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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ.1/2008 
Της 16ης Ιανουαρίου 2008 

 
 Την  Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 17:00, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΕΟΜ, στα γραφεία της οδός Φειδιππίδου 30, 

Αθήνα. 

 Παρόντες οι:  Ο Πρόεδρος Ι. Κούμενος, η Γεν. Γραμματέας Α. Καραμανλή, η Ταμίας Ν. 

Παπαδάκη και τα μέλη Σ. Βαλσαμάς, Κ. Γιαννάς και Χ. Περρόνε. 

Δεν παρέστη αν και κλήθηκε νόμιμα η Αντιπρόεδρος Ε. Αναστασιάδου. 

 Προ ημερησίας διατάξεως η Χ. Περρόνε δήλωσε εγγράφως τα παρακάτω: 

 “Λυπάμαι πολύ που υποβάλλω την παραίτησή μου από μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Μ.. Πήρατε, 

έμαθα και διάβασα (πρακτικό 14/19-12-07 θέμα 6ο), την απόφαση ανάθεσης της προπόνησης 

της Εθνικής ανδρών στον κ. Fantoni  έναντι του ποσού των 10.000€, για προπονήσεις της 

ομάδας από Ιντερνετ και μάλιστα έμαθα ότι τον καλέσατε ήδη. 

Αποφασίσατε χωρίς να με ρωτήσετε αν συμφωνώ ή διαφωνώ για να αναπτύξω τα 

επιχειρήματά μου ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ; Ή έστω να με ενημερώσετε 

τηλεφωνικά. Το θεωρήσατε ανώφελο και με θέσατε εκτός συμβουλίου, άρα δεν χρειάζεστε 

ούτε εμένα ούτε τη γνώμη μου. 

Γιατί τόση βιασύνη, δεδομένου ότι η ομάδα ΟΡΕΝ της Εθνικής δεν προέκυψε ακόμα. Ξέρω από 

προηγούμενες διαδικασίες ότι η ανάθεση ενός έργου γίνεται ύστερα από τουλάχιστον δύο 

προσφορές των ενδιαφερομένων και κρίνεται συμφέρουσα στην Ε.Ο.Μ. οικονομικά και τεχνικά 

(θα έλεγα). Από ότι ξέρω τέτοια διαδικασία δεν τηρήθηκε. Θεωρώ ότι το θέμα είναι πολύ 

σοβαρό, ίσως πιο σοβαρό από τη μηχανοργάνωση για την οποία δεχθήκαμε σκληρή κριτική. 

Αυτή τουλάχιστον υπήρχε ανάγκη να γίνει. 

Τι θα πούμε στους εκπροσώπους των σωματείων στη Γ.Σ. του Μαρτίου; Ο κ. Fantoni είναι 

άριστος διεθνής παίκτης, είναι ο μόνος; Δεν θα έπρεπε να ρωτηθούν και άλλοι; 

Λέτε η επιτροπή Εθνικών ομάδων έκανε την εισήγηση και έπρεπε να την δεχθούμε. Διαφωνώ. 

Την διοίκηση την κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Μ. Αυτό κρίνεται. Δεν απολογούνται 

οι επιτροπές. 

Ευχαριστώ όλους για την μέχρι τώρα συνεργασία και καλή συνέχεια”. 

 Η παραίτησή της από μέλος του Δ.Σ. έγινε δεκτή και η κ. Χ. Περρόνε απεχώρησε. 
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ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 

Επικυρώθηκαν τα πρακτικά υπ’ αριθ. 12/31-10-2007 και 13/5-12-2007. 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τις επαφές του με τους προέδρους των 

Σωματείων-μελών της ΕΟΜ. 

ΘΕΜΑ 3ο: Αποζημίωση αιθουσών Selection Εθνικών ομάδων – 

Εξουσιοδότηση εκτελεστικής Επιτροπής για υπογραφή σύμβασης με F. 

