
 
 

                   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Της 19ης Σεπτεμβρίου 2010 
 

 Την  Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 16:00, κατόπιν προσκλήσεως του 
αρχαιότερου σε ηλικία μέλους του Δ.Σ. κ. Αλέκου Αθανασιάδη, λόγω της παραίτησης του 
προέδρου κ. Ιωάννη Κούμενου, του Αντιπροέδρου κ. Κώστα Γιαννά και της Γεν. 
Γραμματέως κας Άννας Λυδάκη - Καραμανλή συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. 
της ΕΟΜ, στον χώρο της Νομαρχίας Πειραιώς ΑΠΟΛΛΩΝ, Ερμουπόλεως & Πηλίου 1, 
Πειραιάς. 

 Παρόντες οι:  Οι κ.κ. Αθανασιάδης Αλέξανδρος, Μπομπολάκης Σταύρος, Φράγκος 
Αναστάσιος, η κα Πολίτου Αγγελική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Χλιάπας Ιωάννης. 
Παρών επίσης ο διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 
 
ΘΕΜΑ 1ον: Αναδιάρθρωση Διοικητικού Συμβουλίου  
 
Στην αρχή τον λόγο παίρνει ο προεδρεύων με βάση το Καταστατικό, ως αρχαιότερο σε 
ηλικία μέλος του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρος Αθανασιάδης, ο οποίος ανακοινώνει και υποβάλλει 
στο Δ.Σ. τις έγγραφες παραιτήσεις των κ.κ. Ιωάννη Κούμενου, Κώστα Γιαννά και της κας 
Άννας Λυδάκη – Καραμανλή. Επίσης υποβάλλει την έγγραφο παραίτηση του 
αναπληρωματικού μέλους κ. Κιαπέκου Ιωάννη. Ο κ. Χλιάπας Ιωάννης, ο οποίος μετέχει 
στη Συνεδρίαση κληθείς σαν αναπληρωματικό μέλος, λαμβάνει το λόγο και ανακοινώνει 
επίσης ότι παραιτείται από τη θέση μέλους του Δ.Σ. κατανοώντας την ανάγκη προσφυγής 
σε εκλογές 
Κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. κατέληξε μικρότερος από 
τα δυο τρίτα των αρχικώς εκλεγέντων και δεν υπάρχει ουδέν άλλο αναπληρωματικό μέλος 
ο προεδρεύων κ. Αλέξανδρος Αθανασιάδης ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Καταστατικό 
πρέπει να προκηρυχτούν εκλογές για όλες τις θέσεις μελών του Δ.Σ. εντός τριών μηνών 
ενώ λόγω των παραιτήσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και της Γεν. Γραμματέως τα 
εναπομείναντα τέσσερα μέλη πρέπει να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση του Δ.Σ. το οποίο 
θα διοικήσει την Ομοσπονδία μέχρι τις εκλογές αυτές.  
 
Κατόπιν του αποτελέσματος της μυστικής ψηφοφορίας που έγινε για κάθε θέση η νέα 
σύνθεσή του Διοικητικού Συμβουλίου, που προέκυψε κατά την παρούσα έκτακτη 
συνεδρίαση είναι η εξής: 
 

Πρόεδρος:  Αναστάσιος Φράγκος 
Αντιπρόεδρος:  Σταύρος Μπομπολάκης 
Γεν. Γραμματέας: Αγγελική Πολίτου 
Ταμίας:  Αλέξανδρος Αθανασιάδης  

  



Όλα τα μέλη του παρόντος ΔΣ αποφάσισαν πως δεν πρόκειται στο σύντομο διάστημα της 
θητείας τους να πάρουν οικονομικές, ή άλλες σοβαρές αποφάσεις, με εξαίρεση τα θέματα 
διάδοσης  και διαφημιστικής εκστρατείας 2010, οι οποίες να δεσμεύουν το επόμενο ΔΣ. 
   
ΘΕΜΑ 2ο: Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης Οκτωβρίου 
Αποφασίστηκε πως η Γενική Συνέλευση του Οκτωβρίου θα είναι εκλογική και ως προς 
αυτό θα εκδοθεί άμεσα ανακοίνωση, η δε λεπτομερής ημερήσια διάταξη θα καθορισθεί σε 
επόμενο ΔΣ. 

