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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  αριθ. 2/ της 17ης Φεβρουαρίου 2010 

      Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 16:00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου, 

το Δ.Σ. της ΕΟΜ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΟΜ, οδός Φειδιππίδου 30, 

Αθήνα. 

Παρόντες: ο Πρόεδρος Ι. Κούμενος, Ο Αντιπρόεδρος Κ. Γιαννάς, η Γεν. Γραμματέας Α. 

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

Φράγκος. 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 

Επικυρώθηκαν τα πρακτικά υπ’ αριθ. 1/11-01-2009. 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι στην Κομοτηνή αρχίζουν μαθήματα το Σάββατο 

20/3 με δασκάλα την κ. Ι. Πολυχρονάκου, από τη Θεσσαλονίκη. Επίσης στην Άρτα θα 

αρχίσουν μαθήματα με δάσκαλο τον κ. Καραγιαννόπουλο από τα Ιωάννινα (απευθείας 

συνεννόηση Γ. Λέκου και δασκάλου) και στο Αγρίνιο έχουν αρχίσει τα μαθήματα και τον κ. 

Τσέβη από την Πάτρα. Ήδη στο Αγρίνιο έχουν γίνει 7 μαθήματα και 3 μαθητικά τουρνουά. 

ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση Επιτροπής ΣΜΑΔ  

Έγινε ομόφωνα δεκτή η εισήγηση της Επιτροπής ΣΜΑΔ και αποφασίσθηκε να 

κοινοποιηθεί σε όλα τα Σωματεία με την εξής ανακοίνωση: 

Οι παρακάτω προτάσεις της επιτροπής Στατιστικής, Μητρώου και Αγωνιστικών 

Δελτίων (ΣΜΑΔ) έγιναν ομόφωνα δεκτές από το Δ. Σ. της ΕΟΜ στη συνεδρίαση της 17ης 

Φεβρουαρίου 2010: 

Θέμα 1ον: Διευκρινίσεις νέου κανονισμού 
 
Α. Ειδικά για τις ημερίδες 6ης βαθμίδας των μαθητών διευκρινίζεται ότι ο εκάστοτε 

Δάσκαλος ή Διαιτητής που διευθύνει την ημερίδα, μπορεί να συμμετέχει, εφόσον 
αναγράφεται ως “Δάσκαλος ΕΟΜ” ή “Διαιτητής ΕΟΜ”,  ενώ ο μαθητής λαμβάνει τους 
δικαιούμενους βαθμούς διάκρισης. 

Β. Στις ημερίδες 5ης βαθμίδας με όριο δυναμικότητας (πχ 1-6 ή 1-9) ο Διαιτητής μπορεί μεν 
να παίζει, εφόσον αναγράφεται ως “Διαιτητής ΕΟΜ”, αλλά το ζεύγος του Διαιτητή τίθεται 
εκτός συναγωνισμού και δεν δικαιούται Βαθμούς Διάκρισης.  Διευκρινίζεται ότι μόνον 
ένας συνολικά "Διαιτητής ΕΟΜ" ή "Δάσκαλος ΕΟΜ" μπορεί να εμφανίζεται στα 
αποτελέσματα, διαφορετικά θα ακυρώνεται ο αγώνας. 

Γ. Στην περίπτωση των εξαήμερων: 
 1.- Αθλητής που λαμβάνει μέρος σε πολυήμερο, όπου σε 1 το πολύ ημερίδα έχει λάβει 

μέρος με συμπαίκτη “Διαιτητή ΕΟΜ” ή “Δάσκαλο ΕΟΜ”, μετέχει κανονικά στο 
πολυήμερο, αλλά στην ημερίδα θεωρείται ότι το ποσοστό του είναι 0% (ή 3 Imps λιγότερα 
από τον τελευταίο και συμπληρωματικά 0 Vps αν τα Imps μετατρέπονται σε VPs). Εφόσον 
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αυτή η ημερίδα είναι η τελευταία του πολυημέρου, προσμετράται υποχρεωτικά στη γενική 
κατάταξη. 

