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Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 16:30 συνήλθε κατόπιν πρόσκλησης του 
Προέδρου 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, και τα μέλη Στ. Μπομπολάκης, Π. Κανναβός. Παρών επίσης ο 
Διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 
Απόντες: ο Αντιπρόεδρος Αλ. Αθανασιάδης, ο οποίος παρακολουθεί τη Συνεδρίαση 
τηλεφωνικά και ο Ειδικός Γραμματέας κ. Πρωτοπαπάς. 
Θέμα 1ον  και 2ον  Θέματα Προέδρου- Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012.  
Ο Πρόεδρος κάνοντας αναδρομή της όλης προσπάθειας αναφέρει ότι η επιτροπή με 
επικεφαλής τον κ. Π. Κανναβό έκανε πολύ καλή δουλειά αλλά δυστυχώς οι 
διαπραγματεύσεις με το Πόρτο Καρράς δεν ήταν ευνοϊκές για εμάς και έτσι απερρίφθη 
αυτή η λύση. Ακόμα διακόπηκε η συνεργασία με τον κ. Γεροντόπουλο κυρίως γιατί οι 
προτάσεις του δεν μας ικανοποίησαν.  
Ενόψει των τρεχουσών εξελίξεων ο κ. Έιντι μας είπε ότι αυτός ήταν που μας προέτρεψε 
να αναλάβουμε τους αγώνες αλλά δεδομένης της γενικής κατάστασης της χώρας μας 
προτρέπει να τους εγκαταλείψουμε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τις ποινικές ρήτρες που 
θα προκύψουν από την απόρριψη. 
Από τη μεριά μας ήρθαμε σε επαφή με αρκετούς κυβερνητικούς παράγοντες αλλά όλες 
οι υποσχέσεις αποδείχτηκαν φρούδες. Στραφήκαμε στην Αθήνα και ειδικά στο ΣΕΦ που 
μας πρότεινε η ΓΓΑ αλλά και αυτό δεν ήταν δίχως έξοδα. Ακόμα δεν έχουμε 
κατορθώσει να βρούμε χορηγούς. Ήταν όλοι όσοι απευθυνθήκαμε κάθετα αρνητικοί. 
Προτείνω να σταματήσουμε την προσπάθειά μας κάνοντας σχετική εισήγηση στη 
Γενική Συνέλευση 
Φράγκος: Αυτά που είπε ο Πρόεδρος είναι λίγα μπροστά σε αυτά που συναντήσαμε 
ήδη για τους Διασυλλογικούς αγώνες που είναι κατά πολύ μικρότερη διοργάνωση. Ενώ 
είχαμε συμφωνήσει τα πάντα, ξαφνικά μας είπαν ότι δεν διατίθενται οι 
συμφωνηθείσες αίθουσες και πρέπει να επιλέξουμε άλλες με  εμβαδόν ενός τετάρτου 
των συμφωνηθεισών. Καταλαβαίνετε γιατί το έλεγε. Τώρα μας φέρνουν προβλήματα 
για μικροφωνικές εγκαταστάσεις. 
Ζώτος: Επίσης τώρα μας δυσκολεύουν για τις 500 καρέκλες που μας είχαν υποσχεθεί. 
Μαρσώνης: Δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Προτείνω να πούμε στη ΓΣ ότι η πολιτεία 
δεν βοηθάει, δεν μπορούμε να κάνουμε τα Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν 
εμπιστεύομαι καθόλου τις υποσχέσεις τους, είναι αναξιόπιστοι. 
Κανναβός: Μου είπαν ότι δεν μπορούμε να δώσουμε τις αίθουσες δωρεάν γιατί θα 
αντιδράσει το προσωπικό του ΣΕΦ. 
Φράγκος: Αναφέρει τις διάφορες συναντήσεις που έκανε με την κα 
Πανουτσακοπούλου και τον κ. Μαρσώνη. Για τα ξενοδοχεία αναφέρει ότι μας 
εξυπηρετούν μόνο αυτά που είναι στον άξονα της Λεωφόρου Συγγρού. Έχουμε διορία 