ΘΕΜΑ 3ο: Διάδοση- Διαφημιστική Καμπάνια περιόδου 2010-2011 

Αποφασίστηκε η έγκριση διάθεσης ποσού μέχρι 30000,00 ευρώ για την διαφημιστική 
καμπάνια Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2010 με αναλυτικό προϋπολογισμό που καταρτίστηκε 
από κοινού με τον κ Ζώτο και τα μέλη του ΔΣ Πολίτου, Φράγκο και Μπομπολάκη και 
περιλαμβάνει: εκτύπωση 200000 διαφημιστικών φυλλαδίων και μικρού αριθμού αφισών 
από τη SCRIPTA ΕΠΕ, σποτς σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, χορηγία εκπομπών σε 
ραδιοφωνικούς σταθμούς, διαφημιστικά σποτς στην τηλεόραση της ΝΕΤ και της ΕΤ 1, 
μοίρασμα 130000 φυλλαδίων από την εταιρεία MEDIA PLUS σε περιοχές θα 
υποδειχθούν, πρόσληψη σαν έκτακτου υπαλλήλου με αμοιβή του Νίκου Σταματίου, ο 
οποίος έχει εργαστεί και το περασμένο έτος με αυτό το αντικείμενο για το διάστημα 20/9 
έως 20/10/2010.  
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ 
Σεπτέμβριος‐ Οκτώβριος   2010 
Ραδιοφωνικός σταθμός 

1.‐  ΛΑΜΨΗ  60  1700,00
2.‐  ΕΡΑ ΣΠΟΡ  60  1872,00
4.‐  GALAXY  66  862,00
5.‐  ΕΝ ΛΕΥΚΩ  90  500,00
6.‐  SKY  42  1680,00

Σύνολο  6614,00
Αγγελιόσημα και ΦΠΑ  4000,00 10614,00 

TV ΕΡΤ  6000,00 
MEDIA PLUS διανομή φυλλαδίων  5400,00 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έκτακτος υπάλληλος  1200,00 

SCRIPTA   εκτυπώσεις  Φυλλάδια  5387,40
Αφίσες  356,70 5744,10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  28958,10 

ΘΕΜΑ 4ο : Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 2010     

Ο κ Φράγκος  ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ πως είδε το χώρο που θα διεξαχθεί το 
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα, κατέγραψε τα  προβλήματα (καθαριότητα κλπ) και πρότεινε 
λόγω της απόστασης  να  βρεθούν λύσεις για τη μεταφορά των αθλητών της Περιφέρειας.  



ΘΕΜΑ 5ο : Λογισμικό ταυτόχρονων  

Ο κ. Αθανασιάδης πρότεινε στην κ Πολίτου να αναθέσει στον κ Πουρναρά να προχωρήσει 
τις εργασίες για τη δημιουργία του σχετικού λογισμικού, ώστε να γίνει η ΕΟΜ 
διαχειριστής των ταυτόχρονων όπως έχει αποφασισθεί. 
Η κυρία Πολίτου ανέφερε πως είχε σχετική συζήτηση με τον κ Πουρναρά, ο οποίος την 
ενημέρωσε πως είχε κάνει στο παρελθόν οικονομικές συμφωνίες οι οποίες δεν τηρήθηκαν 
και ως εκ τούτου εν γνώσει και των παραιτηθέντων Προέδρου και Γεν Γραμματέα, 
περιορίζεται στην ενασχόλησή του μόνο με ότι γράφει το Job description που είχε φτιάξει 
ο κ Κούμενος και όχι με όλα αυτά με τα οποία είχε τη διάθεση και τις ιδέες να ασχοληθεί. 

ΘΕΜΑ 6ο: Διάφορα θέματα 
Σχετικά με το Πανελλήνιο Γυναικών το Συμβούλιο αποφάσισε πως δε θα αλλάξει 
ημερομηνία διεξαγωγής. Παίρνοντας υπόψη τους τις επιστολές διαμαρτυρίας και τους 
μέχρι τώρα χειρισμούς λυπάται και προτίθεται να κάνει ανακοίνωση, δηλώνοντας πως 
επέλεξε την καλύτερη από τις χειρότερες λύσεις, καθώς δεν ήταν εφικτή η αναβολή του 
Πρωταθλήματος. 
Το Δ.Σ., κατά πλειοψηφία, δεν αποδέχεται τη δωρεά των χιλίων πεντακοσίων ευρώ από 
την Αναστασία Κοτρωνάρου, που δόθηκαν «προς κάλυψη εξόδων συμμετοχής ζεύγους 
Πολίτου-Κοτρωνάρου και ομάδας Γυναικών στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Σαν 
Ρέμο 12-24/6/2008».  
 
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση 
 
       Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη                   H Γεν. Γραμματέας 

 

       Τάσος Φράγκος                       Α. Αθανασιάδης               Αγγελική Πολίτου 

Σ. Μπομπολάκης 
     
 
 
 
 
                       


