
ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΥΠ.ΑΡΙΘ 15  

Της 1ης Δεκεμβρίου 2010 

 

Την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 16:30  συνήλθε το Δ.Σ. της ΕΟΜ σε τακτική 
συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΟΜ οδός Φειδιππίδου 30. 

Παρόντες: ο Πρόεδρος Δ. Χαρλαύτης, ο Aντιπρόεδρος Α. Αθανασιάδης, ο Γεν. 

Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Α. Φράγκος και  τα μέλη Σ. Μπομπολάκης, Π. 

Κανναβός και Δ. Πρωτοπαπάς. 

Παρών επίσης ο διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος 

Θέμα 1ον  Επικύρωση πρακτικού συνεδρίασης αριθ.14/20‐11‐2010 

Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πρακτικά του προηγουμένου Συμβουλίου 14/20‐11‐2010.  

Θέμα 2ον  Θέματα Προέδρου 
 Σχετικά  με  τη   διοργάνωση  του  Πανευρωπαϊκού  Πρωταθλήματος  Ομάδων  ο 
Πρόεδρος  εισηγήθηκε  τη  δημιουργία  επιτροπής   από  τους  κ.κ.  Κανναβό  Π., 
Μπομπολάκη Σ., Φράγκο Α., Αθανασιάδη Α.  και σύμβουλους  τους κ.κ. Μπάλλα Δ. 
και  Γεροντόπουλο Π.,  καθώς και όποιον άλλον θα έκριναν οι ανωτέρω κατάλληλο 
ώστε να βοηθήσει  το έργο τους. Πρότεινε επίσης να απευθυνθούμε στη Γ.Γ.Α.  και 
στον Ε.Ο.Τ. για οικονομική βοήθεια. 
Ο κ. Πρωτοπαπάς Δ. πρότεινε καταληκτική ημερομηνία για τις παραπάνω ενέργειες 
την 15η Φεβρουαρίου 2011. 
Οι προτάσεις έγιναν ομόφωνα δεκτές. 
Ανακαίνιση  γραφείων.  Ο  Πρόεδρος  ανέλυσε  τους  λόγους  που  επιβάλλουν  την 
ύπαρξη  ιδιαίτερου  γραφείου  του  και  ανέπτυξε  τις  δυο  λύσεις  που  πρότεινε  ο 
μηχανικός κ. Λεωνίδας Στριγκάνης. Η πρώτη είναι κόστους 1900+ΦΠΑ ευρώ, ενώ η 
δεύτερη κόστους 4100+ΦΠΑ ευρώ. Ο Πρόεδρος θα προσφέρει σε κάθε περίπτωση 
το 30%  του ποσού, ενώ θα επιβαρυνθεί και με τα έξοδα επίπλωσης του γραφείου 
του. Για την παρακολούθηση του έργου πρότεινε τους κκ. Μαρσώνη Π., Πρωτοπαπά 
Δ. και Ζώτο Λ. 
Ο  κ.  Πρωτοπαπάς  παρατήρησε  ότι  δεν  υπάρχει  τεχνική  έκθεση  με  λεπτομέρειες 
σχετικά  με  το  τι  ακριβώς  συμπεριλαμβάνει  η  κάθε  μια  από  τις  προτεινόμενες 
λύσεις.  Σαν  μηχανικός  πρότεινε  να  γίνει  δεκτή  η  οικονομικότερη  λύση  και  να 
αναλάβει ο ίδιος τις διαπραγματεύσεις για τα τεχνικά θέματα με τον κατασκευαστή. 
 Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  ζήτησε α) να ζητηθούν εκ νέου στοιχεία από τους ομίλους 
για  τους  χώρους  που  διαθέτουν  και  να  εξεταστούν  η  πυρασφάλεια  και  οι  οδοί 
προσπέλασης. β) να επανεξεταστούν λύσεις για το πρόβλημα του  καπνίσματος, γ) 
να ξανασυζητηθούν τα οικονομικά των διαιτητών, δ) να συνεχιστούν οι επαφές με 
εκπροσώπους  των  Σωματείων  του  κέντρου.  Προς  τούτο  πρότεινε  τη  σύσταση 
επιτροπής από τους κ.κ. Κανναβό Π., Μπομπολάκη Σ. και Φράγκο Α.  



