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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ.08/2007 
Της 13ης Ιουνίου 2007 

Την Τετάρτη 13 Ιουνίου 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. 07/16-05-2007. 
Επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν τα πρακτικά της τακτικής συνεδρίασης ΔΣ αριθ. 07/16-05-2007. 

ΘΕΜΑ 2ο : Θέματα Προέδρου : Επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών – Χώρος διεξαγωγής 
Παν/νίων Πρωτ/των. 

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι, όπως γνωρίζει και όλο το προεδρείο, έγιναν παράπονα για το επίπεδο των 
προσφερόμενων υπηρεσιών (αίθουσες και διαιτητές) των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων, τη διοργάνωση 
των οποίων ανέλαβαν διάφορα Σωματεία. Ως εκ τούτου,  λέει, πρέπει να μας γνωστοποιείται ο 
συγκεκριμένος χώρος διεξαγωγής τους και ο διαιτητής, ο οποίος ανεξαρτήτως τίτλου θα κρίνεται αν είναι 
επαρκής ή όχι. 

Οι χώροι διεξαγωγής δεν είναι σωστό να ορίζονται αυστηρά εκ περιτροπής, αλλά προτεραιότητα να 
έχει η καταλληλότητα και η εξυπηρέτηση των αθλητών. Επ’ αυτού συμφώνησαν άπαντες. 

ΘΕΜΑ 3ο : Δημιουργία νέου Σωματείου – Οικονομική ενίσχυση του υπό δημιουργία και 
συνεργασία υπαρχόντων Σωματείων μ’ αυτό – Αλλαγή έδρας Ομοσπονδίας.  

Ο πρόεδρος αναφέρει ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ανάλογα. 
Όπως γνωρίζετε, λέει, ο κ. Δ. Μπάλλας μας υπέβαλε μία συγκεκριμένη πρόταση στην προηγούμενη 
συνεδρίαση. Από πλευράς μου έπρεπε να την ελέγξω τεχνικά και οικονομικά. Δηλαδή την 
καταλληλότητα του κτιρίου, τα οικονομικά δεδομένα της περιοχής, την τοποθεσία, αλλά και τη 
σκοπιμότητα υποβολής της πρότασης. 
Από την έρευνά μου, λόγω και επαγγέλματος, διαπίστωσα τα παρακάτω : 
α) Βρίσκεται σε περιοχή πολύ αναβαθμισμένη στην οποία η δραστηριότητά μας είναι ανύπαρκτη. 
β) Το κτίριο είναι μια νεόδμητη 2όροφη οικοδομή με ημιόροφο. 
γ) Πρόκειται για κτίριο μοντέρνας κατασκευαστικής αντίληψης, μόνο του σ’ ένα ολόκληρο σχεδόν 

οικοδομικό τετράγωνο. Αποτελείται από 2 ορόφους, 420 τ.μ. ο καθένας, χωρίς καμία εσωτερική 
κολώνα και όλες οι πλευρές του (πλην της πίσω) είναι από ειδικούς διπλούς μονωτικούς υαλοπίνακες. 
Βρίσκεται επί της λεωφόρου Μεσογείων στα όρια των δήμων Αγ. Παρασκευής – Χολαργού και 
Χαλανδρίου. Διατίθεται ο δεύτερος όροφος και ο ημιόροφος  (επιφάνειας 250 τ.μ.). Το μηνιαίο 
μίσθωμα είναι 6.000€ συνολικά και η τιμή αυτή, σε σύγκριση με παρόμοια και επί της λεωφόρου 
κτίσματα, είναι άκρως συμφέρουσα. 

δ) Η διαφήμιση και η προβολή του αθλήματος με κατάλληλο υλικό, σε θέση από την οποία διέρχονται 
50.000 αυτοκίνητα ημερησίως θα είναι τεράστια. 

