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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  αριθ. 15/ της 12ης Νοεμβρίου 2008 

 

      Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 17.00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου, το ΔΣ 

της ΕΟΜ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΟΜ, οδός Φειδιππίδου 30, Αθήνα. 

Παρόντες: ο Πρόεδρος Ι. Κούμενος, η Γεν. Γραμματέας Α. Καραμανλή, ο αντιπρόεδρος Κ. 

Γιαννάς, ο Ταμίας Α. Αθανασιάδης και τα μέλη Α. Πολίτου, Μ. Πανουτσακοπούλου και Τ. Φράγκος. 

ΘΕΜΑ 1ο: Θέματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα επικοινωνία με το Γιάννη 

Μηλιτσόπουλο και το δικηγόρο του, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την τυπική 

ολοκλήρωση της αμοιβαίας παραίτησης των μερών από τις δικαστικές υποθέσεις. 

Ενημέρωσε επίσης ότι, πριν την έναρξη του Συμβουλίου, υπήρξε συνάντηση με τους 

υπαλλήλους της ΕΟΜ, στους οποίους δήλωσε πως, με βάση τις εργασίες που εκτελούν, θα υπάρξει 

επεξεργασία και ανάλυση των αναγκών των γραφείων της Ομοσπονδίας, ώστε αρχές του 2009 σε 

συνεργασία με το διευθυντή να ορισθούν και τυπικά οι αρμοδιότητες του καθενός και να τους 

δοθούν, μετά από έγκριση του ΔΣ, τα job descriptions. 

Ο Πρόεδρος  σύστησε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. να προσκομίσουν στον κ. Λουκά Ζώτο τα 

χρειαζούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να εκδώσει τα Δελτία Ελευθέρας εισόδου σε αθλητικούς 

χώρους και Visit Cards. 

Επίσης πρότεινε να δοθεί ο τίτλος της Ειδικής Γραμματέας στην κ. Μαρία Πανουτσακοπούλου 

η οποία θα πρέπει να έρχεται κάποιες ώρες κάθε εβδομάδα να προσφέρει υπηρεσίες στα γραφεία 

της ΕΟΜ, πράγμα που έγινε ομόφωνα δεκτό από όλα τα μέλη του Δ.Σ. 

Επίσης ο Πρόεδρος πρότεινε να διοργανώσουμε μια κρουαζιέρα για τον 15Αύγουστο του 

2009, μόνοι μας ή και σε συνεργασία με το σκάκι. 

ΘΕΜΑ 2ο: Έρευνα για ξενοδοχεία 

Η κ. Αγγελική Πολίτου έκανε έρευνα για ξενοδοχεία όπου θα μπορούσαν να διαμείνουν οι 

αθλητές από την Περιφέρεια κατά την τέλεση των τελικών των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων και 

έφερε  έναν πίνακα με διάφορες προσφορές. Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. κατέληξε 

ομόφωνα στα εξής: Τα ξενοδοχεία President, Τιτάνια  & Golden City τα οποία θα ανακοινωθούν 

στη σελίδα της Ομοσπονδίας με τηλέφωνα επικοινωνίας ώστε οι αθλητές να απευθύνονται 

απευθείας στα ξενοδοχεία και να έχουν τις προσφερόμενες ειδικές τιμές 
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ΘΕΜΑ 3ο:  Επιτροπές -  συγκρότηση 

Επειδή υπήρξαν υποψηφιότητες από αθλητές που ήρθαν την τελευταία στιγμή και η Γεν. 

Γραμματέας δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο να τις μελετήσει, το θέμα αναβάλλεται για το επόμενο 

Δ.Σ. ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εισήγηση. 

ΘΕΜΑ 4ο : Οργάνωση Κυπέλλου 2008 – Τελικού κατηγοριών 

Στις 5-7/12/2008 θα γίνει στο στάδιο «Μαζαράκη», στο Περιστέρι ο τελικός του Παν. Πρωτ. 

Κατηγοριών. Επειδή στην προηγούμενη διοργάνωση σε αυτό τον χώρο είχε παρατηρηθεί δυσκολία 

στη μετακίνηση των αθλητών από το ΜΕΤΡΟ στο στάδιο ο κ. Φράγκος πρότεινε να διατεθούν 

λεωφορεία της Δημοτικής συγκοινωνίας για την εξυπηρέτηση των αθλητών. Ανέλαβε δε να έρθει 

σε επαφή με το Δήμο Περιστερίου προκειμένου να εξασφαλίσει άδεια να κρεμαστούν πανό στο 

χώρο   που να διαφημίζουν το γεγονός. Συμφώνησαν όλοι ομόφωνα με την παραπάνω πρόταση. 

 

ΘΕΜΑ 5ο : Θέμα μεταφορών  

 Αποφασίστηκε να ζητηθούν γραπτές προσφορές από μεταφορικές εταιρείες ώστε να 

επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα εταιρεία για όλες τις μεταφορές που πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος 

του έτους. 

