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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ.13/2007 
Της 5ης Δεκεμβρίου 2007 

 
 Την  Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2007 και ώρα 16:30, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΕΟΜ, στα γραφεία της οδός Φειδιππίδου 30, 
Αθήνα. 

 Παρόντες οι:  Ο Πρόεδρος Σ. Κουτρούμπας, η Γεν. Γραμματέας Α. Καραμανλή, και τα μέλη Σ. 
Βαλσαμάς, Α. Παπαδάκη και Χ. Περρόνε. 

Απόντες καίτοι ειδοποιήθηκαν οι: Ο αντιπρόεδρος Ι. Κούμενος και το μέλος Ε. Αναστασιάδου. 
( Η συνεδρίαση, κατόπιν ομόφωνης απόφασης, καταγράφεται ηλεκτρονικά.) 
Λόγω της απουσίας των δύο μελών του Δ.Σ. αποφασίσθηκε ομόφωνα να αλλάξει η σειρά στα  
θέματα της ημερησίας διάταξης, δηλαδή η έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης 
συνεδρίασης, τα θέματα Προέδρου και η εισήγηση της ΚΕΔ, της οποίας πρόεδρος είναι ο κ. Ι. 
Κούμενος να τα αφήσουμε για το τέλος. 

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση ΚΕΔ (λόγω λήξης θητείας) 

Ο πρόεδρος γνωστοποιεί ότι βάσει του Νόμου 3057, τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις 
συγκρότησης της ΚΕΔ. Πρέπει τα μέλη της ΚΕΔ να ανήκουν τουλάχιστον στην ανώτερη 
βαθμίδα και η επιτροπή μπορεί να είναι τριμελής η πενταμελής. Συνεπώς επιβάλλεται να 
συγκροτηθεί αυτή με νέα σύνθεση. Ομόφωνα αποφασίσθηκε να την αποτελούν οι κ.κ. Ι. 
Κούμενος, Αρ. Ρακάς και Νικ. Παπαχατζής. Σε περίπτωση κωλύματος το Δ.Σ. θα ορίζει κατά 
περίπτωση αναπληρωματικό μέλος. 

ΘΕΜΑ 2ο: Λειτουργία Επιτροπών 

Ο πρόεδρος παρατηρεί  ότι έγινε δέκτης παραπόνων για τη συμμετοχή ζεύγους 5’ λεπτά προ 
της έναρξης του αγώνα του προκριματικού του Παν. Πρωταθλήματος κατηγοριών Όπεν και 
τούτο διότι οι δηλώσεις συμμετοχής έληγαν την Τετάρτη και είχε δοθεί ο ειδικός κανονισμός με 
το seeding, το οποίο με τη συμμετοχή του συγκεκριμένου ζεύγους θα ήταν διαφορετικό. Ο 
ισχυρισμός ότι είχαν δηλώσει συμμετοχή στον κ. Ζώτο, δεν έπρεπε να γίνει δεκτός καθ’ όσον 
στην από 31/1/2007 ανακοίνωση του Δ.Σ., σαφώς αναφέρεται ότι «οι δηλώσεις συμμετοχής 
γίνονται μόνο  στη Γραμματεία». 
Σε περίπτωση επανάληψης  ενέργειας πέραν των προβλεπομένων από τον κανονισμό  και τις 
αποφάσεις του Δ.Σ., οι παραβάτες και οι διαιτητές θα ελέγχονται αυστηρά, ώστε να μη 
διακυβεύεται η νομιμότητα της διοργάνωσης. 
Για την διεύθυνση αγώνων από διαιτητές μικρότερης κατηγορίας από την προβλεπόμενη 
κατηγορία και τίτλο διαιτητού, τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα και εφόσον 
διαπιστωμένα δεν προτίθεται άλλος διαιτητής της ενδεδειγμένης κατηγορίας να διευθύνει τον 
αγώνα. 
Πιστεύω όμως ότι δεν δικαιούνται και οι αθλητές να προπηλακίζουν διαιτητή, φραστικά βέβαια, 
για ενέργειές του και να τον εγκαλούν για τα δικαιώματα συμμετοχής για τα οποία ουδεμία 
ευθύνη έχει. 

