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

Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 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 : Ο πρόεδρος κ. Σ. Κουτρούμπας, ο κ. Ι. Κούμενος, οι κ.κ. Α. Καραμανλή, Ν. Παπαδάκη. 

Απόντες, καίτοι ειδοποιήθηκαν  η κ Χ. Περρόνε,  ο κ Σ. Βαλσαμάς και η κ Ε. Αναστασιάδου .  

(Η συνεδρίαση, κατόπιν ομόφωνης απόφασης, καταγράφεται ηλεκτρονικά) 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση και υπογραφή πρακτικών τακτικής συνεδρίασης ΔΣ αριθ. 10/3-10-2007 
Επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν τα πρακτικά της τακτικής συνεδρίασης ΔΣ αριθ. 10/3-10-2007 

ΘΕΜΑ 2ο : Ντουμπλικαδιέρα-Υπεύθυνος  
Ο κ. Δημήτρης Τόγιας, ο οποίος  έχει την εμπιστοσύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται 
υπεύθυνος της ντουμπλικαδιέρας   της ΕΟΜ για την δημιουργία προμοιρασμένων διανομών, τόσο για 
τους Πανελλήνιους αγώνες, όσο και για τις ημερίδες και τα τουρνουά των Σωματείων, όταν ζητηθεί η 
κατασκευή τους. 

ΘΕΜΑ 3ο :  Ενημέρωση από την Γεν. Γραμματέα επί ανταλλαγής επιστολών με Πρόεδρο. 
Αναβλήθηκε η συζήτηση του, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να έχει πλήρη απαρτία. 

ΘΕΜΑ 4ο : Αγωνιστικό Ημερολόγιο 
Το αγωνιστικό ημερολόγιο, όπως διαμορφώθηκε στην άτυπη σύσκεψη των Σωματείων, εγκρίνεται, υπό 
την  προϋπόθεση τα προκύπτοντα εσωτερικά πρωταθλήματα των Σωματείων είναι σύμφωνα με τα 
τουρνουά που έχουν σταλεί στην ΕΟΜ. 

ΘΕΜΑ 5ο : Αμοιβές διαιτητών  
Οι αμοιβές διαιτητών για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα που ορίστηκαν τον  Ιούλιο 2007 από το Δ.Σ. 
κρίθηκαν από τους διαιτητές ιδιαίτερα χαμηλές λαμβανομένου υπόψη ο φόρτος εργασίας που έχει κάθε 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε ενιαίο χώρο, δεδομένου  ότι η Κ.Ε.Δ. είχε προτείνει μεγαλύτερες αμοιβές 
το έτος 2005. Το θέμα παραπέμπεται στην Κ. Ε. Δ. για να εισηγηθεί τις απόψεις της, και θα συζητηθεί 
στο προσεχές Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος παρατηρεί:  Ανέκαθεν το πρόβλημα των αμοιβών των διαιτητών απασχολούσε τα 
εκάστοτε Διοικ. Συμβούλια. Πολλοί τις θεωρούσαν υπερβολικές σε σχέση με τις αμοιβές άλλων 
εργαζομένων που οι μηνιαίες αμοιβές τους υστερούν από αυτές των διαιτητών για 2 τριήμερα 
διαιτησίας τους. Θεωρώ ότι αμοιβές της τάξεως των 500€ - 700€ για ένα τριήμερο είναι αν μη τι άλλο 
προκλητικές.  
Πρόσφατα η ΚΕΔ έκανε εισήγηση την οποίαν το Δ.Σ. υιοθέτησε πλήρως και ήταν υποχρεωμένο να την 
εφαρμόσει στο πρόσφατο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα. Οι αντιδράσεις ορισμένων διαιτητών ήταν 
απαράδεκτες έως και εκβιαστικές, κυρίως όσον αφορά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου, 
όπως προβλέπει ο Νόμος για όποιον παρέχει υπηρεσίες. 
Δυστυχώς η κάθε διοίκηση δεν μπορεί και δεν πρέπει για να φαίνεται αρεστή μοιράζοντας απλόχερα 
χρήματα σύμφωνα με τις επιθυμίες όποιων συνεργάζονται με την Ομοσπονδία, ούτε μπορεί να είναι 
ανακόλουθη. 
Προτείνω το θέμα να τεθεί στην προσεχή Γεν. Συνέλευση, όχι βέβαια για να καθορίσει αυτή τις 
αμοιβές, αλλά να αποφασίσει αν αυτές που αποφασίσαμε είναι λογικές μέσα στα γενικά δεδομένα της 
οικονομικής πολιτικής. 
Βεβαίως δεν συζητώ την νομιμότητα είσπραξης χρημάτων από οποιονδήποτε. Μη ξεχνάτε ότι όλοι 
σχεδόν οι ενεργοί διαιτητές που διευθύνουν τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, διαιτητεύουν άλλοι 
καθημερινά και άλλοι με περιοδικότητα τουρνουά των Σωματείων. Πιστεύω μια πρόταση-λύση με τη 
συναίνεση της ολομέλειας των εκπροσώπων  θα είναι καταλυτική και δεσμευτική για όλους. Δεν πρέπει 
το θέμα να διχάζει τα μέλη του Δ.Σ. και ο καθένας να προσπαθεί να πλειοδοτεί ή να μειοδοτεί ως προς 
τις παρεχόμενες αμοιβές. 
Αυτό εξ άλλου είναι θέμα του προϋπολογισμού του 2008. 
Δεν μπορεί να είμαστε φειδωλοί στις παροχές για την επιτυχία Φεστιβάλ Σωματείων της Περιφέρειας 
και απλόχεροι σε άλλους. 
Πιστεύω λοιπόν ότι στη Γεν. Συνέλευση θα βρεθεί η χρυσή τομή για πια οικονομική πολιτική και 
νοοτροπία πρέπει να ακολουθηθεί.  
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Αυτή είναι η θέση μου την οποία καταθέτω χωρίς φόβο αλλά με πάθος, γνωρίζοντας ότι πιθανόν να 
στεναχωρήσω ορισμένους φίλους του Συμβουλίου, που πιθανόν να μετάνιωσαν που με εξέλεξαν 
πρόεδρο.  

