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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  αριθ. 5/ της 19ης Μαΐου 2010 

      Την Τετάρτη 19 Μαΐου 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, Ο Αντιπρόεδρος Κ. Γιαννάς, η Γεν. Γραμματέας Α. 

Καραμανλή, ο Ταμίας Α. Αθανασιάδης και τα μέλη Α. Πολίτου, Τ. Φράγκος και Σ. Μπομπολάκης. 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 

Επικυρώθηκαν τα πρακτικά υπ’ αριθ. 4/14-04-2010. 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει την πληροφόρηση από τον Ι. Γιαλιράκη ότι 

διατίθενται οι χώροι των εγκαταστάσεων του Χόκεϋ, στο Ελληνικό. Αποφασίστηκε να σταλεί 

άμεσα στα Ολυμπιακά ακίνητα επιστολή με την οποία να ζητάμε χώρο για γραφεία. 

Επίσης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για το τηλεφώνημα που είχε λάβει πριν λίγο από τον 

κ. Ι. Καλαμάτα, ο οποίος διατηρεί τον Ιστοχώρο www.Environment.gr, με το οποίο ζητούσε την 

άδεια για ανάρτηση μεθόδου εκμάθησης του Μπριτζ στα αγγλικά. Η κα Πολίτου είπε ότι δεν 

χρειάζεται να δώσουμε κάποιου είδους άδεια αφού ο καθένας μπορεί να αναρτά στον ιστοχώρο 

του ό,τι θέλει. 

Αποφασίστηκε  να ζητηθεί από τον κ. Καλαμάτα να σταλεί στην ΕΟΜ η μέθοδος που 

πρόκειται να αναρτήσει ώστε να την εξετάσει η Επιτροπή Διάδοσης και να κάνει τυχόν αναγκαίες 

συμπληρώσεις. 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την απόφαση της Επιτροπής Εθνικών 

Ομάδων που αφορά την παραίτηση δυο μελών της Εθνικής Ομάδας Όπεν, λόγω μη συνοχής του 

ζεύγους, των κ. Κωτσιόπουλου και Βρούστη και την αντικατάστασή τους από τους κ. Φ. 

Καραμανλή και Μ. Πρωτονοτάριο. 

Ο Αντιπρόεδρος κος Κ. Γιαννάς είπε ότι είναι ύψιστη τιμή για έναν αθλητή να συμμετέχει 

στην Εθνική ομάδα της χώρας του. Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η παραίτησή τους μπορεί να 

αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Με την άποψη αυτή συμφώνησαν η κα. Α. Πολίτου και ο κ. Τ. 

Φράγκος. Ο κ. Μπομπολάκης είπε ότι το ζεύγος παραιτήθηκε, γιατί δεν αισθανόταν έτοιμο να 

εκπροσωπήσει την Εθνική Ομάδα. Τέθηκε όμως στην διάθεση της Εθνικής  αν αυτό κρινόταν 

απαραίτητο. Ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι το Π.Σ. είναι ανεξάρτητο όργανο και μπορεί να 

ενεργήσει από μόνο του. Αν το Π.Σ. θεωρήσει ότι η πράξη τους αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα 

μπορεί να ενεργήσει αυτεπάγγελτα.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε   να σταλεί επιστολή στους Β. Βρούστη και 

Π. Κωτσιόπουλο με την οποία να ενημερώνονται ότι η ΕΟΜ, λόγω της απόφασης τους, 

υποβάλλεται σε επιπλέον έξοδα ύψους 300 ευρώ λόγω της ακύρωσης των εισιτηρίων τους, 

Αθήνα-Βρυξέλλες-Αθήνα, και να αφεθεί στη διακριτική τους ευχέρεια να τα καταβάλουν εκείνοι. 

Επίσης ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών 

ομάδων να γίνει εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Selection το Φθινόπωρο του 2010 

και οι αγώνες επιλογής να γίνουν τον Μάρτιο του 2011, με τη μορφή 6μελών ομάδων. Από το 

σημείο αυτό τα ζευγάρια της ομάδας που θα προκριθεί θα πρέπει να παίζουν σε όλα τα 

Πανελλήνια Πρωταθλήματα μέχρι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2012, με την ίδια σύνθεση, 

για την καλύτερη προετοιμασία τους. 

