
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

αριθ. 11/ της 6 Οκτωβρίου 2010 

Την Τετάρτη  6 Οκτωβρίου  2010 και ώρα 16:30 μετά από πρόσκληση του  Προέδρου, Τ. 

Φράγκου, το Δ.Σ. της ΕΟΜ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΟΜ, οδός 

Φειδιππίδου 30, Αθήνα. 

Παρόντες: ο Πρόεδρος Τ. Φράγκος, η Γεν. Γραμματέας Α. Πολίτου και ο αντιπρόεδρος  Σ. 

Μπομπολάκης.  

Παρών επίσης ο διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 

Επικυρώθηκαν τα πρακτικά των συνεδριάσεων 19/9 και 30/9 2010. Εκκρεμεί η επικύρωση των 
πρακτικών της 15/9 λόγω καθυστέρησης υπογραφής των κ Γιαννά, Καραμανλή και Αθανασιάδη. 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου 

Με αφορμή τον θάνατο συναθλητών μας ο Πρόεδρος πρότεινε στο μέλλον η ΕΟΜ για όλους 
τους αθλητές που αποβιώνουν να: παρίσταται με εκπρόσωπό της στην κηδεία, να στέλνει 
τηλεγράφημα ή στεφάνι, να κάνει δημοσίευση στο περιοδικό και στην ιστοσελίδα και να στέλνει 
ανακοίνωση στους ομίλους, οι οποίοι με τη σειρά τους να το ανακοινώνουν κατά τη διάρκεια 
των τουρνουά. 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε με αφορμή τη μεγάλη συμμετοχή αθλητών του Μπριτζ στις 
Δημοτικές και Νομαρχιακές Εκλογές, να παραχωρηθεί χώρος στην ιστοσελίδα, όπου να 
αναφέρονται οι υποψήφιοι. 
 

Επίσης προτάθηκε από τον κ Φράγκο να δημιουργηθεί βάση δεδομένων στην ιστοσελίδα, όπου 
να μπορούν οι συναθλητές μας επαγγελματίες, να αναρτούν την επαγγελματική τους ιδιότητα. 
 

Σχετικά με τις αναθέσεις αγώνων στους ομίλους και τη διεύθυνση αγώνων σε διαιτητές, να 
θεσπισθούν στο μέλλον διαφορετικά αντικειμενικά κριτήρια. Το επόμενο ΔΣ να ασχοληθεί 
σοβαρά με το θέμα αυτό. 
 

Να τιμούνται για την προσφορά τους στο μπριτζ αθλητές ή παράγοντες σε ειδική εκδήλωση με 
κριτήρια που θα θεσπισθούν στο μέλλον. 
 

Με τις προτάσεις του Προέδρου συμφώνησαν τα υπόλοιπα μέλη. 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Προϋπολογισμός 2011 – Γεν. Συνέλευση 

Εγκρίθηκαν   Προϋπολογισμός του 2011 καθώς και ο οικονομικός απολογισμός του 2010. Η 
έκθεση πεπραγμένων θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα..  



 

ΘΕΜΑ 4ο: Έκθεση πεπραγμένων 1/1/2010 και ΘΕΜΑ 5ο Απολογισμός 1/1/2010-30/9/2010  

Στη συζήτηση διαβάστηκε ο απολογισμός που υποβλήθηκε από τον τ. Πρόεδρο Ι. Κούμενο και 
αποφασίστηκε να κρατηθεί  το τμήμα αυτό, να συμπληρωθεί από το ΔΣ  εντός των ημερών και 
να δημοσιευθεί ενιαίο κείμενο.  

ΘΕΜΑ 6ο :  Διασυλλογικό Πρωτάθλημα  

Σχετικά με το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα ο Πρόεδρος αποφασίστηκε να γίνει μέριμνα για 
μεταφορά των αθλητών από το κέντρο στο Στάδιο των Άνω Λιοσίων και να ενημερωθούν οι 
αθλητές για ξενοδοχεία που κάνουν προσφορές μετά από προσωπικές προσπάθειες του 
Προέδρου Τ. Φράγκου. 