Fantoni 

Αποφασίζεται να καταβληθεί στο Σωματείο ΟΑΜ-ΛΕ στις αίθουσες του οποίου διεξάγεται η 

 Selection των Εθνικών Ομάδων όπεν και γυναικών, 300€ για κάθε  τριήμερο. 

Το θέμα της υπογραφής σύμβασης με τον F. Fantoni, αναβάλλεται να συζητηθεί στο επόμενο 

Δ.Σ. το αργότερο μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2008, που θα έχουν ολοκληρωθεί οι αγώνες 

επιλογής Εθνικών Ομάδων. 

   ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή χορηγίας 

Το Δ.Σ. αποδέχεται την χορηγία της Τράπεζας Πειραιώς που ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες ευρώ 

(5000€), τα οποία έχουν νόμιμη παρακράτηση 205€, δηλαδή καθαρά 4.795€, και αποφασίζει 

να στείλει ευχαριστήριο γράμμα προς την τράπεζα. 

Λόγω έγγραφων παρατηρήσεων του κ. Σ. Κουτρούμπα στο Δ.Σ. της 5-12-2007, επισυνάπτεται 

στο παρόν η αίτηση προς την Τράπεζα Πειραιώς για την χορηγία, την οποία, για δικούς του 

λόγους, δεν υπέγραψε ο Σπ. Κουτρούμπας, σαν πρόεδρος τότε, και την υπέγραψε ο 

αντιπρόεδρος τότε Ι. Κούμενος. Επίσης σημειώνεται ότι ουδεμία απόφαση έχει ληφθεί για τον 

τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί το ποσόν της χορηγίας που χορηγήθηκε γενικά για τις ανάγκες 

της Ε.Ο.Μ. 

      ΘΕΜΑ 5ο: Δικαιώματα υπέρ ΕΟΜΛόγω αλλαγής των κανονισμών της ΕΟΜ και με το 

νέο κανονισμό η 4η βαθμίδα εξομοιώνεται με την 3η βαθμίδα. Τα δικαιώματα της ΕΟΜ που 

αφορούν την 4η βαθμίδα αλλάζουν και γίνονται για τα εντός έδρας των Σωματείων Αθηνών και 

Περιφέριεας σε 1€ όπως και τα 3ης βαθμίδας εντός έδρας της Περιφέρειας σε 1€.  

ΘΕΜΑ 6ο: Οδοιπορικά αθλητών Περιφέρειας 

Οι αθλητές των Σωματείων που βρίσκονται πέραν των 200 χιλιομέτρων από την Αθήνα, 

δεν θα καταβάλουν συμμετοχή 25€ εις τα τελικά Πανελληνίων Πρωταθλημάτων της ΕΟΜ. 
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Ειδικότερα για τους αθλητές των Σωματείων Ιονίου, Δωδεκανήσου και Κρήτης, θα τους 

καταβάλλονται επί πλέον εικόσι πέντε (25€) ευρώ. Για τους αθλητές των Σωματείων 

Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Σερρών και Βέροιας θα καταβάλλονται επί πλέον 15€. 

Οι αθλητές που ήρθαν από την Επαρχία για να συμμετάσχουν στην selection Εθνικών 

Ομάδων, θα εισπράξουν τα ίδια ποσά που αναφέρονται παραπάνω κατά περίπτωση, 50€ ή 

40€. 

ΘΕΜΑ 7ο: Θάνατος Ε. Νάρτη 

Αποφασίζεται το επόμενο Πανελλήνιο τουρνουά ζευγών να ονομάζεται “ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ  2008  «ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΑΡΤΗΣ»”  και να 

τηρηθεί στην έναρξη του προκριματικού αγώνα ενός λεπτού σιγή. 

ΘΕΜΑ 8ο: Εορταστικά τουρνουά – Βαθμίδα εφαρμογή νέων κανονισμών 

ΣΜΑΔ 

Τα Σωματεία θα δικαιούνται να κάνουν Εορταστικά τουρνουά μιας ημερίδας το Δεκέμβριο 

και μιας ημερίδας μετά το νέο έτος και το τουρνουά ΟΠΕΝ θα είναι 4ης βαθμίδας ενώ τα άλλα 

θα είναι 5ης σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς. 

