
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΥΠ. ΑΡΙΘ. 14 
Της 24ης Αυγούστου 2011 

 
Την Τετάρτη 24 Αυγούστου 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 Αντιπρόεδρος Αλ. Αθανασιάδης, ο Γεν. 
Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Αν. Φράγκος και τα μέλη Στ. Μπομπολάκης, Π. 
Κανναβός. Απών λόγω κωλύματος το μέλος Δ. Πρωτοπαπάς.   
Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται ο κ. Παν. Γεροντόπουλος.  
 
Θέμα 1ον Θέματα Προέδρου. Ο Πρόεδρος, ανέφερε ότι το σημαντικότερο θέμα είναι οι 
Πανευρωπαϊκοί προσθέτοντας ότι οι ημερομηνίες πιέζουν. Ο κ. Αθανασιάδης αναφέρει 
ότι επειδή λόγω προσωπικού κωλύματος θα χρειαστεί να αποχωρήσει να προηγηθεί το 
θέμα στο οποίο είναι εισηγητής. 
 
Θέμα 2ον Εθνικές Ομάδες - Βαλκανικό Κύπελλο-Αποστολή στην Μερσίνα Τουρκίας.  
Ο κ. Αθανασιάδης υπενθυμίζει στο ΔΣ την πρόσκληση της Τουρκικής Ομοσπονδίας για 
φιλοξενία 3 ζευγών στη Μερσίνα, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Βαλκανικό 
κύπελλο ομάδων και στο εκεί διεξαγόμενο φεστιβάλ. Επειδή η νικήτρια ομάδα του 
φετινού ΠΠΟΟ αποτελούνταν από 2 ζεύγη, εκδόθηκε ανακοίνωση με την οποία 
κληθήκαν οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την ομάδα να δηλώσουν μέχρι 9/8 το 
ενδιαφέρον τους. Λόγω κωλύματος του Λ. Ζώτου προέκυψε ότι η ομάδα πρέπει να 
συμπληρωθεί με 2 ζεύγη.  
Ο κ. Μαρσώνης αναφέρθηκε στο αίτημα, μέσω επιστολής, της δεύτερης ομάδας του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ομάδων, κάποια μέλη της δηλαδή να συμπληρώσουν 
την αποστολή στην Μερσίνα. Το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, επειδή 
υπήρχε ήδη προηγούμενη απόφαση να συμπληρωθεί η αποστολή με βάση τους 
βαθμούς προεθνικής και στην πρόσκληση ενδιαφέροντος είχε ανακοινωθεί ότι 
κριτήριο επιλογής θα είναι οι βαθμοί προεθνικής. Από τα ζευγάρια που δήλωσαν 
ενδιαφέρον τους περισσότερους βαθμούς προεθνικής έχουν οι Β. Βρούστης- Α. 
Σαπουνάκης και Ν. Δελημπαλταδάκης- Γ. Παπακυριακόπουλος και προτείνει να 
επιλεγούν τα 2 αυτά ζεύγη.  
Το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει ότι η εθνική ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο 
φετινό Βαλκανικό κύπελλο αποτελείται από τους Π. Κανναβό – Κ. Δοξιάδη, Β. Βρούστη 
–Α. Σαπουνάκη και Ν. Δελημπαλταδάκη – Γ. Παπακυριακόπουλο. Η ΕΟΜ θα 
επιβαρυνθεί μόνο με τις δαπάνες αεροπορικών εισιτηρίων των αθλητών, Αθήνα-
Κωνσταντινούπολη-Αδανα με επιστροφή, ανερχόμενες σε 2349,36 ευρώ και τα 
δικαιώματα συμμετοχής για το Βαλκανικό Κύπελλο που ανέρχονται σε 300 ευρώ. Η 
οικονομική επιτροπή πήρε προσφορά από 2 ταξιδιωτικές εταιρίες. Η έκδοση των 
εισιτηρίων ανατέθηκε στο γραφείο τουρισμού «Άνοιξη travel, Μ. Καραπανάγου». 
Αρχηγός της ομάδας ορίζεται ο κ. Κανναβός, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας 
και στη Βαλκανική συνδιάσκεψη, που συνήθως διεξάγεται στο περιθώριο των αγώνων 
αυτών.  
 



