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Της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 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 επίσης ο Διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 
 
Προ ημερησίας διάταξης ζήτησε και έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο κ. Χαρλαύτη ο κ. 
Φράγκος που τόνισε για ακόμα μια φορά ότι πρέπει να δίδεται ίσος χρόνος για όλους 
και μετά να ακολουθεί δευτερολογία, να αναφέρονται δε περιληπτικά όλα τα θέματα 
στην πρόσκληση του ΔΣ για να προετοιμάζονται οι λοιποί σύμβουλοι. 
 
Θέμα 1ον Θέματα Προέδρου. Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι στο Κιάτο είναι υπό ίδρυση 
όμιλος μπριτζ και σύντομα πρόκειται να ξεκινήσουν μαθήματα με βοήθεια της ΕΟΜ. 
Ακολούθως διαβάζει έκθεση που κατατέθηκε στα πρακτικά. 
 
Θέμα 2ον Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο κ. Κανναβός λέει ότι στο ΣΕΦ η διοργάνωση 
των αγώνων θα μας στοιχίσει λιγότερο, αναφέρει δε ότι στην Αθήνα είναι ευκολότερο 
να βρεθούν διαφημιστές και υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Πρέπει να γίνει 
διερεύνηση για να έχουμε ένα όπλο, ακόμα και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης 
της EBL. 
Πρόεδρος. Πρέπει να έχουμε μια εικόνα για το πόσο θα μας κοστίσει η χρησιμοποίηση 
του ΣΕΦ. 
Πρωτοπαπάς. Να γίνει άμεσα γράμμα προς την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία που να 
τους πληροφορεί για την αλλαγή τοποθεσίας.  
Φράγκος. Να σπεύσουμε γρήγορα για να βρούμε ξενοδοχεία. 
Ζώτος. Δεν είμαι σίγουρος ό,τι η διοργάνωση στην Αθήνα θα μας κοστίσει λιγότερο από 
ότι στο Πόρτο Καρράς. Καταρχήν οι εθνικές ομάδες μας θα πρέπει να μείνουν έτσι και 
αλλιώς σε ξενοδοχείο. Για τις αίθουσες αποκλείω να τις πάρουμε δωρεάν αλλά ακόμα 
και αν γίνει αυτό θα μας πουν να πληρώσουμε τουλάχιστον τα λειτουργικά έξοδα, 
ηλεκτροφωτισμό, καθαρισμό κλπ. Επίσης προστίθενται τα έξοδα μεταφορών από τα 
ξενοδοχεία στις αίθουσες αγώνων.   
Μαρσώνης. Μαζί με τον κ Φράγκο και την κυρία Πανουτσακοπούλου όταν 
πληροφορήσαμε τον υποδιευθυντή του ΣΕΦ κ. Αξαρλή ότι πρόκειται για το 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ότι μόλις δηλώσουμε αδυναμία διεξαγωγής του θα το 
αναλάβει γειτονική χώρα που ήδη προετοιμάζεται, πραγματικά εντυπωσιάστηκε και 
είπε: σταθείτε εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα τελείως διαφορετικά και το όλο ζήτημα 
παίρνει άλλες διαστάσεις. Μας υποσχέθηκε κάθε δυνατή βοήθεια και είπε ότι θα 
υπάρξει ακόμα μια μικρή οικονομική ενίσχυση, το μικρή μάλιστα το τόνισε δυο φορές 
και ότι θα κάνουν ότι άλλο μπορούν τονίζοντας το πολλές φορές και αφήνοντας να 



εννοήσουμε ότι θα γίνουν πολύ ευνοϊκές ρυθμίσεις των υποθέσεών μας, δεν δίστασε 
δε να προσθέσει ότι τους εξυπηρετεί και αυτούς μια τέτοια διοργάνωση στο χώρο τους.  
Πρόεδρος. Να ενταθούν οι προσπάθειες. Να αποσταλεί εκ νέου επιστολή στην ΓΓΑ. 
Επίσης να αποσταλεί επιστολή στην EBL. Οι ενέργειες αυτές εγκρίνονται ομόφωνα. 

