
Πρακτικά συνεδρίασης αριθ. 08/14-5-2008

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
αριθ. 8/ της 14ης Μαΐου 2008

      
Την  Τετάρτη  14  Μαΐου  2008  και  ώρα  17.00  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 Αντιπρόεδρος Λ. Αναστασιάδου, η Γεν.

Γραμματέας  Α.  Καραμανλή,  η  Ταμίας  Ν.  Παπαδάκη  και  τα  μέλη  Σ.  Βαλσαμάς,  Κ.

Γιαννάς  και Α. Αθανασιάδης.

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών

Επικυρώθηκαν τα πρακτικά υπ’ αριθμ.6/30-3-08 και 7/24-4-08.

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου

Ο  Πρόεδρος  ενημέρωσε  τα  μέλη  του  ΔΣ  για  την  επικείμενη  επίσκεψη  του

Προέδρου  της  Παγκόσμιας  Ομοσπονδίας  Μπριτζ  κ.  Jose Damiani,  η  οποία  θα  

πραγματοποιηθεί  αρχές  Ιουνίου  στα  πλαίσια  της  εκδήλωσης  Sports Accord.  Οι  

ημερομηνίες  είναι 2-6/6/2008 και στα πλαίσια της παρουσίας  του στην  Αθήνα θα  

υπάρξει συνάντηση και θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο  Hilton,  

κατά την οποία θα παρουσιασθεί  το πρόγραμμα  για την  Ολυμπιάδα  Πνευματικών  

Αθλημάτων,  που  προγραμματίστηκε  για  τον  Οκτώβριο  2008  στο  Πεκίνο.  O κ.  

Damiani σημειώνεται  ότι  κατέχει  επίσης  την  Προεδρική  θέση  στο  International 

Mind Sports Association. 

Στη συνέχεια τα μέλη ενημερώθηκαν για τη συμμετοχή της ΕΟΜ στο συνέδριο

των ΟΤΑ, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο  Imperial, όπου ο Γεν. Γραμματέας

της  Ευρωπαϊκής  Ομοσπονδίας  Μπριτζ  κ.  Πάνος  Γεροντόπουλος  έκανε  μία  πολύ

όμορφη παρουσίαση για το Αγωνιστικό Μπριτζ, με σκοπό να πείσουμε όσο το δυνατό

περισσότερους  Δήμους  να  εντάξουν  στα  προγράμματά  τους  που  ξεκινάνε  το

φθινόπωρο μαθήματα μπριτζ, μέσω συνεργασίας με την ΕΟΜ. Το συνέδριο είχε θέμα

τον Αθλητισμό στους Δήμους, ήταν επίσης παρών ο Κώστας Γιαννάς και μοιράστηκε

στους συνέδρους διαφημιστικό υλικό για το Αγωνιστικό Μπριτζ.

Ενημέρωσε ακόμη τα μέλη του ΔΣ για την ομιλία του Υφυπουργού Αθλητισμού

στην  Επιτροπή  Μορφωτικών  Υποθέσεων  της  Βουλής,  όπου  συζητούσαν  το

Νομοσχέδιο  για το ντόπιγκ στον Αθλητισμό και την αναστολή  των ευεργετημάτων

των αθλητών με την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ. 

Τέλος,  ενημέρωσε  του  συμβούλους  για  την  επικοινωνία  του  με  τον  πρώην

μαθητή του Γιώργο Λέκο, ο οποίος κατοικεί εδώ και χρόνια στην Άρτα και προτίθεται
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να δημιουργήσει Όμιλο Μπριτζ. Έκανε τις απαραίτητες επαφές με το Δήμαρχο, έχει

τη  σύμφωνη  γνώμη  του  για  χρήση  αίθουσας  του  Δήμου  και  χρειάζεται  υλικό  και

δάσκαλο από την ΕΟΜ για την έναρξη των μαθημάτων.

