
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΕΟΜ   ΥΠ.ΑΡΙΘ. 10 

της  6ης Ιουνίου 2012 

 
Την Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012 και ώρα 15:30 κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. Δ. Χαρλαύτη 
συνήλθε το Δ.Σ. της ΕΟΜ, σε τακτική συνεδρίασή του στα γραφεία της ΕΟΜ οδός Φειδιππίδου 30, 
Αθήνα. 

Παρόντες άπαντες, ήτοι: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Δ. Χαρλαύτης, ο Αντιπρόεδρος Α. Αθανασιάδης, ο 
Γεν. Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Α. Φράγκος, ο Ειδικός Γραμματέας Δ. Πρωτοπαπάς και τα 
μέλη Σ. Μπομπολάκης και Π. Κανναβός.  
Παρών επίσης ήταν και ο διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 
 
1. Θέματα Προέδρου και υπογραφή Πρακτικών 
Αναγιγνώσκονται και υπογράφονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ αριθ. 8 και 9. 

Ο Πρόεδρος, σχετικά με το θέμα της αμερικάνικης μεθόδου διδασκαλίας αρχαρίων, αναφέρει ότι είδε τα 
βιβλία των δασκάλων τα οποία κυκλοφορούν δωρεάν στο ίντερνετ και τώρα πρέπει να προμηθευτούμε και 
τα βιβλία των μαθητών, τα οποία όμως πωλούνται με αρκετά χαμηλό κόστος. Εγκρίνεται ομόφωνα η 
προμήθεια μιας σειράς των παραπάνω βιβλίων.  

Ο Πρόεδρος αναφέρει στα μέλη του ΔΣ ότι υπάρχουν πολλοί αθλητές που παίζουν χωρίς να έχουν 
ανανεώσει το αγωνιστικό τους δελτίο. Ακολουθεί συζήτηση και αποφασίζεται ομόφωνα να κυκλοφορήσει 
ανακοίνωση με την οποία να γίνεται γνωστό ότι η καταληκτική προθεσμία ενημερώσεως των αγωνιστικών 
δελτίων των αθλητών είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Πέραν αυτής της ημερομηνίας οι αθλητές που δεν έχουν 
ενημερωμένο ΑΔ δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες. 

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι είναι κοινή διαπίστωση ότι οι επιτροπές της ΕΟΜ δεν δουλεύουν σωστά. 
Προτείνει οι πρόεδροι των επιτροπών να κάνουν μία καταγραφή των όσων έχουν κάνει ή να εισηγηθούν 
στο ΔΣ για το τι πρέπει να γίνει, δεδομένου ότι οι επιτροπές έχουν εισηγητικό χαρακτήρα.   

2. Εγγραφή νέων Σωματείων (Έσπερος Λαμίας), υπό ίδρυση Σωματεία 
Εγγράφεται στη δύναμη της ΕΟΜ το Σωματείο «Έσπερος» Γυμναστικός Σύλλογος Λαμίας με έδρα 
τη Λαμία Φθιώτιδας.  

Ανταλλάσσονται απόψεις μεταξύ των μελών του ΔΣ για το πώς θα αντιμετωπισθεί το θέμα των υπό 
ίδρυση σωματείων, τα οποία διοργανώνουν αγώνες, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη κανονικά μέλη της 
ΕΟΜ.  

Αποφασίζεται ομόφωνα όπως τα σωματεία που πρόκειται να εγγραφούν ως μέλη της ΕΟΜ να 
χαρακτηρίζονται σαν σωματεία «υπό ίδρυση» αφού πρώτα υποβάλλουν στην ΕΟΜ τα σχετικά με 
την ίδρυσή τους έγγραφα που έχουν υποβάλλει στο Πρωτοδικείο ή αποφάσεις Δ.Σ. αν είναι 
Σωματεία που ήδη υφίστανται νόμιμα.  Σύμφωνα με τους κανονισμούς οι αγώνες τους θα 
χαρακτηρίζονται ως “αγώνες τρίτων”, αφού όμως μετά την υποβολή των παραπάνω εγγράφων 
στην ΕΟΜ παίρνουν την σχετική άδεια τελέσεως αγώνων. Η άδεια αυτή θα ισχύει για 6 μήνες με 
δυνατότητα παράτασης. 