  ΘΕΜΑ 3ο: Μαθήματα αρχαρίων 

Παρ’ ότι τα μέλη του Δ.Σ. δεν είχαν καμία απολύτως ενημέρωση, ευχάριστα μαθεύτηκε ότι 
ξεκίνησε προσπάθεια για μαθήματα αρχαρίων, από το τημ του ΑΟΜ (Μπομπολάκης – 
Συρακοπούλου) στις αρχές Δεκεμβρίου στο Δήμο Ζωγράφου (επί της οδού Ούλαφ Πάλμε), 
όπου είναι και ανηρτημένα ενημερωτικά πανώ. 
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      Ο Πρόεδρος αναρωτιέται γιατί δεν είχαν ενημέρωση τα μέλη του Δ.Σ. 
     Η κυρία Καραμανλή λέει ότι γνώριζε ότι γίνεται προσπάθεια να αρχίσουν  μαθήματα από 
τον Δήμο Ζωγράφου και δεν θεώρησε ότι για αυτό έπρεπε ειδικά να ενημερωθούν οι 
σύμβουλοι  μια και ήταν κάτι όχι σίγουρο.   
    Το Δ.Σ. τους εύχεται καλή επιτυχία και θα είναι αρωγός σε κάθε νομότυπο αίτημά τους. 

ΘΕΜΑ 4ο: Αναφορά Δημ. Τόγια, Δημ. Μπάλλα και Αλ. Βασιλείου 

Α.- Αναφορά Δημ. Τόγια: Ο υπεύθυνος εγγραφής και καταχώρησης των για πρώτη 
φορά επιθυμούντων να μάθουν Μπριτζ, σε έγγραφη αναφορά του καταγγέλλει ότι ο κ. Στ. 
Μπομπολάκης τον κατηγόρησε ότι καθοδηγεί άτομα σε άλλον όμιλο, ότι δεν τους δηλώνει τις 
μέρες διδασκαλίας στον ΑΟΜ και τους στέλνει στον ΟΑΑ. Ο κύριος Τόγιας του απάντησε ότι 
δεν είναι δυνατόν να επικαλείται κάτι τέτοιο, εφ’ όσον ήδη έχει 50 μαθητές και πλέον. 
Συγκεκριμένα λέει : “Μου ανέφερε ότι «μία κυρία ήθελε να πάει στον ΑΟΜ και εγώ την έστειλα 
στο Τέννις (ΟΑΑ)». Αρνήθηκε να μου πει το όνομά της και να την φέρει μπροστά μου. Τότε 
αρνήθηκα να συζητήσω πλέον μαζί του και τον παρέπεμψα στους ανώτερούς μου” . ( Αυτά 
ελέχθηκαν από τον κ. Δημ. Τόγια και ενώπιον του συνεδριάζοντος Δ.Σ.) 

Τελικά μετά τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. και τις διατυπώσεις των μελών 
Περρόνε, Παπαδάκη, ομόφωνα αποφασίστηκε να καταγραφεί και να σταλεί το παρακάτω 
κείμενο: «Θεωρούμε ότι η ενέργεια είναι απαράδεκτη  όπως και η όποια διαμαρτυρία, η οποία 
αποσκοπούσε στο να δημιουργήσει ντόρο και φασαρία. Οι υπάλληλοι είναι απόλυτα 
αντικειμενικοί και σε ότι αφορά εγγραφές μαθητών στα Σωματεία της επιθυμίας τους, καθόσον 
ούτε και συμφέρον έχουν. Αυτοί που μιλούν για μεροληψία ας δουν πόσους μαθητές έχει ο 
συγκεκριμμένος όμιλος”. 

Β) Αναφορά Δημ. Μπάλλα: Ο κ. Δημ. Μπάλλας επί κεφαλής Διαιτητής του τουρνουά 
του ΟΑΜΚΗ τον Μάϊο 2007, στο Ζηρίνειο, υπέβαλλε πρόσφατα επιστολή προς την ΚΕΔ σχετικά 
με τα όσα έγιναν και αναφέρονται στην επιστολή Κοτρωνάρου, που υποβλήθηκε δια του 
Σωματείου της. Αποφασίζεται να διαβιβασθούν στην ΚΕΔ, ώστε να επιληφθεί. 