ΘΕΜΑ 6ο:  Απολογισμός Διασυλλογικών αγώνων 

Ο Πρόεδρος διάβασε τον οικονομικό απολογισμό των Διασυλλογικών αγώνων σύμφωνα με 

τον οποίο οι διαιτητές Δημ. Μπάλλας και Σεμ. Βιλλιώτη πήραν περισσότερα χρήματα επειδή πήγαν 

στην αίθουσα των αγώνων για την προετοιμασία από τις 11:00 το πρωί. Έγινε συζήτηση για το αν 

είναι αυτό μέσα στα καθήκοντα τους ή όχι. Μετά από διαλογική συζήτηση ο κ. Κ. Γιαννάς πρότεινε 

προς αποφυγή παρεξηγήσεων σε επόμενους παρόμοιους αγώνες να γίνεται συμφωνία εκ των 

προτέρων με τον διαιτητή για το ποσόν. 

ΘΕΜΑ 7ο: Σταθερή τηλεφωνία 

 Η κα Καραμανλή ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι πληρώνουμε πολλά σαν Ομοσπονδία για τηλέφωνο.  

Για τον λόγο αυτό επικοινώνησε με τον ΟΤΕ και πήρε κάποιες προσφορές ώστε να αλλάξει το 

υπάρχον πρόγραμμα. Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει δεκτή η 

πρόταση της κας Καραμανλή και να γυρίσουμε στο καλύτερο πρόγραμμα του ΟΤΕ. πράγμα που θα 

γίνει με φροντίδα της ιδίας. 

ΘΕΜΑ 8ο: Έξοδα μετακίνησης για το Παν. Πρωτ. Νέων 
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Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης πρότεινε να εγκριθεί η καταβολή του ποσού 150,20€ που δόθηκε για κάλυψη 

των εξόδων του Ι. Οικονομόπουλου καθώς και τα εισιτήρια των αθλητών Χ. Καρπουζέλη, Α. 

Κουγιουμτζή και Γ. Παπακώστα, ποσό 130,00€. Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα.ΘΕΜΑ 9ο: 

Αιτήματα συμμετοχής αθλητών της Περιφέρειας στον Τελικό του Π.Π.Κ. 

 Έγιναν δεκτά αιτήματα ζευγών της Περιφέρειας όπου δεν έγινε Προκριματικός αγώνας του 

Παν. Πρωτ. Κατηγοριών 2008, για απευθείας συμμετοχή στον τελικό. 

ΘΕΜΑ 10ο: Αιτήματα Σωματείων 

 Έγινε δεκτό το αίτημα των Σωματείων ΑΟΜ – ΟΑΜΠΕΙ  να αναλάβουν το Πρωτάθλημα 

Αττικής 10-12 Απριλίου 2009. Διευκρινίζεται ότι ο ΑΟΜ θα διαθέσει 2 τριήμερα γι’ αυτό το 

πρωτάθλημα και 1 τριήμερο ο ΟΑΜΠΕΙ. 

 Εγκρίθηκε η καταβολή του ποσού των 475€ για την κατασκευή της φωτεινής επιγραφής 

στην στέγη του κτιρίου που στεγάζεται ο  ΟΑΜΠΕΙ, ώστε να φαίνεται από μακριά για γενικούς 

διαφημιστικούς λόγους. 

 Εγκρίθηκε η χορήγηση στον Όμιλο της Σάμου ενός υπολογιστή και ενός εκτυπωτή laser. 

ΘΕΜΑ 11Ο: Έγκριση αγοράς 2 υπολογιστών για τα γραφεία της ΕΟΜ 

Εγκρίθηκε η αγορά 2 υπολογιστών αξίας 380 έκαστος, για τις ανάγκες των γραφείων της ΕΟΜ και 

ενός εκτυπωτή laser αξίας 73 ευρώ.  

ΘΕΜΑ 12Ο: Επικοινωνία με Ομίλους του εξωτερικού 

 Η κ. Αγγελική Πολίτου πρότεινε με δικές της ενέργειες να γνωστοποιηθεί σε όσο το δυνατόν 

πιο πολλούς Ομίλους Μπριτζ του εξωτερικού το πρόγραμμα των αγώνων μας ώστε πιθανόν οι 

αθλητές τους να προγραμματίζουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα σε συνδυασμό με το αγωνιστικό 

πρόγραμμα  Μπριτζ. 

  Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 
 

Ο Πρόεδρος             Τα Μέλη            Γεν. Γραμματέας 
             

Ιωάννης Κούμενος             Α. Αθανασιάδη                             Άννα Καραμανλή 

                                                                  Κ.Γιαννάς                                 

                                             Α. Πολίτου 

  Μ. Πανουτσακοπούλου 

  Τ. Φράγκος 