Επιστολές  κας  Κ.  Μιχαλάκου.  Σε  σχετική  ερώτηση  του  κ.  Μαρσώνη  ο  πρόεδρος 
απάντησε  ότι  για  το  θέμα  της  επιστολής  της  κας Μιχαλάκου,  που αναφέρεται  σε 
όσα  έγιναν  στο  ΔΣ  της  15/9/2010,  το  συμβούλιο  είναι  αναρμόδιο.  Η  επιστολή 
βρίσκεται  ήδη  στο  ΠΣ.  Ο  κ.  Κανναβός  είπε  ότι  το  προηγούμενο  συμβούλιο  έχει 
απαλλαγεί  από  την  τελευταία  Γενική  Συνέλευση  και  δεν  είναι  δυνατόν  να 
ανακινείται τέτοιο θέμα. 
 Ο κ. Αθανασιάδης είπε ότι σαν ΔΣ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί, σύμφωνα 
με  το  καταστατικό,   τυχόν  παραπτώματα  μελών  του  ΔΣ  κατά  την  ενάσκηση  των 
καθηκόντων τους  εξετάζονται από τη Γενική Συνέλευση. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο 
θα πρέπει να μας στείλει ένα έγγραφο που να λέει τι πρέπει να γίνει. 
Ο  κ.  Πρωτοπαπάς  είπε  ότι,  αφού  έγινε  Γενική  Συνέλευση  και  απαλλάχθηκε  το 
προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, διοικητικά και οικονομικά, δεν έχει το νέο ΔΣ 
καμία ευθύνη και δεν δέχεται να συζητά θέματα που αφορούν το προηγούμενο. Να 
διαβιβασθεί στο Πειθαρχικό επιστολή με τη γνώμη ότι το θέμα έκλεισε. 
Ο  κ.  Φράγκος  εξέφρασε  την  άποψη  ότι  πρέπει  να  απαντώνται  όλες  οι  επιστολές 
άμεσα. 
Ψηφίζεται ομόφωνα ότι το θέμα έχει κλείσει. Ο κ. Αθανασιάδης Αλ. απουσίαζε από 
την ψηφοφορία αυτοβούλως. 
Στο  σημείο  αυτό  προσήλθε  στην  αίθουσα  η  κυρία  Μιχαλάκου  Κλαίρη, 
αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ. 
Θέμα 6ον Αγωγή της κας Α. Πολίτου.  
Ο Πρόεδρος  αναφέρει  ότι  συμβουλεύτηκε  γνωστή  του  δικηγόρο  και  δηλώνει  ότι, 
βάσει του καταστατικού, θα παραστεί και ο ίδιος στο δικαστήριο κατά την εκδίκαση 
της υπόθεσης. Στη συνέχεια ο κ. Αθανασιάδης ανέφερε τι συνέβη στη ΓΣ σχετικά με 
το  θέμα.  Όταν  ζητήθηκε  από  την  κα  Πολίτου  να  εκλεγούν  γυναίκες  βάσει 
ποσόστωσης,  η  δικαστικός  αποφάνθηκε  συγκεκριμένα  ότι,  σύμφωνα  με  το 
καταστατικό  μας  και  σύμφωνα  με  τον  αθλητικό  νόμο,  πρέπει  να  εκλεγούν 
τουλάχιστον 20% άτομα του ενός φύλου στα επτά μέλη που έχουμε. Το 20% είναι 
1,4 άρα θα έπρεπε να εκλεγούν τουλάχιστον δύο γυναίκες. Για να γίνει όμως αυτό 
θα έπρεπε οι υποψήφιες να ήταν διπλάσιες από τις με τον τρόπο αυτό εκλεγόμενες, 
δηλαδή τουλάχιστον τέσσερις. Στο επιχείρημα ότι το διπλάσιο του 1,4 είναι 2,8 και, 
συνεπώς,  το  καλύπτουν  οι  τρεις  υποψήφιες,  η  δικαστικός  απάντησε  ότι  τους 
ανθρώπους δεν τους κόβουμε και απέρριψε το αίτημα εκλογής γυναικών με βάση 
την ποσόστωση. 
Προτάθηκε ως δικηγόρος ο  κ.  Ι.  Βούλτσης,  που ήταν  και  στο παρελθόν δικηγόρος 
της  ΕΟΜ  και  είναι  ειδικός  στα  αθλητικά  θέματα.  Συμφωνήθηκε  ακόμα  να 
ερωτηθούν οι νομικοί της ΓΓΑ, οι οποίοι έχουν καταρτίσει τους αθλητικούς νόμους. 
Όλα τα παραπάνω έγιναν δεκτά ομόφωνα. 
Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε η κα Μιχαλάκου, η οποία ανέφερε ότι το θέμα αφορά 
και  την  ίδια  και  ότι  αν  δικαιωθεί  και  εκλεγεί  η  κα  Πολίτου,  τότε  και  η  ίδια  θα 
υποβάλει αγωγή. Εφόσον λοιπόν η κα Πολίτου κάνει αγωγή μόνο για τον εαυτό της, 
επιφυλάσσεται και η ίδια  διερευνώντας τις σχετικές προθεσμίες. 
Θέμα 4ον Οικονομική βοήθεια Σωματείου της Χίου (ΧΟΜ).  
Ο κ. Φράγκος προτείνει για την Χίο βοήθεια 150 ευρώ και όσα επιπλέον δικαιούται 
από τα νέα δελτία σύμφωνα με προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. Η πρόταση γίνεται 
ομόφωνα δεκτή. 



