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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ. 5/2008 
Της 19ης Μαρτίου 2008 

 
 Την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2008 και ώρα 17:00, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου, 
το Δ.Σ. της ΕΟΜ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  στα γραφεία της ομοσπονδίας, οδός 
Φειδιππίδου 30, Αθήνα. 
 
Παρόντες οι:  Ο Πρόεδρος Ι. Κούμενος, η Αντιπρόεδρος Λ. Αναστασιάδου, η Γεν. 
Γραμματέας Α. Καραμανλή, η Ταμίας Ν. Παπαδάκη και τα μέλη Σ. Βαλσαμάς, και  Κ. 
Γιαννάς . 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 
Επικυρώθηκαν τα πρακτικά υπ’ αριθ. 4 της 27-02-2008. 

ΘΕΜΑ 2ο Θέματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τις συναντήσεις που είχε με τον 

Πρόεδρο του ΑΜΙ και τα αιτήματα που του έθεσε, με τον Ι. Μηλιτσόπουλο και  με τον 

Μ. Γαρουφαλή.  

Επίσης έδωσε λεπτομέρειες για τη συνάντησή του με τον Υφ. Πολιτισμού για 

θέματα Αθλητισμού κ. Ι. Ιωαννίδη και τη συζήτηση που είχαν, σχετικά με την ανάγκη 

πρόσθετης χρηματοδότησης για την αποστολή των Εθνικών Ομάδων ΟΠΕΝ  και 

Γυναικών στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες στο Πω της Γαλλίας τον Ιούνιο 2008, αλλά 

και τη συμμετοχή των Εθνικών Ομάδων ΟΠΕΝ, Γυναικών και Νέων στην Ολυμπιάδα 

Πνευματικών Αθλημάτων, τον Οκτώβριο στο Πεκίνο της Κίνας.  

Ο Υφυπουργός ενημέρωσε ότι, λόγω περικοπής των διαθεσίμων κονδυλίων προς 

το Υπουργείο κατά 50% περίπου, δεν μπορεί να αυξήσει την ετήσια επιχορήγηση 

προς την ΕΟΜ. Υποσχέθηκε όμως να συνδράμει την Ομοσπονδία μας στην εξεύρεση 

των αναγκαίων πόρων, μέσω χορηγιών από άλλους φορείς ή εταιρείες που 

εποπτεύονται από το κράτος.  

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει προσπάθεια ώστε   

να προετοιμαστεί κύκλος μαθημάτων για προχωρημένους, με εκμάθηση συστημάτων   

που παίζει σήμερα η πλειοψηφία των Ελλήνων παικτών (5φυλλα μαζέρ) και να 

εξεταστεί είτε η Γαλλική είτε η Αμερικάνικη μέθοδος. Τέλος λόγω της ανάγκης 

διείσδυσης μαθημάτων μπριτζ στα σχολεία θα πρέπει να ετοιμαστεί η μέθοδος 

διδασκαλίας mini bridge 

 

. 
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ΘΕΜΑ 3ο  Τόπος τέλεσης τελικών Π.Π.Ο.  
Σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής οι Πανελλήνιοι Αγώνες ομάδων θα 

γίνουν στους παρακάτω ομίλους: 

Όπεν: στον ΟΑΜ-ΛΕ,  

1-11: στον ΑΟΜ  

1-8: στον ΑΟΜΨ 

1-5: στον ΟΑΜΚΗ 

Consolation: στον ΟΑΜΠΕΙ 

 
ΘΕΜΑ 4ο Προπονητής και Αρχηγός Εθνικής Ομάδας Γυναικών  

Προκειμένου να επιλεγούν τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα ζητήθηκε από όλους 

τους προπονητές εκδήλωση ενδιαφέροντος. Από αυτούς που ανταποκρίθηκαν στην 

πρόσκληση πλέον κατάλληλος για προπονητής της Εθνικής Ομάδας Γυναικών, αλλά 

και οικονομικότερος κρίθηκε ο κ. Ιωάννης Μηλιτσόπουλος, ο οποίος και θα αρχίσει 

άμεσα την προπόνηση της Ομάδας. Συζητήθηκε το θέμα του ορισμού αρχηγού της 

Εθνικής Ομάδας Γυναικών, προτάθηκε από μέλος της επιτροπής ο κύριος 

Δημοσθένης Διονυσόπουλος αλλά το θέμα προωθήθηκε  για συζήτηση στην Επιτροπή 

Εθνικών Ομάδων.   

 
ΘΕΜΑ 5ο Αρχηγός της Εθνικής ομάδας Όπεν 
       Αρχηγός της Εθνικής ομάδας Όπεν, μετά από αίτημα της, ορίζεται ο κ. Ν. 

Καραμανλής. 

ΘΕΜΑ 6ο: Εισήγηση της Επιτροπής Νέων 
Η Επιτροπή Νέων εισηγήθηκε να προσληφθούν δύο προπονητές για τους νέους 

αθλητές κάτω των 28 ετών, διότι η δυναμικότητά τους είναι πολύ διαφορετική. 

Αποφασίστηκε να σταλεί αίτημα σ’ όλους τους προπονητές για εκδήλωση 

ενδιαφέροντος προκειμένου να επιλεγούν οι καταλληλότεροι. 

