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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  αριθ. 7/ της 14ης Ιουλίου 2010 

      Την Τετάρτη 14 Ιουλίου 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, o Αντιπρόεδρος Κ. Γιαννάς, η Γεν. Γραμματέας Α. 

Καραμανλή, ο Ταμίας Α. Αθανασιάδης και τα μέλη Α. Πολίτου,  ο κ. Τ. Φράγκος και ο κ. Σ. 

Μπομπολάκης. 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 

Επικυρώθηκαν τα πρακτικά υπ’ αριθ. 5/19-05-2010 & 6/9-6-2010. 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος περιέγραψε στα Μέλη του Δ.Σ. την εμπειρία του από την τελετή λήξης των 

Πανευρωπαϊκών αγώνων και την παράδοση της σημαίας της EBL σε κείνον για το 2012, 

γεγονός το οποίο αποθανάτισε σε φωτογραφίες ο κ. Γεροντόπουλος, που υποσχέθηκε να τις 

δώσει στην ΕΟΜ. Διαβεβαίωσε τα μέλη ότι δεν έχει υπογράψει ακόμα κάτι με την EBL, γιατί 

έκανε κάποιες αλλαγές στα κείμενα,  τις οποίες ο πρώην Πρόεδρος της EBL G. Rona ήθελε να 

τις ελέγξουν οι ειδικοί της EBL. Είπε, επίσης, ότι δεν έχει υπογραφεί κανένα χαρτί με το 

ξενοδοχείο και ότι υπάρχουν κάποια μικρά θέματα τα οποία είναι υπό διαπραγμάτευση. Οι τιμές 

του MELITON, ενδεικτικά ανέφερε, ξεκίνησαν από 164€ και αυτή τη στιγμή έχουν κατέβει στα 

140€ με πρωινό, ενώ θα γίνει προσπάθεια για περαιτέρω μείωση. Το φαγητό χρεώνεται 

επιπλέον, περίπου, 20€/άτομο. 

Για το θέμα της παραίτησής του, την οποία είχε υποβάλει στο προηγούμενο ΔΣ και 

ανέστειλε για ένα μήνα, ο Πρόεδρος,  στο τέλος της συνεδρίασης, εξέφρασε την άποψη ότι 

συμφωνεί με τη σκέψη που είχε τότε ο κ. Αθανασιάδης να πάμε σε εκλογές  στη ΓΣ του 

Οκτωβρίου.  «Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο αυτό εν όψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που 

αναλαμβάνουμε αλλά και  διότι έχουν ακουσθεί κάποιες απόψεις μελών ότι θέλουν να 

εργασθούν στο Πανευρωπαϊκό και υπάρχει το ασυμβίβαστο για τα μέλη του ΔΣ».  

Ο κος Μπομπολάκης αντέτεινε ότι, αν υπάρχουν άτομα στο ΔΣ που θέλουν να 

δουλέψουν επαγγελματικά στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2012, μπορούν να 

παραιτηθούν και να γίνουν εκλογές για αναπληρωματικά μέλη, άποψη με την οποία 

συμφώνησαν και άλλα μέλη του ΔΣ. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών για τη σωστή λειτουργία της ΕΟΜ, 

τη συμβολή των συμβούλων σ’ αυτήν και το πόσο θα επηρεαστεί αυτή από ενδεχόμενες 

παραιτήσεις που θα οδηγήσουν σε εκλογές. Αποφασίστηκε να μείνει η κατάσταση ως έχει 

μέχρι τον Σεπτέμβριο και ο Πρόεδρος να ανακοινώσει τις οριστικές του αποφάσεις στο επόμενο 

ΔΣ, ανάλογα και με τις εξελίξεις στην ανάληψη των Πανευρωπαϊκών του 2012.  
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ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής  

Εγκρίθηκαν οι ενέργειες της Εκτελεστικής Επιτροπής για ανεύρεση χώρου για την τέλεση 

του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος 2010. 

ΘΕΜΑ 4ο:  Πανευρωπαϊκό ζευγών Νέων 

 Αναβλήθηκε να συζητηθεί σε επόμενο ΔΣ. 

ΘΕΜΑ 5ο : Τροποποίηση ημερολογίου 2010, λόγω δημαρχιακών εκλογών 

Εγκρίνεται η τροποποίηση του ημερολογίου για τον μήνα Νοέμβριο λόγω των 

δημοτικών εκλογών όπως παρακάτω: 

5-7 ΑΣΑΕ                                                                               7/11 Δημοτικές Εκλογές  

12-14 Πανελ. Πρωτ. Μικτών Ζευγών                        14/11 Δημοτικές Εκλογές (επαναλ.) 

