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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  αριθ. 1/ της 11ης Ιανουαρίου 2010 

      Την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 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, η Γεν. Γραμματέας Α. Καραμανλή, ο Ταμίας Α. 

Αθανασιάδης και τα μέλη Α. Πολίτου, Μ. Πανουτσακοπούλου και Τ. Φράγκος. 

Απών: Ο Αντιπρόεδρος Κ. Γιαννάς 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 

Επικυρώθηκαν τα πρακτικά υπ’ αριθ. 12/02-12-2009. 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για τη συνάντηση που είχε με τον κ. Καπράλο, ο 

οποίος προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει.  

Στη συνέχεια ενημέρωσε το Δ.Σ. για τις προσπάθειες που έχει κάνει προκειμένου να 

γίνει μια συνάντηση με τον Γεν. Γραμματέα Αθλητισμού κ. Π. Μπιτσαξή. 

Έχει έρθει απάντηση στην επιστολή που είχαμε απευθύνει στη ΓΓΑ και αφορά στην 

ανάληψη της διοργάνωσης των Πανευρωπαϊκών του 2012. Η ΓΓΑ ζητάει κάποια δικαιολογητικά 

τα οποία θα υποβάλουμε. 

Πρόκειται να αρχίσουν μαθήματα Μπριτζ στην Αλεξανδρούπολη. Τηλεφώνησε ο κ. 

Θεοδώρου από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και γίνεται προσπάθεια να αρχίσουν σε συνεργασία 

με την Κομοτηνή και προτείνεται για δασκάλα η κ. Γιάννα Πολυχρονάκου από την 

Θεσσαλονίκη. 

Ο κ. Κάντζος εκδήλωσε την επιθυμία να προσφέρει στην Ομοσπονδία ένα ημιυπόγειο, 

ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην περιοχή του Ν. Κόσμου και έχει αντικειμενική αξία 

75.000€ περίπου και εμπορική 100.000€. Αν το κάνει δωρεά ο φόρος είναι πολύ υψηλός. Το 

πιο συμφέρον για μας μάλλον είναι να γίνει μεταβίβαση, δηλαδή αγορά με έξοδα περίπου 

10.000€.  

ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση Επιτροπής Νέων  

Έγινε ομόφωνα δεκτή η εισήγηση της Επιτροπής Νέων 37/11/1/2010 και αποφασίστηκε 

να αρχίσουν άμεσα οι προπονήσεις των Νέων (μέχρι 25 ετών). 

Υπεύθυνος προπονήσεων ορίζεται ο κ. Ι. Μηλιτσόπουλος. 
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Εξουσιοδοτήθηκαν η κα Πανουτσακοπούλου και ο κ. Φράγκος να βοηθήσουν στο 

συντονισμό των προπονήσεων. 

ΘΕΜΑ 4ο:  Ταυτόχρονα 

Η κα Πανουτσακοπούλου ενημέρωσε το Δ.Σ. για την πρόταση/προσφορά για τη 

δημιουργία ιστοσελίδας της ΕΟΜ για τα ταυτόχρονα τουρνουά (ΕΟΜ/38/11-1-2010). 

Οι αθλητές Ευθ. Μπίκα, Αθ. Δαρκαδάκης και Ευαγ. Φωτόπουλος, σε συνεργασία, 

προσφέρουν δωρεάν στην Ομοσπονδία, την κατασκευή ιστοσελίδας για τη διαχείριση και 

παρουσίαση των ταυτόχρονων τουρνουά, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 

τον πηγαίο κώδικα του υπάρχοντος προγράμματος υπολογισμού αποτελεσμάτων για άμεση 

ολοκλήρωση του έργου. 

Μετά από συζήτηση, με την παρουσία του υπαλλήλου της ΕΟΜ Τ. Πουρναρά 

αναφορικά με το τεχνικό μέρος του θέματος, αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει δεκτή η 

πρόταση των αθλητών μας, στους οποίους, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η κατασκευή του 

προγράμματος, θα απευθύνουμε επιστολή με τις ευχαριστίες του Δ.Σ.. Θα πρέπει να έρθουν 

άμεσα σε επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο της ΕΟΜ κ. Τάκη Πουρναρά, από τον οποίο θα 

πάρουν τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία για την υλοποίηση της εργασίας. Στη συνέχεια το Δ.Σ. 

της ΕΟΜ θα πρέπει να οριοθετήσει τις λεπτομέρειες λειτουργίας του εγχειρήματος ορίζοντας το 

διαχειριστή και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του. 

Η κα Πολίτου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την άρνηση του υπαλλήλου της ΕΟΜ 

κ. Τάκη Πουρναρά να πραγματοποιήσει μια εργασία που θεωρεί ότι είναι στις υποχρεώσεις του.  

ΘΕΜΑ 5ο : Πανεπιστημιακά μαθήματα 

Η κα Πολίτου ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι, κατά την περίοδο των διακοπών στα 

πανεπιστήμια, έγινε μια συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Αθηναϊκού Ομίλου με συμμετοχή 

14 ατόμων. Πρότεινε επίσης να αρχίσει μια καινούργια προσπάθεια διάδοσης στα πανεπιστήμια 

ώστε να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές. 

