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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  αριθ. 6/ της 3ης Ιουνίου 2009 

      Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2009 και ώρα 17.00 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, 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. 5/6-05-09. 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την επικοινωνία που έχει αρχίσει με 

Δημάρχους μεγάλων πόλεων με σκοπό την δημιουργία Ομίλων Μπριτζ στις πόλεις τους. 

Στο περασμένο Δ.Σ. συζητήθηκε το θέμα της καταγγελίας του Διαιτητή του Παν. Πρωτ. 

Νέων και αποφασίστηκε να μη σταλεί στο Π.Σ. και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην 

επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον. Επανήλθε στο θέμα με το ερώτημα πιθανής 

αναθεώρησης της απόφασης και αποστολής της αναφορά στο Π.Σ., λόγω του γεγονότος ότι το 

Πειθαρχικό είναι ανεξάρτητο Σώμα και δύναται να επιλαμβάνεται θεμάτων και αυτεπάγγελτα. 

Ο κ. Γιαννάς είπε ότι η προηγούμενη απόφαση πάρθηκε μετά από διαλογική συζήτηση και 

δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν την αλλαγή της απόφασής μας. 

Η πρόταση του Προέδρου τέθηκε σε ψηφοφορία και αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να 

μην αλλάξει η προηγούμενη απόφαση. Ο Κ. Γιαννάς, ο Α. Αθανασιάδης, η Α. Πολίτου, ο Α. Φράγκος 

και η Μ. Πανουτσακοπούλου ψήφισαν ΟΧΙ στην αλλαγή της προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. Ο Ι. 

Κούμενος και η Α. Καραμανλή ψήφισαν ΝΑΙ στην αλλαγή της προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Κρουαζιέρα Αυγούστου 

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τα Σωματεία, δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον 

ούτε από Σωματείο που να θέλει να αναλάβει μαζί με άλλα την οργάνωση ούτε από μεμονωμένους  

αθλητές.   

ΘΕΜΑ 4ο:  Δικαιώματα συμμετοχής ΕΟΜ για Περιφ. Πρωτ. & Π.Π. Μαθητών 

Με αφορμή το γεγονός ότι κατά την πραγματοποίηση των Περιφ. Πρωτ. και του Παν. 

Πρωτ. Μαθητών η ΕΟΜ δεν εισπράττει συμμετοχές, η κα Καραμανλή είπε ότι τα οικονομικά της 

ΕΟΜ επιβάλουν να πληρώνουν όλοι συμμετοχή. Αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, το θέμα να 

συζητηθεί σε επόμενο Δ.Σ. και να αποφασιστεί και το ποσό της συμμετοχής.  Ο κ. Κούμενος, ο κ. 
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Αθανασιάδης, η κα Πολίτου και η κα Πανουτσακοπούλου συμφώνησαν με την πρόταση. Ο κ. 

Φράγκος διαφώνησε και προτείνει το καθεστώς να παραμείνει ως έχει.  

ΘΕΜΑ 5ο : Προϋπολογισμός Πανευρωπαϊκού Πρωτ. Νέων – Ορισμός αρχηγού  

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός του ποσού των 6.600€ για κάλυψη εξόδων της 

αποστολής στο Πανευρωπαϊκό Νέων που θα πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία από 8-7 έως 18-7-

2009. Αρχηγός της αποστολής ορίσθηκε με ομόφωνη απόφαση ο κος Ν. Δελημπαλταδάκης. 

ΘΕΜΑ 6ο : Συμμετοχή Νέων στο Παγκόσμιο Πρωτ. Νέων τον Αύγουστο 

Η κα Πανουτσακοπούλου πρότεινε η ΕΟΜ να καλύψει τα έξοδα συμμετοχής Νέων στο 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που πραγματοποιείται τον Αύγουστο στην Κωνσταντινούπολη, για οκτώ 

άτομα με προϋπολογισμένο συνολικό κόστος 900€ περίπου το άτομο. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή. 

ΘΕΜΑ 7ο:  Πανεπιστημιακό πρωτάθλημα 

 Η κα Πολίτου ενημέρωσε το Δ.Σ. για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πανεπιστημιακού 

Μπριτζ που πραγματοποιείται στην Κροατία 4-10 Οκτωβρίου 2009 και πρότεινε τη συμμετοχή μας 

με μια ομάδα μέχρι 6 άτομα. Η συμμετοχή αυτή πρέπει να δηλωθεί μέσω Πανεπιστημίου και όχι 

από την ΕΟΜ, γι’ αυτό μίλησε με τον κ. Κυρίτση που είναι υπεύθυνος στην Επιτροπή Αθλητισμού 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να του κοινοποιήσουμε άμεσα τα ονόματα της Ομάδας και αυτός 

στη συνέχεια να υποβάλλει τη δήλωση σαν ΕΑΤΕ μέχρι την 4η Ιουλίου 2009. 