Η κα Α. Πολίτου επανέλαβε προς τον Πρόεδρο της ΕΟΜ και Πρόεδρο της Επιτροπής 

Εθνικών Ομάδων το αίτημα της, η Ε.Ε.Ο. να φέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τις Εθνικές 

Ομάδες, με χρονικό ορίζοντα 5ετίας, ώστε να μπορεί να γίνει ουσιαστικό έργο και να μπορούμε να 

απευθυνθούμε σε χορηγούς. 

Η κυρία Καραμανλή είπε πως είναι καλό να αποφασίσουμε τώρα για τις 6μελείς ομάδες 

(τρόπο επιλογής του οποία τα θετικά σημεία ανέλυσε διεξοδικά) και να δώσουμε μια ανάσα για 

την έναρξη και τον τρόπο της selection.  

Τέλος αποφασίστηκε, ομόφωνα, αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Όπεν στους 

Πανευρωπαϊκούς αγώνες του 2010 στην Οστάνδη να είναι ο κ. Δ. Διονυσόπουλος. 

ΘΕΜΑ 3ο: Παραίτηση μέλους του Δ.Σ. Μ. Πανουτσακοπούλου  

1.- Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι έλαβε επιστολή από την κα Μ. 

Πανουτσακοπούλου η οποία υπέβαλε την παραίτηση της για προσωπικούς λόγους. Αν και 

επικοινώνησε και ο ίδιος τηλεφωνικά μαζί της, στάθηκε αδύνατον να την μεταπείσει. 

2.- Στη συζήτηση που ακολούθησε  η κα Πολίτου μετέφερε στο Δ.Σ. τις απόψεις της 

παραιτηθείσας για τους λόγους που την οδήγησαν στην παραίτηση (για τους οποίους είχε 

ενημερώσει όλα τα μέλη του ΔΣ τηλεφωνικά). Η κα Πανουτσακοπούλου αισθανόταν πως 

συναντούσε εμπόδια στις προσπάθειες που έκανε, κυρίως από την κα Καραμανλή. Οι δε χειρισμοί 

στο θέμα των ταυτοχρόνων, που είχε προσωπικά αναλάβει, έκαναν το ποτήρι να ξεχειλίσει.   

3.- Τελικά η παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κα Μ. Πανουτσακοπούλου έγινε ομόφωνα δεκτή.  

4.- Ο ήδη κληθείς  κύριος Σταύρος Μπομπολάκης, που είναι πρώτο αναπληρωματικό μέλος, 

θα καλύψει τη θέση του παραιτηθέντος μέλους Μ. Πανουτσακοπούλου. 

 

 



Πρακτικά συνεδρίασης αριθ. 5-19/05/2010 
 

                                                                                                                                    σελίδα 3/7 

ΘΕΜΑ 4ο:  Επιστολή Ε. Μπίκα – Α. Δαρκαδάκη – Ε. Φωτόπουλου 

 Παρόντες οι αθλητές Ε. Μπίκα – Α. Δαρκαδάκης – Ε. Φωτόπουλος, οι οποίοι με επιστολή τους  

δήλωσαν ότι παραιτούνται, για προσωπικούς λόγους από την προσφορά που είχαν κάνει, να 

δημιουργήσουν άνευ αμοιβής ιστοσελίδα για τα ταυτόχρονα τουρνουά, τα οποία μέχρι τώρα  

φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του ΟΠΑΦ. Από την συζήτηση έγινε σαφές ότι παρεξηγήθηκε η 

επιστολή που τους εστάλη και στην οποία αναφερόντουσαν λεπτομερώς αυτά τα οποία έπρεπε να 

περιλαμβάνει η προσφορά τους ώστε να παρέχει τις ανάλογες ευκολίες με την ήδη 

χρησιμοποιούμενη ιστοσελίδα. Θεώρησαν με λίγα λόγια ότι η επιστολή έκρυβε πιθανές 

μελλοντικές παγίδες και δεν ήταν “φιλική”. Από τη μεριά του το προεδρείο εξήγησε ότι δεν ήταν 

καθόλου αυτή η πρόθεσή του ενώ σαφώς  το μέλημα τους ήταν αφ' ενός να ξέρουν οι εθελοντές 

τι πρέπει να κάνουν και αφ' ετέρου να καλύψουν κατ' ελάχιστο την ομοσπονδία, εφ' όσον θα 

δινόταν ο κώδικας του προγράμματος και, κατ' απαίτησή τους, κανένα επίσημο χαρτί δεν θα 