Θέμα 3ον Προϋπολογισμός. Ο κ. Φράγκος παρουσίασε τον προϋπολογισμό του 2012 
που θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της 22/10/2011. Προσέθεσε ότι 
σε αυτόν δεν έχει προϋπολογιστεί το κόστος των πανευρωπαϊκών Αγώνων. 
Αθανασιάδης. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι ενδεικτικός και γίνεται σύμφωνα με τον 
παλιότερο για να ψηφιστεί από την Γενική συνέλευση και να κατατεθεί στην ΓΓΑ. 
Προφανώς δεν περιέχει το υπόλοιπο ταμείου 31/12/2011 και ως εκ τούτου αν χρειστεί 
θα γίνει αναμόρφωση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.  
Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή του κατατεθέντος Προϋπολογισμού (επισυνάπτεται).  
 
Θέμα 4ον Τακτική Γενική Συνέλευση.  
Αποφασίζεται ομόφωνα ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 
της 22/10/2011 θα είναι τα εξής: 
1.- Προϋπολογισμός 2012. 
2.- Πανευρωπαϊκοί Αγώνες 2012. 
3.- Τροποποιήσεις κανονισμών. 
Ακολούθως έγινε διεξοδική συζήτηση για μελλοντική τροποποίηση του καταστατικού. 
Αποφασίστηκε με την συμπλήρωση έτους να αναμορφωθούν όλες οι επιτροπές και να 
γίνουν περισσότερο ευέλικτες. 
 
Θέμα 5ον Εθνικές ομάδες. Δεν συζητήθηκε. 
 
Θέμα 6ον Διαφημιστική εκστρατεία 2012. Πρωτοπαπάς: Η καμπάνια ξεκίνησε πολύ 
καλά. Υποβάλλεται προϋπολογισμός δαπάνης ύψους 25.916,20 ευρώ ο οποίος 
επισυνάπτεται.   
Εγκρίνεται ομόφωνα η δαπάνη σύμφωνα με την υποβληθείσα κατάσταση όπως και 
τυχόν άλλες μικρού μεγέθους δαπάνες που ενδεχομένως θα προκύψουν ώστε σε κάθε 
περίπτωση το συνολικό ποσό να μην υπερβαίνει τις 30.000,00 ευρώ. 

Θέμα 7ον Εκδρομικά τουρνουά. Μπομπολάκης. Στα εκδρομικά τουρνουά τα σωματεία 
χρεώνονται με 2 τριήμερα τουρνουά 4ης βαθμίδας όταν κάνουν δύο διαφορετικά 
τουρνουά (πχ ζεύγη ομάδες). Στην άτυπη Γενική Συνέλευση είχαμε αποφασίσει ότι 
όποιος παίρνει εβδομαδιαίο τουρνουά θα χρεώνεται 2 τριήμερα. 
Μαρσώνης. Δεν πρέπει να ξαναγίνει σε εκδρομικό τουρνουά πολυήμερος αγώνας 5ης 
βαθμίδας εκτός από έκτακτες ημερίδες. Ακόμα και δίκαιο να έχουν είναι 
καταστρατήγηση της ηθικής. Είμαι κάθετος σε αυτό το θέμα δεν το έχει ξανακάνει 
άλλος, αν ανοίξουμε αυτή τη κερκόπορτα θα το κάνουν και άλλοι.  
Αθανασιάδης. Από ό,τι ακούω αντιλαμβάνομαι μια πονηράδα σε αυτούς που κάνουν 
ημερίδες  5ης βαθμίδας ώστε να ώστε να μην χρεωθούν 4ης, και το ότι έδωσαν το λόγο 



τους, όπως είπε ο κ. Μπομπολάκης, από μόνο του φανερώνει καταστρατήγηση των 
αποφασισθέντων. 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να αναλάβει το θέμα η επιτροπή αγώνων και να υπάρξει 
εισήγηση για τροποποίηση του κανονισμού ώστε να διασαφηνίζεται το θέμα. 
 
