
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΕΟΜ    

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 15 / 2012 

της  3ης Οκτωβρίου 2012 

Την Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 16:00 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: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Δ. Χαρλαύτης, ο Αντιπρόεδρος Π. Κανναβός, ο Γεν. Γραμματέας Π. 
Μαρσώνης, ο Ταμίας Α. Φράγκος, ο Ειδικός Γραμματέας Δ. Πρωτοπαπάς και τα μέλη Σ. 
Μπομπολάκης και Α. Πολίτου. Παρών επίσης ήταν και ο διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 
 
Θέμα 1.  Θέματα Προέδρου   
O Πρόεδρος του ΔΣ κ. Δ. Χαρλαύτης αναφέρει ότι η συνεδρίαση αυτή είναι από τις τελευταίες για 
το παρόν ΔΣ. Ο ίδιος, όπως αναφέρει, δεν πρόκειται να θέσει πάλι υποψηφιότητα για μέλος του 
Δ.Σ. για προσωπικούς λόγους. Ευχαριστεί όλα τα παρόντα και απόντα μέλη για τη συνεργασία 
που είχαν στο διάστημα που ήταν Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
Θέμα 2. Τακτική Γενική Συνέλευση (απολογισμός έως 30/09/2012, προϋπολογισμός 2013, 
έκθεση Δ.Σ.) 
Ο Ταμίας κ. Αν. Φράγκος παρουσιάζει τον απολογισμό μέχρι 30-9-2012 και τον προϋπολογισμό 
για το 2013. 
Διεξάγεται σχετική διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ τόσο γενικά όσο και κατά 
κωδικό. Τελικά, ο απολογισμός και ο προϋπολογισμός εγκρίνονται ομόφωνα από το ΔΣ ως έχουν 
και θα υποβληθούν στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση.  Εγκρίνεται επίσης ομόφωνα το 
κείμενο της έκθεσης του Δ.Σ. που θα αναγνωστεί από τον Πρόεδρο κ. Δ. Χαρλαύτη στην προσεχή 
Τακτική Συνέλευση.  
 
Θέμα 3. Διασυλλογικό πρωτάθλημα (καθαρισμός, κυλικείο κλπ) 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Π. Κανναβός ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ σχετικά με την διοργάνωση των 
Διασυλλογικών αγώνων ομάδων που θα γίνουν στην αίθουσα Ξιφασκίας στο παλιό αεροδρόμιο 
Ελληνικού. 
Αναφέρει σχετικά για την πορεία των εργασιών όπως είναι ο καθαρισμός, η τοποθέτηση μοκέτας, 
το κυλικείο κ.λπ. Κατόπιν εισήγησης του Ταμία κ. Φράγκου αποφασίζεται ομόφωνα όπως η 
ενοικίαση μοκέτας που υπάρχει ήδη στο χώρο γίνει από την εταιρεία   «Χρ. Βασδάρη ΕΠΕ»               
και όχι από την Α. Σαλίβερου ΕΠΕ, που είχε αποφασιστεί στη προηγούμενη συνεδρίαση, έναντι 
του ιδίου ποσού δηλαδή των 1000 ευρώ συν ΦΠΑ. 
Αποφασίζεται ομόφωνα η αμοιβή καθαρισμού πριν τους αγώνες του χώρου των Διασυλλογικών 
στην εταιρεία  ποσού  «Brilliant Cleaning Services Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» ποσού 1110 ευρώ 
(εμπεριέχεται ΦΠΑ)  
Αποφασίζεται επίσης ομόφωνα όπως διαπραγματευθεί ο Ταμίας της ΕΟΜ κ. Φράγκος για τις 
αμοιβές καθαρισμού τουαλετών κλπ κατά τη διάρκεια των αγώνων όπως και για την ενοικίαση 
πρόσθετων μοκετών που θα χρειαστούν. Εγκρίνεται ομόφωνα η ασφάλιση αστικής ευθύνης, 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης με την «Ελληνικό ΑΕ» για τη διοργάνωση των 
Διασυλλογικών στην εταιρεία «Groupama Φοίνιξ» έναντι του ποσού των 150 ευρώ.  
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως χορηγηθούν αμοιβές στους διαιτητές των Διασυλλογικών 2012 
σύμφωνα με την υπάρχουσα λίστα της ΕΟΜ (απόφαση ΚΕΔ 24/11/2007 και Δ.Σ.). Ειδικά για τον 
επικεφαλής διεθνή διαιτητή κ. Δ. Μπάλλα αποφασίζεται συνολική αμοιβή 1000 ευρώ συν ΦΠΑ 
για διαιτησία και στήσιμο αίθουσας. Αποφασίζεται επίσης ομόφωνα πρόσθετη αμοιβή στην 



υπάλληλο της ΕΟΜ και πτυχιούχο διαιτήτρια κα Α. Μπαμπούλα  για παραλαβή και παράδοση 
υλικού ΕΟΜ που θα καθοριστεί από τον Ταμία της ΕΟΜ κ. Α. Φράγκο.  
 
