
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. 1 
Της 11ης Ιανουαρίου 2012 

Την  Τετάρτη  11  Ιανουαρίου  2012  και  ώρα  16:30  ακριβώς  συνήλθε  το  Δ.Σ.  της  ΕΟΜ 
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΟΜ οδός 
Φειδιππίδου 30, Αθήνα. 
Παρόντες: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Δ. Χαρλαύτης, ο Αντιπρόεδρος Αλ. Αθανασιάδης,  ο Γεν. 
Γραμματέας  Π.  Μαρσώνης,  ο  Ταμίας  Αν.  Φράγκος,  ο  Ειδικός  Γραμματέας  Δ. 
Πρωτοπαπάς και τα μέλη Στ. Μπομπολάκης, Π. Κανναβός.  
 
ΘΕΜΑ 1ο Θέματα Προέδρου.  
Ο  Πρόεδρος  ενημερώνει  ότι  είχε  μια  συζήτηση  με  τον  χορηγό,  από  τον  οποίο 
ενημερώθηκε ότι η EBL δεν προτίθεται να μειώσει τη ρήτρα που πρέπει να καταβάλει η 
ΕΟΜ λόγω της υπαναχώρησής μας στη διεξαγωγή του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος 
του 2012. Κατόπιν αυτού προτείνει να καταβάλουμε στην EBL τη συμφωνημένη ρήτρα. 
Αποφασίζεται  ομόφωνα  να  καταβληθεί  στην  EBL  το  ποσό  που  προβλέπεται  από  τη 
συμφωνία της  17/5/2011 και το οποίο θα καλυφθεί από χορηγία. 
 Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι διαπίστωσε παίζοντας με μαθητές και νέους αθλητές ότι δεν 
έχουν  πλήρη  γνώση  των  ηθικών  κανόνων  του  παιχνιδιού  και  των  κανονισμών  που 
ισχύουν. 
Μετά  από  συζήτηση  αποφασίζεται  ομόφωνα  να  δημοσιευτούν  σχετικά  άρθρα  στο 
περιοδικό και να ανατεθεί στον υπάλληλο κ. Μηλιτσόπουλο η σύνταξη ενός εγχειριδίου 
με όσα χρειάζεται να γνωρίζει ένας νέος αθλητής που τελειώνει τα μαθήματα, σχετικά 
με  τη  συμπεριφορά  του  και  τους  ηθικούς  κανόνες  που  διέπουν  το  παίξιμο  στους 
αγώνες.  Ο  ίδιος  ο  κ.  Μηλιτσόπουλος  να  πηγαίνει  στα  Σωματεία  προς  το  τέλος  των 
μαθημάτων κάθε σειράς για να παρουσιάζει και να εξηγεί τους κανόνες αυτούς. 
ΘΕΜΑ 2ο Εγγραφή Νέου Σωματείου  
Το Σωματείο ΘΕΣΠΙΣ, Γ. Λαμπράκη 19 14572 Δροσιά Αττικής, υπέβαλε πλήρη φάκελο με 
όλα  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  για  εγγραφή  του  στη  δύναμη  της  ΕΟΜ.  Το  ΔΣ 
εγκρίνει ομόφωνα την εγγραφή του από 11/1/2012. 
ΘΕΜΑ 3ο Συμφωνητικό Περιοδικού «το Μπριτζ».  
Υποβάλλεται  προς  έγκριση  το  τελικό  σχέδιο  του  συμφωνητικού  μεταξύ  ΕΟΜ  και  της 
Α.Ε. με την επωνυμία "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ", το οποίο έχει ελεγχθεί από 2 δικηγόρους 
και αφορά στην έκδοση του διμηνιαίου περιοδικού της ΕΟΜ από την ανωτέρω εταιρία. 
Το συμφωνητικό εγκρίνεται ομόφωνα και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ΔΣ για την 
υπογραφή του. 
ΘΕΜΑ 4ο Σύσταση επιτροπής Μεταγραφών 
Αποφασίζεται  ομόφωνα  να συσταθεί  επιτροπή μεταγραφών αποτελούμενη από  τους 
Μαρσώνη  Π., Φράγκο Αν., Καλιακμάνη Αν., Παπαδάκη Χ., Μούλιου Τ.  
ΘΕΜΑ 5ο Αγώνες επιλογής Εθνικών ομάδων 2012, επιστολή ομάδας Γυναικών.  
Μια  ομάδα  γυναικών  δήλωσε  συμμετοχή  στους  αγώνες  επιλογής  εθνικής  ομάδας 
γυναικών συμπεριλαμβάνοντας στην ομάδα και προπονητή καθώς και το δικαίωμα να 
ορίσει  η  ίδια  τον  αρχηγό  σε  περίπτωση  που  επιλεγεί  σαν  Εθνική  Ελλάδας.  Όμως, 