ΘΕΜΑ 9ο: Επίσκεψη-φιλοξενία ομάδας νέων από Βουλγαρία. 

     Ο Πάνος Γεροντόπουλος μας πρότεινε να προσκαλέσουμε την εθνική ομάδα Νέων της 

Βουλγαρίας για μια πενθήμερη παραμονή στην Αθήνα με γνώμονα την προσπάθεια 

εξωστρέφειας της ΕΟΜ. Η ομάδα αυτή απότελείται από 4 juniors οι οποίοι, αν και μένουν σε 

διαφορετικές πόλεις με μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, κατάφεραν να προπονηθούν μέσω 

ιντερνετ και να έρθουν δεύτεροι στο πανευρωπαικό που έγινε το 2007 το καλοκαίρι στο Jesolo 

της Ιταλίας. Ο κύριος Γεροντόπουλος εισηγήθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. 

Μετά από συζήτηση αποφασίζεται να προταθεί η πρόσκληση των νέων της Βουλγαρίας να γίνει 

για το Φεστιβάλ Χαλκιδικής της 1ης Μαΐου 2008 και να φιλοξενηθούν στη Χαλκιδική. 

ΘΕΜΑ 10ο: Επιτροπές ΕΟΜ 

Συζητήθηκε εν μέρει η αναδιάρθωση των επιτροπών της ΕΟΜ. Για την επιτροπή ΚΕΔ 

στη θέση του νυν προέδρου Γιάννη Κούμενου ορίσθηκε ο Πάνος Γεροντόπουλος. 

Στην Επιτροπή Εθνικών ομάδων, στη θέση της κυρίας Καραμανλή, που αποχωρεί λόγω 

του ότι έχει τους δύο γιους της στα 6 ζεύγη που προκρίθηκαν για την τελική φάση του αγώνα 
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επιλογής, και του κυρίου Χατζηδάκη που δήλωσε ότι θέλει να αποχωρήσει, ορίσθηκαν  ο 

Γιώργος Ρούσσος ,ο Γιάννης Προκοπίου και πρόεδρος ο Γιάννης Κούμενος. 

Στην επιτροπή Προσφυγών ορίσθηκαν οι Νίκος Παπαχατζής, και Θανάσης Ματζιάρης και 

αναπληρωματικοί αυτών ο Δημήτρης Μπάλλας ο Στέλιος Ακριτίδης και η Μαρία Βλαχάκη. 

Στην επιτροπή κανονισμών πρόεδρος ο Στέλιος Βαλσαμάς και μέλη οι Νίκος Παπαχατζής, 

Αριστείδης Ρακάς, Δημήτρης Τζοτζολάκης και Βιβή Σπανού. 

Στην επιτροπή Περιφερειακής ανάπτυξης πρόεδρος ο Στέλιος Βαλσαμάς και μέλη οι 

Σταύρος Μπομπολάκης, Αλέκος Αθανασιάδης και Κώστας Φασουλάκης. 

Στην Οικονομική επιτροπή πρόεδρος η Λίλη Αναστασιάδου και μέλη ο Στέλιος Βαλσαμάς 

και η Ντάλια Παπαδάκη. 

Στην επιτροπή ΣΜΑΔ Πρόεδρος η Ντάλια Παπαδάκη και μέλη Νίκος Παπαχατζής και 

Αριστείδης Ρακάς. 

