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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ.11/2007 
Της 19ης Σεπτεμβρίου 2007 

Την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2007 και ώρα 16:30 κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ, στα γραφεία της, οδός Φειδιππίδου 30, Αθήνα. 

Παρόντες άπαντες ήτοι: Ο πρόεδρος κ. Σ. Κουτρούμπας, ο κ. Ι. Κούμενος, οι κ.κ. Α. Καραμανλή, Χ. Περρόνε, Ν. 
Παπαδάκη,  Ε. Αναστασιάδου  και ο κ. Σ. Βαλσαμάς. 

 (Η συνεδρίαση, κατόπιν ομόφωνης απόφασης, καταγράφεται ηλεκτρονικά) 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση και υπογραφή πρακτικών τακτικής συνεδρίασης ΔΣ αριθ. 08/13-06-2007 
Επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν τα πρακτικά της τακτικής συνεδρίασης ΔΣ αριθ. 08/13-06-2007. 
Αποφασίστηκε ομόφωνα από τούδε, τα πρακτικά των συνεδριάσεων να καταχωρούνται και στο 

Ιnternet. 
(Έγινε αντιπαραβολή με την απομαγνητοφώνηση της συνεδρίασης, όπως και κάθε άλλη επίσημη 

σύσκεψη Εκτελεστικής Επιτροπής). 

ΘΕΜΑ 2ο : Θέματα Προέδρου 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη για τα δρώμενα του περασμένου καλοκαιριού.  
1. Εκδρομικά: Τα περισσότερα εκδρομικά ήταν αποτυχημένα ή είχαν μικρή επιτυχία. Η ανάγκη 

ευρύτερων διοργανώσεων και μάλιστα σε περιοχές όπου εδρεύουν Σωματεία-Μέλη, πρέπει να τα 
απασχολήσει σοβαρά. Αυτό πιστεύω. 

2. Εισέπραξα πολλά θετικά σχόλια για το άρθρο μου στο περιοδικό περί εμφάνισης – ένδυσης των 
αθλητών. Δεν άρεσε σε ορισμένους (δεν εννοώ την επιστολογράφο), που έχουν πρόβλημα με την 
καθαριότητα και την ευπρέπεια, αλλά και στους «προβληματικούς» που ισχυρίζονται ότι ο 
επικεφαλής του αθλήματος δεν δικαιούται να προβαίνει σε συστάσεις… 

3. Αντίθετα, αρνητικά (εγγράφως και προφορικώς), από παράγοντες και αθλητές, ήταν τα σχόλια για την 
απόφαση του Δ.Σ., περί απόρριψης της πρότασης βοήθειας της ΕΟΜ, για τη δημιουργία νέου 
Σωματείου με συνεργασίες, στο νεόδμητο κτίριο της Λεωφόρου Μεσογείου. Πιθανόν το θέμα να 
συζητηθεί στην προσεχή Γενική Συνέλευση κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού. 

4. Επικυρώθηκε η εισήγηση της Επιτροπής Μετεγγραφών. Εντύπωση δημιουργήθηκε η αθρόα 
αποχώρηση αθλητών (17) από τον ΑΟΜ και η σταδιακή αποδυνάμωση του Σωματείου. Πρωταθλητής 
ο ΟΠΑΦ με 10 μετακινήσεις σ’ αυτόν. 

5. Τα εκφυλιστικά και δυσφημιστικά συμβάντα για το άθλημα στο Φεσιβάλ Fantoni φέτος στην Κρήτη, 
θα συζητήσουμε διεξοδικά στη συνέχεια, όπως και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Έχουμε καθήκον 
και υποχρέωση να το πράξουμε. 
Θέλω γενικά να τονίσω, ότι η εφαρμογή των κανονισμών και του καταστατικού είναι όρος 

απαράβατος για το ΔΣ και καμία απολύτως παράκαμψή του δεν θα δεχθώ για τον οποιονδήποτε και για 
οιονδήποτε θέμα. Αυτός  είναι ο καταστατικός μου ρόλος και θα τον τηρήσω κατά γράμμα. Αν από 
κάποια αμέλεια ή άγνοια ή οτιδήποτε άλλο έχει γίνει, παίρνει τέλος. Το άθλημα θα λειτουργήσει όχι 
παρεΐστικα, αλλά νομότυπα σε όλους τους τομείς. Όποιος προσπαθεί να είναι πάντα καλός, σίγουρα θα 
καταστραφεί επειδή στηρίζεται σε άλλους που δεν είναι καλοί. Εκτός αυτού κάθε καταστατική παράβαση 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, με αποτέλεσμα την έκπτωση του Δ.Σ.. 

Θα ήθελα να καταθέσω λίγες σκέψεις από την εμπειρία μου στη διοίκηση. 
Πρέπει να δείξουμε τόλμη και αποφασιστικότητα. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε επιφυλακτικοί, 

αναποφάσιστοι και δειλοί θα μπορούσα να πω κατ’ αυτήν την έννοια. Θέλουμε να αποφεύγουμε την 
ένταση και τις διαμάχες και θέλουμε να είμαστε αρεστοί σε όλους. 