ΘΕΜΑ 3ο: Επικύρωση αποφάσεων εκτελεστικής επιτροπής

Επικυρώνονται τα από 16 Απριλίου 2008 πρακτικά της εκτελεστικής επιτροπής

που είναι τα παρακάτω:

1. Μετάφραση ΔΙΚΑΜ

Μετά  από  εξέταση  των  υποβληθεισών  εγγράφων  προσφορών  από  τους

Ραφτοπούλου,  Κυριακίδη,  Μηλιτσόπουλο,  Καραγιαννόπουλο  και  Πλακίδα,

αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάθεση στον κ. Γ. Κυριακίδη, ο οποίος αναλαμβάνει

δωρεάν τη μετάφραση του κειμένου, με τη βοήθεια από τον υπάλληλο της ΕΟΜ

κ.  Δ.  Τόγια.  Μετά  την  ολοκλήρωση  της εργασίας  από το Γ.  Κυριακίδη,  ο  νέος

ΔΙΚΑΜ θα προωθηθεί στο διεθνή Διαιτητή κ. Δ. Μπάλλα για τελικό έλεγχο.

2. Αρχηγός Αποστολής Εθνικής Ομάδας Γυναικών

Εξετάστηκαν  οι  προφορικές  εκδηλώσεις  ενδιαφέροντος  από  τους  κ.κ.  Ε.

Χατζηδάκη, Ν. Παπαχατζή, Ι. Μηλιτσόπουλο και Δ. Διονυσόπουλο. Ο Πρόεδρος

ενημέρωσε για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τα μέλη της Επιτροπής

Εθνικών Ομάδων κ.κ. Καλιακμάνη, Ρούσσο, Κιαπέκο και Προκοπίου. Η πλειοψηφία

της Επιτροπής τάχτηκε υπέρ της υποψηφιότητας του Δημοσθένη Διονυσόπουλου,

πρόταση που υιοθέτησε ομόφωνα η Ε.Ε. Ο Πρόεδρος ανέλαβε όπως ενημερώσει

τηλεφωνικά  τον  προπονητή  της  Εθνικής  Γυναικών  Ι.  Μηλιτσόπουλο  και  το  Δ.

Διονυσόπουλο,  ώστε  να  ξεκινήσει  η  διαδικασία  παράλληλης  ενημέρωσης  –

παρακολούθησης των προπονήσεων από τον αρχηγό. Η συγκεκριμένη απόφαση

αφορά μόνο την αποστολή της Εθνικής Ομάδας στους πανευρωπαϊκούς αγώνες

στο  Pau της  Γαλλίας.  Για  την  Ολυμπιάδα  Πνευματικών  Αθλημάτων  στο  Πεκίνο

(εφόσον σταλεί η Εθνική) θα υπάρξει νεώτερη απόφαση.

3. Επιστολή Α. Αθανασιάδη για Games Festival
Το θέμα διαβιβάστηκε στη ΣΜΑΔ ώστε να επιληφθεί – αποφασίσει επί του

αιτήματος.

4. Μαθήματα προχωρημένων στον ΠΟΑΜ

Η  Ε.Ε.  αφού  εξέτασε  το  αίτημα  του  Πατραϊκού  Ομίλου  Αγωνιστικού  Μπριτζ,

ερχόμενη  σε τηλεφωνική  επικοινωνία  με τον  Πρόεδρο  κ. Θ. Παπαγεωργίου  και

αφού εξέτασε την πρόταση του κ. Λ. Ζώτου, αποφάσισε  να εγκρίνει ομόφωνα

την αποστολή του συγκεκριμένου δασκάλου στην Πάτρα. Η ΕΟΜ θα καλύψει την

αμοιβή του Λ. Ζώτου, η οποία ανέρχεται σε 200€ μικτά το διήμερο (με Απόδειξη
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Επαγγελματικής Δαπάνης), πλέον τα έξοδα μετάβασης – επιστροφής (βενζίνες +

διόδια: 40€ τη φορά). Τα μαθήματα θα διαρκέσουν 5-6 διήμερα (Παρασκευή και

Σάββατο), οι μαθητές θα είναι πλέον των 20 (θα σταλούν καταστάσεις από τον

Όμιλο της Πάτρας) και τα έξοδα διαμονής του δασκάλου θα καλυφθούν από τον

ΠΟΑΜ.

5. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων – Εθνική ομάδα Νέων 

Η  Επιτροπή  ομόφωνα  αποφάσισε  τη  μη  διεξαγωγή  του  Πανελληνίου

Πρωταθλήματος Νέων, λόγω μη ικανής συμμετοχής ζευγών (δήλωσαν 5 ζεύγη και

με  βάση  την  προκήρυξη  έπρεπε  να  είναι  κατ΄  ελάχιστον  8 ζεύγη).  Μετά  από

συζήτηση  αποφασίστηκε  να  σταλούν  στο  Games Festival στη  Χαλκιδική  τα  2

ζεύγη  με  το  μεγαλύτερο  άθροισμα  Δ.Δ.  (από  τα  ζευγάρια  που  δήλωσαν

συμμετοχή).  Αυτά  είναι  οι  Βρούστης  –  Κοντομήτρος  και  Αναστασάτος  –

Δαρκαδάκης. Μετά από πρόταση του Προέδρου του ΑΟΜ για κάλυψη των εξόδων

του 3ου ζευγαριού με βάση το Δ.Δ. αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει κράτηση 2

τρίκλινων δωματίων και την οικονομική διαφορά να την καλύψει ο ΑΟΜ.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων θα διεξαχθεί  7-9 Νοεμβρίου 2008.

Λόγω της μη διεξαγωγής του Πανελληνίου πρωταθλήματος Νέων και της ανάγκης

όπως συγκροτηθεί Εθνική ομάδα Νέων, αποτελούμενη από αθλητές κάτω των 28

ετών,  που  θα  εκπροσωπήσει  τη  χώρα  μας  στο  Παγκόσμιο  πρωτάθλημα

Πνευματικών  αθλημάτων  που  θα  γίνει  στη  γίνει  στην  Κίνα  από  3  έως  18

Οκτωβρίου  2008 το  Δ.  Σ.  αποφασίζει  ομόφωνα  όπως  τη  σύνθεση  της  εθνικής

αυτής  αποφασίσει  η  θεσμοθετημένη  επιτροπή  εκλεκτόρων,  όπως  προβλέπει  το

άρθρο 3,7 των Κανονι9σμών της ΕΟΜ. 

6. Αίτημα Δημήτρη Μπάλλα

Ο διαιτητής  Δημήτρης  Μπάλλας ζητά  να του  χορηγήσουμε  το εισιτήριο  για το

σεμινάριο που θα γίνει στο Τορίνο σχετικά με το νέο ΔΙΚΑΜ και προσφέρεται να

κάνει  ένα  Σαββατοκύριακο  δωρεάν  σεμινάριο  στους  διαιτητές  της  ΕΟΜ.  Η

πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.

ΘΕΜΑ 4ο: Εισήγηση Επιτροπής Διάδοσης κ.λ.π.

Εγκρίνεται  η  εισήγηση  που  είναι  η  παρακάτω  και  θα  ληφθεί  υπ’  όψη  στους

μελλοντικούς προγραμματισμούς της ΕΟΜ:

Στη συνάντηση της Παρασκευής 11/4 παραβρέθηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτές της

ΕΟΜ : Σ. Βιλιώτη, Β. Βιρβιδάκης, Γ. Κανελλόπουλος, Α. Καραμανλή, Μ. Κορώνη, Δ.
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Μπάλλας,  Σ.  Μπομπολάκης,  Μ.  Παπυράκη,  Τ.  Πουρναράς,  Ι.  Προκοπίου,  Χ.

Συρακοπούλου, Δ. Τόγιας.

Στη  συνάντηση  του  Σαββάτου  19/4  παραβρέθηκαν  οι  παρακάτω  εκπαιδευτές  της

ΕΟΜ  :  Σ.  Βιλιώτη,  Β.  Βιρβιδάκης,  Μ.  Βλαχάκη,  Α.  Καραμανλή,  Μ.  Κορώνη,  Σ.

Μπομπολάκης,  Μ. Παπυράκη, Ι. Προκοπίου, Χ. Συρακοπούλου. 