Εφοροι Περιφέρειας : Βορείου Ελλάδας:Τακης Μπεσίρης 

                               Δυτικής Ελλάδας: Σούλης Παπανικολάου 

                               Νοτιοανατολικής Ελλαδας: Θάνος Σιμάτης 

                               Κεντρικής Ελλάδας: Γιώργος Δημητρακόπουλος 

Παραμένουν για συμπλήρωση οι επιτροπές: Αγώνων, Διάδοσης και 

μαθημάτων,Νέων,Γυναικών, Δημοσίων σχέσεων και χορηγιών. Εξουσιοδοτήθηκε ο Δντής της 

ΕΟΜ για την επικοινωνία με τα υποψήφια μέλη των επιτροπών. Στο επόμενο ΔΣ θα εκριθεί το 

σύνολο των επιτροπών. 

ΘΕΜΑ 11ο: Διεθνή Φεστιβάλ ( καλαμάτα – Κέρκυρα – Χαλκιδική) 

Θα μπουν με φροντίδα της ΕΟΜ στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο καλαντάρι 2008 και η 

ΕΟΜ. Το θέμα της συνειδφοράς της ΕΟΜ θα αποφασιστεί σε επόμενο ΔΣ. 

ΘΕΜΑ 12ο: Αγωγές Μπερνίτσα 

Συζητήθηκε  στο Δ.Σ. ότι εκδικάζονται εντός του 2008 δύο αγωγές που έχει ασκήσει ο κ. 

Μπερνίτσας  κατά του Σπ. Κουτρούμπα, σαν προέδρου ΕΟΜ και της Άννας Καραμανλή σαν 

εκδότριας του περιοδικού ΤΟ ΜΠΡΙΤΖ της ΕΟΜ.  Η μία συζητείται στις 24/1/2008 και η άλλη 

6/11/2008 και ζητά αποζημιώσεις στην πρώτη 20.000€ και στην δεύτερη 40.000€ για ηθική 

βλάβη του. 

Το Δ.Σ. επιφυλάχθηκε να συζητήσει-αποφασίσει επ’ αυτών, όταν θα εκδοθούν οι σχετικές 

αποφάσεις. 
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ΘΕΜΑ 13ο: Μηχανάκια εξαγωγής αποτελεσμάτων 

Αποφασίζεται να εκμεταλλευτούμε την έκπτωση που μας κάνει ο Ρον Μπόουλαντ αν 

παραγγείλλουμε άμεσα, σε 65€ το ένα και να παραγγείλλουμε 12 μηχανάκια εξαγωγής 

αποτελεσμάτων προκειμένου να γίνουν συνολικά 18, μαζί με τα 6 που ήδη έχουμε αγοράασει, 

και να χρησιμοποιηθούν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα κατηγορίας ΟΠΕΝ. 

ΘΕΜΑ 14ο: Ταμειακή ενημέρωση 

Η Ταμίας της ΕΟΜ ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι η οικονομική κατάσταση της ΕΟΜ την 

16-1-2008 είναι η παρακάτω: 

   Από το 2007 μας οφείλονται και έχουμε να εισπράξουμε από τη Γ.Γ.Α. και Σωματεία 

27.890€ 

Για το 2007 έχουμε υποχρεώσεις 10.406,29€ 

Κατά συνέπεια η καθαρή οικονομική θέση της ΕΟΜ είναι: 

Μετρητά:   4.038,35 

Τράπεζα:  41.620,22 

Απαιτήσεις:  17.483,71 

Σύνολο:  63.142,28 

ΘΕΜΑ 15ο: Πρόγραμμα ανάπτυξης Νέων 

Στη νέα Επιτροπή Νέων θα τεθεί υπ’ όψη σχέδιο Ανάπτυξης και πρόγραμμα που 

εισηγήθηκε ο πρόεδρος της ΕΟΜ Ι. Κούμενος και επισυνάπτεται στο παρόν προκειμένου να 

εισηγηθεί στο Δ.Σ. το τελικό πρόγραμμα ανάπτυξης των Νέων και την δημιουργία της προ-

Εθνικής Ομάδας Νέων. 