Μπορεί να συλλογιζόμαστε μια τολμηρή πράξη, αλλά σπάνια την υλοποιούμε. Φοβόμαστε τις 
επιπτώσεις, τι θα σκεφτούν οι άλλοι για μας, την εχθρότητα που θα προκαλέσουμε αν τολμήσουμε να 
προχωρήσουμε από τη συνηθισμένη θέση μας. Αυτό όμως σημαίνει ότι είμαστε εγωκεντρικοί, 
ανησυχούμε για τον εαυτό μας και για το πώς μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι. 

Η τόλμη δημιουργεί εξωστρέφεια και δυναμισμό και συχνά νιώθει κανείς περισσότερο άνετα και 
ελεύθερα και όχι καταπιεσμένος. 

Δεν πρέπει να επιδιδόμαστε σε ατέρμονες συζητήσεις και διαφωνίες. Πρέπει να δώσουμε 
αποτελέσματα. Την αλήθεια σε γενικές γραμμές τη βλέπουμε, αλλά σπάνια την ακούμε. 
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Η κ. Ε. Αναστασιάδου παρατηρεί: Λίγο αόριστα τα βλέπω αυτά που λες. Δηλαδή τι θέλεις να πεις; Εμένα 
δεν μου αρέσει αυτό που λες. Ούτε άτολμη είμαι και αποφασίζω και δεν καταλαβαίνω τίποτε και ούτε 
φοβάμαι μη χάσω την καρέκλα. 
Ο πρόεδρος: Μιλάω γενικά και όχι προσωπικά. Δεν μίλησα για καρέκλες αλλά για ατολμία και έλλειψη 
πρωτοβουλίας. Εγώ έχω όνειρο, ένα μεγάλο χώρο, αλλά βλέπω ότι δεν έχετε την τόλμη. Δεν είναι μομφή 
αυτό. 
Αναστασιάδου: Εγώ πατάω γερά στα πόδια μου. Αυτό είναι μια επιχείρηση, η οποία πιστεύω ότι θα 
αποτύχει. 
ΘΕΜΑ 3ο :  Αποδοχή τακτικής επιχορήγησης 2007 από ΓΓΑ. 
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται ποσό δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.000€) έναντι τακτικής επιχορήγησης 
έτους 2007 (αριθμ. Πρωτ. 40233/07-09-2007) από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής 
Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία εξουσιοδοτήθηκε στη 
συνεδρίαση της 13ης Ιουνίου 2007, να αποφασίζει επί θεμάτων που θα προέκυπταν κατά τους θερινούς 
μήνες και μέχρι τη νέα συνεδρίαση της ολομέλειας του Δ.Σ. 
Αυτές αφορούσαν: 

1. Την αποστολή Νέων στους Πανευρωπαϊκούς στο Jesolo της Ιταλίας (συντάχθηκε πρακτικό). 
2. Την απόδοση βαθμίδων στο Φεστιβάλ του ΠΛΗ (Fantoni), μετά από αίτημά του, για τους αγώνες 

Ζευγών, Μixed, και Ομάδων και γενικά την απονομή MP’s, σύμφωνα με την προκήρυξη του 
2006 για το ίδιο τουρνουά, σύμφωνα και με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 20ης Μαΐου 
2006 (εκδόθηκε ανακοίνωση). 

3. Την απόδοση 3ης βαθμίδας στα τουρνουά ζευγών και ομάδων του Φεστιβάλ Πειραιά 2007 
(συνδιοργάνωση 3 Σωματείων), κατόπιν αιτήματος. 

4. Επικυρώθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Μετεγγραφών και αποδεσμεύσεων για το 2007 που έχει 
ως κάτωθι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΕΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
1 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΟΑΦ ΟΠΑΦ 
2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΥΒΟΝΝΗ ΑΟΜΒ ΑΟΤ 
3 ΒΡΟΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΟΜ ΑΟΜΨ 
4 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΣΗ ΑΟΜΒ ΑΣΑΕ 
5 ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΠΑΦ ΟΑΜΚΗ 
6 ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΟΜΒ ΑΣΑΕ 
7 ΔΑΓΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟΜ ΟΑΜΠΕΙ 
8 ΖΥΜΑΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΟΘ ΛΑΜΘ 
9 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΟΜ ΟΑΜΚΗ 
10 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΜΑΡΘΑ ΟΑΜΚΗ ΑΟΜΨ 
11 ΚΑΛΛΙΓΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΟΜΨ ΟΑΜΚΗ 
12 ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΑΜ ΑΣΑΕ 
13 ΚΑΝΔΙΩΤΗ ΦΛΩΡΑ ΑΟΜ ΟΑΜΠΕΙ 
14 ΚΑΡΕΥ ΤΖΙΜ ΟΑΑ ΟΑΜΠΕΙ 
15 ΚΑΡΥΔΗ ΑΛΙΚΗ ΑΟΜΒ ΑΟΤ 
16 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕ ΟΠΑΦ 
17 ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΑΑ ΟΑΜΚΗ 
18 ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΜ ΟΑΜΧΝ 
19 ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΟΤ ΟΑΜΚΗ 
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΑΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ΟΑΜΠΕΙ ΟΑΜΚΗ 
21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΑΕ ΚΟΑΜ 
22 ΛΟΥΠΡΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΑΜ ΛΑΜΘ 
23 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΜ ΟΑΜΧΝ 
24 ΜΑΡΚΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΟΜ ΟΑΜ 
25 ΜΕΣΘΕΝΑΙΟΣ ΙΑΣΩΝ ΑΟΜ ΟΑΜ 
26 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΛΑΜΘ ΙΟΘ 
27 ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΡΟΜ ΟΑΜΧΝ 
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28 ΜΟΙΡΑ ΑΝΝΑ ΟΑΜΚΗ ΛΕ 
29 ΜΟΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΑΜΚΗ ΑΣΑΕ 
30 ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΑΜ ΟΑΜΚΗ 
31 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΠΑΦ ΟΑΜ 
32 ΝΤΙΝΣΕΡ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΟΜΜ ΟΠΑΦ 
33 ΝΤΟΥΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΑΜΘ ΙΟΘ 
34 ΠΑΜΦΙΛΟΣ ΒΥΡΩΝ ΛΕ ΟΠΑΦ 
35 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΑΜΚΗ ΑΣΑΕ 
36 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟΜΒ ΑΟΤ 
37 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΕΠΜΑ ΟΑΜ 
38 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΘ ΙΟΘ 
39 ΠΕΛΤΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΑΟΜ ΟΑΜΠΕΙ 
40 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΟΑΦ ΑΟΜ 
41 ΠΕΡΔΙΚΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΑΜΛ ΑΟΜ 
42 ΠΛΑΚΙΔΑ ΗΡΩ ΟΑΜΠΕΙ ΟΑΜΚΗ 
43 ΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΑΜ ΟΑΜΚΗ 
44 ΠΟΥΡΠΡΕ ΦΩΣΤΙΝ ΟΑΜ ΟΠΑΦ 
45 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΟΜ ΟΠΑΦ 
46 ΡΟΚΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΟΠΑΦ ΑΣΑΕ 
47 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΑΜΡ ΑΟΜ 
48 ΣΚΑΛΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΗ ΣΑΜΟΣ 
49 ΣΟΥΡΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΟΜΒ ΑΟΤ 
50 ΤΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΑΜ ΑΟΤ 
51 ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΟΜΒ ΑΟΤ 
52 ΧΑΖΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΜ ΟΑΜΧΝ 
53 ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΖΩΗ ΟΑΜ ΛΕ 
54 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ ΟΑΜΚΗ ΟΑΜ 
55 ΨΑΛΙΔΑ ΑΝΝΑ ΑΕΠΜΑ ΟΑΜ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΕΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

1 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΟΜ ΑΟΜΒ 
2 ΔΑΡΙΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΟΜ ΑΟΜΒ 
3 ΔΟΞΙΑΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΟΑΜ ΟΠΑΦ 
4 ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΑΜ ΟΠΑΦ 
5 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΟΜ ΑΟΤ 
6 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΑΝΑ ΑΟΜ ΑΟΤ 
7 ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΑΜΚΗ ΑΟΜΨ 
8 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΟΜ ΟΠΑΦ 
9 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΟΜ ΟΑΜΚΗ 
10 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΟΜ ΟΠΑΦ 
11 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΟΜ ΑΣΑΕ 
12 ΡΗΓΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΑΜΠΕΙ ΟΑΜΚΗ 
13 ΣΑΠΑΝΕΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΟΑΜ ΑΟΤ 
14 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟΜ ΑΣΑΕ 

 
ΘΕΜΑ 5ο : Επιτροπή διάδοσης – Διαφημιστική καμπάνια για μαθήματα  

Η πρόεδρος της επιτροπής κ. Α. Καραμανλή υποβάλλει το πρακτικό της συνεδρίασης της επιτροπής 
που αφορά το οργανόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα της καμπάνιας, αλλά και τις προτεινόμενες αμοιβές 
των δασκάλων (αυξημένες κατά 20€) για την έναρξη των μαθημάτων τη Δευτέρα 22/10/2007. 

