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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  αριθ. 2/ της 8ης Φεβρουαρίου 2009 

      Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 17.00 µετά από πρόσκληση του Προέδρου, το ∆Σ 

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: Επικύρωση πρακτικών 

Επικυρώθηκαν τα πρακτικά υπ’ αριθ. 1/14-01-09. 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέµατα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να µη γίνεται συγκεντρωτική απονοµή επάθλων των Πανελληνίων 

Πρωταθληµάτων, αλλά στην αρχή κάθε τελικού να δίνονται τα έπαθλα του αντίστοιχου περσινού 

Πρωταθλήµατος. Η πρόταση έγινε οµόφωνα αποδεκτή. 

Επίσης ενηµέρωσε το ∆.Σ. ότι έχει πληροφορίες πως µάλλον θα υπάρξει θετική απάντηση εκ 

µέρους του ∆ήµου Περιστερίου για την παραχώρηση του κλειστού γηπέδου «ΜΑΖΑΡΑΚΗ», για τη 

διεξαγωγή τελικών των Πανελληνίων Πρωταθληµάτων. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Κρουαζιέρα-εκδροµικό της ΕΟΜ 

Ύστερα από συνεννόηση µε τον Πρόεδρο στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Μάνος 

Χατζηδάκης, ο οποίος ενηµέρωσε το ∆.Σ. για µια κρουαζιέρα που γίνεται  21-27/8/2009 µε αφορµή  

Ιατρικό Συνέδριο και µε προορισµό νησιά του Αιγαίου – Κωνσταντινούπολη. Επειδή στην 

κρουαζιέρα αυτή υπάρχουν  διαθέσιµες 70 καµπίνες και αίθουσες µε χωρητικότητα 15-20 

τραπεζιών, ο κ. Χατζηδάκης πρότεινε  να διοργανωθεί ένα Φεστιβάλ Μπριτζ από κάποια Σωµατεία, 

υπό την αιγίδα της ΕΟΜ. 

Μετά από διαλογική συζήτηση το ∆.Σ. αποφάσισε, οµόφωνα, να εξουσιοδοτήσει την 

Επιτροπή Αγώνων να ενηµερώσει τα Σωµατεία και, αφού αποφασίσουν µεταξύ τους ποια 

προτίθενται να αναλάβουν τη διοργάνωση της κρουαζιέρας, να φέρει σχετική εισήγηση σε επόµενο 

∆.Σ. 

ΘΕΜΑ 4ο:  Μπριτζ και πολιτισµός – Κοινωνική φυσιογνωµία του Μπριτζ 

Ο κ. Φράγκος πρότεινε ορισµένες δραστηριότητες που θα µπορούσε να αναπτύξει το ∆.Σ. 

και αφορούν  στον άνθρωπο Μπριτζέρ. 

1.- Κάθε χρόνο η ΕΟΜ να διοργανώνει µια εκδήλωση µε µορφή χορού. Σκοπός της θα είναι 

η διασκέδαση  σε έναν άλλο χώρο, εκτός Μπριτζ,  και ίσως αποφέρει και ένα µικρό έσοδο στην 

ΕΟΜ.  
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2.- Η ΕΟΜ να δηµιουργήσει µια οµάδα ποδοσφαιρική ή, αν δεν θέλει η ΕΟΜ, να το 

προτείνει στα Σωµατεία. 

3.- Να συσταθεί µια Τράπεζα αίµατος από τους µπριτζέρ. Από τις επαφές που ο ίδιος έχει 

κάνει µε νοσοκοµεία,  έχει καταλάβει ότι το απαραίτητο είναι να βρεθούν περίπου 20 αιµοδότες και 

στη συνέχεια είναι εύκολο να  ιδρυθεί αυτή η τράπεζα. 

Το ∆.Σ. βρήκε ενδιαφέρουσες τις προτάσεις του κ. Φράγκου. Τον εξουσιοδοτεί να κάνει τις 

απαραίτητες ενέργειες για τη δηµιουργία της Τράπεζας αίµατος. 

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση αποφάσεων Ε.Ε. (Σεµινάριο EBL – ∆ιεξαγωγή τελικού Π.Π.Ζ. 

– ΟΛΠ)  

Εγκρίθηκε το ποσό των 290€ για το εισιτήριο και το ποσό των 122€ για έξοδα 

µετακινήσεων της κ. Πολίτου, που πήγε στη Ρώµη προκειµένου να παρακολουθήσει το Ε’  

σεµινάριο της EBL, ύστερα από πρόσκληση που είχε σταλεί στην ΕΟΜ τον Νοέµβριο 2008, και µε 

πληρωµένα από την ΕΒL τα έξοδα διαµονής και σεµιναρίου. Η κα Πολίτου είπε ότι ετοιµάζει και θα 

υποβάλει γραπτή έκθεση σχετικά µε τα θέµατα που συζητήθηκαν.  

