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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  αριθ. 3/ της 11ης Μαρτίου 2009 

      Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 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: Επικύρωση πρακτικών 

Επικυρώθηκαν τα πρακτικά υπ’ αριθ. 2/08-02-09. 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι έγινε το προτελευταίο δικαστήριο που 

αφορούσε τα διάφορα θέματα Μηλιτσόπουλου - ΕΟΜ και, με κοινή συναίνεση των παρισταμένων 

μερών, η υπόθεση έκλεισε. Στη διαδικασία συμμετείχε και ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΜ Σπύρος 

Κουτρούμπας, ο οποίος τελικά αποφάσισε να ευθυγραμμιστεί με την πρόταση του Δ.Σ. για οριστική 

συναινετική επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων. Η τελευταία δικάσιμος είναι τέλος Μαΐου 2009. 

Ανέφερε επίσης ότι εκκρεμεί ακόμη στο  Πειθαρχικό Συμβούλιο μια περσινή υπόθεση του 

Ομίλου του Βόλου, η οποία είχε τεθεί υπόψη της ΕΟΜ  τον Ιούνιο του 2008, με την καταγγελία του 

αθλητή Ν. Λαζαρίδη. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο παρέλαβε τα έγγραφα αυτής της υπόθεσης στις 9 

Σεπτεμβρίου και, με το σκεπτικό των επερχόμενων εκλογών και της αλλαγής, άφησε να εξετάσει 

την υπόθεση αυτή το νέο Π.Σ. που θα προέκυπτε από τις εκλογές. 

Η κα Καραμανλή ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι αυτά ανακοίνωσε και στον καταγγέλλοντα Ν. 

Λαζαρίδη, όταν ο τελευταίος επισκέφθηκε τα γραφεία της ΕΟΜ μαζί με τον αθλητή Ντίνο Σαμαρά, 

για να ενημερωθεί  για την πορεία που είχε η καταγγελία του. 

Μετά από διαλογική συζήτηση ο πρόεδρος πρότεινε να σταλεί επιστολή στον Πρόεδρο του 

Π.Σ., στην οποία να επισημαίνεται ότι υπάρχει προθεσμία για πιθανή παραγραφή της υπόθεσης 

αυτής και, κατά συνέπεια, το Π.Σ. θα πρέπει άμεσα να δράσει. 

Η πρόταση μπήκε σε ψηφοφορία. Ο κ. Κούμενος, η κα Καραμανλή, ο κ. Γιαννάς, ο κ. 

Αθανασιάδης, ο κ. Φράγκος και η κα Πανουτσακοπούλου ψήφισαν ΝΑΙ στην πρόταση. Η κα 

Πολίτου ψήφισε ΟΧΙ. Αποφασίστηκε επομένως, κατά πλειοψηφία, να σταλεί η επιστολή στο Π.Σ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση Επιτροπής ΣΜΑΔ (Ταυτόχρονα) 

Αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος επειδή δεν υπάρχει ακόμη  η τελική εισήγηση της 

αρμόδιας Επιτροπής ΣΜΑΔ. 

ΘΕΜΑ 4ο:  Εκδήλωση προβολής του Μπριτζ στον τελικό ΠΠΟ 
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Η κα Πολίτου ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι τελικά δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει το σχέδιό της 

για μια τηλεοπτική εκδήλωση προβολής του Μπριτζ κατά τον τελικό του ΠΠΟ, διότι αντιμετώπισε 

δυσκολίες στον ημιτελικό και, ως εκ τούτου, δεν έγινε η δοκιμή που ήταν απαραίτητη. Ρώτησε 

επίσης τον Πρόεδρο αν έχει τακτοποιηθεί το θέμα της θέρμανσης στο κλειστό γήπεδο 

«ΜΑΖΑΡΑΚΗ», όπου θα γίνει το ΠΠΟ. Ο Πρόεδρος απάντησε ότι έχει γίνει συνεννόηση με τους 

αρμόδιους του γηπέδου για να λειτουργήσει η θέρμανση καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων. 

