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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  αριθ. 7/ της 1ης Ιουλίου 2009 

      Την Τετάρτη 1 Ιουλίου 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. 

Απών ο κ. Τ. Φράγκος. 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 

Επικυρώθηκαν τα πρακτικά υπ’ αριθ. 6/3-06-09. 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την εξέλιξη του θέματος της επικοινωνίας που 

έχει με τους Δήμους των πρωτευουσών Νομών, όπου δεν υπάρχει όμιλος αγωνιστικού μπριτζ, με 

σκοπό την ένταξη του αθλήματος στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού τους. Έχει ήδη μιλήσει με 

αρκετούς Δήμους μεγάλων πόλεων, όπως Λουτράκι, Κόρινθο, Λαμία, Ξάνθη, Κομοτηνή, Καβάλα, 

Δράμα κ.λπ. και πιστεύει ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. 

Σε ό,τι αφορά το θέμα του προγράμματος (software) των ταυτόχρονων, επικοινώνησε με 

τον κ. Ν. Καραμανλή ο οποίος του υποσχέθηκε πως άμεσα πρόκειται να συζητηθεί το θέμα στο 

Δ.Σ. του ΟΠΑΦ και θα έχουμε απάντηση, την οποία θα συζητήσουμε σε επόμενο Δ.Σ. 

Όσον αφορά το θέμα της ανακαίνισης των γραφείων της ΕΟΜ, ενημέρωσε ότι κατά το μήνα 

Αύγουστο που τα γραφεία μας θα παραμείνουν κλειστά για διάστημα 2 εβδομάδων, θα έρθει 

ηλεκτρολόγος που θα αλλάξει τον ηλεκτρολογικό πίνακα και θα βελτιώσει την κατανομή των 

φορτίων, ενώ στη συνέχεια θα αναλάβουν ελαιοχρωματιστές το βάψιμο του χώρου – αμφότερα 

χορηγία της εταιρείας J&P Αβαξ. 

ΘΕΜΑ 3ο: Δικαιώματα συμμετοχής ΕΟΜ για Περιφερειακά Πρωτ. & Π.Π. μαθητών 

Η κ. Καραμανλή είπε ότι η οικονομική κατάσταση της ΕΟΜ επιβάλλει για τα Περιφερειακά 

Πρωταθλήματα και το Π.Π. μαθητών είτε την είσπραξη δικαιωμάτων συμμετοχής από 1-1-2010, 

είτε  να μην επιβαρύνεται η ΕΟΜ με τη χορηγία των επάθλων. 

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να ξανασυζητηθεί το θέμα.   

ΘΕΜΑ 4ο:  Διαφημιστική καμπάνια 

Τα μέλη του Δ.Σ. είδαν τα δείγματα της μειοδότριας εταιρείας, δεν τα βρήκαν ικανοποιητικά 

και αποφάσισαν να εξουσιοδοτήσουν την κυρία Πολίτου να εξετάσει άλλες πιθανές εναλλακτικές 

μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 
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ΘΕΜΑ 5ο : Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα  

Ο κ. Κυρίτσης, Πρόεδρος της ΕΑΤΕ ενημέρωσε την ΕΟΜ ότι αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα 

συμμετοχής έξι αθλητών στο Πανευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Μπριτζ που θα γίνει 

στην Κροατία από 4 μέχρι 10 Οκτωβρίου 2009. 

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε η Ομοσπονδία να αναλάβει, εξ ολοκλήρου, τα 

έξοδα των αθλητών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο Π.Π.Π.Μ. 

ΘΕΜΑ 6ο : Αιτήματα Σωματείων (ΟΠΑΦ – ΟΑΜΠΕΙ)  

Εγκρίθηκε η καταβολή του ποσού των 600€ στον ΟΠΑΦ για την επισκευή της 

ντουπλικαδιέρας, λόγω του γεγονότος ότι το φετινό χειμώνα χρησιμοποιήθηκε για το 

ντουπλικάρισμα όλων σχεδόν των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων. 

