
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ. 
6/2008 

Της 30ης Μαρτίου 2008 
 

 Την Κυριακή 30 Μαρτίου 2008 και ώρα 16:30, κατόπιν προφορικής 

πρόσκλησης του προέδρου, το Δ.Σ. της ΕΟΜ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  

στα εντευκτήρια του ΟΑΜ-ΛΕ, οδός Ιπποκράτους 6-8 Μαρούσι, και 

συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα: 

1.- Αρχαιρεσίες της 29ης Μαρτίου 2008 

2.- Θέματα Προέδρου 

3.- Έπαθλα – Απονομές 

4.- Πουρναράς – Γραμματεία 

5.- Παρακολούθηση συνεδριάσεων ΔΣ από αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ. 

και εκπροσώπους Σωματείων-Μελών 

6.- Επαρχία – Νέοι Όμιλοι 

7.- Ενιαίος χώρος για τελικούς Παν. Πρωταθλημάτων 

8.- Αγωνιστικά Δελτία – Τιμή 

9.- Τακτικές επισκέψεις μελών Δ.Σ. στα Σωματεία επαρχίας 

10.- Χαλκιδική – Βούλγαροι 

11.- Διασυλλογικό Ομάδων – Πρόταση Κανελλόπουλου 

12.- Mini bridge – 3oς κύκλος μαθημάτων 

13.- Επιτροπή Γυναικών – Γιαννάς 

14.- Νέο Site EOM 
 

Παρόντες οι:  Ο Πρόεδρος Ι. Κούμενος, η Αντιπρόεδρος Λ. 

Αναστασιάδου, η Γεν. Γραμματέας Α. Καραμανλή, η Ταμίας Ν. Παπαδάκη και 

τα μέλη Σ. Βαλσαμάς, Κ. Γιαννάς και Αλ. Αθανασιάδης. 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Συμπλήρωση Δ.Σ. με ένα τακτικό και τρία αναπληρωματικά 

μέλη 
Από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της 29ης Μαρτίου 2008, για τη 

συμπλήρωση του Δ.Σ. της ΕΟΜ με ένα τακτικό και τρία αναπληρωματικά μέλη 

εκλέχτηκαν: 



Α) Τακτικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΜ ο κ. Αλέκος Αθανασιάδης και  

Β) Αναπληρωματικά μέλη  ο κ. Ιωάννης Χλιάπας, ο κ.Δημήτρης 

Ναθαναήλ και ο κ. Αθανάσιος Παπαναστασίου. Κατά συνέπεια το Δ.Σ. της 

ΕΟΜ συμπληρώνεται από τον κ. Αλ. Αθανασιάδη ως παρακάτω: 

  Πρόεδρος:  Ιωάννης Κούμενος 

  Αντιπρόεδρος: Λίλη Αναστασιάδου 

  Γεν. Γραμματέας: Άννα Καραμανλή 

  Ταμίας:  Ντάλια Παπαδάκη 

  Μέλη:   Στέλιος Βαλσαμάς 

     Κώστας Γιαννάς 

     Αλέκος Αθανασιάδης 

Θέμα 2ο: Θέματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε το νέο τακτικό μέλος κ. Αλέκο Αθανασιάδη στο 

ΔΣ της ΕΟΜ και πρότεινε να καθορίζονται έγκαιρα οι συνεδριάσεις του 

Συμβουλίου Δευτέρα ή Τετάρτη, ώστε ο κ. Αθανασιάδης να μπορεί να 

κατεβαίνει αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη. 

