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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  αριθ. 1/ της 14ης Ιανουαρίου 2009 

 

      Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 17.00 µετά από πρόσκληση του Προέδρου, το ∆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. 16/6-12-08 & 17/17-12-08. 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέµατα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος πρότεινε στα µέλη να προγραµµατιστεί απονοµή επάθλων των Πανελληνίων 

Πρωταθληµάτων 2008 και κοπή βασιλόπιτας πριν την έναρξη της 2ης ηµερίδας του τελικού του 

Πρωταθλήµατος Πανελληνίου Ζευγών και υπήρξε οµόφωνη απόφαση. Άµεση παραγγελία επάθλων 

για τους νικητές των Πανελληνίων Πρωταθληµάτων έτους 2008. 

Επίσης ενηµέρωσε τα µέλη ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία µε τον Ι. Μηλιτσόπουλο και 

συµφωνήθηκε να υπάρξει συνάντηση των δικηγόρων των δύο µερών, ώστε να συνταχθεί ένα 

συµφωνητικό για αναστολή-µαταίωση των εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων. 

Τέλος, υιοθετώντας την πρόταση του ταµία Α. Αθανασιάδη προέτρεψε τα µέλη για 

απόφαση προθεσµιακής κατάθεσης του ποσού της χορηγίας του Ε. Κάντζου που αφορά τον 

Ο.Σ.Φ.Π., µέχρι να ξεκαθαρίσει το θέµα δηµιουργίας του τµήµατος Αγωνιστικού Μπριτζ στο 

παραπάνω σωµατείο. 

ΘΕΜΑ 3ο: Παν. Πρωτάθληµα Ζευγών και Οµάδων σε 3 στάδια 

Η κα Καραµανλή ενηµέρωσε το ∆.Σ. ότι έγινε µια συνάντηση της Επιτροπής Αγώνων που 

εισηγείται στο εξής να γίνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ζευγών & Οµάδων Όπεν σε τρία (3) 

στάδια. Για τις Οµάδες έχει ήδη προβλεφθεί για φέτος και έχει περιληφθεί στο ηµερολόγιο να 

πραγµατοποιηθούν σε τρία στάδια. Για τα Ζεύγη να αρχίσει να ισχύει από το 2010. Εισηγείται 

επίσης η Επιτροπή Αγώνων, από το 2010 οι τρεις πρώτες οµάδες και τα έξι (6) πρώτα ζεύγη να 

προκρίνονται αυτοδίκαια στο ηµιτελικό στάδιο. 

Το ∆.Σ. ζήτησε να έρθει γραπτή εισήγηση από την Επιτροπή Αγώνων και να συζητηθεί τότε.  

ΘΕΜΑ 4ο:  Ταυτόχρονα 

Η κα Καραµανλή ενηµέρωσε το ∆.Σ. ότι από 12/9/2008 υπάρχει µια εισήγηση του κ. Τάκη 

Πουρναρά προς Σ.Μ.Α.∆. που αφορά τις ταυτόχρονες ηµερίδες. Στη συνέχεια η Επιτροπή Σ.Μ.Α.∆. 

συνεδρίασε στις 22/9/2008 και υπέβαλε το πρακτικό µε τη γνώµη της στο ∆.Σ. Σήµερα όµως 
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14/1/2009 έφθασαν στην ΕΟΜ σχόλια του διαιτητή κ. Ν. Κηπουρού που είναι και µέλος της νέας 

Επιτροπής Σ.Μ.Α.∆. 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ∆.Σ. αποφάσισε οµόφωνα να διαβιβαστούν τα σχόλια 

του κ. Ν. Κηπουρού στην Σ.Μ.Α.∆. και να έρθει καινούργια εισήγηση σε επόµενη συνεδρίαση του 

∆.Σ.. Να ζητηθεί επίσης εισήγηση από την Επιτροπή Αγώνων που να αφορά τα ταυτόχρονα. 

Με αφορµή το θέµα των ταυτόχρονων ηµερίδων η κα Πολίτου ρώτησε γιατί τα 

αποτελέσµατα των ταυτόχρονων που πραγµατοποιούνται ανακοινώνονται µέσω της ιστοσελίδας 

του ΟΠΑΦ και όχι της ΕΟΜ. Η ίδια πιστεύει ότι το σωστό είναι να ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα 

της ΕΟΜ. 