Ο πρόεδρος προτείνει επί πλέον: 
1.   Να γίνει κρούση στο νέο Ραδιοφωνικό σταθμό Real FM 97,8 μήπως η προσφορά είναι, για 

εμπορικούς λόγους, συμφέρουσα. 
2.   Να δημιουργηθεί ανεξάρτητη-αυτόνομη ομάδα για τα δυτικά προάστια, δηλαδή (team), με 

επικεφαλής τον κ. Κανελλόπουλο για να διερευνήσει και να κινηθεί στις περιοχές Χαϊδαρίου, 
Περιστερίου, κ.λπ., σύμφωνα με σχετική συζήτηση του το καλοκαίρι με τον κ. Γ. Κανελλόπουλο. 
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3.   Να γίνει, εκτός των άλλων, διαφήμιση σε εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον κ. 
Γ. Πουρλιώτη. 

Οι προτάσεις έγιναν ομόφωνα δεκτές και το πρακτικό της επιτροπής, όπως συμπληρώθηκε, αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού αυτού, σαν συνημμένο. 

ΘΕΜΑ 6ο: Θέματα προσωπικού (Μαρία Παναγή) 
Η Γενική Γραμματέας, ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής της Ε.Ο.Μ. ενημερώνουν το Δ.Σ. για τα 

δυσάρεστα γεγονότα που δημιούργησε η υπάλληλος Μαρία Παναγή κατά το διάστημα 31 Αυγούστου 
έως 10 Σεπτεμβρίου 2007, αφενός σχετικά με το ταμείο των μετρητών χρημάτων της Ε.Ο.Μ. και 
αφετέρου και κυρίως με την σκαιή συμπεριφορά της απέναντί τους. 

Τα μέλη του Δ.Σ. κάλεσαν την κ. Μ. Παναγή να δώσει εξηγήσεις, αλλά δήλωσε ότι δεν μπορούσε 
διότι έπρεπε να φύγει αμέσως. 

Κατόπιν αυτού αποφασίστηκε στο αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να κληθεί η κ. Παναγή να 
δώσει εξηγήσεις και λόγω της σοβαρότητας του θέματος ανατέθηκε στην κ. Παπαδάκη να διερευνήσει 
νομικά το θέμα. 
ΘΕΜΑ 7ο: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης – Άτυπη σύσκεψη Σωματείων 
Αποφασίστηκε να συγκληθεί η τακτική Γενική Συνέλευση του τελευταίου 4μήνου 2007 την 27η 

Οκτωβρίου 2007 και σε περίπτωση μη απαρτίας την 3η Νοεμβρίου 2007 ημέρα Σάββατο και ώρα 
11:00.  Ο τόπος διεξαγωγής θα αποφασιστεί στην επόμενη συνεδρίαση. Ως θέματα ημερησίας 
διάταξης θα είναι ο προϋπολογισμός 2008 και η έγκριση της τροποποίησης του κανονισμού 2.5 
(απονομή MP’s) και άλλων συναφών διατάξεων σύμφωνα με την εισήγηση της ειδικής προς τούτο 
επιτροπής.  

Αν προκύψει και άλλο θέμα θα συζητηθεί και θα προστεθεί στην πρόσκληση στην επόμενη συνεδρίαση. 
Αποφασίζεται επίσης η άτυπη σύσκεψη των Σωματείων-Μελών, για το αγωνιστικό πρόγραμμα του 
2008, να πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΟΜ την 6η Οκτωβρίου 2007, και ώρα 11:30 και θα 
αφορά τα αποσταλθέντα τουρνουά των Σωματείων από 1/10/2006 μέχρι 30-9-2007. 

ΘΕΜΑ 8ο : Αιτήματα ΑΟΜ, ΑΟΜΒ, ΑΟΤ, και ΟΑΜΠΕΙ 
α) Με αίτημα του ο ΑΟΜΒ ζητά το εορταστικό τουρνουά του την παραμονή του 2008 να ενταχθεί στην 

4η βαθμίδα. Το αίτημα εγκρίθηκε ομόφωνα. 
β) Ο ΑΟΤ υπέβαλε πρόταση, η οποία εμπίπτει απόλυτα στις αρμοδιότητες της Επιτροπής κανονισμών, 

στην οποία άμεσα θα διαβιβασθεί για σχετική εισήγηση-γνωμοδότηση. 
γ) Ο ΑΟΜ ζητά με την από 19/09/2007 επιστολή του να του χορηγηθούν δέκα επτά (17) καινούργιες 

τσόχες. Δεδομένου ότι σε κανένα μέχρι σήμερα Σωματείο-Μέλος, πλην των νεοϊδρυθέντων, δεν έχει 
χορηγηθεί τέτοιο υλικό και όλα τα Σωματεία έχουν προμηθευτεί τσόχες με το «λογότυπο» του 
Σωματείου τους κρίθηκε, κατά πλειοψηφία, ότι δεν πρέπει να γίνεται καμία εξαίρεση, για λόγους 
ισονομίας. Αντίθετη άποψη υποστηρίχθηκε από τη Γενική Γραμματέα και άλλα μέλη, ότι και οι 
τσόχες θα πρέπει να προστεθούν στα υλικά που η Ε.Ο.Μ. διαθέτει στα σωματεία (τράπουλες, Β.Β. 
κ.λπ.) διότι δεν βλέπει τον λόγο να εξαιρούνται, αφού κι αυτές φθείρονται. Εκτός εάν πάρουμε νέα 
απόφαση και από το 2008 εμείς να παραγγέλνουμε σαν ΕΟΜ, επειδή μπορούμε να έχουμε 
μικρότερο κόστος, και τα σωματεία μας τα πληρώνουν πάντα σε τιμή κόστους.  