σύμφωνα με  τα άρθρα 3.3  και 3.4  του  κανονισμού  ΕΟ,  ο  αρχηγός  και  ο  προπονητής 
ορίζονται από  το ΔΣ. Μετά από συζήτηση,  το ΔΣ   αποφασίζει  ομόφωνα να μην  κάνει 
δεκτή  αυτή  τη  δήλωση  συμμετοχής  και  να  ζητήσει  από  τις  αθλήτριες  με  σχετική 
επιστολή  να  υποβάλουν  εκ  νέου  τη  δήλωση  συμμετοχής  τους  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα  από  τον  κανονισμό.  Στο  σημείο  αυτό  ο  κ.  Κανναβός  δηλώνει  ότι  δεν  θα 
συμμετάσχει σε περαιτέρω συζήτηση στο θέμα αυτό (5ον) και εξέρχεται της αίθουσας.  
Ο κ. Αθανασιάδης ενημερώνει ότι με βάση τις ως τώρα συμμετοχές για την επιλογή της 
εθνικής Όπεν,  το πιθανότερο σενάριο  είναι  να  γίνουν 2  ημιτελικοί αγώνες,  όπου μια 
ομάδα από την Αθήνα θα αντιμετωπίσει αντίστοιχα μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, με 
αποτέλεσμα  οι  μετακινήσεις  να  είναι  οι  ίδιες  σε  όποια από  τις  δύο πόλεις  γίνουν  οι 
αγώνες.  Προτείνει  να  γίνουν  οι  αγώνες  στον  ΟΑΜΘ,  τις  αίθουσες  του  οποίου 
προσφέρει  δωρεάν  και  με  συμβολική  αμοιβή  του  διαιτητή  κ.  Τριχόπουλου.  
Αποφασίζεται ομόφωνα από τα παρόντα μέλη, σε περίπτωση που συμμετάσχουν στην 
πρώτη φάση της επιλογής της ΕΟ Όπεν 2 ομάδες από Αθήνα και 2 από Θεσσαλονίκη, οι 
αγώνες να γίνουν στις αίθουσες του ΟΑΜΘ. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από το ΒΒΟ, με 
δαπάνη 50  ευρώ/ημέρα  για  κάθε  τραπέζι  που  μεταδίδεται.  Οι   αθλητές  των  ομάδων 
της Αθήνας θα επιδοτηθούν με 100 ευρώ ο καθένας για οδοιπορικά. Ο τελικός θα γίνει 
στην Αθήνα, εκτός αν προκριθούν οι 2 ομάδες της Θεσσαλονίκης. 
Σε περίπτωση συμμετοχής στην πρώτη φάση 3 ομάδων από Αθήνα οι αγώνες θα γίνουν 
σε Σωματείο της Αθήνας. 
ΘΕΜΑ 6ον Τόποι τέλεσης α) Παν. Πρωταθλήματος Ζευγών β) Ημερίδων μαθητών 
Στο σημείο αυτό ο κ. Κανναβός επανέρχεται στη συνεδρίαση του Δ.Σ.  
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως οι αγώνες της προκριματικής φάσης του ΠΠΖ 2012 στην 
Αττική διεξαχθούν στα εξής Σωματεία. 

1. ΟΠΕΝ. ΑΟΜ και ΟΠΑΦ. Ο διαχωρισμός των ζευγών στα δύο Σωματεία θα γίνει 
μετά από seeding που θα γίνει μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής στην 
ΕΟΜ. 