Με τα δεδομένα αυτά και όσα περί συνεργασίας με τα  Σωματεία ΟΠΑΦ, ΟΑΜ και ΛΕ που ανέφερε ο κ. 
Μπάλλας, ενώπιον του ΔΣ στην προηγούμενη συνεδρίαση, παρακαλώ να κάνετε τις τοποθετήσεις σας, 
καταλήγει ο πρόεδρος. Συμπληρώνω ότι ζήτησε την ενίσχυση από την ΕΟΜ για ένα χρόνο, με έναρξη 
τον Οκτώβριο που αρχίζουν τα μαθήματα. Προφανώς δεν θα δώσουμε στον κ. Μπάλλα χρήματα, αλλά 
στο Σωματείο και το Συμβούλιό του, ώστε να το βοηθήσουμε να σταθεί αρχικά και μετά να ακολουθήσει 
την πορεία του όπως εξ’ άλλου έχουμε ενεργήσει και για κάθε νέο Σωματείο. Η περίπτωση όμως είναι 
άκρως ενδιαφέρουσα, με ιδιαίτερη και γενικότερη σημασία. 
(Παρακάτω καταγράφονται, συνοπτικά και ενοποιημένες οι θέσεις των μελών, όπως προκύπτουν από την 
απομαγνητοφώνηση). 
Α. Αναστασιάδου : «Ο Μπάλλας το έχει αποφασίσει; Είτε πάρουμε θετική ή αρνητική θέση; Κατά τη 
γνώμη μου θα κλείσει σε ένα χρόνο. Να τον αποτρέψεις Πρόεδρε, γιατί θα καταστραφεί οικονομικά. Δεν 
θα τα καταφέρει. Η οικονομική ενίσχυση θα πάει χαμένη. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει Σωματείο στη 
συγκεκριμένη περιοχή. Για μένα κακώς έγινε Σωματείο και στον Πειραιά. Εμείς να δώσουμε τράπουλες, 
computer. Τα 500 και 1000€ που δίνουμε στα Σωματεία δεν νομίζω ότι του φτάνουμε. Τις επιδοτήσεις τις 
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κάνουμε σε ήδη υπάρχοντα Σωματεία για να μην κλείσουν. Και το δικό μου όνειρο είναι να γίνει ένα 
τέτοιο μεγάλο Club, αλλά επειδή ξέρω το ελληνικό Μπριτζ, γι’ αυτό με βλέπεις απογοητευμένη. Τα 
οικονομικά μας τι λένε; Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε 100.000€ για να κάνουμε αυτό το εγχείρημα. 
Τη μεταφορά της Ομοσπονδίας εκεί δεν την καταλαβαίνω. Έχουμε βολευτεί εδώ. Γιατί να τρέχουμε 
χωρίς λόγο; Αν μπορούσαμε βεβαίως να αγοράσουμε το κτίριο, να δανειστούμε για να το πάρουμε. Εσύ 
πρόεδρε κακώς ενδιαφέρθηκες. Έπρεπε ο Μπάλλας να πιάσει τον Χατζηδάκη και τον Καραμανλή να 
μιλήσουν για ένα νέο μεγάλο Σωματείο. Αν πάρουμε δάνειο πάντως για ενοικίαση, εγώ δεν υπογράφω».  
Χ. Περρόνε : «Έχουμε υποχρέωση να βοηθάμε όλα τα Σωματεία. Το ύψος της βοήθειας πρέπει να 
καθοριστεί ανάλογα με τα χρήματα που έχουμε. Έχω δει το κτίριο. Είναι καταπληκτικό. Ο κ. Μπάλλας 
ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον το αντικείμενο και είναι ο μόνος κατάλληλος. Θα προτιμούσα να 
αγοράσουμε αίθουσα. Να μεταφερθούν εκεί τα γραφεία Να γίνονται εκεί όλα τα πρωταθλήματα. Να 
πάρουμε δάνειο με υποθήκη τα γραφεία μας».  
Ν. Παπαδάκη : «Πρέπει να γίνει οικονομοτεχνική μελέτη. Να μην ενοικιάσουμε, αλλά να αγοράσει η 
ΕΟΜ αίθουσα αρκεί να έχουμε λεφτά. Εμείς δεν έχουμε. Αν δώσουμε 7.000€ σε 4 μήνες και πάνε 
χαμένα, θα μας πάνε μέσα για κακοδιαχείριση». 
Α. Καραμανλή : «Είδα το κτίριο. Έβγαλα και φωτογραφίες. Ο Μπάλλας μου είπε ότι συνεργάζεται μόνο 
με εμένα και θέλει να έχει τον πρώτο λόγο και έχει άλλα σχέδια για το πατάρι και όχι να πάει η 
Ομοσπονδία μαζί με το Σωματείο. Ο χώρος θέλει 3 τουλάχιστον τουαλέτες. Έχει τζάμι γύρω – γύρω, άρα 
πάρα πολλά κοινόχρηστα. Έχει σκάλα για πρώτο 1ο όροφο. Τα 2 ασανσέρ δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Τα μηνιαία έξοδα θα είναι 8.000€. Επαναλαμβάνω ο Μπάλλας δεν κάνει πρόταση σε 
Σωματείο, αλλά σ’ εμένα αποκλειστικά. Εγώ δεν μπορώ να αντεπεξέλθω ως Γενική Γραμματέας του ΔΣ 
και στην οργάνωση του Ομίλου. Οι νέοι Όμιλοι δεν γίνονται από παλιούς αλλά από νέους. Μου είπε ότι ο 
εξοπλισμός μπορεί να στοιχίσει 36.000€, αλλά τα έξοδα για το στήσιμο του ομίλου θα υπερβούν τα 