Η κα Καραµανλή απάντησε ότι το πρόγραµµα το έχει ο ΟΠΑΦ από πολύ παλιά και 

ευχαρίστως επιτρέπει να γίνεται χρήση. Η Οµοσπονδία δεν έχει το πρόγραµµα που χρειάζεται για 

την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των ταυτόχρονων ηµερίδων. 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ∆Σ αποφάσισε να ζητήσει νέα εισήγηση από την ΣΜΑ∆. 

ΘΕΜΑ 5ο : Τόπος τέλεσης τελικών Πανελληνίων Πρωταθληµάτων 

Ο κ. Κούµενος ενηµέρωσε ότι για τον τελικό του Π.Π. Ζευγών 2009 έχουµε πάρει έγκριση 

για δωρεάν διάθεση της αίθουσας από τον Ο.Λ.Π. Παράλληλα έχει σταλεί επιστολή στο δήµο 

Περιστερίου µε όλες τις ηµεροµηνίες πραγµατοποιήσεως των Παν. Πρωταθληµάτων, προκειµένου 

να µας διαθέσει το «ΜΑΖΑΡΑΚΗ» µε την προϋπόθεση να µας διαθέσει µόνιµα µια αίθουσα στην 

οποία θα αποθηκεύονται τραπέζια και άλλα πράγµατα. 

 

ΘΕΜΑ 6ο : San Remo  

 Η κα Πολίτου ενηµέρωσε ότι γίνεται το 4ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Μπριτζ στο San Remo 

της Ιταλίας από 12-27/6/2009 και προτείνει να βοηθήσουµε κατά κάποιον τρόπο τους αθλητές να 

συµµετέχουν όπως: Να ανακοινωθεί στους Οµίλους, να γραφεί στο περιοδικό και να αναρτηθεί στη 

σελίδα της ΕΟΜ ώστε να γίνει γνωστό σε όλους. Προτείνει επίσης να επιχορηγηθεί από την ΕΟΜ η 

συµµετοχή κάποιων αθλητών. Ύστερα από διαλογική συζήτηση οµόφωνα αποφασίστηκε να 

διαφηµιστεί το 4ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα στο San Remo και εξουσιοδοτεί την κα Πολίτου και τον 

κ. Ζώτο να φέρουν µια εισήγηση στο επόµενο ∆.Σ. που να αφορά την συµµετοχή αθλητών µε 

επιχορήγηση. 
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ΘΕΜΑ 7ο:  Εισήγηση Επιτροπής Νέων 

 Η κα Πανουτσακοπούλου διάβασε το από 16-12-2008 πρακτικό της Επιτροπής Νέων µε τις 

προτάσεις της. Το ∆.Σ. βρίσκει σωστές τις προτάσεις, αλλά θεωρεί ότι είναι µεγάλο το κόστος για 

την υλοποίησή τους. 

Στη συνέχεια έγινε προφορική ενηµέρωση από την κ. Πανουτσακοπούλου για τις 

προσπάθειες που έγιναν εκ µέρους της Επιτροπής Νέων να συναντηθεί µε την κ. Χ. Συρακοπούλου 

ώστε να οριστικοποιηθεί µια συµφωνία µαζί της που αφορά στις προπονήσεις των νέων αθλητών 

ηλικίας κάτω των 25 ετών. Αντί αυτής στη συνεδρίαση της Επιτροπής που έγινε στις 13 Ιανουαρίου 

2009, εµφανίστηκε ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός της κ. Α. Φαραντάτος και διατύπωσε 

προφορικά τους όρους συνεργασίας της µε την ΕΟΜ για το θέµα προπονήσεων της Προεθνικής 

Νέων. 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ∆.Σ. οµόφωνα αποφάσισε να σταλεί επιστολή στην κα Χ. 

Συρακοπούλου µε την οποία θα της γνωρίζει ότι παύει να ισχύει η από 9 Ιουλίου 2008 απόφασή 

του, σύµφωνα µε την οποία είχε ορισθεί προπονήτρια Νέων. Επίσης να ετοιµασθεί το συντοµότερο 

δυνατό, προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση του προπονητή της Προεθνικής 

Νέων. 

ΘΕΜΑ 8ο:  Θέµα τυπογραφείου περιοδικού 

 Ο κ. Λ. Ζώτος είπε ότι υπάρχουν δύο (2) προσφορές που αφορούν στην εκτύπωση του 

περιοδικού. Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε το θέµα να εξεταστεί από την 

οικονοµική Επιτροπή η οποία θα φέρει εισήγηση στο επόµενο ∆.Σ. 