Ο Πρόεδρος απαντά: το θέμα δεν είναι χρηματικό αλλά με το σκεπτικό αυτό πρέπει να καταβάλλουμε το 
αντίστοιχο ποσό σε όλα τα Σωματεία που τις έχουν ήδη προμηθευτεί. Αυτή είναι η έννοια της 
ισονομίας. 

Επίσης επί οικονομικού αιτήματος του στην ίδια επιστολή της 19/09/07, γνωστοποιείται ότι ο 
κανονισμός δεν προβλέπει έγκριση παράτασης οικονομικών υποχρεώσεων Σωματείων προς την 
Ομοσπονδία. Είναι αποκλειστική ευθύνη του ΑΟΜ και πρέπει να κάνει κάθε προσπάθεια για να 
τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του. 

Σημειωτέον ότι: κάθε ζημιά ή αλλαγή μονίμων εγκαταστάσεων σε κάθε κτίριο, όπως όλοι 
γνωρίζουν, αφορά αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες. Γι’ αυτό άλλωστε καταβάλλονται τα υπέρογκα 
ενοίκια σ’ αυτούς. 

Αν οι διαρροές του νερού ή άλλες ζημιές οφείλονται σε αμέλεια των ενοικιαστών, τότε και μόνον 
τότε, αυτές τους επιβαρύνουν 
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δ) Ο ΟΑΜΠΕΙ με την από 18/09/07 επιστολή του γνωστοποιεί την αλλαγή της μόνιμης μέχρι σήμερα 
έδρας των εντευκτηρίων του. Η νέα διεύθυνση είναι: Ομηρίδου Σκυλίτση 26, με έναρξη την 14η 
Οκτωβρίου 2007. Το μέχρι τώρα υλικό αγώνων και ο εξοπλισμός του Σωματείου, καθ’ ολοκληρία 
από την ομοσπονδία, που υπερβαίνει τα δέκα επτά (17) τραπέζια, σε συνάρτηση με τον αριθμό 
των συμμετεχόντων στα τουρνουά του Σωματείου, όπως αυτά καταγράφονται στα φύλλα αγώνων 
που υποβάλλονται, θεωρείται αρκετός. Όταν προγραμματιστεί πολυπληθέστερη διοργάνωση, τις 
έκτακτες ελλείψεις θα καλύψει η ΕΟΜ, από το αποθεματικό της. Αποφασίστηκε ομόφωνα, αν 
πολλαπλασιαστούν οι συμμετέχοντες στα τουρνουά και το υλικό του Σωματείου δεν επαρκεί, τότε 
θα παραμείνει μονίμως το επιπλέον στο Σωματείο. Το ΔΣ εύχεται καλή επιτυχία στη νέα 
προσπάθεια του Σωματείου. 

ΘΕΜΑ 9ο : Αναφορές διαιτητών και προέδρου ΕΟΜ 
Υποβλήθηκαν αναφορές των διαιτητών του τουρνουά του ΠΛΗ (Φεστιβάλ Fantoni) κ.κ. Δ. Μπάλλα, 

διεθνούς διαιτητή και επικεφαλής του team Ελλήνων και Ιταλών διαιτητών του τουρνουά, Δ. Τόγια, 
επίσημου διαιτητή και μέλος του ίδιου team, του κ. Σ. Τόγια, νεαρού αθλητή που συμμετείχε στο 
Φεστιβάλ και του προέδρου του ΔΣ κ. Σ. Κουτρούμπα (είχαν ήδη κοινοποιηθεί προ της 
συνεδρίασης στα μέλη). 

Σ’ αυτές αναφέρονται τα συμβάντα κατά τη διεξαγωγή του διεθνούς τουρνουά στο Ηράκλειο κρήτης 
(περιοχή Χερσόνησος) στο Ξενοδοχείο Creta Maris, που διεξήχθη από 26/8  έως 02/09/2007, και 
συγκεκριμένα επί του θέματος «διαρροές διανομών» που ανέφεραν ορισμένοι στον εκ των 
διοργανωτών κ. Κ. Φασουλάκη μετά την πρώτη ημέρα των αγώνων. 

