
Πρακτικά συνεδρίασης αριθ. 10/09-07-2008

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
αριθ. 10/ της 9ης Ιουλίου 2008

      Την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008 και ώρα 17.00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου,

το  ΔΣ  της  ΕΟΜ  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  στα  γραφεία  της  ΕΟΜ,  οδός

Φειδιππίδου 30, Αθήνα.

Παρόντες:  ο  Πρόεδρος  Ι.  Κούμενος,  η  Γεν.  Γραμματέας  Α.  Καραμανλή,  η

αντιπρόεδρος Λ. Αναστασιάδου, η Ταμίας Ν. Παπαδάκη και τα μέλη Σ. Βαλσαμάς, Κ.

Γιαννάς  και Α. Αθανασιάδης. Επίσης παρόντες χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν οι: Δημ.

Ναθαναήλ και Σταύρος Μπομπολάκης

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών

Επικυρώθηκαν τα πρακτικά υπ’ αριθμ.9/11-6-08.

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου

Ο  Πρόεδρος  ενημέρωσε  τα  μέλη  για  τη  συνάντηση  που  είχε  με  τον  Ι.

Μηλιτσόπουλο  και  παρόντες  το  δικηγόρο  του  και  τους  Ντάλια  Παπαδάκη  και  Νίκο

Καραμανλή.

Στη συνάντηση αποφασίστηκε από κοινού να σταματήσουν τα δικαστήρια και

να κλείσουν όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Επίσης μετά από

συζήτηση προτάθηκε να υπάρξει συνάντηση-επικοινωνία με τον τ. Πρόεδρο της ΕΟΜ

κ. Σπ. Κουτρούμπα, ώστε να ενημερωθεί για την απόφαση του ΔΣ και τις προθέσεις

του. Σε περίπτωση που ο πρώην Πρόεδρος δεν επιθυμεί να συμπορευθεί με την ΕΟΜ

θα αναλάβει μόνος του την όποια συνέχιση των αντιδικιών.

Επίσης ο Πρόεδρος αντάλλαξε απόψεις με τα μέλη του Συμβουλίου σχετικά με

την πορεία των Εθνικών Ομάδων ΟΠΕΝ και Γυναικών στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες

στο Πω της Γαλλίας. Συζητήθηκε διεξοδικά η εμφάνιση των ομάδων μας και τα μέλη

του ΔΣ εξέφρασαν έντονο προβληματισμό για το σύστημα διεξαγωγής της  selection

αλλά και τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς της ΕΟΜ.

ΘΕΜΑ 3ο: Ταμειακή ενημέρωση

Η Ταμίας κ. Ν. Παπαδάκη ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι τα οικονομικά της

Ομοσπονδίας πάνε καλά και ότι στον απολογισμό που έγινε μέχρι 30-5-08 φαίνεται

ότι τα έξοδα της Ομοσπονδίας έχουν ύφεση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Υπάρχουν στο ταμείο περίπου 40.000€ αλλά η ΕΟΜ αναμένεται να εισπράξει άλλες

24.000€ από Σωματεία και επιχορήγηση του ΕΟΤ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έκτακτη επιχορήγηση ΓΓΑ (ενημέρωση)
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι έχουν υποβληθεί στη ΓΓΑ όλα τα

απαραίτητα χαρτιά και αναμένεται η έγκριση του Υπουργού αθλητισμού κ. Ιωαννίδη,
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που  είναι  και  το  πιο  κρίσιμο  στοιχείο.  Επίσης  αναφέρθηκε  ότι  αν  δεν  εγκριθεί  η

έκτακτη επιχορήγηση της ΓΓΑ και δεν βρεθεί άλλη επιχορήγηση, θα χρειαστεί τα μέλη

των εθνικών αποστολών να επωμιστούν τα έξοδα τους. Η κ. Καραμανλή πρότεινε σε

οποιαδήποτε περίπτωση να αποσταλούν 3 ομάδες, αφού το γεγονός είναι ιστορικής

σημασίας,  και η Ομοσπονδία να πληρώσει οπωσδήποτε τα δικαιώματα συμμετοχής.

Ο κ. Γιαννάς πρότεινε  να πληρώσουν  τα έξοδα τους όσοι έχουν οικονομική  άνεση

ώστε να μπορέσει η ΕΟΜ να συνδράμει τους υπόλοιπους. Συμφωνήθηκε να ενταθούν

οι προσπάθειες για να βρεθεί χορηγός.

ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός αρχηγών Εθνικών Ομάδων

Αρχηγός της Εθνικής ομάδας Νέων ορίζεται  η κ. Άννα Καραμανλή και επειδή

αναμένονται  απαντήσεις  για τις άλλες κατηγορίες  εξουσιοδοτείται  να τους ορίσει η

Εκτελεστική.