 2.- Αθλητής που έχει λάβει μέρος σε πολυήμερο, όπου τουλάχιστον σε 2 ημερίδες έχει 
λάβει μέρος με συμπαίκτη “Δάσκαλο ΕΟΜ” ή “Διαιτητή ΕΟΜ” τότε εξαιρείται από το 
πολυήμερο. 

Δ. Στην περίπτωση που εμφανίζονται σκόπιμα ανακριβή  στοιχεία καταχωρήσεων ονομάτων: 
 

 1. Σε ό,τι αφορά τις κακές συμμετοχές (π.χ. συμμετοχή αθλητή εκτός ορίων της 
κατηγορίας του αγώνα), ο αντίστοιχος συμμετέχων (αθλητής στον Ατομικό, Ζεύγος στα 
Ζεύγη και ομάδα στις Ομάδες)  θα πρέπει να μηδενίζεται (ποσοστό 0% ή -3 Imps από 
τον τελευταίο/0 VPs), ο δε υπόλοιπος αγώνας θα λογίζεται κανονικά. 

 2.  Στην περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι τα στοιχεία του Φύλλου Αγώνος είναι σκοπίμως 
ανακριβή θα ακυρώνεται το Φύλλο Αγώνα και επί πλέον, στο μεν Σωματείο θα 
αποστέλλεται μια επιστολή που θα εξηγεί τους λόγους που ακυρώθηκε ο εν λόγω 
αγώνας, ο δε Διαιτητής θα παραπέμπεται αυτόματα στην ΚΕΔ. 

  
 Θέμα 2ο: Αποστολή ημερίδων όπου οι παίκτες παίζουν λιγότερες από 18 διανομές 
  
 Επειδή το θέμα αφορά κυρίως την Επιτροπή Αγώνων και την Επιτροπή Κανονισμών, 

παραπέμπεται το θέμα στις επιτροπές αυτές, με την εισήγηση της τροποποίησης του 
Κανονισμού, ώστε οι ημερίδες αυτές να ορίζονται  ως 5ης βαθμίδας, αλλά αυτόματα να 
μεταπίπτουν σε 6ης βαθμίδας ως προς τους Βαθμούς Διάκρισης, εφόσον παίζονται 
λιγότερες από 18 διανομές. 

  
 Θέμα 3ο: Αίτημα της Ομοσπονδίας της Κύπρου να απονέμονται στο Φεστιβάλ της στους 

Έλληνες παίκτες MPs ώστε να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον. 
  
 Απορρίπτεται το αίτημα, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό. Με την ευκαιρία 

αυτή συζητήθηκε και το θέμα των δύο Ελληνικών Φεστιβάλ: "Βαλκανικής Φιλίας" και 
"Ελληνικών Νησιών" και αποφασίζεται τα δυο αυτά Φεστιβάλ να ανήκουν στη 3η 
βαθμίδα. 

  
 Θέμα 4ο: Δύο (2) Εορταστικές ημερίδες 4ης βαθμίδας με παίζοντα Διαιτητή 
  
 Μεταπίπτουν οι δύο αυτές ημερίδες σε 5ης βαθμίδας, σε ό,τι αφορά την απονομή των 

Βαθμών Διάκρισης.  
  
ΘΕΜΑ 4ο:  Ασφαλιστική κάλυψη μελών Δ.Σ. – υπαλλήλων ΕΟΜ 

Αναβάλλεται το θέμα για να συζητηθεί σε επόμενο Δ.Σ. 

ΘΕΜΑ 5ο : Δικαιώματα υπέρ ΕΟΜ – Οικονομική πολιτική για το 2010 

Μετά από πρόταση του κ. Φράγκου προσκλήθηκαν οι πρόεδροι των Σωματείων  να παραστούν 

στη συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα συζητηθεί η οικονομική πολιτική της ΕΟΜ για το 2010 μετά 

τις εξελίξεις στο θέμα χορηγιών της ΓΓΑ. Παρέστησαν οι κ.κ. Θ. Κορώσης (ΑΟΜΒ), Δ. 

