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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ.10/2007 
Της 3ης Οκτωβρίου 2007 

Την Τετάρτη 3 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 οι εξής : Ο πρόεδρος κ. Σ. Κουτρούμπας, ο κ. Ι. Κούμενος, οι κ.κ. Α. Καραμανλή,  Χ. Περρόνε,  Ν. 
Παπαδάκη και ο κ. Σ. Βαλσαμάς. Απούσα καίτοι ειδοποιήθηκε η κ. Ε. Αναστασιάδου. 

                (Η συνεδρίαση, κατόπιν ομόφωνης απόφασης, καταγράφεται ηλεκτρονικά) 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση και υπογραφή πρακτικών τακτικής συνεδρίασης ΔΣ αριθ. 09/19-09-2007. 
Επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν τα πρακτικά της τακτικής συνεδρίασης  ΔΣ αριθ.    

09/19-09-2007 

ΘΕΜΑ 2ο : Θέματα Προσωπικού  
Κατόπιν της απόφασης του Δ.Σ. που ελήφθη κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, κλήθηκε προς 

απολογία, και πάλι, η υπάλληλος των γραφείων της ΕΟΜ Μαρία Παναγή, ενώπιον του 
συνεδριάζοντος Δ.Σ. για τους παρακάτω λόγους: 

Η παραπάνω υπάλληλος, την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2007, δεν παρουσιάστηκε στην εργασία της. 
Αντ’ αυτής τηλεφώνησε η μητέρα της, Αλέκα Παναγή, και ανέφερε στον υπάλληλό μας Ιγνάτιο 
Σουβατζή ότι η Μαρία Παναγή είχε αναχωρήσει την Παρασκευή 31 Αυγούστου για την Κρήτη 
προκειμένου να παραλάβει την κόρη της. Όπως ανέφερε στη συνέχεια η μητέρα της, το βράδυ της 
Κυριακής 2 Σεπτεμβρίου και ενώ μετέβαινε στο αεροδρόμιο για να επιστρέψει στην Αθήνα, 
αισθάνθηκε έντονο πόνο και γύρισε πίσω, με αποτέλεσμα να παραμείνει στην Κρήτη. Δήλωσε δε (η 
μητέρα της) ότι η κατάστασή της ήταν σοβαρή και πιθανώς να υποβαλλόταν σε χειρουργική 
επέμβαση. 

Την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου, προς κάλυψη σχετικής ανάγκης, ο πρόεδρος τηλεφώνησε στη Γ. 
Γραμματέα της ΕΟΜ Α.Καραμανλή, που συμπτωματικά βρισκόταν στην ίδια πόλη (Ηράκλειο 
Κρήτης) με την κ. Παναγή, και της ζήτησε να επικοινωνήσει με την τελευταία, προκειμένου η 
υπάλληλος να της παραδώσει τα ευρισκόμενα στην κατοχή της κλειδιά του μικρού μεταλλικού 
κουτιού που υπήρχε στα γραφεία της ΕΟΜ και χρησίμευε για την προσωρινή φύλαξη μετρητών της 
ΕΟΜ. 

Η κ. Παναγή δήλωσε, πάλι μέσω της μητέρας της, ότι το κλειδί ευρισκόταν στο σπίτι της στην 
Αθήνα. Και ενώ η μητέρα της πρότεινε να μεσολαβήσει η αδελφή της ώστε να πάρει το κλειδί από το 
σπίτι της υπαλλήλου και να το δώσει στην ΕΟΜ, η κ. Παναγή δυστρόπησε και τελικά αρνήθηκε, 
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι “στο σπίτι μου δεν μπαίνει κανείς”. Για όλα τα παραπάνω, 
ενημέρωσε την ΕΟΜ η κ. Καραμανλή, την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, όταν γύρισε στην Αθήνα. 

