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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  αριθ. 4/ της 14ης Απριλίου 2010 

      Την Τετάρτη 14 Απριλίου 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 και  Μ. Πανουτσακοπούλου. 

Απών ο κ. Τ. Φράγκος. 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 

Επικυρώθηκαν τα πρακτικά υπ’ αριθ. 3/10-03-2010. 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη του Δ.Σ., όταν με το καλό λάβουμε τη γραπτή έγκριση 

για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων του 2012 από τη ΓΓΑ, να καλέσουμε-

φιλοξενήσουμε τον Πρόεδρο της EBL G. Rona  να έρθει ένα 2ήμερο στην Ελλάδα, με σκοπό 

την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ EBL και ΕΟΜ. Ομόφωνα τα μέλη του ΔΣ συμφώνησαν με 

την πρόταση και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο για τη σχετική επικοινωνία. 

Στη συνέχεια, σχετικά με την επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για τον Ι. Μηλιτσόπουλο, 

ενημέρωσε ότι για να προχωρήσει η πληρωμή της επιδότησης  πρόκειται να υπάρξει σχετικός 

έλεγχος από τα αρμόδια όργανα του ΟΑΕΔ. 

Επίσης, παρευρέθηκε ο κ. Ι. Προκοπίου και συζητήθηκε το θέμα των επιστολών Ι. 

Προκοπίου, ΟΠΑΦ και Γ.Μεσθενέα αναφορικά με τα ταυτόχρονα. 

Τέλος, ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι στο αρχείο της ΕΟΜ δεν υπάρχει αντίγραφο της 

δήλωσης Ε9 που θα έπρεπε να έχει υποβληθεί τη δεκαετία του ’90 στην εφορία. Αποφασίστηκε 

και δόθηκε οδηγία στο Διευθυντή των γραφείων να υπάρξει άμεση ενέργεια για έρευνα του 

θέματος και αν χρειαστεί να γίνει συμπλήρωση-υποβολή Ε9 για τα ιδιόκτητα γραφεία της ΕΟΜ. 

ΘΕΜΑ 3ο: Επιχορήγηση ΓΓΑ  

 Ο κ. Αθανασιάδης γνωστοποίησε στα μέλη του Δ.Σ. την απόφαση της ΓΓΑ, αρ. πρωτ. 

12207/26-3-2010, να επιχορηγήσει την ΕΟΜ με το πόσο των 56.000€ για μισθοδοσία 

προσωπικού.  

 Η επιχορήγηση έγινε ομόφωνα δεκτή.  

ΘΕΜΑ 4ο:  Πιθανή συνεργασία με την εταιρεία UON 
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Εξουσιοδοτήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή να χειριστεί το εν λόγω θέμα. Η UON είναι 

εταιρεία προώθησης προϊόντων και στο πελατολόγιό της συμπεριλμαβάνονται η Lavaza, 

ενώσεις ιατρών, φαρμακευτικές εταιρείες, κλπ. Ζητήθηκε και τους δόθηκε ο αναθεωρημένος 

τιμοκατάλογος διαφημιστικής καταχώρησης στο περιοδικό της ΕΟΜ. 

ΘΕΜΑ 5ο : Πανευρωπαϊκοί αγώνες 2012 - Προετοιμασία 

Κατ’ αρχήν έχουμε την προφορική διαβεβαίωση ότι, εντός των ημερών θα λάβουμε την 

καταφατική απάντηση από τη ΓΓΑ, σχετικά με τη διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού, αλλά χωρίς 

επιχορήγηση. 

Αν επιθυμούμε χορηγία του ΟΠΑΠ θα πρέπει να κάνουμε, είτε απευθείας επαφή με τον 

Οργανισμό, είτε μέσω του Υπουργού Πολιτισμού. 

Εξουσιοδοτήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΟΜ για τα παρακάτω: 

-        Επικοινωνία με το βασικό χορηγό (εταιρεία CCC, μέσω του Έϊντι), αν πράγματι επιθυμεί να 

συνεισφέρει, να υπογράψουμε σύμβαση και να αναλάβει το «τουριστικό» κομμάτι (μεταφορές, 

κρατήσεις, κλπ), κατά συνέπεια και την ανάμιξή του στη συμφωνία με το ξενοδοχείο. 

