
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΕΟΜ    
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 14/2012 

της  18ης Σεπτεμβρίου 2012 

Την Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 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  το  μέλος  Σ. 
Μπομπολάκης. Παρών επίσης ήταν και ο διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 
Απόντες: η κ. Α. Πολίτου, η οποία παρακολουθούσε την συνεδρίαση μέσω ανοιχτής ακροάσεως. 

Θέμα 1.  Θέματα Προέδρου   
O  πρόεδρος  κ.  Δ.  Χαρλαύτης  δηλώνει  ότι  με  μεγάλη  του  λύπη  δεν  πρόκειται  να  θέσει  πάλι 
υποψηφιότητα για μέλος  του Δ.Σ.  για λόγους προσωπικούς και επαγγελματικούς.   Όλα  τα μέλη 
του Δ.Σ. εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός αυτό.  

Θέμα  2.  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  (πρόσκληση,  τροποποίηση  Καταστατικού,  τροποποίηση 
Κανονισμών) 

Ο  Πρόεδρος κ. Δ. Χαρλαύτης αναπτύσσει τις προτάσεις του σε ορισμένα θέματα του Καταστατικού της 
ΕΟΜ που πρέπει να τροποποιηθούν και που αφορούν κυρίως το ΠΣ της ΕΟΜ.  
Διεξάγεται συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του ΔΣ. Διαμορφώνεται έτσι η 
τελική  πρόταση  του  ΔΣ  προς  την  Γενική  Συνέλευση  η  οποία  θα  αποσταλεί  στα  σωματεία‐μέλη 
προς ενημέρωσή τους. 
Εν  συνεχεία  ο  πρόεδρος  της  Επιτροπής  Κανονισμών  κ.  Π.  Μαρσώνης  παρουσιάζει  σχέδιο 
τροποποιήσεως ορισμένων άρθρων των Παγίων Κανονισμών που αφορούν κυρίως την απονομή 
των βαθμών διάκρισης αθλητών, ώστε να εγκριθεί από το ΔΣ και να παρουσιαστεί προς έγκριση 
στην προσεχή Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ. 
Διεξάγεται  συζήτηση  και  ανταλλαγή  απόψεων  μεταξύ  των  μελών  του  ΔΣ  και  διαμορφώνεται  η 
τελική  πρόταση  του  ΔΣ  η  οποία  και  εγκρίνεται  για  να  αποσταλεί  στα  σωματεία‐μέλη  προς 
ενημέρωσή τους.  
Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

Θέμα 3.  Διασυλλογικό πρωτάθλημα (ορισμός διαιτητών, προκήρυξη, αίτημα ΛΕ)            
α) Διασυλλογικοί αγώνες 
Διεξάγεται συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ για ορισμένα θέματα της οργάνωσης των διασυλλογικών 
πρωταθλημάτων. Αποφασίζεται ομόφωνα η ενοικίαση μοκέτας που βρίσκεται ήδη στο χώρο των αγώνων 
από  την  Α.  Σαλίβερου  ΕΠΕ  με  αντίτιμο  1000  ευρώ  συν  ΦΠΑ.  Ως  διαιτητές  αγώνων  ορίζονται  οι  Δ. 
Μπάλλας  (επικεφαλής),  Ν.  Κηπουρός,  Α.  Μπαμπούλα,  Γ.  Μεσθενέας,  Σ.  Βιλλιώτη,  Ι.  Γιαλιράκης,  Β. 
Μπαλέσιας, Φ. Σκουλαρίκης. 
β) Αίτημα ΛΕ 
Το αίτημα της Λέσχης Επιστημόνων  περί συμμετοχής της στο διασυλλογικό, αποφασίζεται ομόφωνα να 
γίνει δεκτό, αλλά θα πρέπει να καταβάλει, εκτός των δικαιωμάτων συμμετοχής, και την ετήσια συνδρομή, 
ενώ  παράλληλα  η  ΕΟΜ  θα  επιδοτήσει  το  σωματείο  με  €  100  για  να  αντιμετωπίσει  τα  έξοδα 
συγχωνεύσεως με τον ΟΑΜ. 

Θέμα 4.  Θέματα διάδοσης (Μπριτζ σε σχολεία, διανομή φυλλαδίων)                                                  
Αποφασίζεται  ομόφωνα  να  γίνει  διανομή φυλλαδίων  σε  περιοχές  που  είναι  κοντά  στα  σωματεία  της 
Αττικής και σε σταθμούς μετρό, ηλεκτρικού.   