100.000€. Το οίκημα δεν πουλιέται. Κανένα από τα Σωματεία δεν έχει πρόθεση να αυξήσει τα έξοδά 
του». 
Σ. Βαλσαμάς : «Συμφωνώ με αγορά όχι για ενοικίαση». 
Ι. Κούμενος : Δεν ανήκω σε κανένα Σωματείο, άρα δεν έχω κάποιο συμφέρον. Μίλησα επί 45 λεπτά με 
τον κ. Δ. Μπάλλα. Είδα το κτίριο. Είναι ωραίο. Δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία δημιουργίας νέου 
Σωματείου, δηλαδή μαθητές, αγωνιστικά δελτία, κ.λπ., αλλά μόνο έχουμε προφορικές πληροφορίες. Όλα 
είναι στον αέρα. Για τη μεταφορά της έδρας να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Η οικονομική ενίσχυση 
μπορεί να μας βάλει σε κίνδυνο. Κάνουμε οικονομίες σε άλλα θέματα. Θα στηρίξουμε την πρωτοβουλία 
επαγγελματία; Αν ήταν άλλος, εκτός του Μπάλλα, θα το κάναμε; Θα πάρουμε πίσω τίποτα; Αν υπήρχε 
συμφωνία Σωματείων ίσως το έβλεπα διαφορετικά. Πρέπει να γίνουν νέες συνεννοήσεις. Ο χώρος είναι 
πολύ όμορφος και ευρύχωρος. Να το δούμε στη Γενική Συνέλευση. Να δώσουμε χρήματα για τον 
εξοπλισμό. Θα συμφωνούσα για αγορά κάποιας αίθουσας και όχι ενοικίαση.  
Σ. Κουτρούμπας : Εκπλήσσομαι από τις τοποθετήσεις σας. Προσωποποιήσατε το θέμα σαν να πρόκειται 
να χρηματοδοτήσουμε ένα ορισμένο άτομο. Υποστηρίζω την προσπάθεια γιατί πιστεύω ότι θα κάνει 
καλό στο άθλημα. Αντιλαμβάνομαι τις επιφυλάξεις ορισμένων συμβούλων, μερικών όμως όχι. Κανένας 
όμως δεν μίλησε για την αναγκαιότητα δραστηριότητάς μας στις περιοχές που ανέφερα, αλλά αν θα 
θιγούν υπάρχοντα Σωματεία. Προσπάθησα να σας πείσω να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι ιδιαίτερο, 
κάτι μεγάλο, χωρίς προφανώς να κλείσει κανένα Σωματείο. Αυτό κανένας δεν το θέλει. Να 
δημιουργήσουμε μία κατάσταση που θα αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες στους αθλητές και 
στο άθλημα από κάθε πλευρά (προβολή, διαφήμιση, κ.λπ.). Δεν σας προβληματίζουν τα τουρνουά 
Σωματείων με 4-5 τραπέζια; Η συγκέντρωση 5 Σωματείων σε μία κορεσμένη μπριτζιστικά περιοχή; 
Μέχρι πότε θα αντέξουν αυτά τα Σωματεία και με τα εξοντωτικά ενοίκια; Πρέπει να υπάρξουν 
συνεργασίες και συνένωση του δυναμικού τους. Έχουμε «σκορπίσει» πολλά χρήματα για κάλυψη των 
αναγκών τους, όπως για τα της Περιφέρειας. Καλώς πράξαμε. Η περίπτωση όπως το θέτετε, «πάρε 
καρέκλες και φύγε», δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση. Το κτίριο είναι νεόδμητο. Κανείς δεν είπε ότι θα 
φτιάξουμε εμείς τουαλέτες και ότι άλλο θέλει για να αποπερατωθεί. Αυτά είναι υποχρέωση του 
ιδιοκτήτη. Εμείς θα παραλάβουμε έργο πλήρως αποπερατωμένο. Τι οικονομοτεχνική μελέτη λοιπόν να 
κάνουμε για το κτίριο; 
Μερικοί προχώρησαν και σε τεχνικές παρατηρήσεις άστοχες κατά τη γνώμη μου. Δεν βλέπετε σε τι 
αίθουσες παίζουν στην Περιφέρεια και στα νησιά, ως επί το πλείστον. Είδατε σε τι αίθουσες παίξαμε στα 
Γιάννενα, στη Ρόδο και παλαιότερα στο Ρέθυμνο; Εμείς που τους βάζουμε να παίξουν όταν έρχονται 
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στην Αθήνα; Γιατί τους υποτιμάμαι; Περιχαρακώθηκαν οι περισσότεροι στο ότι δεν έχουμε λεφτά. 
Κανείς όμως δεν απάντησε στην ερώτησή μου, τι ταμείο έχουμε, γιατί δεν φρόντισε να το πληροφορηθεί. 
Σας ενημερώνω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μετρητά περίπου 70.000€ και στο τέλος του 2007 
υπολογίζω να έχουμε αρκετά. Άρα μπορούσαμε με μία χρηματοδότηση της τάξεως των 30.000€, για τη 
δημιουργία ενός νέου Σωματείου, υψηλών προδιαγραφών, με την άμεση εποπτεία του ΔΣ και τη 
μεταφορά εκεί των γραφείων, να προκύψει μία νέα κατάσταση για το άθλημα. Αυτό θα αφήναμε πίσω 