-        Αν τελικά δεχθεί, θεωρούμε λογικό ότι ο χορηγός θα έχει λόγο και σε κάποια τεχνικά όσο 

και οργανωτικά θέματα. 

-        Να ζητηθεί η βοήθεια Νομικού για τις γνώσεις του, αναφορικά με την υπογραφή της 

σύμβασης με την EBL, και ίσως και κάποιου τεχνοκράτη. 

-        Να προσκαλέσουμε τον Gianarrigo Rona στην Ελλάδα, με σκοπό τη φιλοξενία του για την 

υπογραφή της σύμβασης και δηλώσεις του για την παρουσίαση που ετοιμάζεις για τα 50 

χρόνια της EBL, με φόντο κάποιο αναγνωρίσιμο μνημείο της Αθήνας. 

-        Να ξεκινήσουμε άμεσα, μετά την απάντηση της ΓΓΑ, την προετοιμασία για την έκδοση 

φυλλαδίου για την προώθηση των αγώνων και αυτό να είναι έτοιμο, αν γίνεται, για την 

Οστάνδη. Αργότερα το internet site. 

Επίσης  ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι ο κ. Π. Γεροντόπουλος έχει αναλάβει να 

κάνει κάποιο φιλμάκι για τα 50 χρόνια της Πανευρωπαϊκής, διάρκειας 7-10 λεπτών, με 

συνεντεύξεις από σημαίνοντα πρόσωπα του Μπριτζ, για το οποίο μάλιστα θα ζητήσει και την 

βοήθεια της κας Πολίτου. Η σκέψη του είναι στη συνέχεια να παίξει κάποιο φιλμάκι διάρκειας 

περίπου 5 λεπτών σχετικά με τους αγώνες του 2012.  Σε ερώτηση της κας Πολίτου αν το 

κόστος για το παραπάνω φιλμάκι θα το αναλάβει η Πανευρωπαϊκή, ο Πρόεδρος απάντησε ότι 

το κόστος θα βαρύνει την ΕΟΜ και κυμαίνεται από 3,000-5,000€. Η κα Πολίτου είπε ότι μπορεί 

να το κάνει εκείνη με 500€. Σε ερώτηση της αν ο κ. Γεροντόπουλος είναι ο ίδιος παραγωγός 
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φιλμ, ο Πρόεδρος απάντησε ότι θα συνεργαστεί με κάποια εταιρεία ειδική σε αυτόν τον τομέα.  

Θα πάει κάποιος οπερατέρ να τραβήξει πλάνα από το porto-Carras και όλη αυτή τη διαδικασία 

την κοστολογούν από 3800-5000€. Η Πανευρωπαϊκή δεν μπορεί να αναλάβει το κόστος αυτού 

του φιλμ. Αν θέλει η Ελλάδα να διαφημιστεί το κόστος πρέπει να το αναλάβει η Ομοσπονδία ή 

κάποιος σπόνσορας. Η κα Πολίτου είπε ότι δεν συμφωνεί και επανέλαβε ότι εκείνη μπορεί να 

το κάνει με πολύ μικρότερο κόστος. Ο κ. Αθανασιάδης πρότεινε αν μπορεί να βρεθεί κάποιο 

φιλμάκι από τον ΕΟΤ και ο Πρόεδρος απάντησε ότι ο κ. Γεροντόπουλος θα κοιτάξει πρώτα 

μήπως έχει το Porto-Carras κάτι, οπότε θα το πάρει από κει ή αν έχει ο ΕΟΤ θα το πάρει από 

τον ΕΟΤ. Ο Πρόεδρος διευκρίνισε ότι βασικά με το σκεπτικό τού να γίνει κάποιο φιλμάκι και να 

διαφημιστεί η χώρα και οι αγώνες του 2012 εκείνος είναι σύμφωνος και συμφώνησαν και όλοι 

οι παρευρισκόμενοι σε αυτή τη βάση. Ο κ. Γιαννάς ανακεφαλαιώνοντας είπε ότι το κάθε φιλμ 

(Πανευρωπαϊκής και 2012) θα είναι ξεχωριστό. Ότι ο κ. Γεροντόπουλος έχει βρει μια εταιρεία 

με την οποία συνεργάζεται και η οποία θα κατασκευάσει το φιλμάκι της Πανευρωπαϊκής. Μας 

λέει λοιπόν ότι μπορεί να κάνει και το δικό μας έναντι του ποσού των 3.000-5.000€. Μας έκανε 

δηλαδή μια προσφορά, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι η ΕΟΜ δεν μπορεί να πάρει και άλλες 

προσφορές. Πρότεινε μάλιστα η κα Πολίτου να ψάξει να βρει και άλλες προσφορές.  