Θέμα 5.  Θέματα Σωματείων  (Αιτήματα ΟΠΑΦ, ΑΟΜΜ, ΚΟΑΜ, Έσπερος, ΟΑΜΡ)  
α) Αιτήματα ΟΠΑΦ. Αναγιγνώσκεται επιστολή του ΟΠΑΦ με αιτήματα για προμήθεια υλικού αγώνων (20 



τραπέζια bidbox, κ.λπ.) όπως και ενός Η/Υ λαπτόπ.  Εγκρίνεται ομόφωνα το αίτημα όσον αφορά το υλικό, 
με τον όρο να επιστραφεί το παλιό. Όσον αφορά το λαπτόπ εγκρίνεται, επίσης ομόφωνα, να δοθούν €380 
περίπου ως επιδότηση για την αγορά του. 
β) Αίτημα ΟΑΜΡόδου  Εγκρίνεται ομόφωνα αίτημα για τουρνουά 4ης βαθμίδας το οποίο θα αποτελέσει 
τους αγώνες επιλογής του σωματείου για τους επικείμενους Διασυλλογικούς αγώνες. 
γ) Αίτημα ΑΟΜΜ. Εγκρίνεται ομόφωνα ποσό 350 ευρώ για τιμολόγιο διαφημιστικής εκστρατείας 2012. 
δ) Αίτημα ΚΟΑΜ. Εγκρίνεται ομόφωνα ποσό 350 ευρώ για τιμολόγιο διαφημιστικής εκστρατείας 2012. 
ε) Αίτημα Έσπερος. Εγκρίνεται ομόφωνα χορήγηση 4 τραπεζιών της ΕΟΜ για τις ανάγκες των αγώνων του 

Σωματείου.  

Θέμα 6.  Διάφορα θέματα                  
Α) Λειτουργικά έξοδα μισθοδοσίας και εισφορών μηνός Σεπτεμβρίου  

Τα  λειτουργικά  έξοδα  μισθοδοσίας  και  εισφορών  της  Ομοσπονδίας  μας  μέχρι  την  30η 
Σεπτεμβρίου 2012 είναι τα εξής: 

     ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΟΣΟ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
1  ΙΚΑ ΜΑΙΟΥ  3245,24   
3  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  5025,58

ΣΥΝΟΛΟ  8270,82 

Εξουσιοδοτείται ο υπάλληλος της ΕΟΜ κ. Λουκάς Ζώτος όπως καταθέσει τις υποχρεώσεις της 
Ομοσπονδίας προς το ΙΚΑ, εισφορές Αυγούστου, αρ. μητρώου εργοδότη  0630152905 και τη 
μισθοδοσία προσωπικού  της Ομοσπονδίας Σεπτεμβρίου 2012  με  χρέωση  του λογαριασμού 
όψεως  011  08048056900  που  διατηρεί  η  Ομοσπονδία  μας  στο  κατάστημα  της  Εθνικής 
Τράπεζας Ελλάδος 080 Σταδίου 38 υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο. 

Β) Θέματα Διαιτησίας Ο Ταμίας κ. Αν. Φράγκος εισηγείται στο ΔΣ να γίνει μείωση των αμοιβών 
των  διαιτητών,  λόγω  της  οικονομικής  συγκυρίας.  Ανταλλάσσονται  απόψεις  και  το  θέμα  θα 
ξανασυζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση.  
Γ) Επιστολή Δ. Καρτάλου Εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Ζώτος να χειριστεί το θέμα κατόπιν συνεννόησης με την 
εκτελεστική επιτροπή της ΕΟΜ.  
Δ) Επιστολή Δ. Αστρά. Για το θέμα αυτό θα επιληφθούν τα αρμόδια όργανα της ΕΟΜ.  
Ε) Απονομές κυπέλλων. Ανατίθεται σε επιτροπή αποτελούμενη από τους Π.Μαρσώνη, Α. Φράγκο και Λ. 
Ζώτο  η  λήψη  και  εξέταση  σχετικών  προσφορών  για  να  γίνουν  οι  απονομές  κυπέλλων  2011  κατά  τη 
διάρκεια των Διασυλλογικών αγώνων 2012.  
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