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρων για την μήνυση κατά Μηλιτσόπουλου που 
εκδικάζεται στις 29 Οκτωβρίου 2007 
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να παρασταθεί η ΕΟΜ ως πολιτικώς ενάγουσα για την ηθική και 
οικονομική βλάβη που έχει υποστεί, κατά τη δικάσιμο της 29ης Οκτωβρίου 2007 ενώπιον του ΣΤ’ 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στη δίκη επί απάτη κατά Ιωάννη Μηλιτσόπουλου  και 
εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να διορίσει πληρεξουσίους δικηγόρους της επιλογής του από τους 
έχοντες ασχοληθεί με την υπόθεση για την υπεράσπιση της. 

ΘΕΜΑ 7ο: Αιτήματα ΟΑΜΚ και ΚΟΑΜ 
Με επιστολή του ο Κ.Ο.Α.Μ. ζητά την συμπαράσταση της ΕΟΜ για το τουρνουά Στ. Αρβανιτάκη σε 
όλα τα επίπεδα όπως π.χ. πούλμαν από Αθήνα, έπαθλα καθώς και  να γίνει προσπάθεια να γίνει Διεθνές. 
Αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στην European Bridge League προκειμένου να περιληφθεί  το 
τουρνουά στο ΚΑΛEΝΤΑΡΙ 2008, ώστε να γίνει γνωστό και στους ξένους αθλητές και να προσπαθήσει 
η Ε.Ο.Μ. να βοηθήσει με όσες δυνατότητες  έχει. Τα ίδια  ισχύουν και για το αίτημα του ΟΑΜΚ για το 
« Φεστιβάλ Καλαμάτας» για το 2008. 

Ο πρόεδρος δηλώνει: Οι τοποθετήσεις να δώσουμε τα έπαθλα και να βάλουμε και ένα πούλμαν  για το 
Φεστιβάλ Καλαμάτας και Κέρκυρας, αντίστοιχα, για μένα είναι ανεπαρκέστατα, για να μην 
χρησιμοποιήσω τη λέξη κοροϊδία. Και τα δύο Σωματεία είναι συνεπή στις υποχρεώσεις τους προς την 
Ομοσπονδία σε αντίθεση με άλλα. Τα περισσότερα περιφερειακά Σωματεία προσπαθούν να επιβιώσουν 
χάρις στις προσπάθειες των διοικήσεών τους και προσδοκούν στη μέγιστη βοήθεια της Ομοσπονδίας. 
Ακούσατε πρόσφατα τα παράπονα της Κέρκυρας. Μπορεί ορισμένα να ήταν υπερβολικά. Μας 
παρουσιάζεται η ευκαιρία το 2008, να το βοηθήσουμε όπως και την Καλαμάτα. Με τα έπαθλα και το 
πούλμαν θα γίνει και αυτό! Αυτό κάνουμε για ένα απλό Περιφερειακό πρωτάθλημα. Να είστε 
προετοιμασμένοι για το τι θα απαντήσουμε στη Γεν. Συνέλευση. 
Δεν θα πω περισσότερα επ’ αυτού. Την άποψη μου διετύπωσα στο περιοδικό μας στην προσωπική μου 
στήλη. 
 
ΘΕΜΑ 8ο :Επιστολή κ. K. Φασουλάκη 
Το Δ.Σ. αποφάσισε να μην ασχοληθεί με το θέμα της τάχα διαρροής των προμοιρασμένων  διανομών, 
ούτε να απαντήσει στην επιστολή Κ. Φασουλάκη προς την ΕΟΜ εφ’ όσον το θέμα έχει παραπεμφθεί 
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΟΜ, που είναι αρμόδιο, στο οποίο έχει διαβιβαστεί ο σχετικός 
φάκελος.   

Ο Πρόεδρος, αν επιθυμεί, ας απαντήσει επί των επίσης προσωπικών θέσεων που διατυπώνει ο κ. 
Φασουλάκης.    

Ο Πρόεδρος παρατηρεί ότι ο κ. Φασουλάκης υποβαθμίζει το θέμα και το αποδίδει σε αντιπαλότητες και 
θα του απαντήσει προσωπικά.                 

 
   Λόγω του προχωρημένου της ώρας ο Πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση. Τα μέλη θα προσκληθούν σε 
νέα συνεδρίαση με τα υπόλοιπα θέματα της ημερησίας διάταξης και ότι άλλο ήθελε προκύψει μέχρι 
τότε. 
 
                      

Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη                        Η Γεν. Γραμματέας 
 
                       

Σπύρος Κουτρούμπας        Ι. Κούμενος                      Άννα Καραμανλή 

      Ν. Παπαδάκη      