Η κα Πολίτου είπε ακόµα ότι µίλησε µε τον Πρόεδρο της ΕΒL και τον ρώτησε για τη  

διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος για τη  διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος το 

2011 στην Ελλάδα. Η απάντησή του ήταν να σταλεί κατ’ αρχήν µια επιστολή µε εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από την ΕΟΜ στην EBL. 

Το ∆.Σ. αποφάσισε, οµόφωνα, να σταλεί διερευνητική επιστολή στην EBL. 

Η κα Πολίτου, επίσης, ενηµέρωσε το ∆.Σ. για την πρόθεσή της να φροντίσει ώστε να 

σταλούν επιστολές στα Πανεπιστήµια και ΤΕΙ της χώρας µε αίτηµα ίδρυσης τµηµάτων Μπριτζ. Η 

πρότασή της έγινε οµόφωνα δεκτή. 

Μετά την αρνητική απάντηση του ∆ήµου Περιστερίου για τη διάθεση του κλειστού γηπέδου 

«ΜΑΖΑΡΑΚΗ», για τη διεξαγωγή του τελικού του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Ζευγών, 

αποφασίστηκε, οµόφωνα, ο αγώνας να διεξαχθεί στην αίθουσα του ΟΛΠ. 

ΘΕΜΑ 6ο : Προκριµατικοί Παν. Πρωτ. Ζευγών – Επεισόδιο σε ΟΑΜΠΕΙ  

 Η κα Πανουτσακοπούλου ενηµέρωσε το ∆. Σ. για το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε στους 

Προκριµατικούς Αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Ζευγών, κατηγορίας 1-8, στις 23-1-

2009, στον ΟΑΜΠΕΙ, µε αποτέλεσµα να µη πραγµατοποιηθούν οι αγώνες. Στην ΕΟΜ έχουν φτάσει 

τρεις γραπτές διαµαρτυρίες αθλητών καθώς και η έκθεση του διαιτητή. Ύστερα από διαλογική 
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συζήτηση αποφασίστηκε, οµόφωνα, να σταλεί η υπόθεση στην αρµόδια Επιτροπή Αγώνων, στην 

ΚΕ∆ και στο Πειθαρχικό Συµβούλιο. 

ΘΕΜΑ 7ο:  Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για εκτύπωση περιοδικού, 

επετηρίδας κ.λπ. 

 Ο κ. Φράγκος ενηµέρωσε το ∆.Σ. ότι έγινε έρευνα αγοράς από την Οικονοµική Επιτροπή για 

την οικονοµικότερη εκτύπωση του περιοδικού και λοιπών εντύπων και πρότεινε να γίνεται στο εξής 

από την εταιρεία Scripta. Το ∆.Σ. έκανε οµόφωνα δεκτή την πρόταση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

ΘΕΜΑ 8ο:  Σεµινάριο διαιτησίας - Εξετάσεις 

 Η κα Καραµανλή πρότεινε να γίνουν τρία σεµινάρια διαιτητών. Το πρώτο κατά τη  διάρκεια 

του Φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας, στη Θεσσαλονίκη (29/4 – 3/5), το δεύτερο στην Αθήνα κατά τη  

διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Ζευγών Swiss (15-17/5) και το τρίτο, µαζί µε τις 

εξετάσεις,   κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Μικτών Ζευγών, στην Αθήνα 29-31 

Μαΐου. 

Προκειµένου να ενηµερωθούν οι διαιτητές για την πραγµατοποίηση των σεµιναρίων θα 

σταλεί, το συντοµότερο, ανακοίνωση στους Οµίλους και e-mail στους διαιτητές. 

Για τον λόγο αυτό πρέπει να προβλεφθεί ένα κονδύλι για κάλυψη των εξόδων των 

διαιτητών που θα πραγµατοποιήσουν το σεµινάριο. 

Η πρόταση έγινε οµόφωνα δεκτή. 

ΘΕΜΑ 9ο: Αιτήµατα Σωµατείων 

 Ο κ. Λ. Ζώτος ενηµέρωσε το ∆.Σ. για τα αιτήµατα του ΑΜΙ. Ύστερα από διαλογική 

συζήτηση εγκρίθηκε οµόφωνα το ποσό των 530€,  που αφορά σε έξοδα διαφήµισης των ετών 

2006 και 2007. Εγκρίθηκε επίσης το ποσό των 700€, που αφορά σε έκτακτες δαπάνες λόγω 

µετεγκατάστασης του Οµίλου, µε την προϋπόθεση ότι θα προσκοµιστούν σχετικά παραστατικά. 