μας και όχι να ασχολούμαστε μόνο με τη διεκπεραίωση τρεχόντων θεμάτων. Μήπως θα ήθελαν άλλοι να 
αναλάβουν την πρωτοβουλία αυτή; Πράγματι αν δεν έκανε την πρόταση ο Μπάλλας, θα ήμουν πολύ 
επιφυλακτικός. Όλα πρέπει να τα λαμβάνει υπόψη όποιος διαχειρίζεται χρήματα και ιδιαίτερα όταν δεν 
είναι δικά του. Ξέρετε κανέναν άλλο σοβαρό επαγγελματία; Δεν θα πετούσαμε εύκολα τα χρήματα των 
αθλητών. Αντιλαμβάνομαι ότι μία αίθουσα ενιαία 420 τ.μ., χωρητικότητας 60 και πλέον τραπεζιών θα 
δημιουργούσε προβλήματα σε ορισμένα Σωματεία, λόγω της μείωσης των εσόδων τους από Πανελλήνιες 
διοργανώσεις. Αυτό όμως δεν θα συνέβαινε αν παίρναμε τις αίθουσες από τα Ολυμπιακά Ακίνητα στο 
Γαλάτσι, όπως μας είχαν αρχικά υποσχεθεί οι παράγοντες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και 
μάλιστα εγγράφως!! Το αν άλλαξε ο Νόμος δεν φταίνε οι Ομοσπονδίες.   
Πάλι όμως και τότε θα βρίσκαμε κάποια λύση, γιατί κανείς μας δεν θέλει να κλείσουν τα Σωματεία. Αν 
γίνει αγορά αίθουσας, όπως προτείνουν οι περισσότεροι, το ίδιο πρόβλημα θα έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε.  Και στην περίπτωση αγοράς πιστεύω πάλι θα προβληθούν δικαιολογίες από 
παράγοντες για να ναυαγήσει και αυτή η προσπάθεια. Η πρόταση δεν ήταν αόριστη, αλλά συγκεκριμένη : 
«Να γίνει νέο Σωματείο, να συνεργαστεί με υπάρχοντα και με τη μέγιστη βοήθεια που μπορεί να 
παράσχει η Ομοσπονδία, ώστε να κριθεί εάν μπορεί να προχωρήσει ή όχι το εγχείρημα». Το να δώσουμε  
καρέκλες και computer, προφανώς είναι έμμεση άρνηση, μετά από αυτά που μας ελέχθησαν. Θα διαβάσω 
και θα καταθέσω για τα πρακτικά ένα απόσπασμα παλιότερης εισήγησης επί του θέματος. 
Το 2003 ο κ. Ν. Καραμανλής, αναγνωρίζοντας, πολύ ορθά, την αναγκαιότητα συνένωσης των δυνάμεων, 
ξεκίνησε μία προσπάθεια δημιουργίας νέου club (αγορά οικοπέδου, ανέγερση κτιρίου, χρηματοδότηση 
από μέλη, κ.λπ.) που περιελάμβανε και την εναλλακτική πρόταση ενοικίασης χώρου. Αναφερόταν επίσης 
στην ανάληψη δανείου αλλά και στον τρόπο λειτουργίας του. Εύστοχα γράφει στην εισήγησή του : «Από 
την εμπειρία των συζητήσεων που έγιναν, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για να οδηγηθεί στην αποτυχία το 
εγχείρημα είναι κυρίως η δυσπιστία ως προς τον ρεαλισμό του. Ο υποκειμενικός παράγοντας 
αναδεικνύεται ως σημαντικότερος από τον αντικειμενικό» και συνεχίζει «πρέπει να βρεθεί τρόπος, για να 
επιτευχθεί ο στόχος της μαζικότητας, να σπάσει το φράγμα της δυσπιστίας και να πεισθεί η μεγάλη μάζα 
των «ρεαλιστών» για το ρεαλισμό του εγχειρήματος» και συνεχίζει πιο κάτω : «Επίσης πρέπει να 
προβληθεί, όσο γίνεται περισσότερο, ο κοινός τόπος, ότι η συνένωση των δυνάμεων, βάσης και κορυφής, 
εξασφαλίζει λόγω της μεγαλύτερης κλίμακας, όχι μόνο καλύτερες προϋποθέσεις επιτυχίας του 
εγχειρήματος, αλλά και την ανάπτυξη γενικότερα του Μπριτζ» και καταλήγει δυστυχώς  : «Ο κίνδυνος 
που επισημάνθηκε το εγχείρημα να μην αναπτύξει δυναμική επιτυχίας, εξαιτίας α) των μικρόχαρων 
αντιδράσεων υπαρχόντων φορέων και παραγόντων, β) της αυτοσυντήρησης, γ) συμφερόντων 
οικονομικών ή προσωπικής φιλοδοξίας είναι υπαρκτός». «Παραδείγματα συνένωσης δυνάμεων με τη 
σύγχρονη διατήρηση μικρότερης ή μεγαλύτερης αυτοτέλειας στο χώρο του Μπριτζ ανθούν στο 
εξωτερικό». 
Και ο πρόεδρος καταλήγει : «Νομίζω ότι θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Πιστεύω ότι πολλοί θα 
μετανιώσουν αργότερα. Μήπως όμως τότε θα είναι αργά; Λυπάμαι. Τελικά αποφασίζεται να κινηθούμε 
προς αγορά και το θέμα να τεθεί προς συζήτηση σε Γενική Συνέλευση. 