3. Εθνικές ομάδες 
Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας όπεν κ. Σ. Μπομπολάκης αναφέρει ότι τα κοστούμια των μελών της 
ομάδας είναι έτοιμα και τα παρέλαβε. Επανεξετάζεται το θέμα του κόστους των εθνικών στολών 
και εγκρίνεται ομόφωνα δαπάνη 3.200 € για τα κοστούμια και τα μπλουζάκια των εθνικών ομάδων. 

Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας όπεν κ. Σ. Μπομπολάκης ενημερώνει ότι η εθνική όπεν θα 
συμμετάσχει στο πρωτάθλημα πνευματικών αθλημάτων 2012 (IMSA) που θα γίνει στη Λιλ της 
Γαλλίας από 9 έως 23 Αυγούστου με έξοδα των χορηγών κ.κ. Ειντι και Σαμπάχ. Η συμμετοχή αυτή 
εγκρίνεται ομόφωνα. 

Η εθνική γυναικών δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα αυτό αν δεν βρεθεί χορηγός.  



Σχετικά με την αποστολή πανεπιστημιακής ομάδας στην Πανεπιστημιάδα της Ρέμς ανταλλάσσονται 
απόψεις μεταξύ των μελών του ΔΣ και αποφασίζεται να μην γίνει αποστολή ομάδας αν δε βρεθεί 
χορηγός. 

4. Σεμινάριο Διαιτησίας 
Αποφασίζεται να διεξαχθεί το σεμινάριο Διαιτησίας 2012 σε δύο ημερομηνίες το Οκτώβριο και τον 
Νοέμβριο 2012. Η ΚΕΔ θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση.  

5. Πρωτάθλημα Αττικής (τόποι τέλεσης, διαιτητές) 
Αποφασίζεται ότι οι τόποι διεξαγωγής του Πρωταθλήματος Αττικής θα είναι οι εξής: 
Η κατηγορίες 1-16 στον ΑΟΤ (Ταταύλα), η κατηγορία 1-11 στον ΑΟΜΨ (Ψυχικό)  και οι κατηγορίες  
1-9 και 1-6 στον ΟΠΑΦ (Φιλοθέη). 
Οι διαιτητές θα οριστούν αργότερα. 

6. Μέθοδος διδασκαλίας, απολογισμός μαθημάτων 
Ο ΓΓ της ΕΟΜ κ. Μαρσώνης αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος στα μαθήματα των 
αρχαρίων. Δεν μπορεί, λέει, να μην υπάρχει έλεγχος αλλά και συντονισμός μεταξύ των σωματείων 
που κάνουν μαθήματα αρχαρίων. Προτείνει, ο κάθε δάσκαλος μετά το μάθημα να συμπληρώνει μία 
ηλεκτρονική φόρμα (“ημερήσια αναφορά”) και να τη στέλνει στην ΕΟΜ ώστε να συγκεντρώνονται 
στατιστικά στοιχεία προς έλεγχο. 

Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ για διάφορες εναλλακτικές προτάσεις, με στόχο την 
παρακολούθηση της πορείας των μαθημάτων αρχαρίων σε κάθε σωματείο. 

Αποφασίζεται ομόφωνα όπως παραγγελθούν στη Baron Barclay μέσω Διαδικτύου δυο (2) σειρές 
βιβλίων μαθημάτων αρχαρίων της Αμερικανικής μεθόδου, σύνολο 10 βιβλία, έναντι ποσού 250 
περίπου ευρώ (περιέχονται τα έξοδα αποστολής) με χρέωση κάρτας μέλους του Δ.Σ. ή υπαλλήλου 
της ΕΟΜ, εφόσον προς το παρόν δεν είναι δυνατή η έκδοση εταιρικής κάρτας. Επίσης εγκρίνονται 
εκτελωνιστικά έξοδα για την παραπάνω παραγγελία, εφόσον τα βιβλία θα έρθουν από ΗΠΑ.   