Στις  δύο  συναντήσεις  συζητήθηκαν  τα  προβλήματα  που  έχουν  εντοπισθεί  τα

τελευταία χρόνια στη διδασκαλία του μπριτζ και διατυπώθηκαν ορισμένες προτάσεις

– εισηγήσεις προς την ΕΟΜ (επιτροπή μαθημάτων και Δ.Σ.):

1. Αγώνες Μαθητών 1ου και 2ου Κύκλου

Α.  Συζητήθηκε  η  διοργάνωση,  προκαθορισμένων  και  σε  γνωστές  εκ  των

προτέρων ημερομηνίες, ημερίδων μια φορά το μήνα (ημέρα Κυριακή), σε

έναν ή δύο Ομίλους (Βορά και Νότο) κάθε φορά, πέραν, ή στη θέση, των

εκπαιδευτικών ημερίδων που συγκεντρώνουν 2 με 3 τραπέζια με το ζόρι

σε κάθε Όμιλο. Για τη φετινή χρονιά αυτό μπορεί να γίνει μόνο το Μάιο

(πέρα από το μαθητικό τουρνουά της Ανθοκομικής) και τον Ιούνιο (μετά

το Πανελλήνιο Μαθητικό). Πιο συγκεκριμένα για το μήνα Μάιο προτάθηκε

η Κυριακή 25 του μήνα με ώρα έναρξης 19:00 και χώρο διοργάνωσης της

ημερίδας τα εντευκτήρια του  ΑΟΜ και για το μήνα Ιούνιο η Κυριακή 22

του μήνα με ώρα έναρξης 19:30 και χώρο διοργάνωσης της ημερίδας τον

κήπο  του  ΟΠΑΦ.  Στι  ημερίδες  αυτές  προφανώς  είναι  ευπρόσδεκτοι  να

συμμετάσχουν  και  μαθητές  επαρχιακών  Ομίλων  εφόσον  οι  Όμιλοι

δηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους.

Β.  Καθιέρωση ταυτόχρονων ημερίδων 3-4 φορές την εβδομάδα (Δευτέρα έως

Πέμπτη)  σε  δύο  Ομίλους  (Βορά  και  Νότο)  κατά  τη  διάρκεια  της

καλοκαιρινής περιόδου με προετοιμασμένες διανομές για μαθητές ώστε να

μειωθούν  οι  διαρροές  στα  διάφορα  τουρνουά  1-5.  Στη  συγκέντρωση

υπήρχαν  εκπρόσωποι  αρκετών  διοργανωτών  σωματείων  και  έτσι

πιστοποιήθηκε  το ενδιαφέρον για συμμετοχή στις ταυτόχρονες  ημερίδες

του ΑΟΑΦ (και ΑΟΜ), του ΟΠΑΦ (και ΟΑΜ, ΛΕ, ΟΑΜΚΗ) της ΑΕΠΜΑ, του

ΟΑΜΠΕΙ ενώ θα πρέπει να ερωτηθούν ΣΑΕ, ΠΟΨ, ΑΟΤ και ΑΟΜΒ οι οποίοι

διοργανώνουν  επίσης  ημερίδες  την  καλοκαιρινή  περίοδο.  Και  πάλι  τα

επαρχιακά  σωματεία  μπορούν  να  συμμετάσχουν  στις  ταυτόχρονες

ημερίδες. Για να υπάρξει κίνητρο συμμετοχής των μαθητών στα μαθητικά

τουρνουά  θα  καθιερωθεί  εβδομαδιαία  βαθμολογία  (μορφή  Grand Prix)
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χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής στην τελευταία ημερίδα ώστε να μην

πριμοδοτείται κάποιος Όμιλος.

Γ.  Οι  παραπάνω  διοργανώσεις  προϋποθέτουν  την  προετοιμασία  πολλών

διανομών (ο αριθμός ανέρχεται σε περίπου 1200 – 1300 σε σετ των 18)

από έμπειρο  επαγγελματία  δάσκαλο.  Θα αναγράφεται  η αγορά σε όλες,

ενώ θα σχολιάζονται 4 διανομές ανά ημερίδα.  

2. Προετοιμασία  κάποιων  μαθημάτων  ή  φυλλαδίων  που  να  παρουσιάζουν

συμβάσεις, ως αναφορά, που χρησιμοποιούνται από πιο έμπειρους παίκτες και

κάποια  παρουσίαση  του  τι  εννοούν  όταν  λένε  ότι  παίζουν  πεντάφυλλα  οι

παλαιότεροι.