Χαρλαύτης (ΟΑΜΚΗ), Γ. Κυριακίδης (ΑΟΜΨ), Μ. Σταματελάτου (ΑΟΜΨ), Γ. Παυλάκης 

(ΑΟΜΨ), Λ. Παπακωνσταντίνου (ΟΑΜ), Π. Βελαΐτη (ΟΠΑΦ), Σ. Μπομπολάκης (ΑΟΜ), Α. 
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Αναστασάτος (ΑΟΤ), Ι. Λαγάνης (ΟΑΜΠΕΙ), Λ. Βάθη (ΟΑΑ), Π. Μαρσώνης (ΣΛΑΜ), Δ. 

Ροσολλάτου (ΑΣΝΒ), Σ. Τζάννες (ΑΟΑΦ). 

Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι πριν, περίπου ένα μήνα, ο Γεν. 

Γραμματέας Αθλητισμού κ. Π. Μπιτσαξής ανακοίνωσε την απόφασή του περί των χορηγήσεων 

των Αθλητικών Ομοσπονδιών που είναι εγγεγραμμένες στη ΓΓΑ. 

Με βάση κάποιο σκεπτικό που, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αποκλειστικά του ίδιου, 

δημιούργησε έξι (6) κατηγορίες στις οποίες εντάσσει όλα τα αθλήματα και τις Ομοσπονδίες 

αυτών. 

Όσον αφορά την Ομοσπονδία Μπριτζ και το άθλημα του Μπριτζ, την κατέταξε στην 

προτελευταία κατηγορία, μαζί με τις Ομοσπονδίες αεροαθλητισμού, τα αθλήματα υποβρύχιας 

δραστηριότητας και κάποια άλλα. 

Με βάση λοιπόν την κατηγοριοποίηση που έκανε είναι ανάλογες οι επιχορηγήσεις ή μη από τη 

ΓΓΑ. 

Για την κατηγορία στην οποία εντάσσεται και το αγωνιστικό Μπριτζ ανακοινώθηκε ότι τα 

αθλήματα αυτά πρέπει να στηριχθούν αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν θα 

χρηματοδοτούνται πλέον από το κράτος. 

Η παροχή αθλητικής αναγνώρισης σημαίνει ότι θα εξεταστούν διευκολύνσεις για την οργάνωση 

των πρωταθλημάτων τους με κρατικές υποδομές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διευκολύνσεις 

στη στέγαση των Ομοσπονδιών. 

Όπως καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα που παίρναμε μέχρι τώρα, τα οποία 

μάλιστα για αρκετά χρόνια ήταν παγωμένα στο ποσό των 75.000€, δεν πρόκειται να μας 

δοθούν ξανά. 

Με νεότερη συνέντευξη τύπου που έδωσε στις 11/2 λέει ακόμη ότι στο τέλος της χρονιάς του 

2010 ο Εθνικός αθλητικός σχεδιασμός θα οπλιστεί με μελέτη διεθνούς εμπειρίας με ένα 

αντικειμενικό σύστημα βαθμολόγησης έτσι ώστε να περιορισθούν οι εξουσίες και οι 

αρμοδιότητες της ΓΓΑ στην τελική κατάταξη των αθλημάτων. Μέχρι το τέλος του 2010 θα 

αποκομίσουμε την πείρα του νέου αυτού συστήματος και θα πορευθούμε ανάλογα. 

Επίσης σε συνάντηση με εκπροσώπους υπαλλήλων των άλλων ομοσπονδιών είπε ότι η ΓΓΑ 

αποδέχτηκε  μεταβατική περίοδο ενός έτους για να δει το θέμα της μισθοδοσίας τους. 

Εμείς σαν ΕΟΜ ζητήσαμε γραπτά μια συνάντηση με τον κ. Μπιτσαξή από τη στιγμή που 

τοποθετήθηκε σαν Γεν. Γραμματέας στις αρχές Δεκεμβρίου. Μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί. 