Θέμα 3ο: Έπαθλα - Απονομές 

Από τα Σωματεία της επαρχίας εκφράστηκε η άποψη να απονέμονται τα 

έπαθλα στους νικητές των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων αμέσως μετά τους 

αγώνες. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν να γίνει, διότι τα αποτελέσματα των 

αγώνων που εξάγουν οι διαιτητές των διαφόρων κατηγοριών δεν είναι 

οριστικά. Ελέγχονται από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ο.Μ., εκδικάζονται οι 

τυχόν εφέσεις και μετά οριστικοποιούνται. Θα εξεταστεί η πιθανότητα να 

απονέμονται 2 φορές το χρόνο, αντί μία κατά την διάρκεια ειδικής εορταστικής 

εκδήλωσης. 

Θέμα 4ο:  Γραμματεία 

Η λειτουργία της γραμματείας παρουσιάζει πρόβλημα και θα 

επανεξετασθεί  μελλοντικά το θέμα μαζί με την εισήγηση του κ.Ζώτου και τα 

“job description” των υπαλλήλων .  



 

Θέμα 5ο: Παρακολούθηση συνεδριάσεων ΔΣ από αναπληρωματικά 
μέλη Δ.Σ. και εκπροσώπους Σωματείων-Μελών 

Αποφασίστηκε οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΕΟΜ στο εξής να είναι 

δημόσιες. Επίσης αποφασίστηκε η ημερήσια διάταξη για τις συνεδριάσεις του 

Δ.Σ. να κοινοποιείται και στα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. καθώς και στα 

Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ, ώστε να παρίστανται σε αυτές όσα από τα 

αναπληρωματικά μέλη καθώς και όσοι εκπρόσωποι Σωματείων-Μελών το 

επιθυμούν. 

 

Θέμα 6ο – 7ο: Επαρχία – Νέοι όμιλοι – Ενιαίος χώρος για τελικούς 
Παν. Πρωταθλημάτων 

Συζητήθηκαν τα αιτήματα των Σωματείων της επαρχίας για την 

διεξαγωγή όλων των Παν. Πρωταθλημάτων σε ενιαίους χώρους, και για την 

ανάγκη αποστολής δασκάλων στην επαρχία για Σεμινάρια Προχωρημένων 

Αθλητών. Δεν είναι δυνατόν όλα τα Παν. Πρωταθλήματα να διοργανώνονται 

από την Ε.Ο.Μ. σε ενιαίους χώρους διότι αρκετά από αυτά τα αναλαμβάνουν 

μετά από αίτημά τους κάθε χρόνο τουλάχιστον 2 Σωματεία αντί δικών τους 

ημερίδων τριημέρων. Για τα πέντε κύρια Πρωταθλήματα που ήδη έχει 

αποφασίσει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Μ., καταβάλλεται κάθε φορά κάθε δυνατή 

προσπάθεια για ανεύρεση κατάλληλης αίθουσας για την ενιαία διοργάνωσή 

τους και μόνο όταν αποτύχει κάθε προσπάθεια ανατίθεται σε Σωματεία. 

Ήδη στο προηγούμενο Συμβούλιο λήφθηκε απόφαση να αποστέλλουμε 

δασκάλους στην επαρχία για σεμινάρια σε προχωρημένους αθλητές και θα 

ικανοποιηθούν τα αιτήματα δύο Σωματείων που το έχουν ζητήσει άμεσα. 

Το μέλος του Δ.Σ. Αλέκος Αθανασιάδης πρότεινε: 

“Σε αδρές γραμμές ένα πρόγραμμα θα μπορούσε να είναι το εξής: 

Η ΕΟΜ επιλέγει τους δασκάλους που ενδιαφέρονται για τα μαθήματα 

αυτά, τους «εκπαιδευτές». Ο εκπαιδευτής έρχεται σε συνεννόηση με τον 



υπεύθυνο του Σωματείου και καθορίζουν τις ημερομηνίες και τη διάρκεια της 

επίσκεψης. Κατά την επίσκεψη γίνονται όσες συναντήσεις-μαθήματα 

αποφασιστούν, ενώ φεύγοντας, ο εκπαιδευτής αφήνει στον υπεύθυνο το 

απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό μαζί με οδηγίες για την εφαρμογή του. 