υπήρχε. 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού η κα Πολίτου και ο κος Μπομπολάκης επέρριψαν 

τις ευθύνες στο προεδρείο, (τον Πρόεδρο & τη Γεν. Γραμματέα),  για την ματαίωση της 

συνεργασίας, έγιναν προσπάθειες από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κώστα  Γιαννά και τον Ταμία 

κ. Αλέκο Αθανασιάδη να μεταπείσουν τους τρεις αθλητές. Όμως αυτή η προσπάθεια δεν 

ευοδώθηκε. Τελικά αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να δοθεί εντολή στον κο Τάκη Πουρναρά να 

εκτελέσει αυτό το έργο μέσα στα πλαίσια της εργασίας του στην ΕΟΜ  σε εύλογο χρονικό 

διάστημα ώστε το Δεκέμβριο που λήγει η δωρεάν παραχώρηση από τον ΟΠΑΦ, αυτό να είναι 

έτοιμο, αφού έχουν γίνει και οι απαραίτητες δοκιμές. 

ΘΕΜΑ 5ο : Έκθεση Επιτροπής διορισμένης από Γ.Σ. σχετικά με ισολογισμό 

2010 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να πάρουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. από ένα αντίγραφο της έκθεσης 

της Επιτροπής που διόρισε η Γ.Σ. σχετικά με τον ισολογισμό του 2010 για να την μελετήσουν 

ώστε να συζητηθεί το θέμα σε επόμενο Δ.Σ.  

ΘΕΜΑ 6ο : Πανευρωπαϊκό 2012-Οργανωτική Επιτροπή & υπογραφή με EBL &  

Hotel  

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι στις αρχές Ιουνίου (5-7/6) θα επισκεφθεί το 

Πόρτο Καρράς, ο νυν Πρόεδρος της EBL, πιθανώς συνοδευόμενος από τον επόμενο.  

Αποφασίστηκε να επωμιστεί η ΕΟΜ τα έξοδα της φιλοξενίας  των κ.κ. G. Rona  &  Y. 

Aubry (διαμονή σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη), τα αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Θεσσαλονίκη-

Αθήνα για τον Πρόεδρο, την ενοικίαση αυτοκινήτου και τα έξοδα γευμάτων. 
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Επίσης ο Πρόεδρος είπε ότι πρέπει να βρεθούν και άλλοι σπόνσορες οι οποίοι μπορούν να 

προσφέρουν ή σε χρηματικό ποσό ή και σε είδος, όπως υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού, 

φωτοαντιγραφικά, αναλώσιμα, κ. ά. 

Επί πλέον, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι έχει κανονίσει αυτό το 

Σαββατοκύριακο να δει τις εγκαταστάσεις του Grecotel στην Κυλλήνη, έχει δε επαφές και με το 

Costa Navarino, το οποίο μόλις ξεκίνησε τη λειτουργία του, ώστε να υπάρχουν εναλλακτικές 

λύσεις τόπου τέλεσης των αγώνων.  

Παρευρέθη και ο κος Μισέλ Έιντι ο οποίος είπε ότι θα αναλάβει μέσω του Sabbah της 

μεγάλης διεθνούς κατασκευαστικής εταιρείας CCC να επιχορηγήσει την διοργάνωση με ένα 

σημαντικό ποσό με έναν μόνο όρο, να υπάρχει ειρήνη στο χώρο του ελληνικού μπριτζ. Επίσης 

ανέλυσε το σκεπτικό του για μία ακόμη ετήσια επαναλαμβανόμενη χορηγία με σκοπό την άνοδο 

του επιπέδου των εγκαταστάσεων των σωματείων και την πρόοδο του Αγωνιστικού Μπριτζ. 

Ακολούθησε έντονη διαλογική συζήτηση, με πολλές απορίες και ενστάσεις από την κα Πολίτου, 

σχετικά με την υπογραφή επίσημου εγγράφου χορηγίας από τον κο Έϊντι. Επίσης πρότεινε να μην 

υπογράψουμε καμία σύμβαση με την EBL αν δεν σιγουρευτούμε ότι θα έχουμε και κάποιο κέρδος 

από αυτή τη διοργάνωση και από κάποιο side event. O υποψήφιος χορηγός διαβεβαίωσε ότι είναι 

έτοιμος να καλύψει την ΕΟΜ, ζήτησε κάποιες διευκρινίσεις, και αφού τον ευχαρίστησε το ΔΣ, 

αποχώρησε από την συνεδρίαση. 

