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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  αριθ. 16/ της 6ης Δεκεμβρίου 2008 

 

      Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 11.00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου, το ΔΣ της 

ΕΟΜ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΟΜ, οδός Φειδιππίδου 30, Αθήνα. 

Παρόντες: ο Πρόεδρος Ι. Κούμενος, η Γεν. Γραμματέας Α. Καραμανλή, ο αντιπρόεδρος Κ. 

Γιαννάς, ο Ταμίας Α. Αθανασιάδης και τα μέλη Α. Πολίτου, Μ. Πανουτσακοπούλου και Τ. Φράγκος. 

Εκτός ημερησίας διάταξης και μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο κ. Ι. Κούμενο 

παρευρέθη στη συνεδρίαση του Δ.Σ. ο κ. Ι. Μηλιτσόπουλος και ενημέρωσε για τα προβλήματα που 

είχαν δημιουργηθεί κατά το παρελθόν μεταξύ αυτού και της Ομοσπονδίας, με αποκορύφωμα την 

απόλυσή του τον Σεπτέμβριο του 2004. Ανεξάρτητα από το θέμα των δικαστηρίων, ζήτησε, εάν 

είναι εφικτό, κάποιας μορφής επαγγελματική ενασχόληση από την Ομοσπονδία, με δεδομένο το 

θέμα της ανεργίας του και με βάση την επιθυμία του να συμπληρώσει 1000 ένσημα, ώστε να 

καταφέρει να καλύψει τις προϋποθέσεις για τη βασική του σύνταξη. 

Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο κ. Ι. Κούμενος και πρότεινε να προχωρήσουν οι δικηγόροι 

άμεσα στην τυπική διευθέτηση των δικαστικών εκκρεμοτήτων, με την υπογραφή ενός 

συμφωνητικού ώστε να λήξει οριστικά το θέμα και στο αμέσως επόμενο Δ.Σ. να συζητηθεί το 

αίτημα του κ. Μηλιτσόπουλου περί πιθανότητας απασχόλησής του. 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 

Επικυρώθηκαν τα πρακτικά υπ’ αριθ. 15/12-11-08. 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την επικοινωνία που είχε σχετικά με την εξεύρεση 

«μόνιμης στέγης» της ΕΟΜ, με σκοπό τη διεξαγωγή των τελικών σταδίων των Πανελληνίων 

Πρωταθλημάτων, ώστε να αποφεύγονται οι συνεχείς μετακινήσεις και μεταφορές του υλικού των 

αγώνων. Έγινε μία πρώτη επαφή για το συνεδριακό κέντρο της Ολυμπιακής στο παλαιό 

αεροδρόμιο του Ελληνικού. Το κτίριο ανήκει στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου και θα πρέπει 

να υπάρξει σειρά επαφών, ώστε να ευδοκιμήσει κάποια θετική εξέλιξη. 

Ενημέρωσε επίσης για τη συνάντηση που είχε με το τμήμα Μάρκετιγκ-Δημοσίων Σχέσεων 

του ΟΠΑΠ, σχετικά με πιθανότητα χορηγίας και την πληροφόρηση που έλαβε, αναφορικά με το 

πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οργανισμού, που είναι σε διαρκή ισχύ. Η κα 

Κόκκαλη, από τον ΟΠΑΠ, προέτρεψε να υποβάλουμε αίτηση ηλεκτρονικά, μήπως και καταφέρουμε 

την ένταξή μας σε αυτό το πρόγραμμα. 

Ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη του ΔΣ την αποστολή απαντητικής επιστολής προς τον 

Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Ιωαννίδη, στην προτροπή του για κατά προτεραιότητα χρήση 
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της κρατικής ετήσιας επιχορήγησης στην κάλυψη μισθών, ΙΚΑ και ΦΜΥ των υπαλλήλων της 

Ομοσπονδίας. Στην επιστολή μας θα αναφέρεται ότι η ετήσια επιχορήγηση δεν επαρκεί για τα 

έξοδα μισθοδοσίας της ΕΟΜ και θα προτείνεται αύξηση του κονδυλίου για το 2009. 

