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Της 29ης Φεβρουαρίου 2012 

Την  Τετάρτη,  29  Φεβρουαρίου  2012  και  ώρα  16:30   κατόπιν  πρόσκλησης  του  Προέδρου  κ.  Δ. 
Χαρλαύτη  συνήλθε  το  Δ.Σ.  της  ΕΟΜ,  σε  έκτακτη  συνεδρίασή  του  στα  γραφεία  της  ΕΟΜ  οδός 
Φειδιππίδου 30, Αθήνα. 

Παρόντες άπαντες, ήτοι: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Δ. Χαρλαύτης, o Αντιπρόεδρος Α. Αθανασιάδης, ο 
Γεν. Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Αν.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. 

Θέμα 1ο ‐ Θέματα Προέδρου 
Σε νέα επιστολή του κ. Ι. Κούμενου σχετικά με τη συμμετοχή στους αγώνες επιλογής της Εθνικής 
ομάδας όπεν  του κ. Μ.Έιντι, αποφασίζεται  να δοθεί απάντηση και  να κοινοποιηθεί η  επιστολή 
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

Θέμα 2ο – Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων 
Α) Επιστολή διαμαρτυρίας 50 αθλητών 

Σχετικά με την επιστολή διαμαρτυρίας που υπογράφουν 50 αθλητές για την κατάργηση από την 
ΕΟΜ  του  υπερτελικού  του  Πανελληνίου  πρωταθλήματος  ομάδων  όπεν,  ο  κ.  Αθανασιάδης 
αναφέρει ότι παλιότερα γινόταν πράγματι υπερτελικός μεταξύ των δύο πρώτων  ομάδων για την 
ανάδειξη  του  πρωταθλητή.  Πέρσι  έγινε  για  πρώτη  φορά  υπερτελικός  μεταξύ  4  ομάδων,  αλλά 
υπήρχαν  κενές  ημερομηνίες  επειδή  δεν  υπήρχαν  αγώνες  επιλογής  εθνικών  ομάδων.  Το  θέμα 
συζητήθηκε  στο  προηγούμενο  Συμβούλιο  όταν  και  λήφθηκε  απόφαση  να  μη  διεξαχθεί 
υπερτελικός  την  τρέχουσα  χρονιά.    Αποφασίζεται  ομόφωνα  να  απορριφθεί  το  αίτημα  των 
αθλητών. 
Οι κ.κ. Κανναβός και Μπομπολάκης δηλώνουν ότι, αν και οι ίδιοι φέρονται να έχουν υπογράψει 
την επιστολή,  η υπογραφή τους περιορίζεται μόνο στο αίτημα για διεξαγωγή υπερτελικού και όχι 
στις  κρίσεις  που  περιλαμβάνονται  στην  επιστολή,  για  τις  οποίες  δεν  είχαν  ενημερωθεί  ότι 
προστέθηκαν στο αρχικό κείμενο που οι ίδιοι είχαν υπογράψει. 
     Β) Seeding Tελικού Π.Π. Ομάδων ενότητας 1‐16 
Εγκρίνεται το σχέδιο της επιτροπής αγώνων που υπεβλήθη. 

Θέμα 3ο ‐ Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ 
Εγκρίνεται, με μικρές τροποποιήσεις, η εισήγηση για τροποποιήσεις των παγίων κανονισμών τις 
οποίες  πρότεινε  η  επιτροπή  κανονισμών  προς  το  ΔΣ.  Η  εισήγηση  αυτή  θα  υποβληθεί  προς 
έγκριση στη Γεν. Συνέλευση της 17/3/2012. 

Θέμα 4ο ‐ Εθνικές Ομάδες (ανακήρυξη, χορηγία, αρχηγοί, προπονητές) 
Α) Ανακήρυξη Εθνικών Ομάδων ‐ αρχηγοί 

Μετά τα αποτελέσματα των αγώνων επιλογής εθνικών ομάδων όπεν και γυναικών, ανακηρύσεται  
η εθνική ομάδα όπεν που απαρτίζεται από τους κ.κ. Ε. Πρωτονοτάριο, Φ. Καραμανλή, Κ. Δοξιάδη, 
Π.  Κανναβό,  Β.  Βρούστη,  Μ.  Έιντι  με  αρχηγό  τον  κ.  Μπομπολάκη,  όπως  και  η  εθνική  ομάδα 
γυναικών  που  απαρτίζεται  από  τις  κ.κ.    Λ.  Μαμιδάκη,  Α.  Βελώνη,  Λ.  Οικονόμου,  Δ. 
Κανελλοπούλου, Σ. Λαμπρινού, Α. Κυριακίδου και με αρχηγό τον κ. Ζώτο ο οποίος απεδέχθη υπό 
τον όρο ότι θα υπάρχει πλήρες πρόγραμμα προπονήσεων. 
Ο κ. Κανναβός είπε ότι ο κ. Έιντι εγγυάται την αποστολή της εθνικής ομάδας όπεν και για μερικές 
προπονήσεις με τον κ. Μάρτενς, αλλά δεν έχει μιλήσει ακόμα ο κ. Έιντι με  τον χορηγό κ. Σαμπάχ.  
Ο πρόεδρος κ. Χαρλαύτης είπε ότι είχε τη διαβεβαίωση του κ. Έιντι ότι θα δώσει όσα έξοδα έχουν 
γίνει για τους Πανευρωπαϊκούς που ματαιώθηκαν.    