 
ΘΕΜΑ7ο Αιτήματα Σωματείων 
Επειδή πολλά Σωματεία μας ζητούν να καταβάλουμε τα έξοδα μαθημάτων αρχαρίων, 

θέλουμε να γίνει γνωστό ότι η πολιτική της ΕΟΜ είναι να καλύπτει μέρος των εξόδων 

μαθημάτων μόνο για προχωρημένους στα Σωματεία της Επαρχίας με αποστολή 

καταλλήλων δασκάλων ή καθηγητών και επίσης καταβάλλουμε τα έξοδα μαθημάτων 
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αρχαρίων μόνο σε νέα Σωματεία που δημιουργούνται. Στα υπάρχοντα Σωματεία, οι 

νέοι μαθητές θα πρέπει να συνεισφέρουν στα έξοδα των μαθημάτων, διότι με αυτό τον 

τρόπο παραμένουν μέχρι τέλους. Για διαφημιστική καμπάνια, που κάνουν τα 

Σωματεία, κατά την περίοδο των μαθημάτων η ΕΟΜ καταβάλει στα Σωματεία 300€ εφ’ 

άπαξ, εφόσον συμμετέχουν στην καμπάνια αυτή. 

Στον ΟΑΜΚαλαμάτας εγκρίνεται να καταβληθούν 600€ (300€+300€) για την 

διαφημιστική καμπάνια 2006 και 2007. 

Στον ΑΟΜΜαγνησίας εγκρίνεται να καταβληθούν 600€ έναντι επάθλων της 

διοργάνωσής του Παν. Πρωτ. Κεντρικής Ελλάδας 2007, όπως κάνουμε για όλα τα 

Περιφερειακά Πρωταθλήματα. 

Στον ΑΟΜΧαλκίδας εγκρίνεται να καταβληθούν 300€ για διαφημιστική καμπάνια και να 

τους χορηγηθεί ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

ΘΕΜΑ 8ο – Αναφορά ΑΟΜΨ για ανωμαλία σε αγώνα ομάδων  
Η επιστολή του  ΑΟΜΨ αναγνώστηκε και ενημερώθηκαν τα μέλη του Δ.Σ.  

ΘΕΜΑ 9ο – 10ο Αναφορές αθλητού Γ. Παυλινέρη & διαιτητών Ν. Κηπουρού, Η. 
Πλακίδα 

        Όλες οι παραπάνω αναφορές διαβιβάζονται στο πειθαρχικό Συμβούλιο. 

  

ΘΕΜΑ11ο –  

Εγκρίνεται η καταβολή στον δικηγόρο κ. Βούλτση των ποσών 1500€ + 625€ στις 

17-10-07 και 26-10-2007  

ΘΕΜΑ12ο –  

Αποφασίστηκε να ζητηθούν προσφορές για μετάφραση των νέων Κανονισμών 

της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ. 

ΘΕΜΑ13ο – Ταμιακή ενημέρωση 

Το ταμείο της ΕΟΜ σήμερα έχει μετρητά 61.311,84€ και θα έπρεπε να έχει 

εισπράξει 18.942,40 € από τα Σωματεία τα οποία της οφείλονται. Στα παραπάνω 

ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται κατά μεγάλο μέρος τα έσοδα από τα αγωνιστικά 

δελτία. Οι υποχρεώσεις μας ανέρχονται σε περίπου 7.000 €. 

ΘΕΜΑ14ο –  
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Αποφασίστηκε να παραγγελθούν b. boxes  και ανταλλακτικά b. boxes,θήκες από 

μαλακό πλαστικό και τσόχες και για αυτό τον λόγο να ζητηθούν προσφορές ώστε να 

πραγματοποιηθούν οι παραγγελίες στον μειοδότη.  

ΘΕΜΑ15ο –  

Ζητήθηκε από την Επιτροπή Αγώνων να προσδιορίσει μετά από έλεγχο την 

χωρητικότητα και την καταλληλότητα των χώρων των Σωματείων της Αττικής, για την 

διεξαγωγή των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων. 

ΘΕΜΑ16ο –  

Αποφασίστηκε να προωθήσουμε και πάλι δημοσιεύσεις με ειδήσεις στις 

ημερήσιες εφημερίδες και κυρίως σε αυτές με μεγάλη κυκλοφορία. 

ΘΕΜΑ17ο –  

Αποφασίστηκε τα μέλη το Δ.Σ. να υποδείξουν για να απευθυνθούμε φίλους του 

Μπριτζ και μεγάλες εταιρείες που θα μπορούσαν να διαφημιστούν μέσα από τις 

διοργανώσεις μας ή το περιοδικό μας και να γίνουν χορηγοί της ΕΟΜ με αυτόν τον 

τρόπο, προκειμένου να εξασφαλιστούν έσοδα για τις ανάγκες της ΕΟΜ. 

 
Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη               Η Γεν. Γραμματέας 

 
                       

     Ιωάννης Κούμενος                   Ν. Παπαδάκη               Άννα Καραμανλή 

      Λ. Αναστασιάδου 

      Κ. Γιαννάς  

      Σ. Βαλσαμάς 

       