Θέμα 3ον Ασφαλιστικά Μέτρα σχετικά με την υπόθεση ΕΟΜ - Πολίτου 
Ο κ. Μπομπολάκης εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με τη νομιμότητα των 
αποφάσεων του ΔΣ, μετά την υποβολή έφεσης εκ μέρους της ΕΟΜ στην πρωτόδικη 
απόφαση για την υπόθεση της κυρίας Πολίτου. Συγκεκριμένα αναφέρεται στη 
γνωμάτευση του δικηγόρου κ. Ν. Καραμανλή, όπου προτείνεται σαν λύση για την 
εξασφάλιση της πλήρους νομιμότητας της σύνθεσης του ΔΣ η προσφυγή στο 
Πρωτοδικείο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων,  για τον ορισμό του 7ου 
μέλους του ΔΣ από το Πρωτοδικείο, έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση στο Εφετείο.  
Ο κ. Αθανασιάδης αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις απόψεις δικηγόρων που έχει 
ρωτήσει, η συμμετοχή του στο ΔΣ είναι καθόλα νόμιμη εφόσον έχει υποβληθεί έφεση 
στην πρωτόδικη απόφαση διαπλαστικού χαρακτήρα και ότι φυσιολογικό θα ήταν σε 
διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων να καταφύγει η κα Πολίτου, που έχει κερδίσει το 
δικαστήριο, και όχι η ΕΟΜ. Επιπλέον, σύμφωνα με την άποψη του δικηγόρου κ. 
Σακελλαρίδη, που έχει αναλάβει την υπεράσπιση της ΕΟΜ στο εφετείο, αν θέλαμε να 
κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα θα έπρεπε να τα κάνουμε για όλες τις θέσεις του ΔΣ και 
όχι μόνο για μία και στην περίπτωση αυτή θα ήταν σαν να λέγαμε  ότι η ΕΟΜ δεν 
μπορεί να λειτουργήσει και για το λόγο αυτό ζητάμε διοίκηση πρωτοδικείου. 
Ο κ. Φράγκος αναφέρει ότι επικοινώνησε με τον κ. Σακελλαρίδη και του ζήτησε να 
παρίσταται στη σημερινή συνεδρίαση αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν λόγω απουσίας 
του δικηγόρου εκτός Αθηνών. Προτίθεται  όμως να παραστεί σε 
οποιαδήποτε μελλοντική συνεδρίαση τον καλέσουμε. 
Ο κ. Πρόεδρος καταθέτει έγγραφη γνωμάτευση του δικηγόρου κ. Χαρλαύτη, ο οποίος 
αναφέρει ότι δεν υπάρχει ανάγκη προσφυγής σε διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων και 
ότι κάτι τέτοιο δεν συνηθίζεται σε περιπτώσεις σαν τη δική μας.  
 
Θέμα 4ον Πανευρωπαϊκοί αγώνες 
Το λόγο παίρνει ο κ. Γεροντόπουλος λέγοντας: Έχουν γίνει δυο βήματα. 

1. Ολοκληρώθηκε το τελικό σχέδιο σύμβασης που θα προταθεί στο 
ξενοδοχείο Porto Carras. 
2. Έχει καταρτίσει τον προϋπολογισμό, που δεν είναι πλήρης, αλλά θα 
βελτιωθεί.  

Ακολούθως προσπαθεί να αναλύσει λεπτομερώς τα κονδύλια του προϋπολογισμού, 
ο οποίος είναι πολύ περιληπτικός, επιγραμματικός και στην αγγλική γλώσσα. 
Αναφέρει ακόμα ότι έχει αποσυρθεί από το Ελληνικό μπριτζ τα τελευταία δέκα 
χρόνια και ότι θα ήθελε να κάνει μια συνάντηση με τους επικεφαλής των Ελληνικών 
σωματείων για να μάθει τι σκέφτονται. 

Στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι κ. κ. Γεροντόπουλος και Αθανασιάδης 
Ο Πρόεδρος κ. Χαρλαύτης λαμβάνοντας το λόγο αναφέρει τα εξής: 
Προσλάβαμε τον κ. Γεροντόπουλο, ως μάνατζερ των αγώνων, επειδή είχε πείρα σε 
θέματα διαμορφώσεως και οργανώσεως τέτοιων εκδηλώσεων, με εντολή ότι πάντοτε 
θα αναφέρεται στο Δ.Σ για οποιαδήποτε ενέργειά του. Μας βοήθησε αρκετά στις 
διαπραγματεύσεις με την E.B.L Εν συνεχεία έλαβε εντολή από το Δ.Σ να κάνει ένα λιτό 
προϋπολογισμό εκτελέσεως των Αγώνων με λεπτομέρειες και εν συνεχεία να 