         Ομόφωνα αποφασίστηκε   μετά την ανάληψη του έργου να συσταθεί μια Επιτροπή, επί 

πληρωμή, η οποία θα παρακολουθεί την πρόοδο της διοργάνωσης και θα αναφέρεται στο Δ.Σ. 

Αναφορικά με την προς υπογραφή σύμβαση μεταξύ EBL & EOM αποφασίστηκε να 

συζητηθούν οι λεπτομέρειες μεταξύ των Προέδρων και να ενημερωθούν τα μέλη του ΔΣ για το 

τελικό κείμενο (ήδη έχουν στα χέρια τους το σχέδιο). 

 
ΘΕΜΑ 7ο : Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αν. Ελλάδας & Νήσων Αιγαίου. 

Ο Όμιλος Μπριτζ της Σάμου με επιστολή του ζητά οικονομική βοήθεια για τα έπαθλα και 

εξοπλισμό για τη διοργάνωση του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Αν. Ελλάδας & Νήσων Αιγαίου. 

Επίσης ζητά να μην επιβαρυνθούν οι Τούρκοι αθλητές με το επιπλέον ποσό των 5€ που έχει 

αποφασίσει το Δ.Σ. για συμμετοχή σε τουρνουά αλλοδαπών αθλητών που δεν έχουν ενήμερο Αγ. 

Δελτίο. 

Το μέλος του  Δ.Σ. Τ. Φράγκος τοποθετήθηκε υπέρ της πλήρους ικανοποιήσεως του 

αιτήματος του ΣΑΜΟΣ. Ο κ. Ζώτος υπενθύμισε ότι υπάρχει μεν απόφαση για τη μη ενίσχυση των 

Περιφερειακών Πρωταθλημάτων αλλά αυτή είχε ληφθεί πριν γίνει γνωστή η επιχορήγηση της 

ΕΟΜ από το Υπ. Πολιτισμού. Πρότεινε δε να γίνει μερική ικανοποίηση του αιτήματος του ΣΑΜΟΣ 

καθώς και του ΑΟΜΜ με 300€ για κάθε Σωματείο. Ο κ. Αθανασιάδης πρότεινε εναλλακτική λύση 

την αγορά και αποστολή κάποιων από τα έπαθλα που έχει προκηρύξει το κάθε ένα από τα πιο 
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πάνω Σωματεία, αξίας περίπου 150€ για κάθε ένα. Και η κα Πολίτου τοποθετήθηκε υπέρ του να 

δοθεί κάποια ενίσχυση. Η κα Καραμανλή ζήτησε να μάθει αν έγινε κάποιο Περιφερειακό 

Πρωτάθλημα νωρίτερα το οποίο δεν έλαβε χρηματική ενίσχυση. Ο κ. Ζώτος δήλωσε ότι πράγματι 

έγινε το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδας στην Καλαμάτα, όπου δεν δόθηκε καμία 

οικονομική βοήθεια, αλλά τότε δεν γνωρίζαμε για την έγκριση της επιχορήγησης προς την ΕΟΜ. Ο 

κ. Μπομπολάκης είπε ότι ο ΣΑΜΟΣ, λόγω του ότι του έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο χώρος για 

τα εντευκτήρια του, θέλει να γίνει σωστή και καλή διοργάνωση με τη συμμετοχή πολλών 

αθλητών ή δυνατόν και μελών του Δ.Σ. της ΕΟΜ για την προβολή του αθλήματος στην περιοχή 

αλλά και Πανελλαδικά μέσω τηλεοπτικής κάλυψης του γεγονότος. Ο κ. Γιαννάς πήρε τον λόγο και 

υπενθύμισε ότι η απόφαση του Δ.Σ. που έχει ληφθεί είναι να μη δίνεται καμία οικονομική βοήθεια 

στα Περιφερειακά Πρωταθλήματα και δεν βλέπει για πιο λόγο πρέπει αυτό να αλλάξει. Πρέπει να 

κάνουμε οικονομία, όσο γίνεται. Ο κ. Φράγκος πρότεινε να δοθεί ενίσχυση στο ΣΑΜΟΣ λόγω του 

ότι είναι νέο Σωματείο ηλικίας μόνο 2-3 ετών.  Ο κ. Γιαννάς επέμεινε στο να ισχύσει η 

προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. περί μη παροχής οικονομικής βοήθειας στα Περιφερειακά 

Πρωταθλήματα για αυτόν τον χρόνο πράγμα με το οποίο συμφώνησε και η κα Καραμανλή. 