Σύμφωνα με τη δήλωση του μέλους του Δ.Σ. Χ. Περρόνε (ταμίας ΕΟΜ), με βάση τις 
αποδείξεις που είχαν κοπεί μέχρι τότε, στο κουτί φύλαξης της ΕΟΜ έπρεπε να ευρίσκονται 2320€.   
Οι παρόντες στα γραφεία της ΕΟΜ Σ. Κουτρούμπας, Α. Καραμανλή, Λ. Ζώτος και Ι. Σουβατζής, 
δεδομένου ότι η ημερομηνία επιστροφής της κ. Παναγή ήταν άγνωστη και η απουσία της, όπως είχε 
αναφερθεί, απροσδιόριστη και μακράς διαρκείας, και επειδή υπήρχαν τρέχουσες ταμειακές ανάγκες 
της ΕΟΜ και επιπλέον συντασσόταν ο προϋπολογισμός 2008, αποφάσισαν, μην έχοντας άλλη 
επιλογή, να ανοίξουν το κουτί φύλαξης ενώπιον όλων των παρισταμένων. Εν τούτοις, και προς μεγάλη 
έκπληξη όλων, το κουτί δεν περιείχε καθόλου χρήματα, παρά μόνο σημειώματα που αφορούσαν την 
Ομοσπονδία και ένα κινητό τηλέφωνο. Όταν αυτό επισημάνθηκε τηλεφωνικώς στην κυρία  Μ. 
Παναγή από την κα Καραμανλή, εκείνη, ισχυρίστηκε σε έξαλλη κατάσταση και αγενέστατα, ότι τα 
χρήματα βρίσκονται στο σπίτι της και ότι κανείς δεν είχε το δικαίωμα να ανοίξει το κουτί ( όπου 
βέβαια φυλάσσονταν  τα  χρήματα της ΕΟΜ), διότι είχε μέσα και προσωπικά της αντικείμενα.             
Η κα Παναγή κυριολεκτικά φωνασκούσε στο τηλέφωνο και σαν επιστέγασμα της αδιανόητης αυτής 
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συμπεριφοράς της, εκστόμισε κραυγάζοντας τις φράσεις “γιατί μου το κάνετε αυτόόό» και 
«παραιτούμαιαιαι». 

Ο πρόεδρος επέκρινε την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά και ζήτησε έντονα εξηγήσεις αλλά 
δεν πήρε απολύτως καμία απάντηση. 

Στη συνέχεια, την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2007, η κα Παναγή επέστρεψε στην εργασία της 
προσκομίζοντας, προς δικαιολόγηση της απουσίας της, μόνο μια γνωμάτευση από γιατρό ιδιωτικού 
νοσοκομείου και τίποτε άλλο. 

Όταν της ζητήθηκαν εξηγήσεις για την συμπεριφορά της αυτή καθώς και για την έλλειψη των 
χρημάτων που έπρεπε να είναι στο κουτί φύλαξης της ΕΟΜ, η κα Παναγή καταφέρθηκε αγενέστατα 
και σκαιότατα κατά των άνω μελών του Δ.Σ. της ΕΟΜ καθώς και του διευθυντή κ. Λουκά Ζώτου, 
λέγοντας ότι “δεν σας έχω καμία εμπιστοσύνη και ότι τα χρήματα τα είχα στο σπίτι μου για να τα 
προστατεύσω”. 

Εκτός αυτού, η κα Παναγή επέστρεψε στην ΕΟΜ μέρος από τα χρήματα που όφειλε να 
αποδώσει, αφού είχε παρακρατήσει το σύνολο των αποδοχών της του μηνός Σεπτεμβρίου 2007 
(δηλαδή μη δεδουλευμένες και μη εισέτι πληρωτέες αποδοχές), ως μη όφειλε χωρίς καν να 
ενημερώσει τον Διευθυντή ή κάποιον άλλον αρμόδιο προηγουμένως. 

Τελικά, η κ. Παναγή κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του συνεδριάζοντος συμβουλίου 
της 03/10/2007 (διότι στη συνεδρίαση της 19/09/2007, κατά την οποίαν είχε και πάλι κληθεί, 
επικαλέσθηκε ανειλημμένη υποχρέωση) αλλά αρνήθηκε πεισματικά να δώσει εξηγήσεις ζητώντας 
μάλιστα να της διατυπωθούν εγγράφως τα θέματα επί των οποίων καλείται να παράσχει εξηγήσεις. Ο 
Πρόεδρος του Συμβουλίου, επεσήμανε ότι το αίτημα αυτό της υπαλλήλου ήταν προσχηματικό και ότι 
δεν ήταν ενδεδειγμένη ούτε πρέπουσα η έναρξη ανταλλαγής επιστολών και αλληλογραφίας μαζί της, 
εξαντλώντας δε την επιείκεια του, της υπέδειξε ότι το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει είναι να 
ζητήσει συγνώμη για τις ενέργειες και την απαράδεκτη συμπεριφορά της. Εντούτοις η κα Παναγή, 
επιδεικνύοντας για μια ακόμα φορά απροθυμία συνεργασίας, αρνήθηκε να ζητήσει οποιαδήποτε 
συγγνώμη ή να δώσει κάποια εξήγηση και αποχώρησε από το Συμβούλιο. 

Ενόψει των ανωτέρω και μετά από εμπεριστατωμένη συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και 
επιχειρημάτων, το ΔΣ διαπιστώνει ότι έχει κλονισθεί ανεπανόρθωτα η εμπιστοσύνη της ΕΟΜ στο 
πρόσωπο της ως άνω εργαζομένης, καθώς οι ενέργειες και η εν γένει απαράδεκτη συμπεριφορά της 
απέναντι στην Διοίκηση, καθιστούν αδύνατη την περαιτέρω συνεργασία μαζί της, την οποία άλλωστε 
και η ίδια η εργαζόμενη απέδειξε εμπράκτως ότι δεν επιθυμεί. 