μέχρι αύριο και δεν θα έχουμε τίποτα χειροπιαστό. Ευελπιστούμε ότι ο 
προϋπολογισμός μπορεί να κατέβει στις 260.000 €. 
Μπομπολάκης: Να μην είμαστε υπεραισιόδοξοι και παρασυρόμαστε σε λύσεις 
ανέφικτες. Αν παραιτηθούμε τώρα μπορεί να γλιτώσουμε και τα λεφτά από τις ρήτρες. 
Αν το καθυστερήσουμε είναι χειρότερα. 
Μαρσώνης: Υπάρχει και η μέση οδός που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Στη ΓΣ να τους 
εκθέσουμε αυτά που κάναμε κι αυτά που φοβούμαστε ότι πιθανόν να γίνουν, να τους 
εκφράσουμε τις επιφυλάξεις μας και ότι έτσι έχουν τα πράγματα, είχαμε την ατυχία να 
χάσουμε έναν χορηγό μας και ας αποφασίσει η ΓΣ. Ας ακολουθήσουμε την μέση οδό. 
Ζώτος: Η ΓΣ πρέπει να έχει χειροπιαστά πράγματα. 
Μπομπολάκης: Πρέπει να τους κάνουμε μία πρόταση εμείς που έχουμε εικόνα, αφού 
εμείς τρέξαμε. 
Μαρσώνης: Έχω πρόταση ότι εφόσον εμείς είμαστε σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή να 
περιμένουμε 1-2 μήνες για να αποφασίσουμε. 
Ζώτος: Μιλάμε πάλι για υποσχέσεις, αυτά τα λέμε και παντού συναντάμε κλειστές 
πόρτες, οι γνωστοί δεν έκαναν τίποτα, ακόμα και για το ΣΕΦ χρειάζονται πολλά 
χρήματα και δεν είμαστε σίγουροι ότι θα τιμήσουν την υπογραφή τους. Αργότερα 
μπορεί να είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. 
Μαρσώνης: Αν ο κ. Φράγκος δεν έκανε αυτές τις διαπραγματεύσεις ακόμα δεν θα 
είχαμε καταλήξει.  
Μπομπολάκης: Δεν μας συμφέρει να αναβάλουμε την απόφαση, είναι χειρότερα. 
Κανναβός: Έχω και εγώ απελπιστεί και σκέφτομαι, όταν γίνονται οι αγώνες, τι 
κατάσταση θα επικρατεί στην Ελλάδα. 
Μπομπολάκης: Σε περίπτωση που γίνει στο ΣΕΦ o κ. Έιντι θα δώσει όσα έχει υποσχεθεί 
αλλά δεν θα ήθελε να αναφερθεί  το όνομά του και του κ. Σαμπάχ. 
Αθανασιάδης: Δεν είναι κανένας αξιόπιστος αλλά είμαστε εντολοδόχοι της ΓΣ και 
είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό που θα αποφασίσει η Γενική συνέλευση.  
Πρόεδρος: Άλλαξαν τα πράγματα από τότε που είχαμε πάρει απόφαση για τέλεση. Εξ 
άλλου δεν έχουμε χορηγούς. Ο χορηγός  που έχουμε δεν μπορεί να μας καλύψει όλα τα 
έξοδα, δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο σε αυτόν ώστε να προχωρήσουμε με αυτή 
την κατάσταση. Να παραιτηθούμε. Να πούμε το όχι.  
Αποφασίζεται ομόφωνα η εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση που θα κάνει ο 
Πρόεδρος της ΕΟΜ σχετικά με τη διοργάνωση των Πανευρωπαϊκών αγώνων να είναι 
αρνητική.  
Εγκρίνεται να αποσταλεί ευχαριστήρια επιστολή προς την κα Μαρία 
Πανουτσακοπούλου για όλες τις προσπάθειες που έκανε σχετικά με τους 
Πανευρωπαϊκούς αγώνες και το Διασυλλογικό πρωτάθλημα και να δημοσιευθεί. 
 
Θέμα 3ο  Διασυλλογικό πρωτάθλημα. Ο κ. Φράγκος, λαμβάνοντας το λόγο, 
αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΟΜ στις προσπάθειές για 
διοργάνωση των Διασυλλογικών αγώνων: Άλλα συμφωνούμε την μία μέρα, άλλα μας 
λένε την άλλη, υπογράφουμε για 500 καρέκλες και ο υπεύθυνος μας λέει μετά ότι δεν 



έχουμε, κλείνουμε κάποιες συγκεκριμένες αίθουσες και συμφωνούμε και την επομένη 
μας δείχνουν άλλες πολύ μικρότερες με πρόφαση ότι έχουν αγώνα βόλεϊ. Μας λένε δεν 
έχουμε κυλικεία, διαλέξτε όποιον θέλετε, ενώ αυτά που μας υπέδειξαν είχανε ακριβές 
τιμές. Μόλις παίρνουμε έναν άλλο στο 1/3 των δικών τους τιμών και τον πηγαίνουμε 
μας τα ανατρέπουν πάλι λέγοντάς μας ότι θα βάλουν οι ίδιοι. 
Ζώτος: Λόγω της απεργίας των πλοίων οι ομάδες του Ρεθύμνου και ίσως και άλλες 
ομάδες από τα νησιά δεν θα μπορέσουν τελικά να έρθουν. Ίσως πρέπει να φέρουμε το 
θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης στη ΓΣ, ειδικά για αυτήν την περίπτωση, γιατί 
προκύπτει θέμα ανωτέρας βίας. Αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει πρόταση να 
συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης στην αυριανή Γενική Συνέλευση. 
 
Θέμα 4ον  Διάφορα θέματα 
Α) Αποφασίζονται οι τόποι τέλεσης των διοργανώσεων του Κυπέλλου Ελλάδας και του 
Παν. Πρωταθλήματος Κατηγοριών. Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.  
Β) Ο απολογισμός της διαφημιστικής εκστρατείας 2011-12 είναι σύμφωνος με τον 
υποβληθέντα στο προηγούμενο συμβούλιο προϋπολογισμό και μέσα στα πλαίσια των 
ορισθέντος οικονομικού ορίου (επισυνάπτεται).  
Γ) 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 Νοεμβρίου 2011 είναι: 

    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 21/11/2011 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
1 ΦΜΥ 1.652,00   
4 ΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 3.245,24   
5 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 5.574,73   
6 JANNERSTEN FORLAG AB 3.624,87 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 14.096,84 

    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. Επίσης 
εξουσιοδοτείται ο παραπάνω υπάλληλος όπως υπογράψει κάθε έγγραφο προκειμένου 



να αποστείλει με έμβασμα το αναγραφόμενο στον πίνακα ποσό στον προμηθευτή 
εξωτερικού Jannersten Forlag AB.  

 
 
Θέμα 5ον Αιτήματα Σωματείων. Αποφασίζεται ομόφωνα όπως δοθεί βοήθεια σε υλικό 
για το υπό ίδρυση Σωματείο στον Κολωνό, με υπεύθυνους τους Δ. Τάσσιο, Π. Τσίλη.  
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