Θέμα 4. Θέματα διάδοσης (διανομές φυλλαδίων, μαθήματα σε σχολεία) 
Ο κ. Σ. Μπομπολάκης ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ για την πορεία της διάδοσης. Μεταξύ άλλων 
αναφέρει ότι η υπεύθυνη για τα μαθήματα κ. Α. Μπαμπούλα παραπέμπει τους υποψήφιους 
μαθητές στο διαδίκτυο προκειμένου να διαλέξουν σωματείο. Επίσης, αναφέρει ότι οι 
περισσότεροι υποψήφιοι μαθητές παίρνουν απ’ ευθείας τηλέφωνο στα σωματεία και γι’ αυτό 
αυτοί που απευθύνονται στην ΕΟΜ (κ. Α. Μπαμπούλα) είναι λίγοι σε σχέση με προηγούμενες 
χρονιές. 
Ο Γ.Γραμματέας κ. Π. Μαρσώνης αναφέρει μερικές από τις περιοχές που μοιράστηκαν τα 
φυλλάδια.  
 
Θέμα 5. Θέματα Σωματείων (Αιτήματα ΑΕΠΜΑ, ΟΑΜΠΕΙ, ΙΟΘ, Έσπερος Λαμίας, Δράμα, 
Θρακομακεδόνες, Βριλήσσια) 

1. Γίνεται ομόφωνα δεκτό αίτημα του ΑΕΠΜΑ να διοργανώσει τριήμερο 4ης βαθμίδας που 
δικαιούται εξ αναβολής τις ημερομηνίες 7 έως 9 Δεκεμβρίου 2012.  

2. Γίνεται ομόφωνα δεκτό αίτημα του ΟΑΜΠΕΙ για χορήγηση Η/Υ αξίας 350 ευρώ 
(εμπεριέχεται  ΦΠΑ).  

3. Εγκρίνεται ομόφωνα αμοιβή και οδοιπορικά του δάσκαλου Κ. Βακιρτζή έως του ποσού των 
400 ευρώ για μαθήματα που θα κάνει στο υπό ίδρυση σωματείο στη Δράμα.  

4. Εγκρίνεται ομόφωνα ποσό 250 ευρώ για έξοδα διαφημιστικής εκστρατείας στο νέο 
Σωματείο Έσπερος Λαμίας.  

5. Εγκρίνεται ομόφωνα ποσό 300 ευρώ για έξοδα διαφημιστικής εκστρατείας στο νέο 
Σωματείο Νίκη Πατρών.  

6. Εγκρίνεται ομόφωνα ποσό 300 ευρώ για έξοδα διαφημιστικής εκστρατείας στο Σωματείο 
ΑΜ Ιωαννίνων (ειδική καμπάνια).  

 
Θέμα 6. Διάφορα θέματα (κύπελλα πρωταθλημάτων, επιστολή σε χορηγό, παίζοντες διαιτητές) 

1. Αποφασίζεται ομόφωνα, μετά την εισήγηση της επιτροπής που ορίστηκε στη συνεδρίαση 
της 18/9/2012 όπως τα κύπελλα 2011 και 2 πρωταθλημάτων του 2012 που θα 
απονεμηθούν κατά τη διάρκεια των Διασυλλογικών αγώνων 2012 παραγγελθούν στην εταιρεία 
Α. Παπαδόπουλος, που έχει έδρα Ανδρομάχης 189 Καλλιθέα, έναντι του ποσού των 2773 ευρώ 
(εμπεριέχεται ΦΠΑ).  

2. Αποφασίζεται ομόφωνα  να αποσταλεί ευχαριστήρια επιστολή στον χορηγό της ΕΟΜ κ. 
Σεμίρ Σαμπάχ για την οικονομική βοήθεια που έχει προσφέρει στην ΕΟΜ.  

3. Συζητιέται το θέμα των παιζόντων διαιτητών στα ταυτόχρονα τουρνουά 5ης βαθμίδας στην 
περιοχή Αττικής. Αποφασίζεται ομόφωνα όπως οριστική απόφαση ληφθεί από το επόμενο 
Διοικητικό Συμβούλιο.  
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