Στην επόμενη επίσκεψή του (μετά από 3 ή 4 μήνες) ο εκπαιδευτής 

ελέγχει την υλοποίηση του προγράμματος και προχωρεί στο επόμενο όμοιο 

βήμα (μάθημα και υλικό για το επόμενο 3μηνο ή 4μηνο) κ.ο.κ.” 

Θέμα 8ο  

Συζητήθηκε η αύξηση του Αγων. Δελτίου, αλλά αποφασίστηκε να 

επανεξετασθεί σε συνεδρίαση του φθινοπώρου μια και τα Δελτία ήδη 

κυκλοφορούν και πολλοί έχουν ήδη καταβάλει το αντίτιμο. 

Θέμα 9ο 

Συζητήθηκε η πρόταση εκπροσώπων σωματείων στη Γ.Σ. Για τακτικές 

επισκέψεις μελών του ΔΣ της ΕΟΜ στα επαρχιακά σωματεία. Η ιδέα είναι 

πολύ ενδιαφέρουσα και θα γίνει προσπάθεια να υλοποιηθεί. 

Θέμα 10ο 

Αποφασίσθηκε οριστικά να προσκληθούν οι 4 νέοι της Εθνικής 

Βουλγαρίας στο Games Festival φιλοξενούμενοι του διοργανωτή ως προς τη 

διαμονή, ενώ τα 2 πρώτα ζεύγη του Παν. Πρωτάθλημα Νέων θα πάνε με 

έξοδα της ΕΟΜ. Επίσης θα καλυφθούν τα δικαιώματα συμμετοχής  και τα 

οδοιπορικά  τους. 

Θέμα 11ο 

Αποφασίσθηκε να ανατεθεί στο Γ. Κανελλόπουλο η επαφή με τα 

σωματεία του λεκανοπεδίου Αττικής, να συσταθεί οργανωτική επιτροπή και να 

έρθει ολοκληρωμένη πρόταση στην ΕΟΜ για την διεξαγωγή του 

Διασυλλογικών Ομάδων. Η ΕΟΜ θα το εξετάσει σε νεώτερη συνεδρίασή της 

ώστε να εγκρίνει το εγχείρημα. 

 



Θέμα 12ο:  

Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή μαθημάτων να διερευνήσει την δυνατότητα 

μετάφρασης  του mini bridge, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διδασκαλία 

του αν είναι δυνατόν από τον Οκτώβριο του 2008. 

Θέμα 13ο  

Ο Κώστας Γιαννάς ενημέρωσε το ΔΣ για τη πρώτη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Γυναικών που έλαβε χώρα στα εντευκτήρια του ΟΑΜΚΗ στις 
18/03/2008, κατά την οποία καθορίστηκαν οι στόχοι της Επιτροπής και τα 
μέσα – τρόποι για την επίτευξή τους. Ενημέρωσε επίσης το Συμβούλιο για την 
ανακοίνωση που έστειλε στην ΕΟΜ σχετικά με τη πραγματοποίηση 7-15 
Απριλίου 2008 του Φεστιβάλ Γυναικείου Μπριτζ στο Διαδίκτυο (on-line) που 
οργανώνεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπριτζ (WBF) και το 
Bridge Base Online (BBO).  
 

Θέμα 14ο 

Ο Τάκης Πουρναράς έχει ήδη έτοιμο το καινούργιο site της ΕΟΜ αλλά 

χρειάζεται κάποιος να κάνει την μετάπτωση των υπαρχόντων στοιχείων. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση 

 
Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη               Η Γεν. Γραμματέας 

 
                       

     Ιωάννης Κούμενος                   Ν. Παπαδάκη               Άννα Καραμανλή 

      Λ. Αναστασιάδου 

      Κ. Γιαννάς  

      Σ. Βαλσαμάς 

      Α. Αθανασιάδης 
 
 