3. Ενίσχυση  του  3ου Κύκλου  με  κάποιες  κοινές  ημερίδες  ανά  τακτά  χρονικά

διαστήματα (οπωσδήποτε σε εορταστικά Χριστουγέννων και με το τέλος του

Γ’  Κύκλου  ή  ως  Πανελλήνιο  Γ’  Κύκλου  μαζί  με  Α’  και  Β’  Κύκλο)  και

προετοιμασία κάποιων φυλλαδίων της ΕΟΜ (εφημεριδάκια) όχι κατ’ ανάγκη σε

εβδομαδιαία βάση.

4. Ενημέρωση  σχετικά  με  την  αναδιαμόρφωση  της  Ολλανδικής  Μεθόδου  από

τους Ολλανδούς ώστε να γίνουν απαραίτητες τροποποιήσεις της μεθόδου μας.

5. Χρήση του Internet στα μαθήματα.

Α.  Να  γίνει  οργανωμένη  προσπάθεια  ώστε  οι  Έλληνες  μαθητές  να  παίζουν

μεταξύ  τους  στο  πιο  διαδεδομένο  site του  BBO.  Ανάθεση  σε

επαγγελματική  βάση  σε  εκπαιδευτές  να  παρακολουθούν  και  να

συνδράμουν την προσπάθεια αυτή με βάρδιες επ’ αμοιβή.

Β.  Προσέλκυση  Ελλήνων  παικτών  του  BBO στους  Ομίλους  και  στην

εκπαιδευτική διαδικασία της ΕΟΜ.

6.  Παρακολούθηση  της πορείας των μαθητών των τελευταίων  ετών ώστε να

εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την παραμονή τους στο χώρο και με τη

συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις της ΕΟΜ και των Ομίλων.

7. Ενοποίηση αποτελεσμάτων μαθημάτων και τουρνουά.

8. Μετάφραση επιπλέον κύκλων της μεθόδου.

9. Σχολεία και μπριτζ. Προετοιμασία κατάλληλης μεθόδου (πχ  minibridge) ώστε

να γίνει ελκυστικότερο το παιχνίδι στους μικρούς μαθητές.

10. Πιθανή προσθήκη ορισμένων μαθημάτων στον 3ο Κύκλο (πχ κοντρ νέγκατιβ,

transfer,  weak). Διερεύνηση πιθανού διαχωρισμού  σε αυτήν την περίπτωση

σε δύο κύκλους (εφόσον υπερβεί η ύλη τα 20 μαθήματα).

ΘΕΜΑ 5ο : Αιτήματα Σωματείων
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Το  αίτημα  του  ΟΑΜΛ  για  παραχώρηση  της  ντουμπλικαδιέρας  για  την

προετοιμασία των διανομών του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Κεντρικής .Ελλάδας,

η διάθεση  υλικού  αγώνων εγκρίνεται  και εγκρίνεται  η καταβολή  κόστους  επάθλων

μέχρι του ποσού των 500 €.

Το  αίτημα  του  ΟΑΜΚ  για  μαθήματα-σεμινάρια  από  τον  κ.  Βασ.  Βιρβιδάκη

εγκρίνεται και ανατίθεται στη Γεν. Γραμματέα να διαπραγματευτεί το κόστος με τον

κ. Β. Βιρβιδάκη και το είδος των σεμιναρίων. Ώστε να ληφθεί οριστική απόφαση στο

επόμενο συμβούλιο.

Μετά  από  αίτημα  του  ΟΑΜΠΕΙ  παραχωρήθηκε  η  αίθουσα  του  ΟΛΠ  για  την

διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαθητών 2008. 

Το αίτημα του ΑΜΙ θα απαντηθεί, όταν έχουμε σχετική πληροφόρηση από την

Γραμματεία σχετικά με την καταβολή των οδοιπορικών 2006.

ΘΕΜΑ 6ο: Προμήθεια υλικού από το εξωτερικό

Εγκρίνεται  παραγγελία  στο  εξωτερικό  για  την  προμήθεια  υλικού  από  τον

Jannersten συνολικού  ποσού  4.142,63  €,  όπως  αυτό  αναλύεται  στην  σχετική

παραγγελία.