Ο πρόεδρος δηλώνει ότι: 
Πιθανόν αυτοί να είναι τα μέλη της γνωστής «παρέας» των αντιμαχομένων το ΔΣ, μετά την απόλυση 

του Ι. Μηλιτσόπουλου από υπαλλήλου της Ομοσπονδίας και την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού 
διαγωνισμού, και όχι ανάθεσης, της μηχανογράφησης της ΕΟΜ και της κατασκευής προγραμμάτων 
εξαγωγής αποτελεσμάτων αγώνων. Ο κ. Φασουλάκης διαβεβαίωσε τον κ. Μπάλλα, όπως και τον 
πρόεδρο, ότι θα τα γνωστοποιήσει μετά το τέλος του τουρνουά. «Τους ξέρετε και σεις», είπε 
χαρακτηριστικά. 

Επίσης στις αναφορές καταγγέλλεται, αθλητής μέλος του ΑΟΜ (Μιχαλακοπούλου), ο οποίος ενώπιον 
νεαρών αθλητών – μαρτύρων διατύπωσε ευθέως ότι «αποδέκτης των διανομών από διαιτητή ήταν ο 
πρόεδρος του ΔΣ» (στις αναφορές αναφέρονται και τα ονόματα των μαρτύρων). 

Στην εκτενέστατη και λεπτομερή αναφορά-καταγγελία, καταγράφω τα άκρως δυσφημιστικά συμβάντα 
και κυρίως τον διασυρμό του αθλήματος στις ξένες αποστολές, αλλά και το δηλητήριο και η λάσπη 
που άφθονα διοχετεύτηκε από ορισμένους, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ. 

Προς ενημέρωση σας σας γνωστοποιώ: 
Είναι γεγονός ότι εδώ και δέκα και πλέον χρόνια όλες οι διανομές που παίζονται στα Πανελλήνια 

Πρωταθλήματα είναι προμοιρασμένες, δηλαδή βγαίνουν αυτόματα από κάποιο ηλεκτρονικό πρόγραμμα 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και μοιράζονται (ντουπλικάρονται) με αυτόματο μηχάνημα. 

Αυτό γίνεται στην Ομοσπονδία, σε ώρες μη λειτουργίας των γραφείων, και οι διανομές, 
σφραγισμένες σε κουτιά και με τις σφραγίδες της ΕΟΜ, διαβιβάζονται στους χώρους διεξαγωγής και 
παραδίδονται στους διαιτητές για να παιχθούν. Αυτή η διαδικασία τηρείται και σε όλα τα Πανευρωπαϊκά 
και Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Αυτή την εργασία και διακίνηση έκανε ο κ. Ι.Μηλιτσόπουλος και ο κ. 
Δ.Τόγιας από το 2002 που το ΔΣ πήρε την απόφαση να μη μεταχειρίζεται το μηχάνημα άτομο εκτός 
ΕΟΜ διότι είχαν παρατηρηθεί επανειλημμένως βλάβες σεβαστού κόστους. Μετά την απόλυση του κ. 
Ι.Μηλιτσόπουλου η εργασία αυτή γινόταν αποκλειστικά από τον κ.Δ.Τόγια. 

Επίσης αυτό εφαρμόζεται και σε εσωτερικά πρωταθλήματα μερικών Σωματείων –Μελών, 
τηρουμένων πάντα ΟΛΩΝ των μέτρων ασφαλείας χωρίς, μέχρι πρόσφατα, να διατυπωθούν επιφυλάξεις 
ή αντιρρήσεις, πλην ενός-δύο εξαιρέσεων παλαιότερα (Π. Κανναβός & Ι. Μηλιτσόπουλος) τις 
περιπτώσεις των οποίων καταγράφω στην αναφορά μου προς το ΔΣ. (Την περίπτωση Ι.Μηλιτσόπουλου 
αναφέρει και ο Δ. Μπάλλας στην αναφορά του). 

Μετά το τέλος κάθε αγώνα, οι αθλητές προμηθεύονται το έντυπο με τις διανομές που έπαιξαν 
σχολιάζουν τα λάθη ή τις επιτυχίες με τους συμπαίκτες τους, προς όφελος όλων. Μερικοί φαίνεται ότι 
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θέλουν να μας γυρίσουν 15 χρόνια πίσω! Αυτό φαίνεται δεν τους πειράζει. Προέχει η κατασυκοφάντηση 
του προέδρου. 

Και να πως δρομολογήθηκε η νέα εκστρατεία λάσπης και κατασυκοφάντησης. 
Η αρχή έγινε τον περασμένο Ιούνιο 2007, στο έντυπο «το βήμα του Μπριτζ» που συντάσσει ο Ι. 

Μηλιτσόπουλος, (από τότε που απολύθηκε από υπάλληλος των γραφείων της ΕΟΜ) και συνεχίστηκε και 
στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου του ίδιου εντύπου. 

Έγραψε άρθρο με το ερώτημα «διαρροές διανομών» με αφορμή κυρίως μερικά καλά αποτελέσματά 
μου όχι σε μεγάλα Πρωταθλήματα (Πανελλήνια, κ.λπ.), αντίθετα μάλιστα σε δευτερεύουσες 
διοργανώσεις. 