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός προπονητών Νέων και Γυναικών

Προκρίνεται  από  τις  αιτήσεις  ενδιαφέροντος  που  μας  στάλθηκαν   σαν

προπονητής  Νέων  η  αθλήτρια  Συρακοπούλου  Χριστίνα.  Στην  Εθνική  Γυναικών,

ομόφωνα αποφασίστηκε να  παραμείνει προπονητής ο Ι. Μηλιτσόπουλος, μέχρι τους

αγώνες του Πεκίνου.

ΘΕΜΑ  7ο:  Αποστολή  ζεύγους  στο  Παν.  Νέων  και  αποδοχή  σχετικής

επιχορήγησης

Ομόφωνα γίνεται δεκτή η επιχορήγηση από την Παντεχνική των 2 αεροπορικών

εισιτηρίων αξίας 1100€ για την αποστολή ενός ζεύγους Νέων, Κ. Κοντομήτρος – Κ.

Δοξιάδης στο Πανευρωπαϊκό Νέων στη Βαρσοβία στις 15 Ιουλίου.

ΘΕΜΑ 8ο: Περιφερειακό πρωτάθλημα Αιγαίου 

Αναφέρθηκαν  από  τον  κ.  Ζώτο  τα  παράπονα  που  υποβλήθηκαν  για  το

αγωνιστικό  μέρος  της  διοργάνωσης  (αλλαγή  προκήρυξης  –  λίγοι  γύροι  σε  αγώνα

ομάδων (4) ) και αποφασίσθηκε να παραπεμφθεί το θέμα στις αρμόδιες επιτροπές.

Μετά  την  εισήγηση  των  Επιτροπών  να  απαντηθούν  οι  επιστολές  των

παραπονούμενων.

ΘΕΜΑ 9ο: Επιστολή Δ.Σ. (ΑΜΙ)

Αναβλήθηκε η συζήτηση αυτού του θέματος.

ΘΕΜΑ 10ο: Αιτήματα Σωματείων ΧΟΜ
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Εγκρίνεται  το  αίτημα  του  ΧΟΜ  για  μεταφορά  του  3ημέρου  του  στην

ημερομηνία 3-5 Οκτωβρίου, λόγω του Φεστιβάλ Ελληνικά νησιά κατά την 31/8 – 7/9.

ΘΕΜΑ 11ο: Επιστροφή Εθν. Ομάδας Οπεν από Pau

Εγκρίνεται η πραγματοποιηθείσα  επιστροφή της Εθν. Ομάδας Όπεν νωρίτερα

της προγραμματισμένης ημερομηνίας, λόγω του ότι δεν κατάφερε να προκριθεί στον

2ο γύρο των Πανευρωπαϊκών αγώνων, γιατί ήταν οικονομικά συμφερότερη για την

ΕΟΜ. Θα επιστραφούν τα χρήματα του Ξενοδοχείου, όπως και η αναλογία τροφείων

για  τις  ημέρες  αυτές  που  συνολικά  είναι  περισσότερα  από  τα  χρήματα  που

καταβλήθηκαν για τα εισιτήρια επιστροφής.

ΘΕΜΑ 12ο: Αποτελέσματα Pau

Τo Δ.Σ. αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των Εθνικών μας ομάδων στο Pau της

Γαλλίας  τα  οποία  κάθε  άλλο  παρά  καλά  ήταν  και  μετά  από  διεξοδική  συζήτηση

αποφασίσθηκε  να  γίνει  πρόταση  στις  αρμόδιες  επιτροπές  για  αλλαγή  του  τρόπου

επιλογής και συγκρότησης των Εθνικών μας ομάδων.

ΘΕΜΑ 13Ο: Εξουσιοδότηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Εξουσιοδοτείται  η Εκτελεστική Επιτροπή να αντιμετωπίσει με αποφάσεις της,

όσα θέματα προκύψουν κατά τον μήνα Αύγουστο και μέχρι το πρώτο Δ.Σ. που θα

γίνει τον μήνα Σεπτέμβριο. Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο κ.

Ι.  Κούμενο,  την  Αντιπρόεδρο  κ.  Λ.  Αναστασιάδου  και  την  Γεν.  Γραμματέα  Α.

Καραμανλή. Αν το θέμα είναι οικονομικής φύσεως θα συμμετέχει και η Ταμίας κ. Ν.

Παπαδάκη.

ΘΕΜΑ 14Ο: Πανελλήνιο μαθητικό Πρωτάθλημα περιόδου 2007-2008

Το Παν. Μαθητικό Πρωτάθλημα περιόδου 2007-2008 που έγινε στον ΟΛΠ είχε

ζημία λόγω της μειωμένης συμμετοχής ζευγών. Εγκρίνεται επιχορήγηση 300€ προς

τον ΟΑΜΠΕΙ ο οποίος είχε αναλάβει τη διοργάνωσή του.

       Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη    Η  Γεν.
Γραμματέας

           

Ιωάννης Κούμενος   Λ. Αναστασιάδου              Άννα Καραμανλή

                                            Ν. Παπαδάκη

     Σ. Βαλσαμάς
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   Κ. Γιαννάς

        Α. Αθανασιάδης
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