ΘΕΜΑ 3ο: Οικονομική πολιτική προς τα Σωματεία & Αγ. Δελτίο για το 2009 

Ο κ. Αθανασιάδης προτείνει την αύξηση του Αγωνιστικού Δελτίου από 25 σε 30€. Η κα 

Πολίτου είπε ότι πρέπει να γίνει πρώτα πρόγραμμα δράσης ώστε να δικαιολογηθεί η αύξηση. Ο κ. 

Γιαννάς θεωρεί ότι πρέπει να αυξηθεί το Αγ. Δελτίο προς διευκόλυνση της Ομοσπονδίας. Η κα 

Καραμανλή θεωρεί ότι τα 5€ είναι μία πολύ μικρή αύξηση που πρέπει να γίνει άμεσα και συμφωνεί 

με την κα Πολίτου ότι πρέπει να γίνει ένα πρόγραμμα δράσης. 

Ο κ. Κούμενος προτείνει αύξηση του αγωνιστικού δελτίου από 25€ σε 30€ για 2 χρόνια. 

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η αύξηση που πρότεινε ο 

Πρόεδρος.  

Διευκρινίζεται ότι για νέους και στρατευμένους ισχύει η έκπτωση 50% και για νέους κάτω 

των 18 ετών είναι δωρεάν. 

Ο κ. Φράγκος πιστεύει ότι η αύξηση είναι μεν μικρή, αλλά ότι δεν είναι σωστό αμέσως να 

κάνουμε αυξήσεις και πρότεινε η αύξηση να γίνει το 2010. 

Η κ. Πανουτσακοπούλου πιστεύει ότι δεν πρέπει να γίνει αύξηση αφού δεν υπάρχουν 

άμεσες και επιτακτικές οικονομικές υποχρεώσεις στις οποίες δεν μπορεί να ανταποκριθεί η 

Ομοσπονδία. 

ΘΕΜΑ 4ο:  Επιτροπές -  συγκρότηση 

Η κα Καραμανλή εισηγήθηκε τη συγκρότηση των Επιτροπών. Ύστερα από διαλογική 

συζήτηση αποφασίστηκε Ομόφωνα η συγκρότηση ως εξής: 

1. Ελεγκτική Επιτροπή 

Ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ όπως προβλέπεται από το καταστατικό της ΕΟΜ. 

2. Εκτελεστική Επιτροπή 

Ορίζεται από το καταστατικό της ΕΟΜ, και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το 
Γενικό Γραμματέα και, κατά περίπτωση, τον Ταμία της ΕΟΜ. 

3. Επιτροπή Αγώνων 

Πρόεδρος: Ε. Χατζηδάκης 

Μέλη: Σ. Μπομπολάκης, Γ. Παπακυριακόπουλος, Γ. Κυριακίδης, Α. Κυριακίδου, Σ. Βιλλιώτη, A. 
Καραμανλή 

Υποεπιτροπή ανάθεσης αγώνων: I. Koύμενος, Α. Πολίτου, Κ. Γιαννάς 
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4. Επιτροπή Διάδοσης και Μαθημάτων 

Πρόεδρος: Α. Καραμανλή 

Μέλη: Α. Πολίτου, Μ. Πανουτσακοπούλου, Β. Βιρβιδάκης, Μ. Βλαχάκη, Σ. Μπομπολάκης, Σ. 
Βιλλιώτη, Χ. Περρόνε, Χ. Βάθη 

5. Κεντρική Επιτροπή  Διαιτησίας (ΚΕΔ) 

Πρόεδρος: Π. Γεροντόπουλος 

Μέλη: Α. Ρακάς, Ν. Παπαχατζής 

Αναπληρωματικά Μέλη: Α. Ματζιάρης, Τ. Κανναβός 

6. Επιτροπή Εθνικών Ομάδων 

Πρόεδρος: Ι. Κούμενος 

Μέλη: Α. Αθανασιάδης, Ε. Χατζηδάκης, Μ. Βλαχάκη, Γ. Ρούσσος 

7. Επιτροπή Κανονισμών 

Πρόεδρος: Α. Αθανασιάδης 

Μέλη: Κ. Γιαννάς, Α. Ρακάς, Σ. Βιλλιώτη, Ν. Καραμανλής,  Ν. Κηπουρός, Α. Κοτρωνάρου, Π. 
Μαρσώνης, Δ. Ναθαναήλ, Γ. Κανελλόπουλος 