Θέμα 8ον Περιοδικό ΕΟΜ - προσφορά Μυριτζή. Φράγκος. Το περιοδικό έχει κόστος 
επεξεργασίας, σελιδοποίησης και εκτύπωσης  περίπου 2000 ευρώ, παρ ότι το είχαμε 
συμπιέσει με τον κ Ζώτο. Μας έγινε γραπτή πρόταση από τον κ. Π. Μυριτζή να μας 
εκτυπώνει η εταιρεία του το περιοδικό δωρεάν υπό την προϋπόθεση να αυξηθούν οι 
σελίδες ώστε να υπάρχει δυνατότητα καταχωρήσεως διαφημίσεων, χωρίς καμία 
χρέωση δική μας. Επίσης μας προσφέρει το 10% από τα έσοδα των διαφημίσεων. Ζητά 
ορίζοντα διετίας για να μπορέσει να να αναπτύξει το έργο του. 
Πρωτοπαπάς. Πολύ καλή η προσφορά και να προστεθούν και τα ταχυδρομικά. 
Κανναβός. Συμφωνώ για τα ταχυδρομικά και να δοθεί για δυο χρόνια. 
Ζώτος. Μου φαίνεται καλή η πρόταση. Να σημειώσω εδώ ότι το κόστος των 
ταχυδρομικών τριπλασιάστηκε από 1η Αυγούστου 2011 και είναι πλέον γύρω στα 1000 
ευρώ ανά περιοδικό. 
Μπομπολάκης. Φοβάμαι την αύξηση των ταχυδρομικών τελών. Τόσα χρόνια δεν 
μπορέσαμε να βάλουμε διαφημίσεις. Να διατηρήσουμε το δικαίωμα, αν βρούμε 
κάποιον, να τον καταχωρήσουμε. 
Φράγκος. Προτείνω να επιληφθεί κάποιος νομικός, να δούμε το τελικό σχέδιο της 
σύμβασης και να υπάρχουν κάποιες σελίδες σε διάθεση. Το 10%, αν μπορεί να γίνει 
15%. 
Πρόεδρος. Οπωσδήποτε η σύνταξη του συμφωνητικού θα γίνει από νομικό. Θα έχουμε 
εμείς τον έλεγχο του περιοδικού και ο κ. Μυριτζής θα είναι εκδότης. 
 
Θέμα 9ον Διάφορα θέματα.  
Α) Έπαθλα αγώνων: Μαρσώνης. Για την εξοικονόμηση χρημάτων προτείνω να 
καταργηθούν τα ασημένια έπαθλα, στα δε Πανελλήνια Πρωταθλήματα να απονέμονται 
τα έπαθλα την ίδια χρονιά. 
Πρόεδρος. Συμφωνώ να καταργηθούν τα ασημένια έπαθλα. 
Αθανασιάδης. Προτείνω στους διασυλλογικούς έπαθλα να παίρνουν μόνο οι όμιλοι, οι 
δε παίκτες αναμνηστικά διπλώματα. 
Η πρόταση του κ. Αθανασιάδη εγκρίθηκε ομόφωνα. Το είδος των επάθλων που θα 
δίνονται εφεξής θα αποφασιστεί σε επόμενη συνεδρίαση, εφόσον γίνει έρευνα 
αγοράς.  
Β) 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. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας 
μας μέχρι 21 Οκτωβρίου 2011 είναι: 

    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 20/09/2011 



 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 ΕΡΤ ΑΕ 2398,50  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
2 SKY PRINTING ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  1.497,26 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
3 ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΟΝΕΛΗ 861,00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
4 ΙΚΑ ΣΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 3.173,22   
5 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 5.610,74   

    
    
 

ΣΥΝΟΛΟ 13.540,72 
 

    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 Οκτωβρίου 2011 σύμφωνα με τη παραπάνω 
κατάσταση, με χρέωση του λογαριασμού όψεως 011 08048056900 που διατηρεί η 
Ομοσπονδία μας στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 080 Σταδίου 38.  

Θέμα 10ον Αιτήματα Σωματείων. Εγκρίνεται το αίτημα του ΟΑΜ Σερρών για την 
χορήγηση υλικού.  
Στον υπό ίδρυση όμιλο στο Κιάτο εγκρίνονται 400 ευρώ για διαφήμιση.  
Επόμενο συμβούλιο ορίζεται στις 21 Οκτωβρίου και ώρα 04.30. 
 
        Ο Πρόεδρος                            Τα Μέλη                                         Ο Γεν. Γραμματέας 
         Δ. Χαρλαύτης                        Α. Αθανασιάδης                                 Π. Μαρσώνης              
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