ΘΕΜΑ 7ο: Τόπος τέλεσης Π.Π.Μ.Ζ 

Το  πρωτάθλημα  Π.Π.Μ.Ζ,  ορίζεται  να  διενεργηθεί  στους  ομίλους:  AOM  το

ΟΠΕΝ, OAM-ΛΕ το1-9 και ΟΑΜΚΗ το 1-6.

ΘΕΜΑ 8ο:Επικυρώσεις κονδυλίων εξόδων

Εγκρίνεται η καταβολή 3.553 € στην Χατζηδάκης Εμμ. και Στυλ.Ο.Ε. για 1700

αντίτυπα  επετηρίδων.  Σημειώνεται ότι η τιμή  μονάδας  ανά αντίτυπο  είναι η ίδια  η

περσινή  και  η διαφορά  τιμής  προκύπτει  αφενός  από τα  περισσότερα  αντίτυπα  και

αφετέρου από την αύξηση των σελίδων.

Εγκρίνεται το ποσό των 456,96 € που αφορά την δημοσίευση του απολογισμού

2008 μετά του αγγελιόσημου.

Εγκρίνεται το ποσό των 3.044,34 € που αφορά την μετάβαση και παραμονή της

Εθνικής ομάδας ΟΠΕΝ στη Ρώμη για τις ανάγκες της προπονήσεως της.

Εγκρίνεται το σύνολο των εξόδων των Εθνικών μας Ομάδων για την μετάβαση,

παραμονή  και  τροφεία  στο  Pau της  Γαλλίας  στα  πλαίσια  του  Πανευρωπαϊκού

Πρωταθλήματος  όπως  και  τα  δικαιώματα  συμμετοχής  συνολικού  ποσού  31.500 €,

όπως αναλύονται στον σχετικό προϋπολογισμό εξόδων.
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ΘΕΜΑ 9ο: Επιτροπή Διάδοσης

Ορίζεται η κ. Μ. Πανουτσακοπούλου μέλος της Επιτροπής Διάδοσης της ΕΟΜ.

ΘΕΜΑ 10ο: Δημοσίευση αποτελεσμάτων

Ζητήθηκε  από  πολλούς  αθλητές  τα  αποτελέσματα  των  αγώνων  να  είναι  την

επομένη  στο  Internet. Ο λόγος  που  δεν  μπαίνουν  είναι διότι  πρέπει  να ελεγχθούν

πρώτα,  γιατί  γίνονται  πολλά  λάθη.  Αυτό  που  μπορεί  να  γίνει,  αν  το  επιτρέπει  το

πρόγραμμα είναι να αναρτώνται σε ιδιαίτερη σελίδα, όπου θα τονίζεται ότι δεν είναι

οριστικά αποτελέσματα.

ΘΕΜΑ 11ο: Μετάφραση ΔΙΚΑΜ

Επειδή ο ορισθείς για την μετάφραση του ΔΙΚΑΜ Γ. Κυριακίδης δήλωσε κώλυμα

για  την  εκτέλεση  του  έργου,  από  τις  προσφορές  επιλέγεται  αυτή  της  Νανάς

Ραφτοπούλου. 

ΘΕΜΑ 12ο: Γ. Σ. της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ

Η Ε.Ο.Μ. ευχαριστεί την κ. Άννα Καραμανλή που μεταβαίνει στη Γαλλία, σαν

εκπρόσωπος  της  Ε.Ο.Μ.  προκειμένου  να  μας  εκπροσωπήσει  στη  Γ.Σ.  της

Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ, και σαν αρχηγός της Ελληνικής αποστολής με

προσωπικά της έξοδα, χωρίς καμία επιβάρυνση της Ε.Ο.Μ. 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη    Η Γεν. Γραμματέας

                     

Ιωάννης Κούμενος   Λ. Αναστασιάδου         Άννα Καραμανλή

                                            Ν. Παπαδάκη

      Σ. Βαλσαμάς

  Κ. Γιαννάς

  Α. Αθανασιάδης
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