8. Επιτροπή Προσφυγών 

Πρόεδρος: Ι. Κούμενος 

Μέλη: Α. Ρακάς, Ν. Παπαχατζής 

Αναπληρωματικοί: Α. Ματζιάρης, Σ. Ακριτίδης, Μ. Βλαχάκη 

9. Επιτροπή Νέων 

Πρόεδρος: Μ. Πανουτσακοπούλου 

Μέλη: Ε. Βατσολάκη, Ν. Δελημπαλταδάκης, Π. Σταματελάτου, Α. Καραμανλή, Α., Δοξιάδη, Γ. 
Παπακυριακόπουλος, Ι. Γιαλιράκης, Μ. Καλλιφρονάς 

10. Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και χορηγιών 

Πρόεδρος: Α. Πολίτου 

Μέλη: Ι. Λυγινού, Χ. Περρόνε, Α. Καραμανλή, Χ. Λεβέντη, Χ. Συκιώτη 

11. Επιτροπή Στατιστικής, Μητρώου & Αγωνιστικών Δελτίων (ΣΜΑΔ) 

Πρόεδρος: Α. Ρακάς 
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Μέλη: Ν. Παπαχατζής, Ν. Κηπουρός, Κ. Κοντομήτρος 

12. Επιτροπή Γυναικών 

Πρόεδρος: Κ. Γιαννάς 

Μέλη: Μ. Σταματελάτου, Α. Κυριακίδου, Κ. Βρεττού, Τ. Φράγκος 

13. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Πρόεδρος: Α. Αθανασιάδης 

Μέλη: Α. Μπαμπούλα, Κ. Κουφοπαντελής, Λ. Καραγιαννόπουλος, Ε. Μαραγκουδάκης, Τ. Φράγκος, 
Ε. Κατσίπης 

14. Οικονομική Επιτροπή 

Πρόεδρος: Τ. Φράγκος 

Μέλη: Ι. Κούμενος, Α. Αθανασιάδης 

Συντονιστής όλων των επιτροπών: Λ. Ζώτος 

Έφοροι Περιφέρειας 

Βορ. Ελλάδας: Γ. Οικονομόπουλος 

Πελοποννήσου: Σ. Παπανικολάου 

Ν. Ελλάδας & Νήσων Αιγαίου: Κ. Φασουλάκης 

Κεντρ. Ελλάδας : Γ. Δημητρακόπουλος 

ΒΔ. Ελλάδας: Α. Κυριάκης 

ΘΕΜΑ 5ο : Περιοδικό (χρόνος απασχόλησης – Κόστος) 

Ο κ. Αθανασιάδης πήρε το λόγο και είπε ότι ζήτησε από τον κ. Ζώτο να γίνει μια 

κοστολόγηση του περιοδικού κάτι που έγινε και μοιράστηκε στο Δ.Σ. Το τελικό κόστος του 

περιοδικού είναι 1,20/τεύχος. Η κ. Πανουτσακοπούλου είπε ότι θεωρεί ακριβό το περιοδικό και θα 

αναζητήσει προσφορές για την ίδια ποιότητα και καλύτερη και θα τις προσκομίσει στο επόμενο Δ.Σ. 

ΘΕΜΑ 6ο : Απολογισμός Τελικού Κυπέλλου 2008  

 Υποβλήθηκε από τον κ. Ζώτο ο απολογισμός του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας 2008 καθώς 

και ο προϋπολογισμός του τελικού Π.Π. κατηγοριών 2008. 

Εκείνο που διαπιστώθηκε είναι ότι η Ομοσπονδία έχει κατά κανόνα ζημιά από τέτοιες διοργανώσεις 

ακόμα και στην περίπτωση που οι χώροι διεξαγωγής προσφέρονται δωρεάν. 
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ΘΕΜΑ 7ο:  Ολυμπιακός 

 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για τη συνάντηση που είχε με τον Διευθυντή του 

ερασιτέχνη Ολυμπιακού κ. Λάμπρου στα γραφεία του Πειραιά στις 19/11. Στη συνάντηση αυτή 

ζητήθηκε οικονομοτεχνική μελέτη και στη συνέχεια θα ορισθεί νέα συνάντηση όπου θα 

ξανασυζητηθεί το θέμα. Το Δ.Σ. γνωρίζοντας ότι ο κ. Καραμανλής έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν 

με παρόμοιες μελέτες του ζήτησε να ετοιμάσει, σε ένα μήνα περίπου, αυτή τη μελέτη ώστε να γίνει 

νέα συνάντηση με τον κ. Λάμπρου και να προχωρήσει η υπόθεση. 