Τα έξοδα συμμετοχής είναι πολύ λίγα επειδή πραγματοποιείται σε Πανεπιστήμιο και όλα μαζί 

στοιχίζουν 300€ περίπου το άτομο. Ο κ. Κυρίτσης είπε ότι μπορεί να πληρώσει τα έξοδα 

συμμετοχής και η ΕΟΜ να πληρώσει τα εισιτήρια. 

Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή. 

ΘΕΜΑ 8ο:  Διαφημιστική καμπάνια 

Παρουσιάστηκαν, εξετάσθηκαν και συζητήθηκαν οι διάφορες προτάσεις – προσφορές που 

υποβλήθηκαν στην ΕΟΜ αναφορικά με το νέο λογότυπο, τη διαφημιστική καμπάνια και το 

διαφημιστικό φυλλάδιο της Ομοσπονδίας. Μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ 

αποφασίστηκε να ανατεθεί στην κα Πολίτου η επικοινωνία με τις εταιρείες «Κόλλια» & «Canto 

group» ώστε αφενός να μειωθεί το συνολικό κόστος και αφετέρου να υπάρξουν πρόσθετες 

διευκρινήσεις για το σύνολο του έργου. Η οριστική απόφαση και η ανάθεση της εργασίας θα 

οριστικοποιηθεί στο επόμενο ΔΣ. 

ΘΕΜΑ 9ο: Ημερίδες ταυτόχρονων 
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 O Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν το Βυζαντινό 

Φεστιβάλ Μπριτζ δημιουργήθηκε θέμα για το αν η ημερίδα της Τετάρτης θα ήταν έκτακτη ή της 

σειράς του 6ημέρου. Ο Πρόεδρος διευκρινίζει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση την κάναμε 

έκτακτη, αλλά με αφορμή αυτό νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε και να πάρουμε μια απόφαση 

σχετικά με το θέμα ή να το παραπέμψουμε στην Επιτροπή Αγώνων. 

 Ο κ. Αθανασιάδης πιστεύει ότι όταν γίνεται Φεστιβάλ στην Αθήνα πρέπει να βοηθάνε όλοι 

οι Όμιλοι για την επιτυχία του και οι ημερίδες των ταυτοχρόνων που συμπίπτουν με αυτές των 

Φεστιβάλ να είναι έκτακτες. 

Ο κ. Γιαννάς πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί μια λύση στο θέμα των ταυτόχρονων και να 

γίνουν άμεσα οι ενέργειες που απαιτούνται ώστε ο χειρισμός τους να γίνεται από την ΕΟΜ. 

Η κα Καραμανλή αναφέρει ότι στο προηγούμενο Δ.Σ. είχε εγκριθεί η εισήγηση της 

Επιτροπής Αγώνων και ΣΜΑΔ όπου το θέμα ήταν ξεκάθαρο. 

Μετά από διαλογική συζήτηση συμφώνησαν όλοι ότι το θέμα καλό είναι να εξετασθεί εκ 

νέου από την Επιτροπή Αγώνων. 

ΘΕΜΑ 10ο: Ανακήρυξη έμπειρων διαιτητών 

 Το Δ.Σ. ανακήρυξε σε έμπειρους διαιτητές μετά από αίτημα των Σωματείων τους τους 

κάτωθι: 

Μ. Παπυράκη – Φ. Σαράτση – Κ. Κελεπέρα – Α. Μπόνη – Φ. Παλήγιαννη – Ν. Πεζανάκη και Α. 

Τζάβαλου. 

ΘΕΜΑ 11ο: Aιτήματα Σωματείων (ΟΑΜΘ – ΟΑΜ – ΑΟΤ) 

 Εγκρίθηκε ομόφωνα να δοθεί το ποσό των 110€ στον ΟΑΜΘ για την αγορά ενός UPS. 

Ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ και η Λέσχη Επιστημόνων ζήτησαν να διαθέσει η ΕΟΜ το 

απαιτούμενο ποσό για την αγορά ντουπλικαδιέρας και η εξόφληση του να γίνει σε μηνιαίες δόσεις. 

Το αίτημα δεν έγινε δεκτό. Αποφασίστηκε όμως να προταθεί στον ΟΑΜ-ΛΕ να αγοράσει, αν 

ενδιαφέρεται, σε μειωμένη τιμή την παλιά ντουπλικαδιέρα της ΕΟΜ, μετά το service και την 

επισκευή που θα γίνει. 