7. Εκστρατεία διάδοσης (εισήγηση επιτροπής) 
Ο κ. Δ. Πρωτοπαπάς παρουσιάζει το σχέδιο για την εκστρατεία διάδοσης. Ως προς το οικονομικό 
μέρος ο προϋπολογισμός σε σχέση με πέρσι είναι μικρότερος κατά 4-5 χιλιάδες €. Πιο 
συγκεκριμένα, ο περσινός προϋπολογισμός ήταν περίπου 30.000 € ενώ φέτος προβλέπεται περίπου 
25.000 €.  
Έχει δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα σε σχέση με πέρσι στην διαφήμιση μέσω διαδικτύου. Το τρίπτυχο 
θα γίνει δίπτυχο. Το δημιουργικό θα παραμείνει όπως πέρσι. 
Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση της επιτροπής διάδοσης και αποφασίζεται η φετινή καμπάνια να 
αρχίσει στις 17 Σεπτεμβρίου 2012 και να διαρκέσει 3 εβδομάδες. 
Εγκρίνεται καταρχήν η συμμετοχή της ΕΟΜ στη Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης εφόσον κριθεί 
συμφέρουσα στην ΕΟΜ. Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενο Συμβούλιο όταν και θα υπάρχουν 
αναλυτικά στοιχεία.  

8. Οικονομικά θέματα (παραγγελίες υλικού) 
Ο Γ.Γ. κ. Π. Μαρσώνης αναφέρει στο ΔΣ ότι τα τραπέζια αγώνων που είχε η ΕΟΜ κοντεύουν να 
τελειώσουν. Τούτο οφείλεται κυρίως στην βοήθεια που δίνει η ΕΟΜ στα υπό ίδρυση σωματεία. 
Προτείνει να αγοραστούν μερικά τραπέζια προς 15 € έκαστο. 
Ο Ταμίας κ. Αν. Φράγκος λέει ότι, εάν παραγγείλουμε πολλά, τότε θα έχουμε πρόβλημα 
αποθηκεύσεως, όπως επίσης και πρόβλημα μεταφοράς από και προς τον τόπο των αγώνων. 
Αποφασίζεται να αγοραστούν 40 έως 50 τραπέζια.   
Εγκρίνεται ομόφωνα η χορήγηση αμοιβής 1000 ευρώ στον Κόντο Κωνσταντίνο για μαθήματα σε 
νέους αθλητές στο Σωματείο  «Έσπερος» Γυμναστικός Σύλλογος Λαμίας που δημιούργησε τμήμα 
αγωνιστικού Μπριτζ.  

       9. Διάφορα θέματα  
      Α) 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. 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.  
Τα λειτουργικά έξοδα της Ομοσπονδίας μας μέχρι την 30η Ιουνίου 2012 είναι τα εξής: 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΩΣ 30/06/2012 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
1 ΙΚΑ ΜΑΙΟΥ 3245,24   
3 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 5325,58

ΣΥΝΟΛΟ 8570,82 

Εξουσιοδοτείται ο υπάλληλος της ΕΟΜ κ. Λουκάς Ζώτος όπως καταθέσει τις υποχρεώσεις της 
Ομοσπονδίας προς το ΙΚΑ, Αρ. μητρώου εργοδότη  0630152905 και τη μισθοδοσία προσωπικού 
της Ομοσπονδίας Ιουνίου 2012 με χρέωση του λογαριασμού όψεως 011 08048056900 που 
διατηρεί η Ομοσπονδία μας στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 080 Σταδίου 38 
υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο. 

