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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  αριθ. 5/ της 6ης Μαΐου 2009 

      Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 και ώρα 16:30 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 και  Μ. Πανουτσακοπούλου. 

Απών ο κ. Τ. Φράγκος 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 

Επικυρώθηκαν τα πρακτικά υπ’ αριθ. 4/8-04-09. 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος πρότεινε το Παν. Πρωτάθλημα Μικτών Ζευγών , 29-31 Μαΐου 2009, να γίνει σε 

ενιαίο χώρο και τη διοργάνωση να αναλάβει ο Όμιλος «Ταταύλα» προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

στο χώρο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή. 

Ενημερώνει για την άτυπη σύσκεψη, όπου παρευρέθηκαν 8 Σωματεία της Αττικής: ΑΟΜ , 

ΑΟΜΒ, ΑΟΜΨ, ΑΟΤ, ΛΕ, ΟΑΜ, ΟΑΜΚΗ, και ΟΠΑΦ. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 

Α) Tήρηση βιβλίων: Οι κ.κ. Γ. Κυριακίδης & Θ. Κορώσης πρότειναν να γίνει νέα συνάντηση 

με παρουσία φοροτεχνικού ο οποίος θα δώσει οδηγίες για το σωστό τρόπο διατήρησης των 

βιβλίων. 

Β) Τέλος ακινήτου:  διαφώνησαν κάθετα όλοι οι εκπρόσωποι  στην επιβολή του. 

Γ) Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ το 2011: συμφώνησαν όλοι να γίνουν προσπάθειες με σκοπό 

την πραγματοποίησή του. 

Ανακοινώνει επίσης ότι ο Ολυμπιακός απέρριψε οριστικά την πρόταση για δημιουργία 

ομίλου υπό την αιγίδα του. Κατόπιν αυτού, και σύμφωνα με την επιθυμία του χορηγού, θα γίνει 

επαφή με άλλες μεγάλες ομάδες με αίτημα την δημιουργία ομίλου υπό την αιγίδα τους. 

Συγκεκριμένα ο κ. Κούμενος θα ασχοληθεί με τον Παναθηναϊκό, η κ. Καραμανλή με την ΑΕΚ και η 

κα Πολίτου με τον Πανιώνιο. 

ΘΕΜΑ 3ο: Ανακοίνωση για τα μη ανανεωθέντα Α.Δ. 

Η κα Καραμανλή πρότεινε να αποσταλεί η παρακάτω ανακοίνωση που αφορά στην 

ανανέωση των Αγωνιστικών Δελτίων σε όλους τους Ομίλους: 

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να  παραδώσουν στην 

ΕΟΜ μέχρι και 15/5/2009 το αντίτιμο των αγωνιστικών δελτίων που εισέπραξαν. 
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Από 16η Μαΐου 2009, κάθε Σωματείο οφείλει να μην επιτρέπει σε αθλητή 

που δεν έχει ανανεώσει το Αγωνιστικό του Δελτίο για το έτος 2009, να συμμετέχει 

στους αγώνες που διοργανώνει. 

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της ΕΟΜ, από 1η Ιουνίου 2009 θα γίνεται 

αυτόματη ανανέωση των Αγωνιστικών Δελτίων αθλητών που συμμετέχουν σε 

ημερίδες οιασδήποτε βαθμίδας και τα έξοδα θα επιβαρύνουν το Σωματείο που τη 

διοργάνωσε. 
Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή. 

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Έκθεση παρατηρητή-Διαιτητή Παν. Πρωτ. Νέων-Seniors 

Το ΔΣ έλαβε υπόψη την έκθεση Διαιτητή αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νέων 

2009 και, μετά από διαλογική συζήτηση σχετικά με το θέμα, αποφάσισε να πάρει τα απαραίτητα 

μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα σε επόμενο Πρωτάθλημα. 

ΘΕΜΑ 5ο : Συγκρότηση Επιτροπής Εκλεκτόρων Εθνικής Νέων  

Επειδή δεν υπάρχουν τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια, ούτε ο αναγκαίος αριθμός Νέων, 

που μετέχουν στις προπονήσεις, για διεξαγωγή αγώνα επιλογής, σύμφωνα με τον κανονισμό της 

ΕΟΜ, όπως τροποποιήθηκε αυτός στην Γεν. Συνέλευση της 21ης Μαρτίου 2009, η  κα 

Πανουτσακοπούλου πρότεινε τη συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Εκλεκτόρων για την επιλογή 

της Εθνικής Ομάδας Νέων. Η Επιτροπή θα αποτελείται από τους 2 προπονητές, Ι. Μηλιτσόπουλο 

και Ν. Δελημπαλταδάκη και από 3 διακεκριμένους παίκτες: Ι. Κούμενο, Δ. Ναθαναήλ και Π. 

Κανναβό. 

Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή. 

ΘΕΜΑ 6ο : Εκδήλωση σε Παν. Μαθητικό Πρωτάθλημα 

Η κα Πολίτου ενημέρωσε το ΔΣ ότι δεν είναι εφικτό να γίνει εκδήλωση (πάρτυ) στο 

Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα διότι, όπως της είπαν οι διοργανωτές, ο χώρος δεν είναι 

κατάλληλος για κάτι τέτοιο. 

ΘΕΜΑ 7ο : Θέματα προσωπικού 

 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι έκανε μια συζήτηση με το προσωπικό και το 

Διευθυντή και πρόκειται να μοιραστούν τα job descriptions. Επεσήμανε ότι κατά τη συνάντηση 

αυτή τόνισε στο προσωπικό των γραφείων της ΕΟΜ την επιθυμία τη δική του και των μελών του 
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ΔΣ για μεταξύ τους άρτια συνεργασία και διεκπεραίωση των εργασιών που αναλαμβάνουν με 

συναίσθημα ευθύνης, ενώ ζήτησε άψογη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους. 

