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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  αριθ. 6/ της 9ης Ιουνίου 2010 

      Την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2010 και ώρα 16:00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου, το Δ.Σ. 

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

Παρόντες: ο Πρόεδρος Ι. Κούμενος, o Αντιπρόεδρος Κ. Γιαννάς, η Γεν. Γραμματέας Α. 

Καραμανλή, ο Ταμίας Α. Αθανασιάδης και τα μέλη Α. Πολίτου,  ο κ. Τ. Φράγκος και ο κ. Σ. 

Μπομπολάκης. 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 

Τα πρακτικά υπ’ αριθ. 5/19-05-2010 δεν επικυρώθηκαν. Αναβλήθηκε η υπογραφή τους 

για το επόμενο ΔΣ. 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος διάβασε επιστολή με την οποία ανακοίνωνε τη πρόθεση του να παραιτηθεί 

από τη θέση του Προέδρου και μέλους του Δ.Σ., αναφέροντας σαν λόγο τα προβλήματα που 

υπάρχουν το τελευταίο διάστημα στη λειτουργία του Δ.Σ. και στη διατύπωση και υπογραφή 

των Πρακτικών. Η κα Καραμανλή εξέφρασε την ίδια πρόθεση. Ακολούθησε συζήτηση κατά την 

οποία τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν τις αντιρρήσεις και απόψεις τους. Μετά το 

πέρας της συζήτησης, ο Πρόεδρος και η Γενική Γραμματεύς αλλά και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. 

συμφώνησαν όπως λόγω της επικείμενης εκλογικής ΓΣ της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στην 

Οστάνδη, όπου θα παρουσιαστεί και το βίντεο για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2012 

που η χώρα μας έχει τη πρόθεση να διοργανώσει, όλοι να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι 

τον Οκτώβριο του 2010. Από τον κύριο Αθανασιάδη προτάθηκε η κήρυξη έκτακτων εκλογών 

για νέο ΔΣ το προσεχή Οκτώβριο με σκοπό τη στελέχωση του Συμβουλίου με άτομα που θα 

έχουν το διαθέσιμο χρόνο και τη βούληση να εργαστούν και να συμβάλλουν στη καλύτερη 

δυνατή διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2012. Η πρόταση αυτή θα 

συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής  

 Εγκρίθηκε η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την αποδοχή των 5.000 τραπουλών 

από οίκο του εξωτερικού, ο οποίος από λάθος του τύπωσε διαφορετική «πλάτη» (πορτοκαλί 

φόντο) από την παραγγελθείσα έναντι της πολύ συμφέρουσας τιμής των 0.40€/τράπουλα αντί 

των συμφωνηθέντων 0.80€/τραπουλα. Απoφασίστηκε επιπλέον να ζητηθεί και από τον κ. Ε. 

Παπαθεοδώρου να δώσει κάποιο χρηματικό ποσό, 1500€, για τη διαφήμιση που θα του γίνει 

λόγω του παραπάνω λάθους. 
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ΘΕΜΑ 4ο:  Πανευρωπαϊκό ζευγών Νέων 

 Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να διατεθεί ποσό 510€, περίπου, ανά 

ζεύγος συμμετεχόντων, που θα καλύπτει τα έξοδα διαμονής σε 4κλινο με πλήρη διατροφή συν 

τα έξοδα συμμετοχής του ζεύγους στους αγώνες.  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναλάβουν 

τα έξοδα μεταφοράς τους στον τόπο των αγώνων μόνοι τους. Επειδή δε τα περισσότερα εκ 

των χρημάτων αυτών προπληρώνονται στην οργανωτική επιτροπή μέσω τραπέζης 

αποφασίστηκε να ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έγγραφη διαβεβαίωση 

συμμετοχής στους αγώνες. 

Επίσης αποφασίστηκε να ζητηθεί από την κα Α. Δοξιάδη να συνοδεύσει τους νέους σαν 

αρχηγός της αποστολής, σε περίπτωση δε άρνησής της να ζητηθεί αυτό από τον κ. Γ. 