ΘΕΜΑ 4ο : Ρύθμιση καταβολής οδοιπορικών σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα. 
Ο πρόεδρος αναφέρει : Η απόφαση που ελήφθη, εν απουσία μου, για τα οδοιπορικά, πιστεύω ότι ήταν 

λάθος. Δεν μπορεί να εξισώνονται όλοι οι αθλητές της Περιφέρειας και να καταβάλλουν 25€ ανεξάρτητα 
από τον τόπο προέλευσης. Οι ενδοιασμοί σας για το αν αυτά καταβάλλονται στους αθλητές, πιστεύω ότι 
δεν ευσταθούν και εξάλλου το θέμα αυτό δεν αφορά το ΔΣ.  

Προτείνω να επαναφερθεί η προτεραία ρύθμιση και αναλαμβάνω προσωπικά την οικονομική 
τακτοποίηση κάθε εκκρεμότητας. Τα οδοιπορικά θα καταβάλλονται στους εκπροσώπους των Σωματείων 
κατά τη διεξαγωγή τω Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων. 

Αποφασίζεται, ομόφωνα, εφόσον ο πρόεδρος αναλαμβάνει την διεκπεραίωση αυτού του θέματος, τα 
οδοιπορικά να καθορίζονται ανάλογα με τον τόπο προέλευσης και τα χρησιμοποιούμενα μέσα. 
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ΘΕΜΑ 5ο : Θέματα Επιτροπής Αγώνων. 
Η μετάθεση του Φεστιβάλ Κρήτης (Ηράκλειο) στις 26/08 έως 02/09/2007 δημιουργεί πρόβλημα στο 

εσωτερικό Πρωτάθλημα του ΟΑΜ – ΛΕ, αλλά και του ΣΛΑΜ – ΧΟΜ που είναι ήδη προγραμματισμένα 
(βλέπε αγωνιστικό ημερολόγιο) για τις 24-26/09/2007. Όλες οι τοποθετήσεις των συμβούλων συνέπεσαν 
στο ότι η διεθνής διοργάνωση είναι ιδιαίτερης σημασίας για την προβολή του αθλήματος διεθνώς, με 
δεδομένη και την επιτυχία της αντίστοιχης περσινής και πρέπει να υποστηριχθεί από την ΕΟΜ. 

Ο πρόεδρος παρατηρεί ότι το τριήμερο του Σωματείου είναι καταδικασμένο πλέον σε αποτυχία, διότι 
ως Grand Prix, η τελευταία μέρα (26η Αυγούστου) που είναι υποχρεωτική και συμπίπτει με την έναρξη 
του Φεστιβάλ, θα καταστήσει σχεδόν απαγορευτική τη συμμετοχή των αθλητών που θα θέλουν να πάνε 
και στην Κρήτη. Εύχομαι να διαψευσθώ. Ως εκ τούτου, λέει, πρέπει να δώσουμε στα πιο πάνω Σωματεία 
την άδεια να επαναπροσδιορίσουν το χρόνο διεξαγωγής τους, ακόμη δε και τη μεταφορά τους στο 2008. 

Προέχει, λέει, η διεθνής προβολή, αλλά και η τήρηση του αγωνιστικού ημερολογίου δεν είναι 
ήσσονος σημασίας, ιδίως για τα Σωματεία τα οποία επισήμως μας έχουν ενημερώσει για την οικονομική 
δυστοκία τους. Το θέμα πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά, ώστε η λύση να εξυπηρετεί όλους. 

Η πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα. 

ΘΕΜΑ 6ο : Εισήγηση Επιτροπής Νέων για τη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας Νέων στο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Νέων στο Jesolo της Ιταλίας. 

Η κ. Α. Καραμανλή, πρόεδρος της Επιτροπής Νέων, γνωστοποιεί : Ορίστηκε Εθνική Ομάδα Juniors, 
μικρής ηλικίας, την οποία εδώ και 2 μήνες περίπου προπονεί η κ. Χ. Συρακοπούλου, για να συμμετάσχει 
στο Πανευρωπαϊκό Νέων στο Jesolo της Ιταλίας από 11-20 Ιουλίου 2007. Θεωρώ ότι η Επιτροπή Νέων 
μπορεί να προτείνει μία ομάδα ως Εθνική. Προτείνω να την εγκρίνει το ΔΣ. 

Παρεμβαίνει ο πρόεδρος δηλώνοντας ότι η Επιτροπή Νέων δεν έχει : 
1ον : Καμία αρμοδιότητα, σχετικά με τις εθνικές ομάδες, παρά μόνο η Επιτροπή Εθνικών Ομάδων, 

βάσει του Κανονισμού (αριθ.3.2 παρ.4), 
2ον : Καμία εισήγηση και αίτημα δεν ήρθε μέχρι σήμερα στο ΔΣ για τον τρόπο επιλογής της ομάδας. 

Πως προέκυψε αυτή η ομάδα και με ποια κριτήρια; Δεν τηρήθηκε το άρθρο 3.7 του Κανονισμού αριθ.3 
περί του τρόπου επιλογής Εθνικής Ομάδας Νέων. Απλά συγκροτήθηκε μία παρέα. 

3ον : Στο άρθρο 3.3. του ιδίου Κανονισμού αναφέρεται ότι ο αρχηγός και ο προπονητής ορίζονται από 
το ΔΣ και από κοινού καταρτίζουν το προπονητικό πρόγραμμα, τις υποχρεώσεις των παικτών, κ.λπ., 
κ.λπ. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Η κ. Χ. Συρακοπούλου αυτοχρήσθηκε προπονήτρια. Προχθές 
δημοσίως την επαίνεσα για τη δουλειά της στον ΑΟΜ. Άλλο αυτό και άλλο Εθνική Ομάδα. Δεν έχουμε 
το δικαίωμα να αυθαιρετούμε. Ο κανονισμός είναι υπεράνω ημών και κυρίως δεν επιτρέπεται να τον 
εφαρμόζουμε επιλεκτικά. 