19-21 Κύπελλο Ελλάδας 
26-28 ΑΜΙ / ΟΑΜΚΗ / ΑΟΤ 

 

ΘΕΜΑ 6ο : Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μπριτζ Φιλαδέλφειας  

Αποφασίστηκε να οριστεί Εκπρόσωπος στη ΓΣ της WBF κάποιος από τους 

μεταβαίνοντες να παίξουν ή να εργαστούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φιλαδέλφειας. 

 
ΘΕΜΑ 7ο : Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ομάδων Νέων 

Αναβλήθηκε να συζητηθεί σε επόμενο ΔΣ. 

ΘΕΜΑ 8ο : Διάδοση   

Η κα Πολίτου πρότεινε φέτος εκτός από το μοίρασμα φυλλαδίων από τους Ομίλους να 

οργανωθεί ένα γκρουπ από μπριτζέρ οι οποίοι θα ήθελαν να βγάλουν ένα μεροκάματο και να 

τοποθετήσουν στα κεντρικά μαγαζιά της Αθήνας αφίσες καθώς και να μοιράζουν φυλλάδια στο 

κέντρο σε κομβικά σημεία. 

 

ΘΕΜΑ 9ο : Συνέχεια μαθημάτων σε Πανεπιστήμια   

Αποφασίστηκε η συνέχεια των μαθημάτων στα Α.Ε.Ι. με τροποποίηση του 

προγράμματος μαθημάτων, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών. 

 
ΘΕΜΑ 10ο : Παραγγελία τραπουλών   

Εγκρίθηκε να γίνει η παραγγελία 5.000 τραπουλών σε τρία χρώματα, μαύρο, ανοικτό 

πράσινο και σκούρο ροζ και θα έχουν στην πλάτη το  νέο σχέδιο που παρουσίασε η κα 

Πολίτου. 

ΘΕΜΑ 11ο : Τουρκικό-Ελληνικό Φεστιβάλ Μπριτζ στη Σμύρνη   
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 Ο Πρόεδρος παρουσίασε στα μέλη του ΔΣ την προκήρυξη που του έστειλε η 

διοργανώτρια του τουρνουά της Σμύρνης κατά τις ημερομηνίες 24-26 Σεπτεμβρίου 2010, 

ζητώντας του να τεθεί υπό την  αιγίδα και της ΕΟΜ. 

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε να επικοινωνήσει ο Πρόεδρος με το 

Σωματείο της Σμύρνης και αν δεχτούν ορισμένες αλλαγές (τεχνικές λεπτομέρειες αγώνων 

ζευγών & ομάδων, ύψωση Ελληνικής σημαίας στο χώρο των αγώνων, αποδοχή τέλεσης 

επόμενου τουρνουά στην Ελλάδα, κ.α.), τότε να δοθεί η αιγίδα της ΕΟΜ και να αναρτηθεί 

ανακοίνωση στο Διαδίκτυο. 

ΘΕΜΑ 12ο : Πολιτική για αθλητές χωρίς ανανεωμένο Α.Δ.   

Αποφασίστηκε η συνέχιση της πολιτικής της χρέωσης με 5€ επιπλέον για συμμετοχή σε 

αγώνες Μπριτζ όσων αθλητών δεν έχουν ενήμερο Αγ. Δελτίο.   

ΘΕΜΑ 13ο : Αιτήματα Σωματείων 

Δεν εγκρίθηκε το αίτημα του ΑΟΤ για ένταξη του Βυζαντινού Πρωταθλήματος Μπριτζ 

στην 3η βαθμίδα. Ο κ. Γιαννάς πρότεινε να σταλεί επιστολή στον ΑΟΤ που να εξηγεί τους 

λόγους για τους οποίους πάρθηκε αυτή η απόφαση. 

ΘΕΜΑ 14ο : Διάφορα θέματα  

Εγκρίθηκε το ποσό των 100€ για τον γραφίστα που φιλοτέχνησε τα σχέδια στο  πίσω 

μέρος (πλάτες) των τραπουλών σε αρχεία Illustrator. 

         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 

    

       Τ. Φράγκος 

 

       Σ. Μπομπολάκης 