ΘΕΜΑ 5ο : Θέματα προσωπικού  

Ο Πρόεδρος μοίρασε ένα κείμενο, στο οποίο έχει καταγράψει το αντικείμενο απασχόλησης 

του κάθε υπαλλήλου της ΕΟΜ, με σκοπό να μελετηθεί από τα μέλη του Δ.Σ. και να συζητηθεί στο 

επόμενο Δ.Σ. 

ΘΕΜΑ 6ο : Σεμινάρια Γυναικών  

 Ο κ. Γιαννάς, Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών εισηγήθηκε τα εξής:  

1) Για τη γενικότερη βελτίωση του επιπέδου του Γυναικείου Αγωνιστικού Μπριτζ και τη 

δημιουργία ενός φυτώριου, από το οποίο θα βγουν οι αυριανές μας πρωταθλήτριες, η Επιτροπή 

Γυναικών της ΕΟΜ αποφάσισε  να οργανώσει μια σειρά σεμιναρίων, που θα περιλαμβάνουν, εκτός 

της διδασκαλίας, τουρνουά με επιλεγμένες διανομές, με ανάλυση σε βάθος των διανομών αυτών. 

Το πρώτο από τα σεμινάρια αυτά, στο οποίο θα συμμετάσχουν αθλήτριες κατηγορίας 8 και πάνω, 

θα αρχίσει τον Απρίλιο 2009 και θα περιλαμβάνει 10 περίπου τρίωρα εβδομαδιαία απογευματινά 

μαθήματα. 

2) Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Γυναικών στις 3/3/2009 αναφέρθηκαν αρκετά ονόματα 

καθηγητών μπριτζ, που θα μπορούσαν να διδάξουν στο εν λόγω σεμινάριο και αποφασίστηκε να 

γίνει από τα μέλη της Επιτροπής διερεύνηση ποιοι από αυτούς ενδιαφέρονται και το ύψος της 

αμοιβής που ζητούν. Τελικά δήλωσαν ενδιαφέρον στην Επιτροπή και υπέβαλαν την έγγραφη 

προσφορά τους στην ΕΟΜ οι εξής: 

 - κ. Λουκάς Ζώτος  

- κ.κ. Κώστας Μπόζεμπεργκ και Γιάννης Προκοπίου 

- κ. Γιάνκος Παπακυριακόπουλος  

3) Η Επιτροπή, αξιολογώντας τις πιο πάνω δηλώσεις ενδιαφέροντος και προσφορές και 

εκτιμώντας ότι το όνομα και η εμπειρία  του καθηγητή θα παίξουν τον κύριο ρόλο στην επιτυχία 

του Σεμιναρίου, εισηγείται την ανάληψη της διδασκαλίας του Σεμιναρίου από τον κ. Λουκά Ζώτο, 

του οποίου η προσφορά κρίνεται και ως η πλέον συμφέρουσα. Επίσης εισηγείται την ανάληψη των 

εξόδων του πρώτου αυτού Σεμιναρίου από την ΕΟΜ προκειμένου να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή 

και επιτυχία. 
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Το κόστος θα είναι 120€ ανά μάθημα-σεμινάριο για μέχρι 24 άτομα και 140€ ανά μάθημα-

σεμινάριο για περισσότερα άτομα. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η εισήγηση της Επιτροπής Γυναικών έγινε ομόφωνα δεκτή, 

με την προϋπόθεση να κατατεθεί υπογεγραμμένο το πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής 

Γυναικών και οι γραπτές προσφορές των δασκάλων. 