 

ΘΕΜΑ 8ο:  Διαφημιστική καμπάνια 

 Εξουσιοδοτήθηκε η κα Πολίτου να κάνει έρευνα αγοράς και να φέρει συγκεκριμένη 

πρόταση στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 

ΘΕΜΑ 9ο:  Αίτημα αθλητών κάλυψης εξόδων συμμετοχής στο Παν. Πρωτ. 

 Μετά από πρόταση του κ. Αθανασιάδη και διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε η 

κάλυψη των εξόδων συμμετοχής τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που πραγματοποιείται στο 

San Remo 12-24/6/2009, των παρακάτω αθλητών: 

Στα ζεύγη Γυναικών:     Α. Κοτρωνάρου – Α. Πολίτου €400 

Στις Ομάδες Γυναικών: Η Ομάδα που αποτελείται από: Λ. Τσιρίκου, Α. Πολίτου, Α. 

Κοτρωνάρου Π. Βελαΐτη. €950 

Στα ζεύγη Όπεν: Ν. Δελημπαλταδάκης – Δ. Διονυσόπουλος, Σ. Σταυρινός – Τ. Λεβή, Σ.. 

Ζώζης- Α. Κουκουσέλης και Κ. Δοξιάδης – Κ. Κοντομήτρος. 4Χ400= 1600€ 

Στις Ομάδες Όπεν η ομάδα που αποτελείται από τους: Φ. Καμινάρης, Κ. Μπόζεμπεργκ, Μ. 

Πρωτονωτάριος, Φ. Καραμανλής  και η ομάδα: Κ. Δοξιάδης, Κ. Κοντομήτρος, Δ. Διονυσόπουλος, 

Β. Βρούστης Ν. Δελημπαλταδάκης. 2Χ950=1900€ 

Στα ζεύγη Seniors: Φ. Λαγγουράνης – Κ. Πανόπουλος 400€ 

Στα ζεύγη  Mixed: Μ. Παπυράκη – Ι. Προκοπίου 270€ και 

επιπλέον όσα ζευγάρια από τα ενδιαφερόμενα καταλάβουν κάποια θέση από την 1η έως την 

3η στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Μικτών ζευγών που θα διεξαχθεί από 29 έως 31 Μαΐου 2009. 

Από τους υπόλοιπους Έλληνες αθλητές που συμμετέχουν στο Πανευρωπαϊκό Ανοικτό 

Πρωτάθλημα Μπριτζ (η συμμετοχή είναι ελεύθερη), σε όσα ζευγάρια ή ομάδες προκριθούν στο 

δεύτερο στάδιο η ΕΟΜ θα καλύψει το 50% των δικαιωμάτων συμμετοχής τους και σε όσα 

προκριθούν στο τελικό στάδιο της διοργάνωσης το 100% των δικαιωμάτων συμμετοχής τους, με 

ανώτατο συνολικό ποσό για αυτή και την προηγούμενη παράγραφο τα 3000€. 

ΘΕΜΑ 10ο: Απολογισμός Games-Festival 
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 Η κα Πολίτου ανέφερε ότι το τουρνουά Μπριτζ που διεξήχθη στα πλαίσια του 

Games Festival στη Θεσσαλονίκη, από 29 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2009, δεν πληρούσε τις 

απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη βαθμίδα του, από πλευράς διοργάνωσης (μικρή αίθουσα στο 

υπόγειο, ανύπαρκτος χώρος υποδοχής, υψηλό κόστος ξενοδοχείου, κ.λπ.). Πρότεινε όταν γίνονται 

τουρνουά υπό την αιγίδα της ΕΟΜ οι χώροι να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Το ΔΣ 

δεσμεύτηκε να ενημερώσει τον οργανωτή. 

Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή. 

ΘΕΜΑ 11ο: Αιτήματα Σωματείων (ΑΟΤ – ΟΑΜΧΝ – ΠΟΑΜ)  

 Το από 4-5-2009 αίτημα του Ομίλου «Ταταύλα» για αναβάθμιση των προγραμματισμένων 

αγώνων από 20-24/5/2009 αποφασίστηκε να σταλεί στην αρμόδια Επιτροπή Αγώνων. 

Έγινε ομόφωνα δεκτό το από 24.4.2009 αίτημα του ΟΑΜΧΝ και εγκρίθηκε το ποσό των 

1000€ για κάλυψη εξόδων του κ. Παπαχατζή για 15ήμερη παραμονή στο νησί προκειμένου να 

βοηθήσει με μαθήματα τους αθλητές του Ομίλου. 

Έγινε ομόφωνα δεκτό το από 4-5-2009 αίτημα του ΠΟΑΜ για έγκριση δαπάνης 400€ για 

προμήθεια των επάθλων του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Δυτικής Ελλάδας, 12-14 Ιουνίου 

2009. 

ΘΕΜΑ 12ο: Διάφορα Θέματα 

Δόθηκε η έγκριση στον κ. Ζώτο  για αγορά ενός laptop αξίας 500€ περίπου και μιας 

ντουλάπας για τα αρχεία της ΕΟΜ. 

Εγκρίθηκε το ποσό των 100€ + 65€ για την μετακίνηση του αθλητή Ιωάννη 

Οικονομόπουλου, αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη, προκειμένου να λάβει μέρος στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Νέων. 

  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 