Η κ. Α. Καραμανλή δηλώνει : Όχι, δεν την έχουμε ανακηρύξει, θα την ανακηρύξουμε με την 
Επιτροπή που μας δίνει το δικαίωμα ο κανονισμός, την Επιτροπή Εκλεκτόρων που ορίζεται από την Α΄ 
και Β΄ Εθνική Ελλάδας, την τρέχουσα 1ον, και 2ον πιστεύω ότι οι νέοι είναι όλοι και όλοι όσοι είναι. Μετά 
κόπων και βασάνων  κάναμε ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων των 5 τραπεζιών φέτος. Βεβαίως είναι 
γεγονός ότι ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ και αυτό δεν μου έχει δοθεί η ευκαιρία να σας το πω. Περάσανε 
πάρα πολύ καλά εκεί πέρα τα παιδιά, σε αυτό το πρωτάθλημα και ήταν και κάποιοι πολύ πιτσιρικάδες και 
πολύ μικροί. Νομίζω ότι μια Επιτροπή Εκλεκτόρων επιβάλλεται, δεν υπάρχει η περίπτωση να κάνεις κάτι 
άλλο και επειδή ξέρω και παρακολουθώ από κοντά ότι γίνεται μια προπόνηση και μια σοβαρή 
προσπάθεια για να είναι σε κάποια φόρμα αυτά τα παιδιά και γιατί αν δεν βγούνε τώρα ούτε το 2008 δεν 
θα μπορέσουν να βγούνε, αλλά και το 2009, που είναι τέλος πάντων το επόμενο Πανευρωπαϊκό, νομίζω 
ότι πρέπει η ομάδα να αποσταλεί. Γι’ αυτό υπάρχει η Ομοσπονδία. Δεν στέλνουμε κανέναν στην 
Αττάλεια, ούτε καν, και ντρέπομαι γι’ αυτό, ούτε καν κάποιον εκπρόσωπο για να πάει στις εκλογές που 
γίνονται κάθε 4 χρόνια. Και συμπληρώνει «οι προπονήσεις γίνονται τζάμπα». 

Ο πρόεδρος δηλώνει : Επαναλαμβάνω : Συγκροτήθηκε μία ομάδα – παρέα, πιθανώς με κάποιον 
υποκινητή, και τώρα καλούμαστε αυτή την ομάδα των φίλων, των φίλων που μαζεύτηκαν, να την 
ανακηρύξουμε Εθνική Ομάδα. Ούτε καν τα ονόματά τους δεν ξέρουμε. Έγινε selection; Προέκυψε από 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων; Όχι!! Με ενδιαφέρει η νομιμότητα, το πρέπον και το δίκαιο. 

Πληροφορήθηκα από πρόσωπα, εκτός συμβουλίου, ότι μας ζητήθηκε και αίθουσα για προπονήσεις 
τους και τους το αρνηθήκαμε. Επειδή τέτοιο αίτημα ουδέποτε υποβλήθηκε, είτε προφορικά είτε γραπτά 
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και κανένας δεν το γνωρίζει, δείχνει την κακοήθεια των υποκινητών της συγκρότησης της παρέας, με 
αποτέλεσμα δίκαια να απορούν όσοι δεν γνωρίζουν το θέμα όπως προέκυψε. 

Ο κ. Ι. Κούμενος παρεμβαίνει δηλώνοντας : Θα είναι ντροπή να μην στείλουμε ούτε μία ομάδα. 
Σ. Κουτρούμπας : Δεν είπα να μην στείλουμε. Να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. 
Α. Καραμανλή : Με έχει πιέσει ο Γεροντόπουλος να στείλουμε ομάδα. Ήδη έχει λήξει ο χρόνος 

δήλωσης συμμετοχής, αλλά πήραμε παράταση λόγω μη συνεδρίασης του Συμβουλίου της 
Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που τους παρακολουθούν ξέρουν ποιοι είναι σε 
φόρμα και ποιοι όχι. Εφόσον έχουμε εξασφαλίσει χορηγία για να μπορούμε να στείλουμε εκτάκτως 
κάποια ομάδα, λέω να το εγκρίνουμε και να ορίσουμε μία επιτροπή εκλεκτόρων, η οποία να τους βρει 
αυτούς τους μικρούς και να αποφασίσει ποιους θα στείλει. Αυτή είναι η πρόταση που κάνω εγώ. Σε 
λιγότερο από ένα μήνα αρχίζει το πρωτάθλημα. 

Σ. Κουτρούμπας : Γι’ αυτό δεν φταίω εγώ, ούτε το ΔΣ. Ποιοι να αποφασίσουν τώρα, αφού σήμερα  
μας αναφέρατε και τα ονόματα αυτών που προπονούνται; Αυτά τα τελευταία που είπατε είναι εντελώς 
διαφορετικά από αυτά που είπατε στην αρχή ως εισήγηση της επιτροπής σας. Όλη η διαδικασία που 
ακολουθήθηκε, αντίκειται στους Κανονισμούς. Έγινε από αναρμόδιο όργανο. Φέρνει το ΔΣ προ 
τετελεσμένων γεγονότων για να εγκρίνει κάτι παράτυπο. Είμαι υποχρεωμένος να ελέγχω την τήρηση των 
κανονιστικών διατάξεων. Διερωτώμαι : Ποιοι είναι αυτοί που ελέγχουν την πορεία των προπονήσεων; 
Ποιος τους όρισε; Σε ποιον λογοδοτούν; Γιατί δεν ενημερωθήκαμε; Πρόκειται για Εθνική Ομάδα και όχι 
για εκδρομικό γκρουπ; 