B) Ο Γ.Γ. κ. Π. Μαρσώνης ενημερώνει ότι η ΕΟΜ βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την εταιρεία 
«Ελληνικό ΑΕ» για τη διεξαγωγή του Διασυλλογικού πρωταθλήματος στις αίθουσες ξιφασκίας του 
παλαιού αεροδρομίου στο Ελληνικό που κρίθηκαν οι πλέον κατάλληλες μετά από επί τόπου 
εξέταση. Στην περίπτωση όμως αυτή θα χρειαστεί να τροποποιηθεί το πρόγραμμα των αγώνων και 
να διεξαχθούν οι Διασυλλογικοί αγώνες μια εβδομάδα νωρίτερα και συγκεκριμένα από 12 έως 14 
Οκτωβρίου 2012. Επίσης η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να γίνει στις 13 Οκτωβρίου 2012. 
Αποφασίζεται να εκδοθεί σχετική ενημερωτική ανακοίνωση για τους αθλητές και τους εκπροσώπους 
των Σωματείων. 

Γ) Ο κ. Αθανασιάδης αναφέρει ότι το φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας, που τελείωσε τη Δευτέρα, δεν 
είχε μεγάλη επιτυχία από άποψη συμμετοχής, ιδίως Αθηναίων αθλητών. Για το λόγο αυτό 
ματαιώθηκε η δρομολόγηση του πούλμαν από Αθήνα, που είχε αποφασιστεί και  θα επιβάρυνε την 
ΕΟΜ με ποσό 1200-1400 ευρώ. Αποφασίζεται ομόφωνα να καλύψει η ΕΟΜ το κόστος των 
ασημένιων επάθλων του φεστιβάλ, μέχρι του ποσού των 400 ευρώ συν  ΦΠΑ. Αποφασίζεται ακόμη 
να δοθεί στον ΟΑΜΘ, για τις ανάγκες του, ένας Η/Υ τύπου λάπτοπ, στον οποίο θα είναι 
εγκατεστημένα όλα τα προγράμματα της ΕΟΜ.  

Δ) Αποφασίζεται ομόφωνα όπως καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή των αγωνιστικών 
δελτίων 2012 είναι η 30η Ιουνίου 2012. Σε περίπτωση που μετά την παραπάνω ημερομηνία 
παρατηρηθεί το φαινόμενο αθλητής να συμμετάσχει σε αγώνες χωρίς να έχει ανανεωθεί το 
αγωνιστικό του δελτίο   θα επιβληθούν κυρώσεις στον – στους διαιτητές και σε περίπτωση 
επανάληψης είναι δυνατό να ακυρωθεί η ημερίδα. Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. 

10. Αιτήματα Σωματείων (ΑΟΜΣ, AEΠΜΑ, AΣNB)  
Εγκρίνεται ομόφωνα να χορηγηθεί στον ΑΟΜΣ (Κιάτο) ένας υπολογιστής και ένας εκτυπωτής 
τύπου laser, συνολικής αξίας μέχρι € 400. Τυχόν ποσόν άνω των €400 θα καλυφθεί από το 
σωματείο.   

Εγκρίνεται ομόφωνα η διεξαγωγή 3ημέρου αγώνα ζευγών, 4ης βαθμίδας, από το νεοσύστατο 
σωματείο ΑΟΜΣ (Κιάτο), από 24-26 Αυγούστου. 

Tα σωματείο ΑΕΠΜΑ (Μελίσσια) και ο ΑΣΝΒ (Νέος Βουτζάς) ζητούν να αρχίζουν τα ταυτόχρονα 
νωρίτερα από τα άλλα σωματεία λόγους που επικαλούνται. Αποφασίζεται ομόφωνα το ταυτόχρονο 
να αρχίζει στις 7:30μμ το νωρίτερο και 8:30μμ το αργότερο, όπως ακριβώς ίσχυε μέχρι τώρα. 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η Συνεδρίαση. 
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