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Την  Παρασκευή  11  Μαρτίου  2011  και  ώρα  17.00  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 Γεν.  Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο 
Ταμίας  Αν.  Φράγκος,  ο  Ειδικός  Γραμματέας  Δ.  Πρωτοπαπάς  και  τα  μέλη  Στ. 
Μπομπολάκης,  Π.  Κανναβός.  Ο  Αντιπρόεδρος  Αλ.  Αθανασιάδης  παρακολούθησε 
όλη την συζήτηση από τηλεφώνου. 
Παρών ο Διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 
Παρούσα επίσης,  κατόπιν αιτήσεως του ΟΠΑΦ, η πρόεδρος του ΟΠΑΦ και πρώην 
Γεν. Γραμματέας της ΕΟΜ κυρία Άννυ Καραμανλή. 
 
Θέμα 1ον Επικύρωση πρακτικών. Επικυρώθηκε το πρακτικό υπ. αριθ. 5/2‐3‐2011. 
 
Θέμα  2ον  Θέματα  Προέδρου.  Ο  Πρόεδρος  αμέσως  έδωσε  τον  λόγο  στον  κ. 
Κανναβό. 
 
Θέμα 3ον Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012. Ο κ. Κανναβός ανέπτυξε διεξοδικά το 
θέμα ανάληψης των Πανευρωπαϊκών αγώνων και κατόπιν διεξοδικής ανάλυσης των 
διαφόρων  παραμέτρων  και  της  διαλογικής  συζήτησης  που  επακολούθησε 
υπολογίστηκε  ότι  το  μέγιστο  έλλειμμα  που  μπορεί  να  προκύψει  για  την  ΕΟΜ,  σε 
περίπτωση που δεν δοθεί καμία άλλη χορηγία πέραν αυτής του κ. Έιντι, είναι 50.000 
ευρώ.  Ακολούθως  ο  Πρόεδρος  ζήτησε  από  ένα  έκαστο  να  τοποθετηθεί.  Όλες  οι 
τοποθετήσεις  των  παρισταμένων  υπήρξαν  θετικές,  ενώ  ο  Αντιπρόεδρος  που 
ρωτήθηκε  τηλεφωνικά  απάντησε  ότι  συμφωνεί  απόλυτα  με  την  εισήγηση  του  κ. 
Κανναβού. Η παρισταμένη κα Καραμανλή επίσης δήλωσε ότι μετά από όσα άκουσε 
δεν βλέπει τον λόγο που θα μπορούσαμε να αρνηθούμε. Αποφασίστηκε ομόφωνα η 
εισήγηση της ανάληψης των Πανευρωπαϊκών αγώνων 2012 προς τη ΓΣ να γίνει από 
τον κ. Φράγκο και αφού λάβουν γνώση άπαντες να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο. Ο κ. 
Πρόεδρος  προσέφερε  300  φιάλες  κρασιού  για  να  χρησιμοποιηθούν  στις  τελετές 
έναρξης και λήξης των αγώνων.  
 
Θέμα  4ον  Σεμινάρια  Μάρτενς.  Ο  κ.  Φράγκος  πρότεινε  να  ζητηθεί  από  τον  κ. 
Μάρτενς  η  άδεια  μαγνητοφώνησης  των  μαθημάτων  του  με  σκοπό  να 
χρησιμοποιηθούν  στο  μέλλον.  Συζητήθηκε  ακόμα  η  δυνατότητα  μαθημάτων  στη 
Θεσσαλονίκη  ή  η  καταβολή  οδοιπορικών σε  ενδιαφερόμενους  να παραστούν  στα 
μαθήματα της Αθήνας. Επισημάνθηκε η επιθυμία να ενημερώνεται η ΕΟΜ έγκαιρα 
για την άφιξη του κ. Μάρτενς ώστε να ανακοινώνεται όσον δυνατόν νωρίτερα στους 
ενδιαφερομένους  και  να  γίνεται  η  κατάλληλη  προετοιμασία.  Αποφασίστηκε  να 
αναρτηθεί  ανακοίνωση  για  την  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  παρακολούθησης  των 
μαθημάτων. Ομόφωνα ανατέθηκε στον κ. Φράγκο η διαχείριση του θέματος. 
 