ΘΕΜΑ 16ο: Κοπή πίτας - Απονομές 

Θα γίνουν στην αίθουσα του ΟΛΠ κατά την διάρκεια των Προκριματικών του 

Πανελληνίου Πρωταθλήματος ζευγών οι απονομές των επάθλων και η κοπή της πίτας στις 8-10 

Φεβρουαρίου 2008. 

ΘΕΜΑ 17ο: Διαιτητές Πανελληνίων Πρωταθλημάτων  
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Αποφασίστηκε η αποστολή επιστολής προς τους Εθνικούς, Επίσημους και Πτυχιούχους 

διαιτητές της ΕΟΜ ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διεύθυνση Πανελληνίων 

Πρωταθλημάτων. 

ΘΕΜΑ 18ο: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων και Διασυλλογικό 

Πρωτάθλημα 

Πρέπει να αλλάξουν οι ημερομηνίες των δύο κορυφαίων πρωταθλημάτων διότι οι 

καθορισμένες ημερομηνίες δεν εξυπηρετούν και την παράλληλη σύγκληση των τακτικών 

γενικών συνελεύσεων που περιλαμβάνουν εκλογές για μέλη του Δ.Σ.. Ο τελικός του 

πανελληνίου Πρωταθλήματος Ομάδων θα γίνει στις 28-30 Μαρτίου 2008 και όχι στις 4-6 

Απριλίου 2008 και το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα θα γίνει στις 31 Οκτωβρίου έως 2 

Νοεμβρίου 2008 και όχι στις 3-5 Οκτωβρίου 2008. Η τροποποίηση του Αγωνιστικού 

ημερολογίου θα ανακοινωθεί σε όλα τα Σωματεία Μέλη. 

ΘΕΜΑ 19ο: Πρόγραμμα λογιστικής 

Αποφασίζεται να αναβαθμιστεί και να ανανεωθεί η υπάρχουσα ετήσια σύμβαση με την 

εταιρεία Sigular Logic (IT FORCE) η οποία έχει εγκαταστήσει τα προγράμματα λογιστικής στα 

γραφεία της ΕΟΜ έναντι αμοιβής 1025€. 

ΘΕΜΑ 20ο: Πειθαρχικό Συμβούλιο 

Λόγω δηλώσεων εξαιρέσεων τακτικών μελών του πειθαρχικού Συμβουλίου σε κάποιες 

υποθέσεις, κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός δεύτερου αναπληρωματικού μέλους του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η κ. Χριστίνα Δαιμονάκου αποδέχθηκε την πρόταση που της έγινε. 

ΘΕΜΑ 21ο: ΑΜΙΤΕΛ 

Εγκρίνεται η ανανέωση της ετήσιας σύμβασης με την εταιρεία ΑΜΙΤΕΛ για την 

υποστήριξη του φωτοτυπικού μηχανήματος, σύμφωνα με το σχέδιο που επισυνάπτεται στο 

παρόν και να υπογραφεί η σύμβαση αυτή. 

ΘΕΜΑ 22ο: Εκλογή μέλους Δ.Σ. 

Μετά την παραίτηση της κ. Χ. Περρόνε από μέλος του Δ.Σ., επειδή δεν υπάρχει άλλο 

αναπληρωματικό μέλος για να την αντικαταστήσει, στη Γενική Συνέλευση του Μαρτίου 2008 

(τακτική) θα διενεργηθούν εκλογές για ένα μέλος τακτικό και 3 αναπληρωματικά, για το Δ.Σ. 
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της ΕΟΜ  για το χρονικό διάστημα μέχρι και τον Οκτώβριο 2008, που θα γίνουν εκλογές μετά 

τη συμπλήρωση της 4ετίας του παρόντος Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού 

της ΕΟΜ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού η έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη θα γίνει  

15 μέρες τουλάχιστον πριν την Γ.Σ. 

 

                      

Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη       Η Γεν. Γραμματέας 
 
                       

Ιωάννης Κούμενος                   Ν. Παπαδάκη               Άννα Καραμανλή 

       Σ. Βαλσαμάς 

       Κ. Γιαννάς  

       

         