Έγινε όμως μια συνάντηση στις 8 Φεβρουαρίου με τον Διευθυντή του γραφείου του κ. Απόκη 

στον οποίο επιδόθηκε όποιο σχετικό ενημερωτικό υπάρχει και αφορά το αγωνιστικό μπριτζ, 

την αναγνώριση από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και μια επιστολή με τα αιτήματά μας, 

ζητώντας παράλληλα συνάντηση άμεσα και με τον κ. Μπιτσαξή. 
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Είναι προφανές ότι για να συνεχίσει να λειτουργεί η ΕΟΜ πρέπει ή να περικόψει τα έξοδα της ή 

να βρει τρόπους να αναπληρώσει τις 75.000€ που κόβονται από την επιχορήγηση του κράτους, 

το οποίο μάλιστα είναι το ¼ του προϋπολογισμού μας. Συγκεκριμένα η μισθοδοσία του 

προσωπικού της ΕΟΜ μαζί με το ΙΚΑ και τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών είναι περίπου 90.000€ 

το χρόνο. 

Μετά από την ενημέρωση ο Πρόεδρος της ΕΟΜ ζήτησε να ακούσει τις απόψεις, ιδέες και 

προτάσεις των παρευρισκομένων.  

Οι παρόντες εκπρόσωποι των Ομίλων διατύπωσαν την άποψη ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση 

του προϋπολογισμού, ο οποίος θα συζητηθεί στη Γεν. Συνέλευση του Μαρτίου. 

Η άποψη τους σε ό,τι αφορά την αύξηση του αγωνιστικού δελτίου ή την αύξηση της 

καθημερινής συμμετοχής των αθλητών είναι ότι δεν πρέπει να γίνει, διότι θα έχει σαν 

αποτέλεσμα τη μείωση προσέλευσης αθλητών στους Ομίλους. 

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα από 1-3-2010: 

1.- Στα Πανελλήνια πρωταθλήματα να αυξηθεί η συμμετοχή σε 30€ ανά αθλητή στους αγώνες 

ζευγών και τους ατομικούς αγώνες ενώ στους αγώνες ομάδων σε 120€ ανά ομάδα. Το ποσό 

της αύξησης της συμμετοχής να αποδίδεται εξ ολοκλήρου στην Ομοσπονδία. 

2.- Να κληθούν στο επόμενο Δ.Σ. οι διαιτητές και να συζητηθεί μαζί τους μείωση των αμοιβών 

τους στις διοργανώσεις της Ομοσπονδίας. 

3.- Μείωση των επάθλων αναλογικά. 

Αποφάσισε επίσης, κατά πλειοψηφία, την διακοπή καταβολής των επιπλέον οδοιπορικών στους 

αθλητές της Περιφέρειας που συμμετέχουν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα. 

Με την απόφαση αυτή διαφώνησε ο κ. Φράγκος. 

Τέλος αποφασίστηκε η απόφαση της αύξησης των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων να 

κοινοποιηθεί σε όλα τα Σωματεία με ανακοίνωση. 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής  

Εγκρίνονται, ομόφωνα,  οι παρακάτω αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής: 

Η Εκτελεστική Επιτροπή  συνεδρίασε την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010 στις 17.30 

στα γραφεία της ΕΟΜ και ενέκρινε την απόφαση-απάντηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων 

στην επιφύλαξη- ένσταση κατά της εγκυρότητας  του αγώνα επιλογής Εθνικών Ομάδων των 

αθλητριών Κοτρωνάρου, Πολίτου και Πλακίδα,  και την κοινοποιεί στις  ενδιαφερόμενες 

αθλήτριες. Η απόφαση είναι η εξής: 

           Απάντηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων στην από 25/01/2010 επιστολή 

επιφύλαξης των αθλητριών Α. Πολίτου, Ν. Κοτρωνάρου και Ηρώς Πλακίδα. 

Η Επιτροπή  Εθνικών Ομάδων  σε συνεργασία με τους Διευθυντές Αγώνων 

Δημήτρη  Μπάλλα και Δημήτρη  Τόγια και τη συμμετοχή του Τάκη Πουρναρά, 
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δημιουργού του προγράμματος,  προέβησαν σε ενδελεχή έλεγχο των αποτελεσμάτων 

από τον οποίο προέκυψε ότι τα τελικά  αποτελέσματα όπως εκδόθηκαν είναι απολύτως 

σωστά. 

Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να εκφράσουμε τη λύπη μας για την 

καθυστέρηση έναρξης της  τρίτης ημερίδας της Β' φάσης που οφείλεται σε επανέλεγχο 

των αποτελεσμάτων, λόγω της  ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων της ΄Οπεν σε αυτά 

των Γυναικών. 

Επίσης εγκρίνει την πρόταση της επιτροπής εθνικών ομάδων να εκδώσει ανακοίνωση 

για εκδήλωση ενδιαφέροντος προπονητών για τις εθνικές ομάδες που θα προκύψουν στις 

31/01/2010. 

Αποφασίστηκε επίσης να εκδοθεί ανακοίνωση για τους τόπους τέλεσης των τελικών του 

Π.Π.Ζευγών 2010 ως εξής: 

Οι αγώνες των τελικών του 44ου Πανελ. Πρωταθλήματος Ζευγών  2010, που θα γίνουν 

από 19 έως 21/2/2010, θα διεξαχθούν στους εξής τόπους: 

Α) Κατηγορία 1-16  στα εντευκτήρια του ΟΑΜΛΕ, Ιπποκράτους 6-8 Μαρούσι, τηλ. 210-

6856262, fax 210-6852181. 

Β) Κατηγορία 1-11 στα εντευκτήρια του ΑΟΜ, Μιχαλακοπούλου 181, Αμπελόκηποι τηλ. 

210-7759674-5 . 

Γ) Κατηγορία 1-9 στα εντευκτήρια του ΑΟΜΨ, Κονδυλάκη 8, 154 52  Π. Ψυχικό, τηλ. 

210-6749868, fax 210-3226085. 

Δ) Κατηγορία 1-6 στα εντευκτήρια του ΟΑΜΚΗ, Λ. Κηφισίας 70, Μαρούσι  τηλ. 210-

8079917. 

Το Δ.Σ. της ΕΟΜ ζητάει συγνώμη για την καθυστέρηση της ανακοίνωσης των τόπων 

τέλεσης των τελικών. Ο λόγος είναι ότι γίνονταν προσπάθειες για την ανεύρεση ενιαίου χώρου 

τέλεσης των αγώνων. 

ΘΕΜΑ 7ο : Αγώνες επιλογής Εθνικών Ομάδων 

Ο κ. Αθανασιάδης ενημέρωσε το Δ.Σ. για τους αγώνες επιλογής Εθνικών Ομάδων και 

είπε ότι διεξήχθησαν με επιτυχία. Ο κ. Φράγκος τόνισε ότι η μετάδοση των αγώνων από το 

ΒΒΟ είχε μεγάλη απήχηση κυρίως στους Έλληνες παίχτες, οι οποίοι τους παρακολούθησαν με 

μεγάλο ενδιαφέρον. Τόνισε επίσης ότι ήταν και παγκόσμια προβολή για το Ελληνικό Μπριτζ 

αφού δόθηκε η δυνατότητα σε πολλούς παίχτες από όλον τον κόσμο να τους 

παρακολουθήσουν. Πρότεινε, και έγινε ομόφωνα δεκτό,  να σταλούν ευχαριστήριες επιστολές 
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μέσω e-mail σε όλους όσους βοήθησαν και κυρίως στον  Roland Wald, τον διοργανωτή όλων 

των vu-graph στο ΒΒΟ, ο οποίος βοήθησε με κάθε τρόπο. 

ΘΕΜΑ 8ο : Διοργανώσεις αγώνων ΕΟΜ   

Ο κ. Φράγκος είπε ότι κατά τις διοργανώσεις αγώνων της Ομοσπονδίας έχουν 

παρατηρηθεί διάφορες ελλείψεις. Πρότεινε στο εξής στα πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας να 

ορίζεται μια επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του ΔΣ, η οποία θα είναι υπεύθυνη και θα 

φροντίζει για την άψογη διοργάνωση των αγώνων. 

