολογιστή 
στον ΟΑΜΡ και μέχρι του ποσού των 350 ευρώ. 
γ‐.  Αποφασίστηκε  ομόφωνα  η  χρέωση  στην  τιμή  αγοράς  όλων  των  υλικών  που 
δανείζονται  οι  όμιλοι  με  ευθύνη  τους  για  τη  διοργάνωση  αγώνων  και  δεν 
επιστρέφονται. Να εκδοθεί στην ιστοσελίδα μας σχετική ανακοίνωση. 
δ‐. Εγκρίθηκε ομόφωνα η αγορά μικρού ψυγείου για τις ανάγκες των γραφείων της 
ΕΟΜ. Δαπάνη μέχρι 175 ευρώ. 
ε‐. Αποφασίστηκε ομόφωνα η δαπάνη για κοινωνικούς σκοπούς  (στεφάνι  κηδείας 
αθλήτριας) του ποσού των 60 ευρώ. 
στ‐.Αποφασίστηκε  ομόφωνα  να  αποσταλούν  απαντητικές  επιστολές  στους  κκ 
Φερεντίνου και Καραμπλιά σχετικές με τα αιτήματά τους. 
ζ.‐ Εγκρίθηκε καταβολή αμοιβής 1000 ευρώ καθαρά στον Τσέβη Αθ. ο οποίος έκανε 
μαθήματα σε νέους παίκτες στον υπό ίδρυση όμιλο του Αιγίου.  
η‐. Εγκρίθηκε η διεξαγωγή από τον ΚΟΑΜ των αγώνων 4ης βαθμίδος που δικαιούται 
σύμφωνα με αίτημά του. 
θ‐. Λογ. Όψεως ΕΤΕ. Ο Ταμίας κος Α. Φράγκος   ενημερώνει το Δ.Σ. ότι ο λογ/σμος 
όψεως   της Ομοσπονδίας 011 08048056900  της Εθνικής Τράπεζας εξακολουθεί να 
είναι δεσμευμένος λόγω της μη ανανέωσης της νομιμοποίησης λόγω του ότι με την 
από  17/11/2010  αγωγή  της  η  αποτυχούσα  να  εκλεγεί  κ.  Αγγελική  Πολίτου 
προσέβαλε  την  απόφαση  της  εφορευτικής  επιτροπής  των  αρχαιρεσιών  της 
23/10/2010  για  την  εκλογή  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ομοσπονδίας 
ζητώντας να εκλεγεί και η ίδια με βάση την ποσόστωση των φύλων. Η αγωγή αυτή 
συζητήθηκε στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών κατά την δικάσιμο της 20/01/2011 
υπ. αριθμ. πιν. ΗΣ/7 και αναμένεται να εκδοθεί απόφαση. Υποβλήθηκε στην Εθνική 
Τράπεζα αίτημα  για  άνοιγμα  του  λογαριασμού  και  η  γνωμάτευση  του  δικαστικού 
τμήματος  της  τράπεζας    ήταν  να  υποβάλλεται  μηνιαία  κατάσταση  με  τις 
υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας για την έγκριση αυτών των ποσών από την Τράπεζα. 
Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας μας μέχρι 30 Ιουνίου 2011 είναι: 

    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΟΜ ΕΩΣ 30/06/11 
 
1  ΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  3.168,07 Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011



2  ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  5.000,00 Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011
3  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝ. ΟΜΑΔΑΣ 

ΝΕΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ  9.300,00 Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011
(επισυνάπτεται κατάσταση) 

4  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ 
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ 2012 (επισυνάπτεται σύμβαση)     15.000,00 Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

ΣΥΝΟΛΟ  32.468,07

 
Η  παραπάνω  κατάσταση  θα  υποβληθεί  στην  Εθνική  Τράπεζα  Ελλάδος, 
κατάστημα Σταδίου.  

 
Στο σημείο αυτό και ελλείψει άλλων θεμάτων λύεται η συνεδρίαση. 
Επόμενο Συμβούλιο την Τετάρτη 22α Ιουνίου 2011. 
                       
         Ο Πρόεδρος                       Ο Αντιπρόεδρος                                 Ο  Γεν. Γραμματέας 
 
 
 
 
 Χαρλαύτης Διογένης        Αθανασιάδης Αλέξανδρος               Μαρσώνης Παναγιώτης 
                                                
 
 
                                                  Τα Μέλη 
                                         Φράγκος Αναστάσιος 
 
 
 
                                       Πρωτοπαπάς Δημήτριος 
 
 
 
                                       Κανναβός Παναγιώτης 
 
 
 
 
                                       Μπομπολάκης Σταύρος 