Ο διαιτητής κ. Δ. Τόγιας κατήγγειλε ότι ο αθλητής του ΑΟΤαταύλα κ. Θ. Αλεξανδρόπουλος του 
ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής τουρνουά του ΑΟΤ στα Πολιτικά της Εύβοιας το φετινό 
καλοκαίρι, ο Ι. Μηλιτσόπουλος του γνωστοποίησε ότι: «ο πρόεδρος ήξερε τις διανομές» 

Αυτό κατέθεσε ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Διευθυντή Λ. Ζώτου και του αποδέκτη της 
πληροφορίας κ. Δ. Τόγια, ο κ. Θ. Αλεξανδρόπουλος, κληθείς από την Εκτελεστική Επιτροπή, μετά από 
την καταγγελία του επισήμου διαιτητή του αγώνα κ. Δ. Τόγια. Αυτό το καταγράφω και στην αναφορά 
καταγγελία μου. 

Αυτοί που τον εκφράζουν, που τον πατρονάρουν και τον σιγοντάρουν, εμφανώς ή αφανώς, πήραν το 
μήνυμα, το είδαν σαν νέο πεδίο δράσης λαμπρό και κατέφυγαν σε πόλεμο λάσπης και συκοφαντιών, ως 
συνήθως, διοχετεύοντας το δηλητήριο σε όλο το άθλημα, περί διαρροών των διανομών από διαιτητές, 
θίγοντας έτσι, εκτός του προέδρου, την αξιοπιστία τους, την εντιμότητα και την αξιοπρέπειά τους, όπως 
οι ίδιοι καταγράφουν στις αναφορές τους προς το ΔΣ, δηλώνοντας ότι εκτός των άλλων ότι θα 
προσφύγουν και στα ποινικά δικαστήρια. 

Αυτό έγινε και στο Φεστιβάλ Μπριτζ στο Ηράκλειο Κρήτης (26/8-02/09), στο οποίο συμμετείχε και 
πλήθος αλλοδαπών αθλητών, παγκόσμιας ακτινοβολίας, με επικεφαλής προέδρους ξένων Ομοσπονδιών, 
με αποτέλεσμα το διασυρμό και τη δυσφήμηση του αθλήματος!! 

Αυτό θέλω ιδιαίτερα να επισημάνω και όχι την προσωπική τους εμπάθεια εναντίον μου. Είναι 
πασιφανές, πιστεύω, ότι είμαι το εμπόδιο στις επιδιώξεις τους για άλωση της Ομοσπονδίας ώστε να 
επιβάλλουν τους δικούς τους ανθρώπους που θα τους ελέγχουν απόλυτα, με όλα τα διοικητικά και 
οικονομικά οφέλη, από αναθέσεις αγώνων και προμήθειες κατ’ ανάθεση. 

Έχω ενημερώσει τον νομικό σύμβουλο της ΕΟΜ κ. Ι. Βούλτση, ο οποίος μου υπέδειξε τον τρόπο της 
σταδιακής αντιμετώπισης του θέματος, που και ο ίδιος θεωρεί ότι είναι κόλαφος και δυσφήμηση για το 
άθλημα. 

Γίνεται διάλογος μεταξύ όλων των παρισταμένων στη συνεδρίαση. Εκφράζονται οι απόψεις ενός 
εκάστου και ομόφωνα γίνεται δεκτό ότι «επιβάλλεται η λήψη κάθε νόμιμου μέτρου για την προστασία 
του αθλήματος ως πνευματικού αγωνίσματος δεδομένου ότι ο ισχυρισμός παρ’ οιουδήποτε ότι οι 
διανομές διέρρευσαν αποτελεί κατηγορία επί απάτη που μετέρχονται εκείνοι που θεσμικά είναι ταγμένοι 
για την προστασία, τη διάδοση και την πρόοδο του αθλήματος ως θεσμικά όργανα στη σωματειακή 
οργάνωση του ελληνικού αθλητισμού, ο οποίος με τις αβάσιμες δόλιες και για προσωπική προβολή των 
συκοφαντών πράξεις, μειώνεται διεθνώς αφού έλαβαν γνώση της ψευδούς κατηγορίας οι αντιπρόσωποι 
των ξένων Ομοσπονδιών, οι οποίοι έλαβαν μέρος στους αγώνες της Κρήτης. 