ΘΕΜΑ 6ο : Αγώνες επιλογής Εθνικών ομάδων  

Για τους αγώνες επιλογής Εθνικών ομάδων ο κ. Αθανασιάδης πρότεινε: 

1.- Να μεταδοθούν από το ΒΒΟ με φροντίδα της Ομοσπονδίας 

2.- Στα άτομα που θα συμμετέχουν και προέρχονται από την Περιφέρεια να δοθούν για 

την Α’ φάση οδοιπορικά 200€/άτομο, στους προερχόμενους από Θεσσαλονίκη και 100€/άτομο 

στους προερχόμενους από Πάτρα. 

Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή. 
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ΘΕΜΑ 7ο : Εθνική ομάδα Seniors 

Εγκρίθηκε η ανακοίνωση 77/09 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Εθνική ομάδα 

Seniors 2010. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 77/2009 
 

ΘΕΜΑ: Εθνική ομάδα Seniors 2010 
 

Ενόψει των Πανευρωπαϊκών αγώνων ομάδων Seniors 2010 και των τυχόν άλλων 

διεθνών υποχρεώσεων η εκτελεστική επιτροπή του Δ.Σ. της ΕΟΜ εξετάζει την πιθανότητα 

συγκρότησης αποστολής εθνικής ομάδας Seniors και για το λόγο αυτό αποφάσισε τα εξής: 

 

1. Έως την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010, ώρα 17:00, θα πρέπει να υποβληθεί εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από τους αθλητές (ανά ζεύγη) της κατηγορίας Seniors με σκοπό τη 

συμμετοχή τους στην αντίστοιχη Εθνική ομάδα. Υπενθυμίζεται ότι στην κατηγορία 

αυτή ανήκουν οι αθλητές και αθλήτριες που έχουν γεννηθεί την 31/12/1950 ή 

νωρίτερα.  

2. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να γίνει εγγράφως, με email 

(secretariat@hellasbridge.org), fax (στο 210 7490403) ή επιστολή στα γραφεία της 

ΕΟΜ, Φειδιππίδου 30 115 27 Αθήνα.   

3. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική. Τα ζεύγη που τελικά θα επιλεγούν 

θα κληθούν να υπογράψουν έντυπο δήλωσης συμμετοχής στην Εθνική ομάδα. 

4. Η ΕΟΜ θα καλύψει μέρος των εξόδων της Εθνικής ομάδας Seniors για την συμμετοχή 

της στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες ομάδων, που θα γίνουν στην  Οστάνδη του 

Βελγίου, από 25 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2010. Το ακριβές ποσό θα οριστεί με νεότερη 

ανακοίνωση.  

5. Το ΔΣ της ΕΟΜ διατηρεί το δικαίωμα να μη διεξαγάγει αγώνες επιλογής. Δύναται να 

ορίσει ως κριτήριο επιλογής συγκεκριμένο πρωτάθλημα ή πρωταθλήματα ή να ορίσει  

Επιτροπή Εκλεκτόρων η οποία θα αποφασίσει τη σύνθεση της Εθνικής Seniors.  

6. Τα ζεύγη που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την Εθνική Seniors, θα πρέπει να λάβουν 

μέρος υποχρεωτικά και με τη σύνθεση ζεύγους που θα δηλώσουν στα Πανελλήνια 

Πρωταθλήματα έτους 2010 μέχρι να γίνει η επιλογή της ομάδας.   

7. Ομοίως τα ζεύγη που θα επιλεγούν θα πρέπει να λάβουν μέρος υποχρεωτικά και με τη 

σύνθεση ζεύγους που θα δηλώσουν ή ομάδας που θα επιλεγεί στα εναπομείναντα 

Πανελλήνια Πρωταθλήματα έτους 2010 μέχρι τους Πανευρωπαϊκούς αγώνες 2010.  

8. Προπονητής και αρχηγός για την Εθνική Ομάδα Seniors θα οριστούν σε επόμενη 

συνεδρίαση της Επιτροπής και αφού έχει επιλεγεί η Εθνική ομάδα. 
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9. Κατά τα άλλα ισχύει αναλογικά ο κανονισμός 3.7 της ΕΟΜ «Εθνικές Ομάδες».  

ΘΕΜΑ 8ο : Επιτροπές – Παρατηρητές αγώνων   

Το θέμα αναβλήθηκε να συζητηθεί στο επόμενο Δ.Σ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο : Αιτήματα Σωματείων  

Σχετικά με το αίτημα του ΑΣΑΕ για το ταυτόχρονο της Τρίτης 12-1-2010, μετά από 

διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, να γίνει κανονικά τακτική ημερίδα 

ταυτόχρονου. 