ΘΕΜΑ 7ο:  Σεμινάριο διαιτησίας - εξετάσεις 

 Η κα Καραμανλή ενημέρωσε το Δ.Σ.  ότι υπάρχει ένα αίτημα επτά υποψηφίων διαιτητών 

από Θεσσαλονίκη (Κουκουβού, Οργαντζίδης, Μαρκάκης, Πουρλιώτης, Βεϊνόγλου, Τασιώνη, 

Γκέκελη) να γίνουν τα σεμινάρια και οι εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, επειδή αδυνατούν να έρθουν 

στην Αθήνα. 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε  το πρώτο σεμινάριο να γίνει στη 

Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του Games Festival, και να έχει την ίδια ύλη με το δεύτερο, που θα 

γίνει στην Αθήνα. Το τρίτο σεμινάριο, που θα περιλαμβάνει  τις εξετάσεις, θα γίνει για όλους τους 

διαιτητές στην Αθήνα. Υπάρχει πρόταση να γίνουν εξετάσεις και στη Θεσσαλονίκη ώστε να μην 

υπάρξουν μετακινήσεις για πολλούς αλλά μόνο για τον ή τους εξεταστές. Αν τελικά υπάρξει ικανός 

αριθμός υποψηφίων στη Θεσσαλονίκη το αίτημα θα επανεξεταστεί και πιθανόν θα ικανοποιηθεί. 

ΘΕΜΑ 8ο:  Τρόπος διεξαγωγής ΠΠΟ 1-5 

 Ο κ. Ζώτος, μετά από συνεννόηση και με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αγώνων, 

εισηγείται για τον τελικό ΠΠΟ κατηγορίας 1-5 να προκριθούν 8 ομάδες από τον Προκριματικό 

αγώνα της Αθήνας, οι οποίες, μαζί με τις ομάδες της Περιφέρειας, θα συγκροτήσουν δύο ομίλους 

των έξι ομάδων ο καθένας. Σε περίπτωση που τελικά υπάρξει μικρότερη συμμετοχή, εναλλακτική 

λύση είναι να γίνει ο τελικός με 10 ομάδες και σύστημα όλοι εναντίον όλων.  

Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή. 

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση Κανονισμού Εθνικών Ομάδων (για Εθνική Νέων) 

 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για την εισήγηση της Επιτροπής Νέων προς την Επιτροπή 

Εθνικών Ομάδων, που αφορά στην τροποποίηση του κανονισμού για τον τρόπο επιλογής της 

Εθνικής Νέων. 

«Η επιλογή της Εθνικής Νέων να γίνεται από τριμελή Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από 

τον προπονητή και δύο εκλέκτορες, που θα ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και θα είναι έμπειροι 

και υψηλού επιπέδου παίκτες. Καθήκον των εκλεκτόρων θα είναι η συστηματική παρακολούθηση 

των προπονήσεων ώστε να έχουν άποψη για την αγωνιστική ετοιμότητα των υποψηφίων ζευγών». 
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Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η πρόταση και να τεθεί υπόψη 

της Γενικής Συνέλευσης για έγκριση. 

ΘΕΜΑ 10ο: Προπονήσεις Εθνικών ομάδων Όπεν - Γυναικών 

 Αποφασίστηκε να ζητηθεί εισήγηση από την Επιτροπή Εθνικών ομάδων. 

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση Κανονισμού 2.1.3 Αγωνιστικές εκδηλώσεις  

 Αναβλήθηκε η συζήτηση  του θέματος προκειμένου να έρθει γραπτή εισήγηση της 

Επιτροπής Αγώνων.  

ΘΕΜΑ 12ο: Διάφορα θέματα 

1.- Μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο παρευρέθηκε ο κ. Μηλιτσόπουλος, ο οποίος 

ανέπτυξε προφορικά και κατέθεσε γραπτή πρόταση με έναν κατάλογο εργασιών που θα μπορούσε 

να αναλάβει. Αποφασίστηκε να μελετηθούν οι προτάσεις του από τα μέλη του ΔΣ και να συζητηθεί 

το θέμα σε επόμενο ΔΣ. 

2.- Η κα Πανουτσακοπούλου ζήτησε από τον Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα, οι 

προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τα θέματα της ημερήσιας 

Διάταξης να στέλνονται τουλάχιστον 3-4 μέρες νωρίτερα, ώστε να έχουν χρόνο τα Μέλη να τα 

μελετούν. Ζήτησε επίσης, όταν υπάρχουν εισηγήσεις Επιτροπών,  αυτές να είναι συνημμένες στην 

πρόσκληση  και με τη γνώμη της Υπηρεσίας σε ό,τι αφορά την ορθότητα των εισηγήσεων. 