ΘΕΜΑ 9ο: Σεµινάριο ∆ιαιτητών - ∆ασκάλων 

 Το θέµα αναβλήθηκε για το επόµενο ∆.Σ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Αιτήµατα Σωµατείων 

 Το ∆.Σ. εξέτασε την επιστολή του ΟΑΜΘ µε την οποία ζητούσε: 

1) Την µεταφορά του Πρωταθλήµατος Βορείου Ελλάδας από 9-11/10, µία βδοµάδα νωρίτερα, 

2-45/10. Το αίτηµα γίνεται δεκτό εάν συµφωνεί και ο ΑΟΜΒ ώστε να γίνει αµοιβαία 

µετάθεση των ηµεροµηνιών. 

2) Τη δυνατότητα να διευθύνει τους αγώνες του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ της Πρωτοµαγιάς ο 

Βούλγαρος ∆ιεθνής διαιτητής Dimitar Georgiev. Αποφασίστηκε το αίτηµα να σταλεί στην 

ΚΕ∆, ώστε να εξεταστεί και να έρθει εισήγησή της στο ∆.Σ. 
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ΘΕΜΑ 11ο: Αίτηµα Γ. Πουρλιώτη  

 Θα συζητηθεί στο επόµενο ∆.Σ. αφού φέρει µια εφηµερίδα ο κ. Αθανασιάδης και συζητήσει 

µε τον κ. Γ. Πουρλιώτη ώστε να γίνει πιο συγκεκριµένο το αίτηµα. 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιάφορα θέµατα 

1.- Αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας µε την οποία να ζητάµε άδεια 

εισόδου στα σχολεία ώστε να µπορούµε να κάνουµε παρουσίαση για το Μπριτζ στους µαθητές. 

2.- Ο κ. Ζώτος ενηµέρωσε το ∆.Σ. ότι η speedex έχει στείλει µια πολύ συµφέρουσα 

προσφορά ώστε να τη χρησιµοποιούµε για τις διάφορες αποστολές της ΕΟΜ. 

Ο κ. Τ. Φράγκος ζήτησε να πάρουµε άλλες δύο (2) τουλάχιστον προσφορές και µετά να 

αποφασίσει το ∆.Σ. 

3.- Ο κ. Λ. Ζώτος είπε ότι υπάρχουν δύο (2) προσφορές για την εκτύπωση του ∆ΚΑΜ/2007 

σε 500 αντίτυπα. 

Ο κ. Τ. Φράγκος είπε να µην παρακάµπτεται η διαδικασία και όλα τα θέµατα οικονοµικού 

περιεχοµένου  και προσφορών θα πρέπει πρώτα να εξετάζονται από την Οικονοµική Επιτροπή και 

στη συνέχεια ως αρµόδια θα υποβάλλει την εισήγησή της στο ∆.Σ. 

4.- Ο κ. Λ. Ζώτος ενηµέρωσε το ∆.Σ. για τις αποφάσεις των συνεδριάσεων 1 & 2/19-1-2009 

του Πειθαρχικού Συµβουλίου 

5.- Ο κ. Ν. Καραµανλής ετοίµασε την οικονοµοτεχνική µελέτη που του είχε ζητηθεί από τον 

Ολυµπιακό και µοιράστηκε στα µέλη του ∆.Σ. 

6.- Ύστερα από εισήγηση της κας Καραµανλή το ∆.Σ. αποφάσισε, οµόφωνα, η απουσία που 

κάνει κάθε Πέµπτη ο κ. Τόγιας να καλύπτεται µε χρέωση της οφειλόµενης κανονικής άδειάς του. 

7.- Εγκρίθηκε το ποσό των 25€ για δύο (2) δώρα που στάλθηκαν στον κ. Μεϊντάνη και στον 

κ. Μιχαλόπουλο (∆ήµος Περιστερίου) µε ευχές για καλές γιορτές, λόγω της βοήθειας που 

προσέφεραν κατά τη διεξαγωγή των αγώνων στο «ΜΑΖΑΡΑΚΗ». 
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  Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέµα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος             Τα Μέλη                              Γεν. Γραµµατέας 
             

     Ιωάννης Κούµενος                Κ. Γιαννάς                                   Άννα Καραµανλή 

                                                                 Α. Αθανασιάδης                                 

                                             Α. Πολίτου 

  Μ. Πανουτσακοπούλου 

  Τ. Φράγκος 