Εγκρίθηκε το αίτημα του ΑΟΑΦ για τη διεξαγωγή εορταστικού τριημέρου σε 

συνεργασία με τον ΑΟΜ στις ημερομηνίας 2-4 Ιουλίου 2010. 

Εγκρίθηκε το αίτημα του Α.Σ.Ν.Β. για τη διεξαγωγή τριημέρου Grand-Prix στις 

ημερομηνίες 13, 16-17/7/2010. 

ΘΕΜΑ 10ο : Τήρηση πρακτικών Δ.Σ.  

Η κα Καραμανλή ενημέρωσε το Δ.Σ. για το ΕΟΜ/Ε14/28-7-2005 έγγραφο που αφορά 

τον τρόπο τήρησης πρακτικών ώστε να μελετηθεί και στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. να 

συζητηθεί το θέμα. 

ΘΕΜΑ 11ο : Διάφορα θέματα 

           1.- Ο κ. Ι. Προκοπίου παρευρέθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά από πρόσκληση που 

είχε δεχτεί με την επιστολή ΕΟΜ/7/7-1-2010 προκειμένου να συζητηθούν οι επιστολές του,  

661/21-12-2009 και 664/24-12-2009 που αφορούν στις Εθνικές Ομάδες. 

Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες επεξηγήσεις για όσα αναφέρονται στις σχετικές 

επιστολές του το Δ.Σ. ευχαρίστησε τον κ. Προκοπίου και τον διαβεβαίωσε ότι όσες 

εποικοδομητικές προτάσεις περιέχονται σε αυτές θα ληφθούν υπ’ όψη στο μέλλον. 

2.- Ορίσθηκε, ομόφωνα, η 5μελής Επιτροπή Μετεγγραφών – Αποδεσμεύσεων 

αποτελούμενη από τις: 

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

Πανουτσακοπούλου. 

3.- Αποφασίστηκε να σταλεί σε όλα τα Σωματεία η παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με 

εκδήλωση ενδιαφέροντος για προπονητές Εθνικών ομάδων: 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 05/2010 
 

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για θέση προπονητών εθνικής ομάδας Όπεν 

και εθνικής ομάδας Γυναικών  

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αναλάβουν τις προπονήσεις είτε της Εθνικής 

ομάδας Όπεν είτε της εθνικής ομάδας Γυναικών  καλούνται να υποβάλουν εγγράφως, έως την 

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010, ώρα 16:00 την υποψηφιότητά τους η οποία θα συνοδεύεται 

από αναλυτική κατάσταση του προγράμματος προπόνησης και των οικονομικών τους 

απαιτήσεων που θα αφορά: 

Α) Ώρες προπόνησης (εβδομαδιαίως) με φυσική παρουσία στα εντευκτήρια κάποιου 

Ομίλου που θα επιλεγεί 

Β) Ενδεχομένως ώρες προπόνησης (εβδομαδιαίως) στο διαδίκτυο 

Το Δ.Σ. της ΕΟΜ δεν δεσμεύεται να επιλέξει την πλέον οικονομική προσφορά από όσες 

υποβληθούν.  

4.- Εγκρίνεται η ανακήρυξη των Διαιτητών σύμφωνα με την ανακοίνωση 34/29-7-2009: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αριθ. 34 
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Κατόπιν προφορικών και γραπτών εξετάσεων που έγιναν στις  29 και 30 Μαΐου 2009, από 

τριμελή ειδική επιτροπή αποτελούμενη από τους Εθνικούς διαιτητές Δ. Μπάλλα, Στ. 

Ακριτίδη και Α. Ρακά οι παρακάτω συμμετέχοντες προάγονται και ανακηρύσσονται σε: 

Α) Πτυχιούχους Διευθυντές αγώνων: 

1. Σαράτσης Φίλιππος 

2. Παπανικολάου Αθανάσιος 

3. Μεσθενέας Γεώργιος 

4. Οργαντζίδης Ιωάννης 

5. Παπυράκη Μαρία 

6. Κουκουβού Γεωργία 

7. Πεζανάκης Νικόλαος 

8. Καραμπλιάς Ελευθέριος 

9. Παπακωνσταντίνου Λίλα 

Β) Επίσημους Διευθυντές αγώνων: 

1. Προκοπίου Ιωάννης 
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2. Θεοδώρου Δημήτριος 

Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις θελήσει, μπορεί να δει την αναλυτική 

βαθμολογία και το γραπτό του, κατόπιν επικοινωνίας με τα γραφεία της ΕΟΜ.  

5.- Εγκρίνεται ομόφωνα η εγγραφή του Αμβρακικού Ομίλου Μπριτζ στη δύναμη των 

Σωματείων της ΕΟΜ 

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η Συνεδρίαση. 

      

Ο Πρόεδρος             Τα Μέλη               Γεν. Γραμματέας 
             

     Ιωάννης Κούμενος    Α. Αθανασιάδης           Άννα Καραμανλή-Λυδάκη  

                                                                  

  Α. Πολίτου                      

                                 

             Μ. Πανουτσακοπούλου 

    

      Τ. Φράγκος 