Δεν έγινε δεκτό το αίτημα του Α.Ο. «Ταταύλα» για μείωση της χρέωσης των δικαιωμάτων 

συμμετοχής των αγώνων ομάδων που πραγματοποιήθηκαν στο Βυζαντινό Φεστιβάλ Μπριτζ 2009. 
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ΘΕΜΑ 12ο: San Remo 

H κα Πολίτου πρότεινε την Τετάρτη  10/6/2009 να γίνει ένα τουρνουά στον ΟΠΑΦ σαν 

προπόνηση όσων πάνε στο San Remo και να μοιραστούν τα μπλουζάκια που είναι ήδη έτοιμα. Η 

πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή 

ΘΕΜΑ 13ο: Παραγγελία ντουπλικαδιέρων 

Εγκρίθηκε ομόφωνα να παραγγελθούν ντουπλικαδιέρες για τους παρακάτω Ομίλους, συν 

μία για τις ανάγκες της ΕΟΜ, με υποχρέωση των Ομίλων να εξοφλήσουν την αξία τους 

προκαταβολικά: 

1-2.- OAML Larissa Bridge Club & ΑΟΜΜ Volos Bridge club 
15 Chrisochoou Str 
412-21 Larissa 
VAT: :099845716     
 

 
3.- OAMK Kalamata Bridge Club 

PHARE PALLAS HOTEL 
NAVARINOU & RIGA FEREOU Str. 
KALAMATA 
VAT: 099502603 

 
4.- AOM ATHENS BRIDGE CLUB 

181 Michalakopoulou Str  
115-27 Athens-Greece 
Vat:  090152458 

 
5.- O.A.M.TH. Thessaloniki Bridge Club 

4 Mantos Mavrogenous Str. 
542-49 Thessaloniki 
VAT: 090054914 

 
6.- OAMR Rhodes Bridge Club 

67 D. Themeli Str. 
851-00 Rhodes 
VAT: 090049234 

 
7.- Hellenic Bridge Federation 

30 Fidipidou Str. 
115-27 Athens 
VAT: 090178911 

 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Εισήγηση της Επιτροπής Γυναικών για σεμινάρια και επιλογή Εθνικής 

Ομάδας 

Ο κ. Γιαννάς έφερε την εισήγηση της Επιτροπής Γυναικών με θέμα: Σεμινάρια βελτίωσης 

επιπέδου γυναικείου Αγωνιστικού Μπριτζ – Τρόπος ανάδειξης Εθνικής ομάδας Γυναικών. 

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να σταλεί η εισήγηση στην Επιτροπή Εθνικών 

ομάδων, ώστε να έχουμε τις απόψεις της παράλληλα να μελετηθεί από τα μέλη του Δ.Σ. και να 

συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του. 

Ο κ. Γιαννάς έφερε επίσης την εισήγηση 345/3.6.2009 με θέμα MASTER POINTS. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε η εισήγηση να σταλεί στην αρμόδια Επιτροπή 

Κανονισμών ώστε να ληφθεί υπόψη. 

ΘΕΜΑ 15ο: Διάφορα 

Μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο παρευρέθηκε ο κ. Ευάγγελος Κατσίπης, δάσκαλος 

της ΕΟΜ, μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής ανάπτυξης και έφορος Δ.Σ. ΟΑΜΚ ο οποίος ανέπτυξε 

και προφορικά τις προτάσεις του που έχει υποβάλει και γραπτά με το 320/19.5.2009 έγγραφό του.  

Πρότεινε επίσης η Ολλανδική μέθοδος που διδάσκεται να μετατραπεί σε ηλεκτρονική 

μορφή. 

Σε ότι αφορά τα Δελτία τύπου ζήτησε να είναι ποιο τακτικά και να αποστέλλονται στις 

τοπικές εφημερίδες των επαρχιακών πόλεων. 

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε οι προτάσεις να σταλούν στις Επιτροπές 

Διάδοσης και Μαθημάτων, ώστε να ληφθούν υπόψη και να ετοιμασθούν εισηγήσεις με 

ολοκληρωμένη πρόταση. 

Εγκρίθηκε η απόφαση του Π.Σ. 347/3.6.2009 που αφορά τον αθλητή Δ. Ευθυμίου. 

Επελέγη ομόφωνα η εταιρεία Present Time, σαν η οικονομικότερη, για την προμήθεια ειδών 

ένδυσης που θα χρησιμοποιήσουν οι αθλητές μας στο San Remo. 

Εγκρίθηκε το ποσό των 500€ για αποζημίωση αίθουσας στον ΑΟΜ για τους ημιτελικούς 

ομάδων που πραγματοποιήθηκαν στα εντευκτήριά του τον Μάιο. 

Έγινε ομόφωνα δεκτή η εισήγηση της Επιτροπής Εκλεκτόρων Προεθνικής Νέων 

336/29.5.2009. Οι αθλητές που θα απαρτίζουν την Εθνική Νέων είναι οι: Κ. Κοντομήτρος, Κ. 

Δοξιάδης, Β. Βρούστης, Μ. Σοφιός, Θ. Δαρκαδάκης και Α. Αναστασάτος. Αναπληρωματικοί 

(επιλαχόντες) οι: Π. Ρούσσος, Ι. Οικονομόπουλος, Γ. Γιαννούλης, Β. Φωτόπουλος, Σ. Τόγιας και Χ. 

Γαϊτάνης. 

 

  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 