ΘΕΜΑ 10ο: Εισήγηση Επιτροπής Αγώνων 

 Η κα Καραµανλή ενηµέρωσε το ∆.Σ. για   τρεις προτάσεις της Επιτροπής Αγώνων. Η πρώτη 

πρόταση µε ηµεροµηνία 10-1-2009 αφορά στην τέλεση του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Ζευγών 

σε τρία στάδια για την κατηγορία Όπεν, από το 2010. 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να συζητηθεί σε επόµενο ∆.Σ. προκειµένου 

να µελετηθεί καλύτερα η πρόταση. 

Η δεύτερη πρόταση µε ηµεροµηνία 17-1-2009 που αφορά την τέλεση του Παν. 

Πρωταθλήµατος Οµάδων 2009 για την κατηγορία Όπεν, έγινε οµόφωνα δεκτή ως έχει, δηλαδή: 
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Στο επικείµενο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Οµάδων: 

Οι οµάδες του τελικού να είναι 8. 

Τα µατς, στον τελικό, θα είναι τουλάχιστον των 16 διανοµών. Ευχής έργο να είναι των 20.  
Ο ηµιτελικός θα γίνει σε δυο κέντρα (Νότιας-Βόρειας Ελλάδας) ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και 

θα συµµετέχουν 16 οµάδες 

Οι τρεις πρώτες οµάδες θα περνούν την επόµενη χρονιά κατευθείαν στον ηµιτελικό εφόσον η 
σύνθεσή τους έχει τουλάχιστον   4 ίδιους παίκτες (είτε είναι 6 µελής είτε όχι) 

        Η τρίτη πρόταση µε ηµεροµηνία 17-1-2009 που αφορά στη διοργάνωση εκδροµικών 
τουρνουά είναι: 

- Κάθε όµιλος της Αθήνας να δικαιούται τη διοργάνωση µέχρι 2 εκδροµικών εφόσον 
δικαιούται 5-6 τριήµερα, διαφορετικά 1 

- Κάθε όµιλος της Περιφέρειας το ίδιο 

- Κάθε όµιλος της Αθήνας δικαιούται τη συνδιοργάνωση εκδροµικού µε όµιλο της επαρχίας, 
µέχρι  1,  χωρίς να χρεώνεται τριήµερο. 

- Απαραίτητο είναι από εδώ και στο εξής όλα αυτά  να έχουν   συµφωνηθεί στην Άτυπη 
Σύσκεψη. 

 Ύστερα από διαλογική συζήτηση η πρόταση έγινε οµόφωνα δεκτή. 

ΘΕΜΑ 11ο: Εισήγηση Επιτροπής Νέων  

 Η κα Πανουτσακοπούλου ενηµέρωσε το ∆.Σ. για τις τρεις υποψηφιότητες που έχουν 

υποβληθεί στην ΕΟΜ και αφορούν στον προπονητή Νέων, οι οποίες είναι οι εξής: 

 1.- κ. Ι. Μηλιτσόπουλος 

 2.- κ. Ν. ∆εληµπαλταδάκης 

 3.- κ.κ. Ι. Προκοπίου – Κ. Μπόζεµπεργκ (σε συνεργασία) 

Μετά από διαλογική συζήτηση, διαµορφώθηκε από τον πρόεδρο κ. Ι. Κούµενο η παρακάτω 

πρόταση: 

Τις προπονήσεις των Νέων να αναλάβουν οι κ.κ. Ι. Μηλιτσόπουλος – Ν. ∆εληµπαλταδάκης 

σε συνεργασία, και πιο συγκεκριµένα ο κ. Ι. Μηλιτσόπουλος µε φυσική παρουσία και ο κ. Ν. 

∆εληµπαλταδάκης µέσω Internet. 

Η πρόταση έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. Οι κ.κ. Ι. Κούµενος, Κ. Γιαννάς, Α. Αθανασιάδης, Μ. 

Πανουτσακοπούλου ψήφισαν ΝΑΙ στην πρόταση. Η κα Α. Καραµανλή και η κα Α. Πολίτου ψήφισαν 

ΟΧΙ. Ο κ. Τ. Φράγκος ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιάφορα θέµατα 

1.- Η κα Α. Πολίτου πρότεινε να γίνει µια ανακαίνιση στα γραφεία της ΕΟΜ. Το ∆.Σ. 

συµφώνησε και ανέθεσε στην κα Α. Πολίτου σε συνεργασία µε την κα Α. Καραµανλή να φέρουν 

έναν προϋπολογισµό δαπανών σε επόµενο ∆.Σ. 
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2.- Εγκρίθηκε, οµόφωνα, το αίτηµα του Πειραιά, που τέθηκε στον Πρόεδρο για έναρξη 

εντατικών µαθηµάτων το Φεβρουάριο. 