Κατόπιν αυτών ο πρόεδρος δηλώνει: 
Ζητώ να με εξουσιοδοτήσετε να προβώ στις ενέργειες που μου υπέδειξε και επιβάλλεται να γίνουν 

από το ΔΣ και το ΠΣ, σύμφωνα με αρμοδιότητες ενός εκάστου, για όσα άτομα εμπλέκονται στο 
εκφυλιστικό και άθλιο για το άθλημα συμβάν στο Φεστιβάλ. 
Σήμερα ακόμη διαβάσαμε στο έντυπο που συντάσσει ο Ι. Μηλιτσόπουλος (το βήμα του Μπριτζ) στο 

τεύχος 25(Ιουλίου-Αυγούστου) και στο άρθρο με τίτλο «Είναι ευχαριστημένοι με τους Νέους μας» ότι 
«ο πρόεδρος έδωσε μάχη στο ΔΣ για να μην πάνε έξω οι νέοι» (την οποία έχασε)…», πράγμα 
ψευδέστατο, με σκοπό την κατασυκοφάντηση μου και τη δυσφήμισή μου, δια του τύπου, του θεσμικού 
μου ρόλου ως προέδρου, αλλά και ως ατόμου στα νέα παιδιά. Ήδη στα προγενέστερα επίσημα 
πρακτικά της συνεδρίασης αριθ.8/13-06-2007 του ΔΣ, αλλά και στο με αριθ.πρωτ.Ε27/21-06-2007 
πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής, καταγράφεται η επίσημη θέση και τοποθέτησή μου. Κατά τα 
άλλα οι εκφραστές του διαμαρτύρονται γιατί «κατατρέχουμε, όσους δεν συμφωνούν μαζί μου» 
(καταγράφεται στην αναφορά  Μπομπολάκη, προέδρου του ΑΟΜ που διάβασε σε Γενική Συνέλευση. 
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Η όλη προσπάθεια τους αποσκοπεί στον ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ του ΔΣ από τους σκοπούς του 
αθλήματος. Θέλει μια μικρή παρέα να δημιουργήσει την εντύπωση δύο αντιπάλων φατριών που 
αλληλοσπαράζονται, αυτό δηλαδή που επιδιώκει με το έντυπο του ο Ι. Μηλιτσόπουλος και πιθανόν να 
προβληματίζει τους παράγοντες και αθλητές της Περιφέρειας, που δεν έχουν αμφίπλευρη ενημέρωση, 
εκτός βέβαια εκείνων που μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και έχουν αποδοκιμάσει και 
περιθωριοποιήσει κατ’ επανάληψη τους ακολουθούντες τη γραμμή του. 

Αυτό όμως ούτε τους συνέτισε, ούτε καν φαίνεται τους προβλημάτισε. Φαίνεται ότι η εμπάθεια και τα 
προσδοκώμενα είναι υπεράνω αυτών. 
Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα τη διαβίβαση όλου του φακέλου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 
Επίσης το ΔΣ εξουσιοδοτεί την εκτελεστική επιτροπή να κάνει όποιες ενέργειες χρειάζονται μέσα στα 

πλαίσια των αποφάσεων και του πνεύματος του συμβουλίου, όπως π.χ. παραπομπή στην ΕΦΙΠ εάν κριθούν 
επαρκή τα στοιχεία, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα που βλάπτουν την εικόνα του αθλήματος 
και το δυσφημούν. 

ΘΕΜΑ 10ο : Αγορά κομπιούτερ, προμήθεια φακέλλων 
Αποφασίζεται η αγορά κομπιούτερ για τα γραφεία της ΕΟΜ, σε αντικατάσταση χαλασμένου, και από τις 

τρεις προσφορές προκρίνεται αυτή του Χ. Σωτηρόπουλου με 553€ (30 ευρώ περισσότερο από άλλου 
προμηθευτή), επειδή ο Σωτηρόπουλος παρέχει και service όποτε τον χρειαστούμε. 

Επίσης παραγγέλθηκαν φάκελοι με νέο σχέδιο (περιλαμβάνουν τον αριθμό μητρώου καθώς και την 
περίπτωση ατομικού αγώνα), για τις ανάγκες των σωματείων, στην ίδια τιμή της προ τετραετίας παραγγελίας. 

ΘΕΜΑ 11ο :  
Η κ. Περρόνε πληροφόρησε το Δ.Σ. ότι έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει από τον Δήμο Αθηναίων, 

αίθουσα στο «Γκάζι» για εκδηλώσεις της ΕΟΜ, όμως πρέπει έγκαιρα 3-4 μήνες πριν να ειδοποιήσουμε το 
Δήμο. Εξουσιοδοτήθηκε από το Δ.Σ. να διερευνήσει το θέμα ώστε να συμπεριληφθούμε στον 
προγραμματισμό του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2008. 

ΘΕΜΑ 12ο : Κανονισμός 2.5.5.6  
Λόγω του προχωρημένου της ώρας και των επαγγελματικών δεσμεύσεων ορισμένων συμβούλων, ο 

πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση. 
 
 

 
                      

Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη                        Η Γεν. Γραμματέας 
 
                       

Σπύρος Κουτρούμπας        Ι. Κούμενος                      Άννα Καραμανλή 

      Χ. Περρόνε 

      Ν. Παπαδάκη 

      Ε. Αναστασιάδου 

      Σ. Βαλσαμάς      