Γ) Αναφορά Αλ. Βασιλείου:  Η κ. Βασιλείου υπέβαλλε δια του Σωματείου της αναφορά 
προς το Δ.Σ. παραπονούμενη για την αντιμετώπισή της από τον διαιτητή του Προκριματικού 
Πρωταθλήματος κατηγοριών 1-5 & 6-8 που έγινε στα εντευκτήρια του ΟΑΜ-ΛΕ. Σχετική 
αναφορά  υποβλήθηκε και από τον διαιτητή. Αποφασίσθηκε να επιληφθεί του θέματος ο 
Όμιλος (αφού ενημερωθεί) και η απόφασή του να υποβληθεί στην ΕΟΜ για περαιτέρω 
ενέργεια, αν χρειασθεί. 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Προμήθεια bridgemate (Μηχανάκια) 

Η κ. Α. Καραμανλή ενημερώνει ότι ο Ολλανδός προμηθευτής-κατασκευαστής αυτόματων 
μηχανών καταγραφής αποτελεσμάτων και παράλληλης καταγραφής τους στο κεντρικό 
αντίστοιχο μηχάνημα συγκεντρωτικών του διαιτητή, τεχνολογία που άρχισε αφειδώς να 
εφαρμόζεται στο εξωτερικό και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα, μας έκανε μια πολύ οικονομική 
προσφορά των 65€ το ένα, έναντι των αρχικά 125 και μετά 95€, υπό την προϋπόθεση να γίνει 
άμεσα παραγγελία. 

Σημειωτέον έχουμε προμηθευτεί 6 τεμάχια και ένα server για πιλοτική εφαρμογή, κάτι 
που όμως δεν έχει γίνει ακόμα. Ο κ. Πουρναράς κληθείς να απαντήσει σε ερωτήσεις του 
προέδρου, αν έχει προβλεφθεί η λειτουργία τους στα προγράμματά μας, αν είναι συμβατά με 
τον υπάρχοντα μηχανολογικό εξοπλισμό των Σωματείων και σε πόσο χρόνο θα μπορεί να 
εφαρμοσθεί εκ του ασφαλούς ο νέος τρόπος καταγραφής, είπε ότι μπορούμε να υπολογίζουμε 
ότι κατά τον Ιούνιο θα μπορεί να γίνει πιλοτική εφαρμογή . 
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Αποφασίσθηκε, επειδή δεν έχει γίνει και πρόβλεψη στον προϋπολογισμό, το θέμα να 
επανέλθει σε συνεδρίαση του 2008 και εν τω μεταξύ να σταλεί επιστολή ζητώντας παράταση 
της οικονομικής προσφοράς. Ήδη ο ΟΠΑΦ εξεδήλωσε επιθυμία αγοράς 20 τεμ.. Αν κάποιο 
Σωματείο μέχρι τον Ιανουάριο προτίθεται να προμηθευτεί υλικό, πρέπει να ενημερώσει την 
ΕΟΜ ώστε να γίνει μια συγκεντρωτική παραγγελία, η οποία πιθανόν να έχει οικονομικό όφελος. 

Αποφασίζεται να συζητηθούν και θέματα εκτός ημερησίας διάταξης. 

ΘΕΜΑ 6ο: Διασυλλογικά Πρωταθλήματα 2008 & Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Ομάδων στην Κίνα. – Εκλογές 

Αναφέρθηκε η χρονική σύμπτωση της διοργάνωσης των Διασυλλογικών με το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα ομάδων στο Πεκίνο αλλά και η διεξαγωγή στο διάστημα αυτό αρχαιρεσιών για 
νέο Δ.Σ.. Έγινε πρόταση μετάθεσης ημερομηνιών. Κρίθηκε όμως ότι είναι νωρίς για να προβεί 
το Δ.Σ. σε αλλαγή του ημερολογίου του 2008, δεδομένου ότι δεν έχει αποφασισθεί η 
συμμετοχή μας στους αγώνες αυτούς και αν συμμετάσχουμε ποιο το κώλυμα για τις 
αρχαιρεσίες. 

