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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  αριθ. 10/ της 24ης Οκτωβρίου 2009 

      Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 9:45 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. 9/7-10-2009. 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία των επαφών με τους Δήμους της 

χώρας, με σκοπό τη διεξαγωγή μαθημάτων αρχαρίων. Ο Α. Τριχόπουλος έχει ήδη επισκεφθεί 

τους Δήμους Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης και πρόκειται να προγραμματίσει ταξίδι στη 

Δυτική Μακεδονία. Ο Λ. Καραγιαννόπουλος θα επισκεφθεί Ηγουμενίτσα – Πρέβεζα, ο Γ. 

Δημητρακόπουλος θα ταξιδέψει σε Τρίκαλα – Καρδίτσα. Ο Δ. Μπάλλας θα επισκεφθεί Θήβα, 

Λαμία, Λειβαδιά, Άμφισσα και Ιτέα, ο Θ. Παπαγεωργίου έχει ήδη επισκεφθεί Αγρίνιο – 

Ναύπακτο και προγραμματίζει Μεσολόγγι – Πύργο. Ο Α. Φράγκος ανέλαβε να επισκεφθεί 

κάποιες πόλεις και συμφωνήθηκε να συναντηθεί με τους υπευθύνους των Δήμων Τρίπολης, 

Άργους και Ναυπλίου. Ο Πρόεδρος είπε ότι θα έχει συνάντηση με τους Δήμους Λουτρακίου και 

Κορίνθου. Τέλος προχωράει η δημιουργία ομίλων στην Έδεσσα και την Άρτα. 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής 

Εγκρίθηκε η πρόσληψη του κ. Ν. Σταματίου και της κας Ε. Μαντζαβίνου μετά από 

συνέντευξη όλων των αιτούντων, για τις 2 θέσεις υποδοχής νέων μαθητών.  

ΘΕΜΑ 4ο:  Σεμινάρια Γυναικών 

Μετά από εισήγηση του κ. Γιαννά αποφασίστηκε ομόφωνα η πραγματοποίηση 

σεμιναρίων γυναικών σύμφωνα με την προκήρυξη. Στον ΑΟΜΒ από τον οποίον υποβλήθηκε 

αίτηση με 32 συμμετοχές γυναικών, θα γίνει επανάληψη των  μαθημάτων του Α’ κύκλου. Ο Β’ 

κύκλος θα πραγματοποιηθεί στον ΟΑΜ-ΛΕ. Η επιλογή του συγκεκριμένου ομίλου έγινε μετά 

από κλήρωση των 3 υποψηφίων ομίλων που ήταν: ΟΑΜ-ΛΕ – ΑΟΜ – ΟΑΜΚΗ. Οι επόμενοι 

κύκλοι θα πραγματοποιηθούν με σειρά προτεραιότητας ΑΟΜ – ΟΑΜΚΗ. Οι συμμετέχουσες στα 
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σεμινάρια θα καταβάλουν, στην αρχή του κύκλου, ένα μικρό ποσό ανάλογα με το συνολικό 

αριθμό των αθλητριών που θα συμμετάσχουν, ενώ στον αγώνα που θα ακολουθεί θα 

καταβάλλουν τα δικαιώματα συμμετοχής τους προς στο Σωματείο. 

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από τον κ. Λ. Ζώτο πού ήταν και ο μοναδικός που 

υπέβαλε αίτηση ενδιαφέροντος μετά από τη σχετική ανακοίνωση. 

ΘΕΜΑ 5ο : Βαλκανικοί αγώνες 2009 

Μετά από εισήγηση του κ. Αθανασιάδη, αποφασίστηκε να εκπροσωπήσει τη χώρα μας 

στους Βαλκανικούς αγώνες 2009, η νικήτρια ομάδα Όπεν των Διασυλλογικών αγώνων. Σε 

περίπτωση που η νικήτρια των Διασυλλογικών δεν δεχθεί να συμμετάσχει θα στείλουμε στη 

Βαλκανιάδα την ομάδα που έκανε γραπτή αίτηση συμμετοχής (525/16-10-2009), πλαισιωμένη 

από τους Π. Αγγελόπουλο – Γ. Οικονομόπουλο, μια και ο τελευταίος έχει κάνει όλες τις επαφές 

με τους οργανωτές των αγώνων. 

ΘΕΜΑ 6ο : Δικαιώματα συμμετοχής σε Περιφερειακά και Φεστιβάλ Μπριτζ  

Αναβλήθηκε το παρόν θέμα προκειμένου να συζητηθεί σε επόμενο Δ.Σ. 

 
  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 