Οικονομόπουλο. Αν αρνηθεί και αυτός τότε να οριστεί αρχηγός της αποστολής ο  αθλητής 

Ντίνος Δοξιάδης. Επίσης να καλυφθεί το κόστος διαμονής του αρχηγού της αποστολής. 

ΘΕΜΑ 5ο : Έκθεση Επιτροπής διορισμένης από Γ.Σ. σχετικά με ισολογισμό 
2010 

Αναβλήθηκε να συζητηθεί σε επόμενο Δ.Σ. 

ΘΕΜΑ 6ο : Πανευρωπαϊκό 2012-Οργανωτική Επιτροπή & υπογραφή με EBL &  

Hotel  

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι λόγω  αλλαγών που πρότεινε στο κείμενο 

της EBL, δεν υπεγράφη ακόμα η σύμβαση με την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Ο Gianarrigo 

Rona ενημέρωσε ότι ζήτησε από τον Ταμία της EBL να ελέγξει τις προτάσεις του Προέδρου της 

ΕΟΜ και πιθανότατα η σύμβαση θα υπογραφεί στην Οστάνδη. 

 
ΘΕΜΑ 7ο : Δημιουργικό - Φάκελλοι 

Ο κ. Τ. Φράγκος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τις προσφορές που υποβλήθηκαν για 

το δημιουργικό και αποφασίστηκε να ανατεθεί αυτό στην κα Μπονέλλη έναντι 700€ συν ΦΠΑ 

για κάθε τεύχος μαζί με το εξώφυλλο. 

Η εκτύπωση των φακέλων για συμμετοχή των αθλητών σε αγώνες αποφασίστηκε να 

ανατεθεί στον κ. Θ. Ιωαννίδη έναντι των 1.065€ για 40.000 ή 1.900€ για 80.000 τεμ. 

ΘΕΜΑ 8ο : Πρόσκληση 4 μελών της Εθνικής Όπεν από Κυπριακή Ομοσπονδία   

Ο κ. Φράγκος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι μίλησε με την Κυπριακή Ομοσπονδία, 

όπου δόθηκαν οι ανάλογες εξηγήσεις για το όλο θέμα, σε σχέση και με τη δική μας πρόσκληση 

των μελών της Κυπριακής Ομοσπονδίας, και λόγω του ότι οι ημερομηνίες της πρόσκλησης 

ήταν ανέφικτες, η Κυπριακή Ομοσπονδία άφησε ανοικτή την πρόσκληση για τα μέλη της 

Εθνικής Όπεν για οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση κάνουν στο μέλλον. 
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ΘΕΜΑ 9ο : Αιτήματα Σωματείων 

Δεν υπήρχαν αιτήματα Σωματείων 

ΘΕΜΑ 10ο : Διάφορα θέματα  

Εγκρίθηκε το συνολικό ποσό των 500€ για τα 4 μέλη της Εθνικής Όπεν που θα έρθουν 

στην Αθήνα για προπόνηση στις 11-13/6/20-2010. 

Εγκρίθηκε το συνολικό ποσό των 4.000€ για αμοιβή του προπονητή της Εθνικής Όπεν 

Φ. Σκουλαρίκη, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση που υπέβαλλε.  

Εγκρίθηκε το συνολικό ποσό των 2.520€ για αμοιβή του προπονητή της Εθνικής 

Γυναικών Λ. Ζώτου, σύμφωνα με αναλυτική κατάσταση που υπέβαλλε. 

Εγκρίθηκε το ποσό των 640€ για τα κοστούμια των 4 νέων μελών της Εθνικής Όπεν 

καθώς και το ποσό των 1.100€ για την αγορά t-shirts με το σήμα της Ομοσπονδίας για τις 

ανάγκες όλων των μελών της Εθνικής Αποστολής στην Οστάνδη (Πανευρωπαϊκοί Αγώνες). 

 

         Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η Συνεδρίαση. 

     Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη               Γεν. Γραμματέας 

 

 

   Ιωάννης Κούμενος               Κ. Γιαννάς                  Άννα Καραμανλή-Λυδάκη  

                                                                  

  Α. Αθανασιάδης                                 

                                 

             Α. Πολίτου 

    

       Τ. Φράγκος 

 

       Σ. Μπομπολάκης 