3.- Εγκρίθηκε οµόφωνα το αίτηµα του Οµίλου Α.Σ.Ν.Β. για αλλαγή ηµεροµηνίας, σχετικά µε 

το ετήσιο τουρνουά (Grand-Prix) από 23-26-29/6/2009 στις 21-24-25/7/2009. 

4.- Εγκρίθηκε το αίτηµα του ΟΑΜΘ για αντιµετάθεση των ηµεροµηνιών του Πρωταθλήµατος 

Βορ. Ελλάδας (νέα ηµεροµηνία 2-4/10/09) και του Κυπέλλου Λαζόπουλου (νέα ηµεροµηνία 9-

11/10/09), αφού δόθηκε η σύµφωνη γνώµη εκ µέρους του ΑΟΜΒ. 

5.- Εγκρίθηκε, οµόφωνα, το ποσό των 1000€ για τον κ. Γ. Πουρλιώτη για ό,τι έχει γράψει 

µέχρι σήµερα και ό,τι άλλο γράψει µέχρι το τέλος του χρόνου. 

6.- Η κα Α. Πολίτου σε συνεργασία µε τον κ. Λ. Ζώτο έφεραν στο ∆.Σ. εισήγηση που αφορά 

στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα BRIDGE SAN REMO ΙΤΑΛΙΑΣ. Η εισήγηση έγινε οµόφωνα δεκτή 

µε την προϋπόθεση το ποσό των επιδοτήσεων να µη ξεπερνά τα 8.000€. Συγκεκριµένα να 

επιδοτηθούν µε τα έξοδα συµµετοχής: 

• Τα τρία πρώτα ζεύγη της κατάταξης του Πανελληνίου ζευγών (µέχρι το 10ο σε περίπτωση 
άρνησης/αδυναµίας) (3Χ400) 

• Η πρώτη οµάδα του Πανελληνίου Οµάδων (µέχρι την 4η) 1Χ 950€ 

• Η εθνική όπεν 1Χ950 € (µέχρι το 6ο ζεύγος) 

• Η εθνική γυναικών 1Χ950€ (µέχρι το 5ο ζεύγος) 

• Τα τρία πρώτα ζεύγη του τουρνουά µεικτών ζευγών (µέχρι το 8ο  ) 3Χ400. 

Σύνολο: 5250 ευρώ.  
 

Το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί σε άλλα επί πλέον ζεύγη που θα εκδηλώσουν εγγράφως 
επιθυµία και θα αποφασίσει το ∆Σ ΕΟΜ ότι το επίπεδό τους είναι κατάλληλο για να επιδοτηθούν.  

 
Επίσης, αν τα παραπάνω αναγραφόµενα άτοµα θελήσουν να συµµετάσχουν και σε άλλους 

αγώνες εκτός από αυτούς που επιδοτούνται και το ζητήσουν εγγράφως, θα αποφασίσει η ΕΟΜ, 
εφόσον ο αριθµός των συµµετεχόντων το επιτρέπει, αν θα επιδοτηθούν µε τα έξοδα συµµετοχής. 

 
Η ΕΟΜ θα προβλέψει τη διάθεση µέχρι του ποσού των 2000€ για αγορά ρουχισµού (t 

shirts) µε το σήµα της ελληνικής αποστολής ώστε να διατεθούν στους παίκτες ως στολή. 
 
Σε περίπτωση µεγάλης συµµετοχής παικτών θα µπορούσε επιπλέον η ΕΟΜ να βοηθήσει για 

την οργάνωση οµαδικής µετακίνησης των αθλητών ώστε να είναι αυτή πιο οικονοµική. 
 

7.- Αποφασίστηκε οµόφωνα η σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 21 

Μαρτίου 2009 και ώρα 11:00, στα γραφεία της ΕΟΜ, οδός Μιχαλακοπούλου 30, Αθήνα, µε θέµατα 

ηµερησίας διάταξης: 
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           α. Έγκριση έκθεσης πεπραγµένων ∆Σ. 

β. Έγκριση Ισολογισµού-Απολογισµού 2008. 
γ. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για το 

2009. 
δ. Απαλλαγή ∆Σ από κάθε ευθύνη. 
ε. Τροποποίηση Κανονισµών. 
 

  Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέµα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος             Τα Μέλη                              Γεν. Γραµµατέας 
             

     Ιωάννης Κούµενος                Κ. Γιαννάς                                   Άννα Καραµανλή 

                                                                 Α. Αθανασιάδης                                 

                                             Α. Πολίτου 

  Μ. Πανουτσακοπούλου 

  Τ. Φράγκος 