Κατόπιν ψηφοφορίας αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, να μη δοθεί καμία οικονομική 

βοήθεια για τα έπαθλα στα πιο πάνω Σωματεία, όπως δεν δόθηκε και στα άλλα Περιφερειακά 

Πρωταθλήματα. Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα  να δοθεί ό,τι χρειάζεται από υλικό για τη 

διοργάνωση του ΣΑΜΟΣ, η ντουπλικαδιέρα, με ευθύνη του Ομίλου, για τις ανάγκες του 

Πρωταθλήματος, καθώς και  οι καλεσμένοι αθλητές Μπριτζ από το εξωτερικό να μη πληρώσουν 

τα επιπλέον 5€ που προβλέπεται σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ.  

ΘΕΜΑ 8ο : Δημιουργικό περιοδικού   

Η κα Α. Καραμανλή εξήγησε στα μέλη του Δ.Σ. ότι μέχρι τώρα το δημιουργικό του 

περιοδικού το έκανε η εταιρεία Αλφάβητο, η οποία όμως μας ειδοποίησε ότι σταματά αυτή τη 

δραστηριότητα της. Πρότεινε δε να αναλάβει στη συνέχεια το δημιουργικό του περιοδικού η κα 

Μπονέλη σε συνεργασία με κάποιον υπάλληλο του Αλφάβητου, ο οποίος έφτιαχνε το δημιουργικό 

του περιοδικού, έως τώρα σαν υπάλληλος του Αλφάβητου. 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίστηκε να ζητηθούν από το μέλος της οικονομικής 

επιτροπής κο Τάσο Φράγκο δύο ακόμη προσφορές και να αποφασίσει το ΔΣ στο επόμενο  

συμβούλιο. Επειδή το προς έκδοση τεύχος του περιοδικού είναι σχεδόν έτοιμο, αυτό θα 

ετοιμασθεί στο ατελιέ που πρότεινε η κα Μπονέλη. 

 

ΘΕΜΑ 9ο : Πρόσβαση διαιτητών στον ιστοχώρο της ΕΟΜ 
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Ο κ. Αθανασιάδης εξήγησε στα μέλη του Δ.Σ. ότι οι περισσότεροι διαιτητές δεν έχουν 

πρόσβαση στον ιστοχώρο της ΕΟΜ για να ανεβάζουν τα hand-records των αγώνων και ότι θα 

πρέπει να γίνει κάτι για αυτό. 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίστηκε να ενημερωθούν οι διαιτητές για τη 

διαδικασία και να την εφαρμόζουν. 

ΘΕΜΑ 10ο : Αμοιβές διαιτητών  

Το θέμα αναβλήθηκε για επόμενο Δ.Σ. 

ΘΕΜΑ 11ο : Αιτήματα Σωματείων (ΑΟΜΜ – ΣΑΜΟΣ – ΟΑΜΠΕΙ – ΟΠΑΦ) 

Απερρίφθη, κατά πλειοψηφία, το αίτημα του ΑΟΜΜ και του ΣΑΜΟΣ για χρηματική βοήθεια 

για την αγορά των επάθλων των Περιφερειακών Πρωταθλημάτων Κεντρικής Ελλάδας – 

Ανατολικής Ελλάδας & Νήσων Αιγαίου. Το μέλος του Δ.Σ. Τ. Φράγκος τοποθετήθηκε υπέρ της 

πλήρους ικανοποίησης και των δύο αιτημάτων. 

Εγκρίθηκε το αίτημα του ΟΑΜΠΕΙ για αλλαγή των ημερομηνιών διοργάνωσης του 

Φεστιβάλ Μπριτζ Πειραιά με αυτές του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Γυναικών. 

Εγκρίθηκε το αίτημα του ΟΠΑΦ για οικονομική ενίσχυση 129€ για το πρωτάθλημα 

Μάστερς του οποίου τα έσοδα είναι λίγα λόγω μικρής συμμετοχής, όπως γίνεται συνήθως. 

ΘΕΜΑ 12ο : Διάφορα θέματα (Εκτύπωση φακέλων  – Αγ. Δελτία Αγρινίου κ.λπ.) 

