
ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΥΠ.ΑΡΙΘ 3  

Της 24ης Ιανουαρίου 2011 

Τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 16:30  συνήλθε το Δ.Σ. της ΕΟΜ, σε τακτική 
συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΟΜ οδός Φειδιππίδου 30, Αθήνα. 

Παρόντες: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Δ. Χαρλαύτης, ο Γεν. Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο 

Ταμίας Α. Φράγκος και τα μέλη Σ. Μπομπολάκης και Π. Κανναβός. Απόντες: τα μέλη Δ. 

Πρωτοπαπάς και Α. Αθανασιάδης. Ο κ. Αθανασιάδης ήταν σε ανοικτή ακρόαση σε όλη τη 

διάρκεια της συνεδρίασης. 

Παρών επίσης ο διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 

Θέμα 2ον  Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Πρόεδρος ανέλυσε τις μέχρι στιγμής εξελίξεις. 
Συμφωνήθηκε ομόφωνα να αποσταλεί νέα επιστολή στην EBL, με την οποία να ζητείται 
βελτίωση των όρων ανάληψης των αγώνων. 
Ο κ. Κανναβός ανέφερε τις ενέργειες που έκανε η επιτροπή μεταξύ των οποίων είναι η 
επίτευξη νέας έκπτωσης  από το ξενοδοχείο καθώς και η μεγάλη πιθανότητα δωρεάς γνωστού 
δωρητού του χώρου. Ακολούθως ανέλυσε και τις λοιπές ενέργειες που έγιναν και προς την 
κατεύθυνση της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Ο κ. Φράγκος ανέφερε τις διάφορες ενέργειες που έκανε ή προτίθεται να κάνει και για  ένα 
ραντεβού που έκλεισε για την 28/1 στη ΓΓΑ με τον ίδιο τον Γραμματέα τον κ. Μπιτσαξή. 
Προγραμμάτισε επίσης να έχει συνάντηση και στον ΕΟΤ, όπως επίσης και στον ΟΠΑΠ αλλά 
και με άλλους φορείς. 
Ο κ. Πρόεδρος εκδήλωσε την επιθυμία να παρίσταται και ο ίδιος στις επισκέψεις στους 
αρμόδιους φορείς σε ανώτερο επίπεδο. Προτείνει επίσης ραντεβού με τον ιδιοκτήτη του 
Πόρτο Καρράς κ. Στέγκο. Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα κάνει το παν για να 
αναλάβουμε τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες. 
Θέμα 3ον Ταυτόχρονα τουρνουά. Αποφασίστηκε τα ταυτόχρονα τουρνουά να κλείνουν 
στις 01.30 το πρωί της επόμενης μέρας. Εγκρίθηκε στο σύνολό της η σχετική εισήγηση της 
υπηρεσίας και αποφασίστηκε να αναρτηθεί  ανακοίνωση στο site της ΕΟΜ. 
Συζητήθηκε αν ο διαιτητής ή αυτός που ντουπλικάρει  πρέπει ή όχι να βαθμολογείται  και τι 
θα ισχύει για τον συμπαίκτη του, τουλάχιστον για την περιοχή Αττικής και Θεσσαλονίκης. Το 
θέμα αυτό θα ξανασυζητηθεί σε επόμενο συμβούλιο. 

Θέμα 4ον Νέα Σωματεία. Εγκρίνεται ομόφωνα η δημιουργία του νέου Σωματείου υπό την 
επωνυμία «Ελλάνιος Ζεύς» στη Θεσσαλονίκη. Το Σωματείο αυτό υπέβαλε το Καταστατικό του 
στην ΕΟΜ. Γίνονται ήδη μαθήματα από τον κ. Γ. Οικονομόπουλο. 
Για τον Αμβρακικό όμιλο Μπριτζ της Άρτας ορίζεται ο κ. Λάζαρος Καραγιαννόπουλος σαν 
δάσκαλος ο οποίος σε συνεργασία με τον κ. Γ. Λέκο θα επιμεληθεί τυχόν ανάγκες του νέου 
ομίλου. 
Εξετάζεται το αίτημα για παροχή τεχνικού υλικού στον υπό ίδρυση όμιλο στον Νέο Σκοπό 
Σερρών.  
Αποφασίστηκε να αποσταλεί το σχετικό υλικό σε όλα τα παραπάνω Σωματεία.  

Θέμα 5ο , 6ο και 7ο Φεστιβάλ Μπριτζ – Τιμοκατάλογος περιοδικού – Χωρητικότητα 
Σωματείων. Θα ξανασυζητηθούν σε επόμενο συμβούλιο.  

Θέμα 8ο   Αναβάθμιση σέρβερ ΕΟΜ.  Εγκρίθηκε να γίνει αναβάθμιση του σέρβερ της ΕΟΜ. 
Αποφασίστηκε να εισηγηθεί η Οικονομική επιτροπή αφού ληφθεί και τουλάχιστον 3η 
προσφορά, στο επόμενο Συμβούλιο.  



Θέμα 9ον. Προτάσεις επιτροπής Νέων.  Ο Πρόεδρος της επιτροπής Νέων κ. Φράγκος 
ανακοίνωσε ορισμένες αποφάσεις της επιτροπής και επιφυλάχθηκε να υποβάλει πλήρες 
πρακτικό. Ανέφερε όμως ότι επείγει να προκηρυχθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για την 
πρόσληψη προπονητή ενόψει του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων Νέων και να 
αλλάξει η ημερομηνία τέλεσης του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Νέων, το οποίο πρέπει να 
μετατεθεί  για τις 8 έως 10 Απριλίου 2011.  
 Οι προτάσεις έγιναν ομόφωνα δεκτές. 

Θέμα 10ον Αιτήματα Σωματείων. Εγκρίνεται ομόφωνα η αποστολή υλικού αγώνων στα 
Σωματεία της ΕΟΜ που έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα.  
 
Θέμα 11ον Διάφορα θέματα.  

Α) Αλλαγή εσωτερικών τηλεφώνων ΕΟΜ. Αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθούν προσφορές 
για να αλλάξουν οι συσκευές τηλεφώνων των γραφείων της ΕΟΜ, οι οποίες είναι 
πεπαλαιωμένες. 
Β) Έγκριση δαπάνης μετάκλησης του Κριστόφ Μάρτενς. Αποφασίστηκε ομόφωνα να καλυφθεί 
εξ ολοκλήρου η δαπάνη της επίσκεψης και φιλοξενίας του Παγκόσμιου πρωταθλητή και 
προπονητή κ. Κ. Μάρτενς, ο οποίος θα έρθει στην Ελλάδα κατόπιν πρόσκλησης του χορηγού 
της ΕΟΜ κ. Μ. Έιντι. Ο κ. Μάρτενς θα δώσει σεμινάρια σε πρωταθλητές- υποψήφια μέλη της 
εθνικής ομάδος όπεν στις ημερομηνίες 28, 29 και 30 Ιανουαρίου 2011. Σχετική ανακοίνωση 
θα αναρτηθεί στο site της ΕΟΜ. 
Γ) Ορισμός τόπων τέλεσης τελικών Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ζευγών. Αποφασίστηκε 
ομόφωνα να διεξαχθούν οι τελικοί του ΠΠΖ στα εξής Σωματεία: όπεν ΟΑΜ, 1-11 ΑΟΜ, 1-9 
ΑΟΤ, 1-6 ΑΟΜΨ.  
Δ) Επόμενη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβούλιου. Ορίστηκε για την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου. 
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