Συνεπώς, η διατήρηση της ως άνω υπαλλήλου στην εργασία της αποβαίνει πλέον απρόσφορη 
και αδύνατη, ώστε να επιβάλλεται η άμεση λύση της σχέσης εργασίας της. 

Κατόπιν αυτών, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη διακοπή της συνεργασίας της ΕΟΜ με την 
ανωτέρω υπάλληλο και την άμεση καταγγελία της σύμβασης εργασίας της με τήρηση όλων των 
νομίμων διατυπώσεων. 

Θέμα 3ο  Αγωνιστικό ημερολόγιο 2008 

Συντάχθηκε ένα σχέδιο Αγωνιστικού Ημερολογίου 2008 και στάλθηκε στα Σωματεία Μέλη 
ώστε να έχουν την δυνατότητα να προετοιμαστούν για την άτυπη σύσκεψη της 6ης Οκτωβρίου 2007. 

Θέμα 4ο Κύπελλο Ελλάδος 
Εγκρίνεται ομόφωνα η αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής του Κυπέλλου Ελλάδος, όπως αυτή 

αποτυπώνεται στη συνημμένη στο παρόν ανακοίνωση 37/2007 (προκήρυξη του αγώνα της Ε.Α.) 

Θέμα 5ο Διασυλλογικά πρωταθλήματα  
Λόγω υπέρβασης της χωρητικότητας των, παραχωρηθέντων από τα Ολυμπιακά Ακίνητα, 

εγκαταστάσεων στο Άλσος της Ελληνικής Αστυνομίας (Γουδί) εξ αιτίας της μεγάλης συμμετοχής  
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(126 ομάδες) αποφασίζεται οι αγώνες των ομάδων Όπεν Α’ Εθνικής κατηγορίας και οι ομάδες Seniors 
να διεξαχθούν στις αίθουσες του ΑΟΜ.  

Η απόφαση έλαβε κυρίως υπόψη τον αριθμό των ομάδων της περιφέρειας (μόνο δύο) που 
περιλάμβαναν αυτές οι ενότητες. 

Εγκρίνονται τα τιμολόγια για την κατασκευή πανώ ώστε να καθοδηγούνται οι αθλητές και να 
διαφημισθεί η έναρξη των μαθημάτων. Κόστος περίπου 600 ευρώ. Επίσης εγκρίνεται η ενοικίαση     
450 καρεκλών προς 1 ευρώ την μία. Συνολικό κόστος 450 ευρώ συν 19% ΦΠΑ, σύνολο 535,50 ευρώ. 

Θέμα 6ο Δημοσίευση ανά τετράμηνο καταλόγων βαθμών νίκης 
Προτείνεται να δημοσιεύονται επίσημες λίστες Βαθμών Νίκης ανά 4μηνο αντί ανά εξάμηνο. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι οι συμμετοχές, κυρίως των μικρών κατηγοριών, πιο κοντά στην 
πραγματική δυναμικότητα των αθλητών. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή. 

Θέμα 7ο Προμήθεια υλικού 
Προτείνεται αγορά 2 Lap-top για χρήση σε ενιαίους αγώνες η Πανελλήνια Πρωταθλήματα 

εκτός των εντευκτηρίων των Σωματείων προκειμένου να μη μετακινούνται τα υπάρχοντα σ’ αυτά 
κομπιούτερ. Το κόστος τους είναι 649 ευρώ το ένα (πήραμε τρεις προσφορές) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Επιπλέον αποφασίζεται ομόφωνα να ανασταλεί η προηγούμενη απόφαση απόλυσης του 
υπαλλήλου Δ. Τόγια διότι κρίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν τα γραφεία της ΕΟΜ, και 
μάλιστα σε περίοδο αιχμής (διάδοση) με δύο υπαλλήλους λιγότερο. Λεπτομέρειες για την 
ανακατανομή των εργασιών των υπαλλήλων θα συζητηθούν σε επόμενο συμβούλιο. 

Λόγω του προχωρημένου της ώρας ο πρόεδρος διέκοψε την συνεδρίαση. Τα μέλη 
προσκαλούνται την επόμενη Τετάρτη σε νέα συνεδρίαση με τα υπόλοιπα θέματα της ημερησίας 
διάταξης και ότι άλλο θέμα ήθελε προκύψει μέχρι τότε.  

 
 

 
                      

Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη                        Η Γεν. Γραμματέας 
 
                       

Σπύρος Κουτρούμπας        Ι. Κούμενος                      Άννα Καραμανλή 

      Χ. Περρόνε 

      Ν. Παπαδάκη 

      Σ. Βαλσαμάς      