2. 1‐11  ΟΑΜΛΕ, ΑΟΜ, ΟΑΜΠΕΙ 
3. 1‐9    ΑΟΜΒ, ΟΑΜΚΗ, ΑΣΑΕ 
4. 1‐6   ΑΟΜΨ, ΑΟΤ, ΟΑΜΚΗ 

Στις  κατηγορίες  εκτός  της  Όπεν  οι  αθλητές  θα  δηλώνουν  συμμετοχή  σε  Σωματείο‐
οργανωτή. Για να γίνει αγώνας θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστη συμμετοχή 12 ζευγών. 
Οι αγώνες της τελικής φάσης θα γίνουν στα εξής Σωματεία. 

1. ΟΠΕΝ ΑΟΤ 
2. 1‐11  ΑΟΜ 
3. 1‐9   ΟΑΜΚΗ 
4. 1‐6  ΑΟΜΨ 
5. Αγώνας 2ης ευκαιρίας consolation ΟΑΜΛΕ 

Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση της επιτροπής μαθημάτων για εορταστικό τουρνουά 
μαθητών το Σάββατο 21/1/2012. Στην Αττική ο αγώνας θα γίνει στον ΑΟΜ. 
ΘΕΜΑ 7ον Διάφορα θέματα.  
Α)  Ο  δικηγόρος  κ.  Κων/νος  Σακελλαρίδης  ενημέρωσε  το  ΔΣ  ότι  στις  2  Φεβρουαρίου 
είναι προγραμματισμένη  να  εκδικαστεί  η  έφεση που υπέβαλε η  ΕΟΜ στην απόφαση 
του  Πρωτοδικείου  Αθηνών,  που  έκανε  δεκτή  την  αγωγή  της  κας  Αγγ.  Πολίτου  και 



ακύρωσε  την  απόφαση  της  εφορευτικής  επιτροπής  των  αρχαιρεσιών  της  ΕΟΜ  της 
22/10/2010. 
Εξουσιοδοτείται ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Σακελλαρίδης του Ευάγγελου να παραστεί 
και να εκπροσωπήσει την Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ ενώπιον του Εφετείου Αθηνών 
κατά τη δικάσιμο της 02/02/2012 στην έφεσή μας κατά της Αγγελικής Πολίτου. 
Β)  Εγκρίνεται  ομόφωνα  η  εισήγηση  της  επιτροπής  μαθημάτων  για  τον  πίνακα 
εκπαιδευτών της ΕΟΜ, ο οποίος θα δημοσιευτεί στην επετηρίδα του 2012. 
Δ) Μέθοδος  διδασκαλίας Μαθητών.  Το θέμα δεν  συζητήθηκε  λόγω  έλλειψης  χρόνου 
και θα συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ την 16/1/2012. 
Ε) εγκρίνεται το αίτημα του νέου Σωματείου «ΘΕΣΠΙΣ» για παροχή υλικού. 
ΣΤ)  εγκρίνεται  το  αίτημα  των  ΟΠΑΦ  και  ΟΑΜΚ  για  συνδιοργάνωση  αγώνα  3ης 
βαθμίδας στην Καλαμάτα το 3μερο 2 ‐2 /3/2012, με χρέωση δύο 3μέρων του ΟΑΜΚ και 
ενός 3μέρου του ΟΠΑΦ. 
Ζ) αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει παραγγελία 5000 τραπουλών από τον προμηθευτή 
εξωτερικού Jannersten Forlag με τιμή ανά τεμάχιο 0,82 ευρώ συν VAT και άλλα έξοδα, 
σύνολο 5437,50 ευρώ. Οι τράπουλες θα είναι συμμετρικές και θα φέρουν λογότυπο της 
ΕΟΜ στο πίσω μέρος.  
Η)  εγκρίνεται  το  αίτημα  του  ΣΑΤ  για  διοργάνωση  πρωταθλήματος  το  3μερο  17‐
19/2/2012. Η ΕΟΜ αναλαμβάνει να καλύψει τα δικαιώματα συμμετοχής των μαθητών 
που θα συμμετάσχουν στο μαθητικό τουρνουά και προέρχονται από άλλες πόλεις. 
Θ) εγκρίνεται το ποσό των 190 ευρώ για οδοιπορικά της κας Μπαμπούλα για μεταφορά 
υλικού στο τουρνουά επίδειξης στο υπό ίδρυση Σωματείο Λευκάδας. 
Ι)  εγκρίνεται  το  ποσό  των  400  ευρώ.  για  οδοιπορικά  της  κας  Μπαμπούλα  για  τα 
μαθήματα σε νέους αθλητές που κάνει στο υπό ίδρυση Σωματείο στο Κιάτο. 
ΙΑ)  σχετικά  με  το  αίτημα  του  ΟΑΜΡ  για  οικονομική  ενίσχυση  του  πρωταθλήματος 
Ανατολικής  Ελλάδας  εγκρίνεται  επιδότηση  για  αγορά  επάθλων  μέχρι  του  ποσού  των 
500 ευρώ, με κατάθεση των σχετικών παραστατικών. 
ΙΒ)  Ο  κ.  Φράγκος  εξουσιοδοτείται  να  συγκεντρώσει  προσφορές  για  την  αγορά 
ντουλαπιών  για  τα  γραφεία  της  ΕΟΜ.,  ώστε  να  ληφθεί  απόφαση  σε  επόμενο 
συμβούλιο. 
ΙΓ) εγκρίνεται το αίτημα του ΣΛΑΜ για ΑΔ των Τούρκων αθλητών. 
ΙΔ)  εγκρίνεται  το ποσό  των 1000  ευρώ για αμοιβή  του κ. Μαρκάκη  για  τα μαθήματα 
στην Έδεσσα. 
ΙΕ) εγκρίνεται το ποσό των 390 ευρώ για οδοιπορικά των κκ. Αθανασιάδη και Μαρκάκη 
για οδοιπορικά μαθημάτων στην Έδεσσα με την κατάθεση σχετικών παραστατικών (13 
μετακινήσεις χ 30 ευρώ) 
ΙΣΤ)  Λογ.  Όψεως  ΕΤΕ.  Ο  Ταμίας  κος  Α.  Φράγκος    ενημερώνει  το  Δ.Σ.  ότι  ο  λογ/σμος 
όψεως  της Ομοσπονδίας 011 08048056900 της Εθνικής Τράπεζας εξακολουθεί να είναι 
δεσμευμένος  Η  γνωμάτευση  του  δικαστικού  τμήματος  της  τράπεζας    ήταν  να 
υποβάλλεται μηνιαία κατάσταση με τις υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας για την έγκριση 
αυτών των ποσών από την Τράπεζα. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας 
μας μέχρι 25 Ιανουαρίου 2012 είναι: 