ΘΕΜΑ 8ο:  Αιτήματα Σωματείων 

 Αποφασίστηκε ομόφωνα η χορήγηση ενός εκτυπωτή laser αξίας περίπου 70€ στον Όμιλο 

Αγωνιστικού Μπριτζ. 

 Εγκρίθηκε το αίτημα ΑΟΜ για χορήγηση 270€ για κάλυψη εξόδων του Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος Νέων που πραγματοποιήθηκε στα εντευκτήρια του και ήταν ζημιογόνο λόγω της 

μικρής συμμετοχής αλλά και λόγω του ότι οι νέοι η δεν πληρώνουν καθόλου συμμετοχή ή 

πληρώνουν το ήμισυ μόνο.  

 Εξετάστηκε το αίτημα του ΑΟΑΦ για μεταφορά του εορταστικού διημέρου 14 & 15 

Δεκεμβρίου στον επόμενο χρόνο. Αποφασίστηκε ομόφωνα να μεταφερθεί σε ημερομηνία που δεν 

θα επηρεάσει το Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2009.  

ΘΕΜΑ 9ο: ΟΤΕ 

 Η κ. Καραμανλή ενημέρωσε το Δ.Σ. για τη νέα συμφωνία που έγινε με τον ΟΤΕ σε ότι 

αφορά τις τηλεφωνικές συνδέσεις με όφελος για την Ομοσπονδία. 

ΘΕΜΑ 10ο: Ανακήρυξη επίτιμου μέλους Δ.Σ. 

 Η κ. Καραμανλή πρότεινε ο χορηγός της ΕΟΜ κ. Ευάγγελος Κάντζος να ανακηρυχθεί επίτιμο 

μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΜ σαν ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του. Η πρόταση έγινε ομόφωνα 

δεκτή. 

ΘΕΜΑ 11ο: Τράπουλες 

 Η κ. Καραμανλή ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι υπάρχει έλλειψη από τράπουλες για τα Σωματεία. Ο 

κ. Μπομπολάκης, που παρακολουθούσε το Συμβούλιο, ανέφερε ότι υπάρχει χορηγός που θα 

προσφέρει τράπουλες βάζοντας διαφήμιση του στην οπίσθια όψη της τράπουλας και στο περιοδικό. 

Εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Ζώτος να χειρισθεί το θέμα. 

ΘΕΜΑ 12ο: Προπονήσεις Νέων 
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 Η κ. Καραμανλή ενημέρωσε το Δ.Σ. για την καθυστέρηση που υπάρχει στις προπονήσεις 

των Νέων, παρόλο που υπάρχει χορηγός να καλύψει τα έξοδα. Το Δ.Σ. είχε αποδεχθεί τις από 7 

Ιουλίου 2008 γραπτές προτάσεις της κ. Συρακοπούλου οι οποίες συγκεκριμενοποιήθηκαν σε 

συνεργασία με τη Γεν. Γραμματέα για το διάστημα 2008 – Μάιος 2009, σύμφωνα με τις οποίες ο 

χορηγός έστειλε την γραπτή προσφορά του. Λόγω μη υλοποίησης της συμφωνίας ζητήθηκαν 

διευκρινίσεις και σε απάντηση η κ. Συρακοπούλου απέστειλε την από 1η Δεκεμβρίου επιστολή της 

όπου διατυπώνονται, εκ των υστέρων, απορίες. 

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα να αναλάβει η Επιτροπή Νέων να 

συναντηθεί το συντομότερο δυνατό με την κ. Συρακοπούλου ώστε να γίνει μια συγκεκριμένη 

συμφωνία, για το πρόγραμμα προπονήσεων και τις απαιτήσεις της. 

  Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 

 

Ο Πρόεδρος             Τα Μέλη                              Γεν. Γραμματέας 
             

     Ιωάννης Κούμενος                Κ. Γιαννάς                                   Άννα Καραμανλή 

                                                                 Α. Αθανασιάδης                                 

                                             Α. Πολίτου 

  Μ. Πανουτσακοπούλου 

  Τ. Φράγκος 