Έγινε δεκτό το αίτημα του ΟΠΑΦ το τουρνουά που αναφέρεται στο ημερολόγιο του 

Σεπτεμβρίου να γίνει πενθήμερο εκδρομικό τουρνουά. Το τουρνουά ομάδων που θα διεξαχθεί 2-3 

Σεπτεμβρίου και θα είναι 5ης βαθμίδας και το τουρνουά ζευγών θα είναι 4ης βαθμίδας και θα 

διεξαχθεί στις 4, 5 & 6 Σεπτεμβρίου. 

Έγινε δεκτό το αίτημα του ΟΑΜΠΕΙ για αναβάθμιση των αγώνων του 7ου Φεστιβάλ (24-

27/9/2009) στην 3η βαθμίδα. 

ΘΕΜΑ 7ο:  Ορισμός Επιτροπής μετεγγραφών – αποδεσμεύσεων 

 Ορίσθηκε, ομόφωνα, η 5μελής Επιτροπή Μετεγγραφών – Αποδεσμεύσεων αποτελούμενη 

από τις: 

 Άννα Καραμανλή, Ντάλια Παπαδάκη, Νατάσα Κοτρωνάρου, Άννα Καλιακμάνη και Μαρία 

Πανουτσακοπούλου. 

ΘΕΜΑ 8ο:  San Remo (απολογισμός) 

Η κα Πολίτου είπε ότι από πλευράς διοργάνωσης οι Πανευρωπαϊκοί του Remo δεν ήταν 

πολύ καλοί, ο χώρος ήταν περιορισμένος,  οι αίθουσες σκοτεινές και δεν υπήρχε vugraph. Σε ότι 

αφορά τη συμμετοχή των Ελλήνων αθλητών θεωρεί ότι ήταν μια καλή εμπειρία για όλους. Η 

ελληνική αποστολή ήταν ενωμένη, οι σχέσεις μεταξύ των παικτών άριστες, η εμφάνισή μας ήταν 

αξιοπρεπέστατη. Ως εκπρόσωπος του Προέδρου του ΔΣ στο γεύμα της EBL, η κα Πολίτου 

προσκόμισε τη σύμβαση για τη διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού του 2011 και μετέφερε τις 

συζητήσεις που είχε με τον πρόεδρο της EBL και τους διάφορους παράγοντες σχετικά με τη 

διοργάνωση 
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ΘΕΜΑ 9ο: Διάφορα Θέματα 

 O Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για την 364/5-6-2009 επιστολή του αθλητή του ΑΟΜ Α. 

Δαρκαδάκη με την οποία ζητά αντίγραφο του πηγαίου κώδικα του προγράμματος της ΕΟΜ. Ο 

αθλητής είναι τελειόφοιτος του τμήματος  Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, με ειδικότητα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και θεωρεί ότι έχει τις γνώσεις για 

να βελτιώσει το πρόγραμμα και έτσι να αυξηθούν οι παροχές του προς τους παίκτες και τα 

Σωματεία δωρεάν. Ο Πρόεδρος πρότεινε να υπάρξει επικοινωνία μαζί του (πιθανότατα μέσω του Τ. 

Πουρναρά), ώστε να έρθει από τα γραφεία της ΕΟΜ και να εξηγήσει πιο συγκεκριμένα τους 

τρόπους που μπορεί να βοηθήσει. Ο πηγαίος κώδικας δεν μπορεί να δοθεί γιατί κάτι ανάλογο 

μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην Ομοσπονδία και τη λειτουργία της. 

Εγκρίθηκε το ποσό των 100€ για οδοιπορικά έξοδα στους διαιτητές που ήρθαν για εξετάσεις 

από την Περιφέρεια. 

Επίσης εγκρίθηκαν τα παρακάτω ποσά για τους εξεταστές: Α. Ρακάς 600€, Δ. Μπάλλας 300€ 

& Σ. Ακριτίδης 300€. 

Εγκρίθηκε το ποσό των 500€ για αποζημίωση αίθουσας του ΑΟΜ, στα εντευκτήρια του 

οποίου έγινε ο ημιτελικός του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ομάδων. 

  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 

   