Εάν τηρηθεί ο Κανονισμός και υποβληθεί εισήγηση από την αρμόδια επιτροπή, τότε ξανασυζητάω το 
θέμα, για να μην απογοητευτούν αυτά τα παιδιά, αποκλειστικά και μόνο. Διερωτώμαι όμως : αφού 
ξέρατε,  εδώ και καιρό, όπως μας δηλώθηκε σήμερα, γιατί δεν ενημερώθηκε το ΔΣ, ώστε όλα να γίνουν 
νομότυπα και τότε ομόφωνα, πιστεύω, το ΔΣ θα ενέκρινε την εισήγηση, εφόσον δεν υπήρχαν και άλλες 
εναλλακτικές προτάσεις; Ρωτήσαμε αν υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος για αρχηγός ή προπονητής με 
μεγαλύτερη εμπειρία; Αν καταλήγαμε στην κ. Χ. Συρακοπούλου ως προπονήτρια, είμαι βέβαιος ότι θα 
επαινούσαμε και τη δωρεάν προσφορά της. Δεν προτίθεμαι όμως να νομιμοποιήσω αντικαταστατικές 
διαδικασίες. Θα διατυπώσω τις αντιρρήσεις και τις θέσεις μου, ώστε ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες 
του. Δεν θα δώσω τροφή  στους μόνιμους επικριτές μας. 

Αποφασίζεται τελικά να εξουσιοδοτηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει επί της αποστολής, 
εφόσον υπάρχουν νομότυπες εισηγήσεις με αιτιολογία, όπως και για κάθε άλλο θέμα μέχρι την επόμενη 
Παρασκευή.  

Επίσης εξουσιοδοτείται η ΕΕ για κάθε άλλο θέμα που θα προκύψει κατά τους θερινούς μήνες, μέχρι 
να ορισθεί η νέα συνεδρίαση του ΔΣ. 

ΘΕΜΑ 7ο : Αιτήματα Σωματείων (ΑΟΜΜ, ΑΕΠΜΑ. ΑΣΝΒ, ΟΑΜΧΝ). 
1) Ο ΑΟΜΜαγνησίας ενημερώνει και προσδιορίζει τον τόπο διεξαγωγής, για πρώτη φορά, 

Θεσσαλικού Πρωταθλήματος στο Tennis Club στη θέση Αηδονοφωλιές. Το ΔΣ εύχεται στα Σωματεία 
καλή επιτυχία και την καθιέρωση του θεσμού. 

2) Ο ΑΕΠΜΑ (Μελίσσια) ζητά να διοργανώσει 2 τριήμερα καλοκαιρινά Grand Prix) 22-24 Ιουνίου 
και το δεύτερο τον Αύγουστο. 

Το θέμα είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Επιτροπής Αγώνων, η οποία καλείται να συνεδριάσει 
και να αποφανθεί επί του αιτήματος. Η απόφαση να διαβιβασθεί άμεσα στο Σωματείο. 

3) Το αίτημα του ΑΣΝΒουτζά για διεξαγωγή τριημέρου τουρνουά Grand Prix 3ης βαθμίδας 19, 21, 
24/07/2007 εγκρίνεται ομόφωνα. Το Σωματείο πρόσφατα άλλαξε χώρο εντευκτηρίων και το Διοικητικό 
Συμβούλιό του καταβάλλει κάθε προσπάθεια για μεγαλύτερη αγωνιστική πορεία. 

Επίσης εγκρίνεται αίτημά του περί προμήθειας Computer, διότι το παλιό είναι ακατάλληλο, (κατά τη 
μηχανογραφική υπηρεσία), για να «τρέξει» τα νέα προγράμματα. Επίσης εγκρίνεται, κατόπιν προτροπής 
του προέδρου και η παραχώρηση οκτώ (8) μικρών βοηθητικών τραπεζιών εκ του αποθεματικού της 
ΕΟΜ, καθ’ όσον οι οικονομικές δυνατότητες του Σωματείου, μετά την αλλαγή των  εντευκτηρίων και ότι 
αυτό συνεπάγεται, δεν του επιτρέπουν να προβεί σε νέες δαπάνες εξοπλισμού. 

4) Το νεοϊδρυθέν Σωματείο ΟΑΜΧΝ (Χανιά) με προφορικό αίτημα, λόγω του επείγοντος του 
θέματος, (υποσχέθηκε ότι θα υποβληθεί και εγγράφως), ζητά υλικοτεχνική υποστήριξη, αλλά και την 
εκπαίδευση δοκίμων δασκάλων του Σωματείου στη μέθοδο διδασκαλίας της ΕΟΜ και συγκεκριμένα των 
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κ.κ. Ε. Μαραγκουδάκη και Η. Μιχαλογιάννης. Επίσης θα διοργανώσει σεμινάριο με θέμα το 
ολοκληρωμένο σύστημα πεντάφυλλων, άλλες αγοραστικές ακολουθίες, κ.λπ. 

Το Σωματείο συμφώνησε με τον κ. Β. Βιρβιδάκη, δάσκαλο της ΕΟΜ, να υλοποιήσει το αίτημα στο 
διάστημα 31/08 έως 09/09/2007. Ζητά, η ΕΟΜ να υποστηρίξει την προσπάθεια αυτή με 500€. Το αίτημα 
γίνεται ομόφωνα δεκτό. 