Θέμα  5ον  Επικύρωση  οικονομικών  αποφάσεων  Δ.Σ.  6/10/2010  και  Θέμα  10ον 
Οικονομική πολιτική ΕΟΜ 2011.   
Ο  κ.  Αθανασιάδης  ανέφερε  ότι  υπάρχει  μια  εκκρεμότητα  από  απόφαση   ΔΣ  της 
6/10/10,  που  είχε  αποφασιστεί  να  επικυρωθεί  αλλά  δεν  συζητήθηκε  στη  ΓΣ.  Η 
Σάμος  ζήτησε  για  το  περιφερειακό  που  οργάνωσε  να  μην  της  παρακρατήσουμε 
ποσοστά. Προτείνει να ισχύσει το μέχρι τέλους του 2009 καθεστώς και να μην πάρει 
ποσοστά  η  ΕΟΜ  από  κανένα  φετινό  περιφερειακό.  Όσα  εισέπραξε  ως  τώρα  να 
θεωρηθούν  σαν  προκαταβολή  των  Σωματείων  για  τις  μελλοντικές  υποχρεώσεις 
τους.  
Ο κ. Πρωτοπαπάς πρότεινε να επανέλθει και η εισφορά περιφερειακών Σωματείων 
στα παλαιά τιμολόγια για τις απλές ημερίδες, από 0,60 σε 0,30 ευρώ, σε ό,τι ίσχυε 
δηλαδή την 1‐1‐2010. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή και ισχύει αναδρομικά από 
01/01/2010. 
Θέμα 7ον και 8ον Επετηρίδα.  
Ο  κ.  Μαρσώνης  πρότεινε  την  έγκαιρη  έκδοση  της  επετηρίδας  του  2011  με  200 
σελίδες  περίπου  και  σε  1500  αντίτυπα,  όπως  επίσης  και  της  μη  εκδοθείσας  του 
τρέχοντος  έτους  σε  500  αντίτυπα  και  με  160  περίπου  σελίδες.  Η  πρόταση  έγινε 
ομόφωνα  δεκτή  και  εξουσιοδοτήθηκε  η  Οικονομική  επιτροπή  να  πάρει  σχετικές 
προσφορές 
Θέμα 3ον Κύπελλο 2010.  
Για τα προβλήματα που προέκυψαν από την διοργάνωση του Κυπέλλου 2010 ο κ. 
Κανναβός ανέφερε τις αποφάσεις της επιτροπής αγώνων που επισυνάπτονται. 
 Ο κ. Φράγκος πρότεινε να ορίζεται πάντα ένας υπεύθυνος από τα μέλη του ΔΣ για 
τη   διοργάνωση  κάθε  πρωταθλήματος.  Πρότεινε  ακόμη  να  λαμβάνονται  υπόψη 
αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή των Σωματείων πριν τους ανατεθεί κάποιο 
πρωτάθλημα.  Ζήτησε να αποσταλεί επιστολή συγνώμης προς τους παίκτες όπεν και 
1‐9  εκ μέρους  του ΔΣ  της ΕΟΜ και  να επιμερισθούν ποινές και  επιπτώσεις.  Τέλος 
πρότεινε να παραπεμφθούν οι διαιτητές στην ΚΕΔ. 
Για  την  καθυστέρηση  που  προέκυψε  στο  1‐9  ο  κ.  Αθανασιάδης  ανέφερε  με 
επιχειρήματα  ότι  η  όλη  καθυστέρηση  μέχρι  να  εκδικαστεί  η  έφεση  δεν  διήρκεσε 
περισσότερο από 15‐20 λεπτά από τη στιγμή που το πληροφορήθηκαν στον ΑΟΜΒ.  
Για  την  καθυστέρηση  στην  εκδίκαση  της  έφεσης  στο  όπεν  που  αναφέρεται  στην 
αναφορά Ρούσσου εξήγησε ότι δεν ειδοποιήθηκε έγκαιρα. 
Ο κ. Πρωτοπαπάς συμφώνησε να σταλούν όλα τα σχετικά στην ΚΕΔ. 
Στη συνέχεια προέκυψε διαφορά μεταξύ του Προέδρου και του αναπληρωματικού 
μέλους κας Κ. Μιχαλάκου, όταν η τελευταία ζήτησε το λόγο και ο Πρόεδρος δεν της 
τον έδωσε, όπως και για την ερμηνεία της λέξεως «συμμετέχουν» που αναφέρεται 
στο  Καταστατικό  της  ΕΟΜ  για  τα  αναπληρωματικά  μέλη.  Ακολούθως  η  κα 
Μιχαλάκου απεχώρησε.  
Η  εισήγηση  της  επιτροπής Αγώνων  έγινε  ομόφωνα δεκτή  όπως  και  η  παραπομπή 
όλων των αναφορών στην ΚΕΔ.  
Θέμα 9ον Πτυχίο ηλεκτρονικής επάρκειας διαιτητών 
Η εισήγηση της επιτροπής αγώνων που έγινε δεκτή αναφέρει περί σεμιναρίων των 
διαιτητών. Το θέμα θα ξανασυζητηθεί. 
Θέμα 11ον Διάφορα θέματα  
Α) Περιοδικό. Ο Γεν. Γραμματέας πρότεινε να απαλλαγεί ο κ. Ζώτος από τμήμα της 
εργασίας για την έκδοση του περιοδικού και να αναλάβουν μέρος αυτής οι κύριοι 