Εγκρίνεται το αίτημα του κ. Ι. Στάικου για βοήθεια με παροχή υλικού κατά τη νέα 

εκπαιδευτική περίοδο ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία τμήματος Μπριτζ εντός του Λυκείου 

στο οποίο είναι διορισμένος. Αποφασίστηκε να του σταλεί επιστολή με την οποία να 

ενημερώνεται επί του θέματος. 

Ο κ. Προκοπίου ο οποίος παρευρέθηκε σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. 

εξέφρασε το παράπονο ότι ουδείς του απάντησε για το θέμα που είχε θίξει σε προηγούμενο Δ.Σ. 

σχετικά με την ώρα παράδοσης των διανομών σε πρόσωπα που σχολιάζουν τις διανομές. 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, οι διανομές να δίνονται 

για αναπαραγωγή στους διαιτητές των ταυτόχρονων τουρνουά την ίδια μέρα στις 10.00 το πρωί. 

Σε περίπτωση που κάποιος σχολιάζει τις διανομές αυτές μπορεί να τις έχει στην κατοχή του από 

το Σάββατο της προηγούμενης εβδομάδας ώστε να έχει αρκετό χρόνο για τον σχολιασμό. Η 

απόφαση δε αυτή του Δ.Σ. να κοινοποιηθεί με έγγραφο στον ΟΠΑΦ. 

Αποφασίστηκε τα Αγωνιστικά  Δελτία του νεοσύστατου Ομίλου Μπριτζ του Αγρινίου να 

εκδοθούν δωρεάν. Επίσης οι μαθητές Μπριτζ του Πολυτεχνείου να εκδώσουν δωρεάν Αγωνιστικό 

Δελτίο σε όποιο όμιλο τους βολεύει σχετικά με τον τόπο κατοικίας τους προς το παρόν. 

Αποφασίστηκε η αναφορά της αθλήτριας κας Καζάζη  να προωθηθεί στην ΚΕΔ. 
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Εγκρίνεται το ποσό των 300€ για τη φιλοξενία της Εθνικής Ομάδας της Κύπρου κατά τη 

διάρκεια του 19ου Φεστιβάλ Μπριτζ της Ανθοκομικής. 

Εγκρίνεται το ποσό των 200€ για τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Όπεν, Φ. Καραμανλή και Μ. 

Πρωτονοτάριο, προκειμένου να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη για προπόνηση μαζί με τα υπόλοιπα 

μέλη της Εθνικής Ομάδας Όπεν. 

Εγκρίνεται ποσό μέχρι του ύψους των 400€ για έξοδα recording κατά τους 

Πανευρωπαϊκούς αγώνες στην Οστάνδη. 

Λίγο πριν τη λήξη του Δ.Σ. η κα Πολίτου αναφέρθηκε στο θέμα του Blog ΙΣΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 

ΜΠΡΙΤΖ και ζήτησε να πάρει θέση το ΔΣ και να καταδικάσει το blog αυτό καθώς καταστρέφει την 

καλή εικόνα του αθλήματος και έχει εκφραστεί άσχημα για το ΔΣ και κάποια μέλη του. Ο 

Πρόεδρος υπενθύμισε ότι έχει επιληφθεί του θέματος το Π.Σ. και καλό θα είναι να περιμένουμε 

πρώτα την απόφαση του Π.Σ. και μετά να συζητηθεί το θέμα στο Δ.Σ. Η κα Καραμανλή 

ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν καταναλωθεί αρκετές 

εργατοώρες σε μια προσπάθεια στην οποία συμμετέχει και ο σπόνσορας του Πανευρωπαϊκού του 

2012 για επίτευξη ειρήνης και ενός καλύτερου κλίματος. Ο κ. Αθανασιάδης εξέφρασε την άποψη 

ότι είναι λάθος να ασχολούμαστε με τον ιδιοκτήτη του blog, γιατί αυτό ακριβώς είναι αυτό που 

επιζητεί και αυτός. Η κα Καραμανλή του απήντησε ότι δυστυχώς το θέμα έχει φθάσει σε σημείο 

που δεν είναι δυνατό να μη ασχοληθούμε με αυτό. Τελικά όλοι συμφώνησαν να περιμένουν την 

απόφαση του Π.Σ. 

         Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η Συνεδρίαση. 

     Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη               Γεν. Γραμματέας 
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