3.- Αποφασίστηκε να σταλεί Ανακοίνωση στους Ομίλους, στην οποία να αναφέρεται σαν 

καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης των Αγωνιστικών Δελτίων των αθλητών για το έτος 2009 η 

30η Απριλίου 2009.  

4.- Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ ότι μετά από τη συνεδρίαση 16/6-12-2008, στην οποία είχε 

εξουσιοδοτηθεί να χειριστεί το θέμα με τις τράπουλες, έκανε τις απαραίτητες συνεννοήσεις με τον 

χορηγό, που είναι η ανώνυμη εταιρεία Hi Tech 4 You. Η χορηγός προσέφερε 5000 τράπουλες, οι 

οποίες παραγγέλθηκαν στη Σουηδική εταιρεία Jannersten και βρίσκονται ήδη στη διάθεση της 

ΕΟΜ. Πρότεινε επίσης να σταλεί ευχαριστήρια επιστολή στη χορηγό εταιρεία. 

Το ΔΣ συμφώνησε ομόφωνα για την αποστολή της επιστολής. 

5.- Τέθηκε υπόψη του ΔΣ από τον κ. Ζώτο το αίτημα των αθλητριών Τσιρίκου Λ. και Βελαΐτη 

Π. για επιδότηση των εξόδων συμμετοχής τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γυναικείων 

ομάδων στο SAN REMO. 

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα να εξεταστούν όλα τα αιτήματα μαζί. 
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6.- Η κα Καραμανλή ενημέρωσε το ΔΣ για το αίτημα της κας Πολυχρονάκου, δασκάλας της 

Θεσσαλονίκης, να έρθει να διαιτητεύσει στο Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα, που γίνεται  στα 

τέλη Μαΐου, ώστε να συνοδεύσει και τους μαθητές της. 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να γίνει δεκτό το αίτημα και ενέκρινε 300€ για οδοιπορικά και  

αμοιβή διαιτητού. 

7.- Ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας ζήτησε, όταν παλιά μέλη επανέρχονται μετά 

από πολλά χρόνια , να μην πληρώνουν 60€ για την ανανέωση του Αγωνιστικού τους Δελτίου, 

σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση της ΕΟΜ, αλλά μόνο το παράβολο για το τρέχον έτος, δηλαδή 

30€. 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να ενημερωθεί ο Όμιλος της Καλαμάτας ότι 

δεν μπορεί να αλλάξει η ισχύουσα απόφαση. Μια λύση ίσως θα ήταν να πληρώνει ο Όμιλος τα 

επιπλέον 30€. 

8.- Έγινε αποδεκτή η νέα προσφορά του κ. Χατζηδάκη για την παραγωγή της ετήσιας 

επετηρίδας της ΕΟΜ. 

9.- Τέθηκε υπόψη του ΔΣ από τον κ. Ζώτο η επιστολή ΚΟΑΜ 7/26-2-2009 με κάποια 

αιτήματα του Ομίλου. Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε να διαβιβαστεί η επιστολή στην Επιτροπή 

Αγώνων. 

10.- Η Επιτροπή Νέων ζήτησε από το ΔΣ να εγκρίνει την καταβολή των εξόδων μετακίνησης 

και διαμονής 5-6 Νέων από την Περιφέρεια στην Αθήνα στις 3-5 Απριλίου, που θα γίνει το Παν. 

Πρωτ. Νέων, καθώς επίσης και στις 6-10 Μαΐου, που θα γίνει το Φεστιβάλ της Ανθοκομικής, με 

σκοπό να συμμετάσχουν και στις προπονήσεις με φυσική παρουσία. 

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό. 

  Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος             Τα Μέλη                        Γεν. Γραμματέας 
             

     Ιωάννης Κούμενος                Κ. Γιαννάς                         Άννα Καραμανλή-Λυδάκη  

                                                                 Α. Αθανασιάδης                                 

                                             Α. Πολίτου 

  Μ. Πανουτσακοπούλου 

  Τ. Φράγκος 