Μηλιτσόπουλος  και  Τόγιας.  Αποφασίσθηκε  ομόφωνα  να  χειρίζεται  το  όλο  θέμα 
σύνταξης του περιοδικού ο Γραμματέας και ο Διευθυντής. 
Β)  Όμιλος  Τρίπολης.  Έγινε  ενημέρωση  από  τον  Γραμματέα  για  τις  ενέργειες  που 
έχουν γίνει για τον υπό ίδρυση όμιλο στην Τρίπολη και ζητήθηκε η έγκριση για τον 
εφοδιασμό του με biding boxes 7 τραπεζιών. Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό. 
Γ)  Επίδομα  γάμου.  Εγκρίθηκε  ομόφωνα  να  δοθεί  επίδομα  γάμου  στον  υπάλληλο 
  Τάκη Πουρναρά 80 ευρώ πάνω στο μηνιαίο μισθό του. 
Δ) Εορταστικές ημερίδες και κοπή πίτας 2011. Αποφασίστηκε ομόφωνα να δοθούν 
εγκρίσεις  για  διεξαγωγή  εορταστικών  ημερίδων  για  το  2010  και  ημερίδας  κοπής 
πίτας 2011 σε όσους το ζητούν καταλλήλως και το δικαιούνται. 
Ε) Ενσωμάτωση ημερίδας πολυημέρου στο ταυτόχρονο. Δεν έγινε δεκτό αίτημα του 
ΑΣΑΕ  διότι,  σύμφωνα  με  παλαιότερη  απόφαση  της  ΣΜΑΔ,  δεν  επιτρέπεται  η 
ενσωμάτωση αγώνα 4ης βαθμίδας σε ταυτόχρονο, παρά μόνο στις ημερίδες κοπής 
πίτας. 
ΣΤ)  Ο  Πρόεδρος  πρότεινε  να  ορισθεί  η  Τρίτη  ως  ημέρα  που  οι  σύλλογοι  θα 
αποστέλλουν τα χρήματα στην ΕΟΜ. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή. 
Ζ)  Αποφασίστηκε  ότι  από  22/12/2010  έως  7/1/2011  δεν  θα  διεξαχθούν  ημερίδες 
ταυτόχρονων, που θα περιλαμβάνονται σε εξαήμερα. Όσες ημερίδες διεξαχθούν θα 
είναι ανεξάρτητες. 
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται το συμβούλιο. 
Επόμενο συμβούλιο ορίζεται για την Τετάρτη 12/1/2011 και ώρα 16:30.     
    

Ο Πρόεδρος                               Τα Μέλη                                       Ο Γεν. Γραμματέας 

  

Δ. Χαρλαύτης                            Α. Αθανασιάδης                                 Τ. Μαρσώνης              

  

                                       Α. Φράγκος 

                                                      

                                        Σ. Μπομπολάκης 

  

                                        Τ. Κανναβός 

 

                                        Δ. Πρωτοπαπάς 