ΘΕΜΑ 9ο : Ανακήρυξη Εθνικών ομάδων – Ορισμός προπονητών  

Κατόπιν των αποτελεσμάτων των αγώνων επιλογής εθνικών ομάδων ανακοινώνεται ότι: 

Η Εθνική Ομάδα Όπεν 2010 που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στις διεθνείς της 

υποχρεώσεις αποτελείται από τα ζεύγη:  

1. B. Βρούστης – Π. Κωτσιόπουλος,  

2. Α. Κουκουσέλης – Π. Αγγελόπουλος   

3. Γ. Οικονομόπουλος – Κ. Αναστασιάδης  

Η Εθνική Ομάδα Γυναικών 2010 που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στις διεθνείς της 

υποχρεώσεις αποτελείται από τα ζεύγη:  

1. Π. Βελαΐτου – Γ. Μήτση,  

2. Σ. Λαμπρινού – Α. Κυριακίδου   

3. Δ. Κανελλοπούλου – Λ. Οικονόμου  

Κατόπιν απόφασης του ΔΣ της ΕΟΜ, προπονητής της εθνικής ομάδας Γυναικών ορίστηκε ο 

Λουκάς Ζώτος και προπονητής της Εθνικής Όπεν ο Φώτης Σκουλαρίκης 

ΘΕΜΑ 10ο : Αποτελέσματα συνάντησης με Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού 

Αναλυτικά υπάρχουν στην ενημέρωση Προέδρου (θέμα 5 “ Δικαιώματα υπέρ ΕΟΜ 

– Οικονομική πολιτική για το 2010”) και επιπρόσθετα του ζητήθηκε να επισπευστεί η 

απόφαση έγκρισης της διοργάνωσης από τη χώρα μας του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 

Ομάδων του 2012. 

ΘΕΜΑ 11ο : Τήρηση πρακτικών Δ.Σ. 

Εγκρίνεται να ισχύουν τα αναφερόμενα στο  ΕΟΜ/Ε14/28-7-2005 έγγραφο που αφορά 

τον τρόπο τήρησης πρακτικών του Δ.Σ. 

ΘΕΜΑ 12ο : Επιτροπές – Παρατηρητές αγώνων 

Αναβάλλεται για να συζητηθεί στο επόμενο Δ.Σ. 

ΘΕΜΑ 13ο : Αιτήματα Σωματείων 
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1.- Εγκρίνεται το αίτημα του ΑΟΜΜ και αποφασίζεται να συνεννοηθεί με τον ΑΟΜΜ ο 

κ. Μηλιτσόπουλος για τις ημερομηνίες που θα μεταβεί στον Βόλο για να πραγματοποιήσει τα 

αιτούμενα σεμινάρια. 

2.- Εγκρίνεται το αίτημα των ΠΟΑΜ-ΟΑΑ-ΑΟΜΨ για αντιμετάθεση των ημερομηνιών 

των τουρνουά των ως κάτωθι: 

ΠΟΑΜ  από 11-13/6/2010  σε 4-6/7/2010 

ΑΟΜΨ  από 4-6/7/2010  σε 11-13/6/2010 

ΟΑΑ  από 11-13/6/2010  σε 4-6/7/2010 

3.- Εγκρίνεται το αίτημα των ΑΟΜΒ-ΟΑΑ-ΟΑΜ και κατατάσσεται το τουρνουά τους  της 

12-14 Φεβρουαρίου 2010 στην 3η βαθμίδα, λόγω συμμετοχής 3 Σωματείων σύμφωνα με τους 

πάγιους κανονισμούς της ΕΟΜ 

4.- Απορρίπτεται το αίτημα του ΑΟΜΒ για αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή, λόγω 

γενικότερης απόφασης του ΔΣ για περικοπή εξόδων. 

ΘΕΜΑ 14ο : Διάφορα θέματα 

1.- Εγκρίθηκε η πρόσκληση της τακτικής Γενικής  Συνέλευσης Μαρτίου ως κάτωθι: 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Σύμφωνα με το Καταστατικό (κεφ. Γ’ άρθρο 7 παρ. 2) και κατόπιν απόφασης του ΔΣ 
(συνεδρίαση 2/10-02-2010), καλούνται τα Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ στην 1η τακτική Γενική 
Συνέλευση του 2010, το Σάββατο 20 Μαρτίου 2010 και ώρα 11:00 στα γραφεία της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ, Φειδιππίδου 30, Αθήνα (τηλ. 210-7480400-2). 
Σε περίπτωση μη απαρτίας (50%+1), η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, αυτοδίκαια και 
χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή το Σάββατο 27 
Μαρτίου 2010, είναι δε σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα του 
1/5 των δικαιουμένων ψήφου (άρθρο 8 Καταστατικού). 
                                            ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

α. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ 2009. 
β. Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού 2009. 
γ. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2009 και εκλογή νέας Ελεγκτικής 

Επιτροπής για το 2010. 
δ. Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη. 
ε. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2010. 
ζ. Θέματα κανονισμών. 
 

Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, όλα τα 
Σωματεία-Μέλη, που έχουν εκπληρώσει όλες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις έναντι της 
ΕΟΜ μέχρι 28/2/2010 και την ετήσια συνδρομή (120 €) του 2010. 

Δικαίωμα ψήφου, έχουν τα Σωματεία-Μέλη εφ’ όσον, εκτός από την εκπλήρωση των 
πάσης φύσεως οικονομικών τους υποχρεώσεων, συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 9 παρ. 8 του Καταστατικού. 
        Κάθε Σωματείο-Μέλος της ΕΟΜ, εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν (1) μόνο 
αντιπρόσωπο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του ΔΣ του Σωματείου. Ως 
αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του Σωματείου, που έχει αποκτήσει κατά το χρόνο του ορισμού 
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του, το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα 
μόνο Σωματείο. Ουδείς άλλος δικαιούται παράστασης εκτός αν το εγκρίνει η Γεν. Συνέλευση. 

 Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ 
Υ.Γ. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Μαρτίου 2010, παράλληλα με τη 

διεξαγωγή του τελικού του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ομάδων, για αντιπροσωπευτικότερη 
συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας. 

 
2.- Εγκρίνονται οδοιπορικά για το 2ο και 3ο 3ήμερο των αγώνων επιλογής Εθνικών ομάδων 

150€/άτομο που προέρχεται από την Περιφέρεια 

3.- Εγκρίνεται το ποσό των 600€ για έξοδα κάλυψης των αγώνων επιλογής Εθνικών ομάδων, 

από το ΒΒΟ. 

4.- Λόγω θανάτου του κ. Ε. Κάντζου στις 26 Ιανουαρίου 2010, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή 

η παραχώρηση του ακινήτου, που επιθυμούσε ο θανών χορηγός της ΕΟΜ να μας κάνει δωρεά. 

Το ΔΣ εκφράζει τη λύπη του για τον χαμό του εκλεκτού μέλους-αθλητή του Αγων. Μπριτζ. 

5. Εγκρίνεται το ποσό των 300€ σαν  αποζημίωση αίθουσας του ΟΠΑΦ για την διεξαγωγή 

του τελικού 12-16 του Π.Π.Κ. 2009. 

6. Εγκρίνεται το ποσό των 170€ σαν αποζημίωση αίθουσας του ΑΟΜΒ για την διεξαγωγή 

της 1ης ημερίδας του αγώνα επιλογής Εθνικών ομάδων. Επίσης εγκρίνεται το ποσό των 

500€ για κάθε τριήμερο του ίδιου αγώνα που έγινε στον ΑΟΜ. 

7. Εγκρίνεται η διεξαγωγή Πανελληνίου Ταυτόχρονου 4ης βαθμίδας εις μνήμη Θάνου 

Καπαγιαννίδη, τα έσοδα του οποίου θα αποδοθούν στην οικογένειά του. Θα ζητηθεί 

από τον Θανάση Ματζιάρη και Φώτη Σκουλαρίκη να σχολιάσουν τις διανομές που 

συνήθως σχολίαζε ο Θάνος. 

         Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η Συνεδρίαση. 

     Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη               Γεν. Γραμματέας 

   Ιωάννης Κούμενος               Κ. Γιαννάς                  Άννα Καραμανλή-Λυδάκη  

                                                                  

  Α. Αθανασιάδης                                 

                                 

             Α. Πολίτου 

    

       Μ. Πανουτσακοπούλου 

     

                                    Τ. Φράγκος    