Β) Εθνική ομάδα Γυναικών 



Ο Γ.Γ.  κ. Μαρσώνης αναφέρει ότι η κ.  Χ.  Συρακοπούλου προσφέρθηκε προφορικά να προπονεί 
δωρεάν  την  εθνική  ομάδα  γυναικών.  Αποφασίζεται  να  ζητηθεί  προσφορά  και  από  τον  κ.  Φ. 
Σκουλαρίκη και να εισαχθεί ξανά το θέμα σε επόμενο συμβούλιο. Γενικά το θέμα της αποστολής 
της Εθνικής ομάδας Γυναικών στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες 2012 και των εξόδων προπόνησης 
θα εξετασθεί σε επόμενο συμβούλιο και θα εξαρτηθεί από την πορεία των οικονομικών της ΕΟΜ 
σε συνδυασμό με τυχόν χορηγίες ή επιχορήγηση της Πολιτείας.   

Θέμα 5ο – Περιοδικό ΕΟΜ, υπογραφή συμφωνητικού  
Εγκρίνεται  ομόφωνα  το  τελικό  σχέδιο  της  σύμβασης  για  το  περιοδικό  της  ΕΟΜ  με  την 
«Επικοινωνία  Λέσβου  Α.Ε»    και  εξουσιοδοτείται  ο  πρόεδρος  της  ΕΟΜ  κ.  Δ.  Χαρλαύτης  να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση.  

Θέμα 6ο – Διάφορα θέματα 
     α. Αίτημα ΑΟΜΧαλκίδας 
Εγκρίνεται  ομόφωνα  κόστος  200€  για  διαφήμιση  μαθημάτων  περιόδου  2011‐12  στον  ΑΟΜ 
Χαλκίδας. 

β. Νέο Σωματείο στη Λαμία 
Εγκρίνεται ομόφωνα η ενίσχυση σε νεοσύστατο σωματείο στη Λαμία για έξοδα διαφήμισης, έως 
300€, σύμφωνα με σχετική επιστολή. 

γ. Αίτημα σωματείου Κιάτου 
Εγκρίνεται ομόφωνα ο δανεισμός έξι(6)  τραπεζιών στο νεοσύστατο σωματείο του Κιάτου. Όσον 
αφορά  το  αίτημα  για  το  κομπιούτερ,  θα  ξανασυζητηθεί,  μετά  την  μετεγκατάσταση  του 
σωματείου σε άλλο κατάλληλο χώρο και ανάλογα με την πορεία του Σωματείου. 

δ. Ύψος δικαιωμάτων συμμετοχής σε αγώνες 
Ο Γ.Γ. κ. Μαρσώνης αναφέρει τα μηνύματα για τις εισπράξεις των σωματείων από αγώνες είναι 
δυσοίωνα  και  ίσως  πρέπει  να  αντιμετωπίσουμε  τα  αποτελέσματα  της  οικονομικής  κρίσης. 
Προτείνεται  και  αποφασίζεται  ομόφωνα  να  γίνει  άτυπη  συνάντηση  των  εκπροσώπων  των 
Αθηναϊκών  σωματείων,  όπου  θα  συζητηθούν  και  τα  σχετικά  με  το  ύψος  των  δικαιωμάτων 
συμμετοχής σε αγώνες. 

ε. Επιστολή Α. Δαρκαδάκη 
Εγκρίθηκε ομόφωνα να δοθούν αντίγραφα από τα αρχεία αγώνων που ζητήθηκαν από τον κ. Α. 
Δαρκαδάκη με επιστολή του μέσω του σωματείου του (ΑΟΜ). 

ζ. Επανεκτύπωση βιβλίων αρχαρίων 
Αποφασίζεται  η  επανεκτύπωση  του  μπλέ  και  του  κόκκινου  βιβλίου  της  Ολλανδικής  μεθόδου, 
λόγω  εξαντλήσεώς  τους.  Θα  εκτυπωθούν  αρχικά    βιβλία  Β’  κύκλου  (μπλε)  με  το  χαμηλότερο 
δυνατό κόστος. 
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η Συνεδρίαση. 
        Ο Πρόεδρος                                 Τα Μέλη                                   Ο Γεν. Γραμματέας 
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