Η υλικοτεχνική βοήθεια που ζητείται συνίσταται σε :  
α) projector, β) διαφάνειες μαθημάτων 3ου κύκλου, γ) 8 τραπέζια Bidding Boxes, δ) 1 σετ διανομών, ε) 

τσόχες, στ) 24 τράπουλες σε αντικατάσταση των παλαιών. Και το αίτημα αυτό γίνεται ομόφωνα δεκτό. 

ΘΕΜΑ 8ο : Μισθοδοσία προσωπικού – Συλλογική σύμβαση – αναπροσαρμογή μηνιαίων αποδοχών. 
Ο πρόεδρος ρωτά την εισηγήτρια του θέματος κ. Α. Καραμανλή, για την σκοπιμότητα εγγραφής του 

θέματος στην ημερήσια διάταξη, αφού αυτά που λέει ο Νόμος, εφαρμόστηκαν και ήδη όλοι οι υπάλληλοι 
πληρώνονται βάσει αυτού από 1ης Μαΐου 2007….. 

ΘΕΜΑ 9ο : Προμήθεια υλικού. 
Έχει παρατηρηθεί ότι μετά από κάθε μεγάλη διοργάνωση, υπάρχουν ελλείψεις από Bidding Boxes 

ανοιγόμενα (θήκες), χρώματος μαύρου ή καφέ, προέλευσης Δανίας. Ως εκ τούτου αποφασίζεται να 
αντικατασταθούν με τα παλαιότερου τύπου (κόκκινα κουτιά) σε όλα τα Σωματεία και όλα, τα Δανικού 
τύπου, να συγκεντρωθούν ως stock στην Ομοσπονδία για ειδικές διοργανώσεις.  

Προς τούτο εγκρίνεται η προμήθεια 50 τραπεζιών Bidding Boxes παλαιού τύπου. Επίσης 50 
τραπεζιών ανταλλακτικά, 2 set (θήκες) για ντουπλικαδιέρα και 1.500 τράπουλες για ντουπλικαδιέρα 
συνολικής δαπάνης 3.678.09€ πλέον μεταφορικών και ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 4.936,36€,  σύμφωνα με την 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως άκρως συμφέρουσα. 

ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός Επιτροπής Μετεγγραφών. 
Σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο, η περίοδος μετεγγραφών με συναίνεση διεξάγεται από 1 έως 15 

Ιουλίου και η των αποδεσμεύσεων από 16 έως 31 Ιουλίου κάθε χρόνου. Βάσει των άρθρων 1.13 του 
Κανονισμού, αποφασίζεται ομόφωνα η σύσταση 5μελούς Επιτροπής Μετεγγραφών (ΕΜ) με πρόεδρο τη 
Γενική Γραμματέα κ. Α. Καραμανλή και μέλη την κ. Ν. Παπαδάκη, Ειδική Γραμματέα του ΔΣ, την κ. Α. 
Καλιακμάνη και τους αθλητές κ.κ. Σ. Ακριτίδη και Β. Μέλια για τις μετεγγραφές και τις αποδεσμεύσεις 
του 2007. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΕΜ και οι αποφάσεις της θα υποβληθούν το αργότερο εντός 
40 ημερών από τη λήξη της περιόδου μετεγγραφών (άρθρο 1.15) προς επικύρωση από το ΔΣ. 

ΘΕΜΑ 11ο : Παροχές σε αθλητές – Ανταποδοτικά οφέλη για ΕΟΜ. 
Ο πρόεδρος δηλώνει ότι ζήτησε προσφορές από 3 ασφαλιστικές εταιρείες : Interamerican, ING, και 

Alpha Ασφαλιστική για συνεργασία με την ΕΟΜ, μέσα στο πλαίσιο παροχών προς τους αθλητές 
(ασφαλιστική κάλυψη) με ανταποδοτικά οφέλη για την Ομοσπονδία. 

Είναι προφανές ότι οι ομαδικές ασφαλίσεις θα έχουν όφελος και για τα τρία μέρη, αθλητές, ΕΟΜ και 
ασφαλιστική εταιρεία. 

Η πλέον συμφέρουσα, που θα προκρίνει το ΔΣ, θα δημοσιευθεί στο περιοδικό προς ενημέρωση όλων 
των αθλητών, ώστε να εκτιμηθεί η υλοποίηση ή μη της ενέργειας αυτής. 

Αποφασίζεται το προεδρείο να προβεί στις επιβεβλημένες ενέργειες και συζητήσεις με τους 
εκπροσώπους των ως άνω ασφαλιστικών εταιρειών και να ενημερωθεί το ΔΣ .  

ΘΕΜΑ 12ο : Προμήθεια επάθλων Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων 2006. 
Εγκρίνεται δαπάνη της τάξεως των1.530€ για την προμήθεια επάθλων Διασυλλογικών 

Πρωταθλημάτων 2006. Η ακριβής δαπάνη θα αναγράφεται στο αντίστοιχο τιμολόγιο. 

 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος,  ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση. 

                         

 Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη                        Η Γεν. Γραμματέας 
 
                       

Σπύρος Κουτρούμπας        Ι. Κούμενος                      Άννα Καραμανλή 

      Χ. Περρόνε  
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                  Ν. Παπαδάκη 

      Ε. Αναστασιάδου      

      Σ. Βαλσαμάς     