    
 



ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΟΣΟ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
1  ΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011  3.245,24   
2  ΙΚΑ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2011  3.328,50   
3  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012   5.325,58   

4 
ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘ. ΥΠΗΡ. ΚΑΙ ΕΛ. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  2.388,00

5  JANNERSTEN FORLAG AB  1.871,59 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
6  ΕΡΤ ΑΕ  1.945,38 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

7 
ΣΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ.  4.429,88 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

8  SKY PRINTING  1.319,08 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Εξουσιοδοτείται  ο  υπάλληλος  της  ΕΟΜ  κ.  Λουκάς  Ζώτος  όπως  καταθέσει  τις 
υποχρεώσεις  της Ομοσπονδίας προς  το  ΙΚΑ,  Αρ.  μητρώου  εργοδότη   0630152905,  τη 
μισθοδοσία  προσωπικού  της  Ομοσπονδίας  Ιανουαρίου  2012  με  χρέωση  του 
λογαριασμού  όψεως  011  08048056900  που  διατηρεί  η  Ομοσπονδία  μας  στο 
κατάστημα  της  Εθνικής  Τράπεζας  Ελλάδος 080  Σταδίου 38.  Επίσης  εξουσιοδοτείται  ο 
παραπάνω υπάλληλος όπως υπογράψει κάθε έγγραφο προκειμένου να αποστείλει με 
έμβασμα  το  αναγραφόμενο  στον  πίνακα  ποσό  στον  προμηθευτή  εξωτερικού 
Jannersten Forlag AB.  

    
        Ο Πρόεδρος                            Τα Μέλη                                         Ο Γεν. Γραμματέας 
         

    Δ. Χαρλαύτης                        Α. Αθανασιάδης                                 Π. Μαρσώνης              

  

                                            Α. Φράγκος 

                                                      

                                            Σ. Μπομπολάκης 

  

                                            Π. Κανναβός 

                                         

                                           Δ. Πρωτοπαπάς 

 

 



 