 ΘΕΜΑ 7ο: Αίτημα δασκάλου Β. Βιρβιδάκη 

Ο κ. Βιρβιδάκης με την αριθ. Πρωτ. 717/4-12-07 επιστολή του, υπέβαλλε αίτημα ανακήρυξης 
του σε καθηγητή του Μπριτζ. Σ’ αυτήν καταγράφει όλες τις δραστηριότητες του στον τομέα 
αυτόν από το 1991. 
Το Δ.Σ., μετά από ανταλλαγή απόψεων, έκρινε θετικό το έργο του και πράγματι δεν θα ήταν 
προνομιακή απόφαση η έγκριση του αιτήματός του. 
Ανεξάρτητα του τι έγινε στο παρελθόν, κατ’ εξαίρεση (π.χ. Μηλιτσόπουλος), κρίθηκε ότι δεν 
πρέπει να γίνονται αριστίδην από το Δ.Σ. προαγωγές, χωρίς εισήγηση από την επιτροπή 
μαθημάτων, αρμόδια στον τομέα αυτόν. 
Αποφασίσθηκε το αίτημα να διαβιβασθεί στην επιτροπή ώστε να τοποθετηθεί γενικά επί του 
θέματος. 

ΘΕΜΑ 8ο: Αναφορά διαιτητή Γ. Κουκουβού 

Ο ΙΟΘ με απόφαση του Πειθ. Οργάνου του τιμώρησε τον αθλητή Θεοδωρίδη Ιακ. με 3μηνη 
αποβολή του από τουρνουά του και 3μηνη αποβολή του από τα εντευκτήρια του, για 
ανάρμοστη συμπεριφορά του προς την διαιτητή. Σύμφωνα με τον Πειθ. Κανονισμό το 
Σωματείο πρέπει να υποβάλλει όλο τον φάκελο του θέματος, ώστε τότε να διαβιβασθεί στο 
Πειθ. Συμβούλιο, για να κρίνει αν η ποινή είναι η ενδεδειγμένη ή επιεικής. 

ΘΕΜΑ 9ο: Αιτήματα  Σωματείων 

Το Δ.Σ. του ΟΑΠΦ με την από 3/12/07 επιστολή του, που καταχωρήθηκε με αριθ. Πρωτ. 
715/4-12-07, υπέβαλλε οικονομικό αίτημα. Συγκεκριμένα ο Όμιλος διοργάνωσε τον τελικό του 
Πρωταθλήματος masters το 3ήμερο 30/11 – 2/12/07 με συνολικές εισπράξεις από συμμετοχές 
787,50€ (31χ25 + 1χ12,50). Με αμοιβή διαιτητή 500€ και δικαιώματα υπέρ ΕΟΜ 144€ ήτοι 
σύνολο εξόδων 644€, ήταν αδύνατον να καλύψει επί 3ήμερο τις κοινόχρηστες δαπάνες, 
φωτοτυπίες κ.λπ. Ως εκ τούτου το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το αίτημα για καταβολή ποσού 
156,50€ στον όμιλο. 
Εγκρίνονται κατ' εξαίρεση 1) Μαραθώνιος του ΑΟΤ με ημερίδες 5ης και γενική 4ης στις 26 
Δεκεμβρίου, καθώς και το τριήμερο του ΑΟΜΒ σε κενή ημερομηνία 28 με 30 Δεκεμβρίου με 
ημερίδες 5ης και γενική 4ης. 
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Δεδομένου ότι τελικά δεν κατέστη δυνατή η προσέλευση του αντιπροέδρου και προέδρου της 
ΚΕΔ κ. Ι. Κούμενου και της κ. Ε. Αναστασιάδου, αναβάλλονται τα τρία πρώτα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, δηλ. η έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης, τα 
θέματα προέδρου και η εισήγηση της ΚΕΔ, ως εκ τούτου ο πρόεδρος έλυσε την συνεδρίαση  

 
 

 
                      

Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη                  Η Γεν. Γραμματέας 
 
                       

Σπύρος Κουτρούμπας                   Χ. Περρόνε                  Άννα Καραμανλή 

      Ν. Παπαδάκη 

      Σ. Βαλσαμάς  

         