Η κα Πολίτου είπε ότι σαν ΔΣ αφού υπογράψουμε με τον σπόνσορα και είναι σίγουρο ότι 

κάποιος θα εξασφαλίσει το μίνιμουμ των οικονομικών υποχρεώσεων, ώστε να μην υπάρχει 

περίπτωση η ΕΟΜ  “να μπει μέσα”, να ορισθεί με κάποιον τρόπο (προσφορές – βιογραφικά) 

μια Επιτροπή για τη διοργάνωση των αγώνων που θα έχει την ευθύνη. Το ΔΣ το μόνο που θα 

έχει να κάνει είναι κατά τακτά χρονικά διαστήματα  να τους καλεί και να ελέγχει την εξέλιξη 

των εργασιών. Ο κ. Αθανασιάδης είπε ότι αφού  θα έχουμε έναν σπόνσορα, θα είναι λογικό να 

ζητήσει ο σπόνσορας δικαιώματα από τον διοργανωτή και να έχει λόγο σε όσα είναι 

προγραμματισμένα να συμβούν, πράγμα με το οποίο διαφώνησε η κα Πολίτου. Ο Πρόεδρος 

διευκρίνισε ότι για το μεγαλύτερο μέρος της διοργάνωσης την ευθύνη έχει η EBL και μόνο σε 

λίγους τομείς θα συνδράμει και η ΕΟΜ. 

Αποφασίστηκε μετά την υπογραφή με την ΕΒL και τον σπόνσορα να ξανασυζητηθεί το θέμα. 

ΘΕΜΑ 6ο : Παρατηρητές αγώνων  

Το θέμα αναβάλλεται να συζητηθεί σε επόμενο Δ.Σ. 
 
ΘΕΜΑ 7ο : Ασφαλιστική κάλυψη μελών Δ.Σ. – υπαλλήλων ΕΟΜ 

Μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίθηκε να γίνει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης 

των μελών του Δ.Σ. και των υπαλλήλων της ΕΟΜ, ύψους 250.000€, με  ετήσιο κόστος 2.000€, 
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με την ασφαλιστική εταιρεία CHARTIS. Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος για την αποστολή 

αίτησης. 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση πρότασης ΚΕΔ για αμοιβές διαιτητών   

Δεν εγκρίθηκε η πρόταση της ΚΕΔ για τις αμοιβές των διαιτητών και αποφασίστηκε να 

συζητηθεί το θέμα σε επόμενο Δ.Σ. 

 
ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός αρχηγού Εθνικής ομάδας Όπεν 

Αναβλήθηκε το θέμα να συζητηθεί στο επόμενο Δ.Σ. μετά από εισήγηση της Επιτροπής 

Εθνικών Ομάδων. 

ΘΕΜΑ 10ο : Έρευνα για χρήση νέου φωτοτυπικού  

Αποφασίστηκε ότι δεν χρειάζεται προς το παρόν η αγορά νέου φωτοτυπικού, διότι 

έγινε πολύ καλή συντήρηση του υπάρχοντος. 

ΘΕΜΑ 11ο : Αιτήματα Σωματείων 

Εγκρίθηκε το αίτημα του ΑΜΙ, να δοθεί η ντουπλικατιέρα στον κ. Ι. Προκοπίου για τις 

ανάγκες του εκδρομικού που διοργανώνουν στην Πάργα την Πρωτομαγιά, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο ΑΜΙ θα καταβάλει όλα τα έξοδα επισκευής του μηχανήματος σε περίπτωση 

που παρουσιαστεί οποιαδήποτε βλάβη σε αυτό. 

 ΘΕΜΑ 12ο : Διάφορα θέματα (Δικαιώματα υπέρ  EOM – Έγκριση Ομίλου 

Αγρινίου – Τόποι τέλεσης ΠΠΚ). 