ΘΕΜΑ 7ο : Πανεπιστημιακά Μαθήματα 

Η κ Πολίτου ενημέρωσε για την προσπάθεια που ξεκινάει στο Πανεπιστήμιο Πάτρας. Έχει 

αναλάβει ο κ Τσέβης τα μαθήματα και έχει παραλάβει διαφημιστικό υλικό. Χρειάζεται υλικό 

(τσόχες, τράπουλες, θήκες, βιβλία κλπ) καθώς και την αγορά 10 πτυσσόμενων τραπεζιών. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η αμοιβή του δασκάλου στις ίδιες τιμές με πέρισι (1000ο€ για τη σειρά των 

12 μαθημάτων για κάθε γκρουπ άνω των 12 ατόμων), η αποστολή υλικού και τα έξοδα αγοράς 

των τραπεζιών μέχρι 400€. 

Στο Πολυτεχνείο και στην Πάντειο προτάθηκε να αναλάβει συνολικά τα μαθήματα και την 

επικοινωνία με τους φοιτητές η κ Γεωργία Μήτση, επίσης με την ίδια αμοιβή. Η κ Μήτση θα 

παραλάβει από την ΕΟΜ τον προτζέκτορα, και όλο το υλικό που ετοιμάστηκε πέρσι. Εγκρίθηκε 

ομόφωνα από το ΔΣ. Επίσης αποφασίστηκε πως σε περίπτωση μη δημιουργίας τμημάτων θα 

υπάρξει αποζημίωση της δασκάλας.  

Σε περίπτωση που φοιτητές προσέλθουν σε ομίλους για μαθήματα (όπου δεν υπάρχουν τμήματα 

στα Πανεπιστήμιά τους, η σε ομίλους της Αττικής που τους εξυπηρετούν), θα ισχύσουν τα 

δωρεάν μαθήματα του πρώτου κύκλου  (με επιδότηση της ΕΟΜ) εφόσον είναι πάνω από 

τέσσερα άτομα, έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου τους και 

προσκομίσουν σχετική βεβαίωση. Κάθε άλλη περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά.  

 

ΘΕΜΑ 8ο : Διάφορα Θέματα 

− Εγκρίθηκε η καταβολή του ποσού των 300€ σε νέους που θα κολλήσουν αφίσες και θα 
μοιράσουν φυλλάδια στα Πανεπιστήμια και στα καταστήματα του κέντρου (Ψυρρή, 
Θησείο, Μοναστηράκι, Εξάρχεια) 



− Εγκρίθηκε η παράταση της χορηγίας στο Ράδιο9 για την εκπομπή του Μπ. 
Παπαναγιώτου (με σποτς) και της Μ Αραμπατζή για δύο Σαββατοκύριακα έναντι 1000€ 
επί πλέον. 

− Εγκρίθηκε η καταβολή του ποσού των 600 ευρώ στον Ιωάννη Βούτο, καλλιτεχνικό 
συνεργάτης του σχεδιασμού της καμπάνιας διάδοσης, για παραγωγή της νέας 
διαφημιστικής αφίσας της ΕΟΜ.  

− Αποφασίστηκε να δοθεί στον κ Μάνο Χατζηδάκη κατόπιν σχετικού αιτήματός του, 
απόσπασμα γραπτής επίσημης  απομαγνητοφώνησης των σημείων που τον αφορούν. 

− Κατόπιν σχετικού εγγράφου του υπό ίδρυση Σωματείου «Δροσουλίτες», με εντευκτήρια 
στην οδό Πολυτεχνείου 105 στο Κρυονέρι, αποφασίζεται ομόφωνα όπως δοθεί 
προσωρινά άδεια  για τη διενέργεια στα εντευκτήριά του  μαθημάτων και αγώνων 5ης και 
6ης βαθμίδας, ως παράρτημα του Αθλητικού Ομίλου Ταταύλα, εφόσον υποβληθεί και 
έγγραφη αίτηση από το τελευταίο.  

− Αποφασίζεται ομόφωνα, μετά και από σχετική επιστολή του σωματείου «ΣΑΜΟΣ», 
όπως μη καταβάλλονται στο εξής τα δικαιώματα ΕΟΜ για τα Περιφερειακά 
πρωταθλήματα, διάταξη που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Τα δικαιώματα που τυχόν 
καταβλήθηκαν για τα Περιφερειακά πρωταθλήματα Δυτικής και Κεντρικής Ελλάδος θα 
συμψηφιστούν με τυχόν οφειλές των Σωματείων – διοργανωτών. Η απόφαση αυτή θα 
τεθεί για συζήτηση στην Γενική Συνέλευση της 23/10/2010.  

 

Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη         H Γεν. Γραμματέας 

 

       Τάσος Φράγκος                  Σ. Μπομπολάκης                      Αγγελική Πολίτου  

 
 