Θέμα 5ον Διάφορα θέματα.  
Α)  Χρήση  εξοπλισμού  της  ΕΟΜ.  Ο  Γραμματέας  πρότεινε  να  επισημανθεί στα 
Σωματεία ότι  το  ντουπλικάρισμα  των  διανομών  από  τους  υπαλλήλους  της  ΕΟΜ 
γίνεται μόνον κατόπιν αδείας του ιδίου ή του Διευθυντού, δωρεάν και μόνον εντός 



του ωραρίου  εργασίας  τους.  Ο  Πρόεδρος  ζήτησε  να  εκδοθεί  ανακοίνωση  που  να 
απαγορεύει  σε  κάθε  υπάλληλο  να  χρησιμοποιεί  τα  μηχανήματα  και  τα  υλικά  της 
ΕΟΜ χωρίς άδεια του διευθυντού ή του Γραμματέα, εντός ή εκτός ωραρίου. 
Β)  Αίτημα  ΚΟΑΜ.  Αποφασίστηκε  ομόφωνα  η  χορήγηση  του  αιτουμένου  δανείου 
προς  τον  ΚΟΑΜ  για  την  προκαταβολή  στο  ξενοδοχείο  που  θα  φιλοξενήσει  το 
Πρωτάθλημα Δυτικής  Ελλάδος  υπό  την  προϋπόθεση  της  επιστροφής  όλου  του 
ποσού μετά το πέρας της διοργάνωσης. 
Γ)  Πρόταση  ΟΑΜΡ.  Ο  Γραμματέας  ανέφερε  πρόταση  του  ομίλου  της  Ρόδου  περί 
προσθέτου  αμοιβής  των  ομάδων  της  επαρχίας  που  πρωτεύουν  στα  Πανελλήνια 
πρωταθλήματα.  Το συμβούλιο επιφυλάχτηκε να εξετάσει ευμενώς το θέμα και  να 
αποφασίσει σε προσεχή του συνεδρίαση. 
Δ) Αίτημα Ε.  Κατσίπη. Ο  κ. Μπομπολάκης ανέφερε  αίτημα  του κ.  Κατσίπη να  του 
δώσει  η  ΕΟΜ  την  άδεια  να  χρησιμοποιήσει  βιβλία  της  ΕΟΜ  για  την  ηλεκτρονική 
εργασία του. Μετά από εισήγηση του κ. Ζώτου αποφασίστηκε να ζητηθεί η γνώμη 
της επιτροπής διάδοσης. 
Ε)  Τροποποίηση  Καταστατικού.  Επειδή  το  θέμα  αλλαγής  του  καταστατικού 
αποδείχθηκε  πιο  σύνθετο  από  ό,τι  είχε  αρχικά  εκτιμηθεί,  αποφασίστηκε  να  μη 
συζητηθεί  στη  ΓΣ  του  Μαρτίου.  Οι  όποιες  προτάσεις  έχουν  γίνει  ως  τώρα  θα 
κοινοποιηθούν  στα  Σωματεία,  ώστε  να  υπάρχει  αρκετός  χρόνος  για  μελέτη, 
υποβολή  εκ  μέρους  των  προτάσεων  και  λήψη  οριστικών  αποφάσεων  στη  ΓΣ  του 
Οκτωβρίου. 
ΣΤ) Ανάθεση πρωταθλημάτων. Αποφασίστηκε ομόφωνα, όσον αφορά τον Β΄ τελικό 
του  Πανελληνίου  Πρωταθλήματος  Ομάδων,  εάν  γίνει  ένας  τελικός  να  γίνει  στα 
εντευκτήρια  του  ΟΠΑΦ,  ενώ  εάν  απαιτηθεί  και  δεύτερη  αίθουσα  να 
χρησιμοποιηθούν και οι εγκαταστάσεις του ΑΟΜΨ. Για το πρωτάθλημα Αττικής να 
χρησιμοποιηθούν  τα  εντευκτήρια  των  ΑΟΜ  (1‐16),  ΟΑΜΠΕΙ  (1‐11),  ΑΟΜΨ  (1‐9), 
ΟΑΜΚΗ (1‐6).  
 
Επόμενο  συμβούλιο  ορίστηκε  για  την  6η  Απριλίου  2011  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα 
16.30. 
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση.  
Ο Πρόεδρος                               Τα Μέλη                        Ο Γεν. Γραμματέας 
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