Δεν εγκρίθηκε το αίτημα του κ. Ε. Ράμου του ΟΑΜΡ με το οποίο ζητούσε να μπορεί να 

λάβει μέρος στο Πρωτάθλημα κατηγοριών, κατ’ εξαίρεση στην κατηγορία 9-11 χωρίς δικαίωμα 

πρόκρισης στον τελικό. 

Δεν εγκρίθηκε το αίτημα των τριών ζευγών της Εθνικής Όπεν να παίξουν στον τελικό 

Masters χωρίς να λάβουν μέρος στον προκριματικό αγώνα. 

Εγκρίθηκε το ποσό των 100€/αθλητή για τους 4 αθλητές του ΟΑΜΘ, μέλη της Εθνικής 

ομάδας Όπεν, σαν οδοιπορικά για τη συμμετοχή τους στο Π. Π. Ζευγών Swiss. Επίσης 

εγκρίθηκε το ποσό των 50€/αθλητή για τους άλλους 2 αθλητές της Εθνικής ομάδας Όπεν που 

διαμένουν στην Αθήνα και μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη για προπόνηση της Εθνικής ομάδας. 

 Ο Πρόεδρος κ. Ι. Κούμενος διαβάζει απόφαση του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου του 

Δήμου Αγρινίου με αριθ. πρωτ. ΕΟΜ 178/9-4-2010 με την οποία ιδρύει τμήμα Μπριτζ 

ενταγμένο στη δύναμή του.  Στο Πνευματικό Κέντρου του Δήμου Αγρινίου γίνονται από τα 

τέλη του προηγούμενου έτους μαθήματα με μεγάλη συμμετοχή.  Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΜ 
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αποφασίζουν ομόφωνα όπως το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αγρινίου ενταχτεί στη δύναμη 

των Σωματείων-μελών της ΕΟΜ. 

Αποφασίστηκε να αποσταλεί σε όλα τα Σωματεία η παρακάτω ανακοίνωση που αφορά 

τα δικαιώματα υπέρ ΕΟΜ όλων των τύπων αγώνων που διοργανώνονται.  

Κατόπιν της ανακοινωθείσας επιχορήγησης της ΓΓΑ, το Δ.Σ. της ΕΟΜ στη συνεδρίαση 

της 14ης Απριλίου 2010 απεφάσισε την τροποποίηση των δικαιωμάτων συμμετοχής υπέρ ΕΟΜ, 

σε αγώνες, ως ακολούθως: 

Αγώνες 5ης βαθμίδας Σωμ. Αττικής (εντός έδρας):                0,80€/αθλητή/ημερίδα 

Αγώνες 4ης & 3ης  βαθμίδας Σωμ. Αττικής (εντός έδρας):  1,50€/αθλητή/ημερίδα 

Αγώνες 4ης & 3ης  βαθμίδας Σωμ. Αττικής (εκτός έδρας):   1,50€/αθλητή/ημερίδα 

Αγώνες 5ης βαθμίδας Σωμ. Περιφέρειας (εντός έδρας):  0,60€/αθλητή/ημερίδα 

Αγώνες 4ης & 3ης βαθμίδας Σωμ. Περιφέρειας (εντός έδρας): 1,00€/αθλητή/ημερίδα 

Αγώνες 5ης, 4ης & 3ης βαθ.  Σωμ. Περιφέρειας (εκτός έδρας): 1,50€/αθλητή/ημερίδα 

Διεθνή Φεστιβάλ και Περιφερειακά πρωταθλήματα:                   1,50€/αθλητή/ημερίδα  

Πανελ. πρωταθλήματα 1ης, 2ης και 3ης βαθμίδας                        3,00€/αθλητή/ημερίδα  
(εκτός Περιφερειακών) 

Κατά συνέπεια, προς το παρόν, τα δικαιώματα συμμετοχής υπέρ ΕΟΜ των αθλητών 

ανά ημερίδα 5ης βαθμίδας Αττικής δεν τροποποιούνται.   

Ορίστηκαν οι τόποι τέλεσης των Προκριματικών και Τελικών του Παν. Πρωταθλήματος 

Κατηγοριών 2010 και αποφασίστηκε να σταλεί  σχετική ανακοίνωση σε όλα τα Σωματεία-Μέλη. 

         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  