διαπραγματευτούμε και πάλι με το PORTO CARRAS, αφού θα είχαμε μελετήσει όλες τις 
παραμέτρους. 
Εμείς  ζητήσαμε να μας παραδώσει πρώτα τον προϋπολογισμό και εν συνεχεία να του 
δώσουμε προκαταβολή της αμοιβής του, πράγμα το οποίο έκανε αλλά με μεγάλη 
καθυστέρηση με αποτέλεσμα να χάσουμε πολύ πολύτιμο χρόνο. 
Ο προϋπολογισμός που παρουσίασε στο Δ.Σ ήταν λίαν συνοπτικός. Αναφέρθηκε μόνο 
προφορικά στα αναλυτικά στοιχεία αυτού. Ήταν ένας προϋπολογισμός της τάξεως των 
600.000 ευρώ περίπου με εκτελεστή τον ίδιο. Δηλαδή αυτός θα καθόριζε σύμφωνα με 
την δική του εκτίμηση και όχι το Δ.Σ., την σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα καθ ενός 
αναφερομένου στοιχείου του προϋπολογισμού. Οι αναφερόμενες δραστηριότητες, οι 
απαιτήσεις σε προσωπικό και υλικά και η διάθεση των  ελευθέρων δωματίων θα 
καθορίζονταν από τον ίδιο χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. Δηλαδή, απέκλειε τον φυσικό 
φορέα που είναι το Δ.Σ της ΕΟΜ, από το να λάβει γνώση του αντικειμένου και να κρίνει 
το αναγκαίο ή μη.  
Η τελευταία απαίτηση ήταν δαπάνη ύψους 50.000 ευρώ του προϋπολογισμού που 
προσκόμισε, που ήταν προσωπικές του δαπάνες σε βοηθούς και σε άλλες ανάγκες που 
θα έκρινε ο ίδιος ως σημαντικές.  
Μετά από αυτή τη εισήγηση του  Προέδρου και διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε 
αποφασίστηκε  ομόφωνα από τα παρόντα μέλη να μη γίνουν δεκτοί οι όροι και ο 
προϋπολογισμός του κ. Γεροντόπουλου και το Δ.Σ. να διακόψει κάθε συνεργασία μαζί 
του. 
Φράγκος. Την απόφαση για να υπογράψουμε για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την 
πήρε η Γενική Συνέλευση. Μέχρι λοιπόν την Γενική Συνέλευση πρέπει να 
προσπαθήσουμε να βρούμε χορηγούς, ώστε να υποβάλουμε οριστική πρόταση στη ΓΣ 
για το τι πρόκειται να γίνει. 
 
Θέμα 5ον Σχέσεις με Κύπρο 
Ομόφωνα εγκρίθηκε να σταλεί επιστολή στην Κυπριακή Ομοσπονδία, με την οποία 
προτείνουμε να της παραχωρήσουμε σελίδα στο περιοδικό καθώς και να στέλνουμε 
περιοδικά σε όσους Κύπριους αθλητές το επιθυμούν. Στην επιστολή ανοίγουμε το 
δρόμο για ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων, για τη σύσφιξη των σχέσεων και 
παραχωρούμε έκπτωση 50% σε όσους νέους αθλητές υποδείξει η Κυπριακή 
Ομοσπονδία Μπριτζ για να κάνουν μαθήματα στη χώρα μας τη χρονιά 2011-2012. 
 
Θέμα 6ον Έγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 
Η επιτροπή θα ζητήσει κλειστές προσφορές για την επανεκτύπωση 150.000 φυλλαδίων 
για τις ανάγκες διάδοσης και θα προχωρήσει σε μειοδοτικό διαγωνισμό λαμβάνοντας 
φυσικά υπόψη και την αξιοπιστία των συνεργατών. Στο φυλλάδιο θα προστεθούν στην 
πίσω σελίδα όλα τα Σωματεία. Το ΔΣ συμφώνησε ομόφωνα. 
 
Θέμα 7ον  Συμμετοχή στο event του Μετροπόλιταν EXPO 23-9 έως 2-10 
β. Εγκρίθηκε από το ΔΣ ποσό μέχρι το ύψος των 2000 ευρώ για τα έξοδα που θα 
χρειαστεί να κάνουμε για τη συμμετοχή μας στην έκθεση στο αεροδρόμιο (μεταφορικά, 
διαφημιστικό υλικό, οδοιπορικά εθελοντών και υπαλλήλων). Θα υποβληθεί σχετικός 



προϋπολογισμός στην οικονομική επιτροπή που θα έχει τον έλεγχο της διαχείρισης του 
ποσού αυτού. 
 
Θέμα 8ον  Απολογισμός συμμετοχής Ομάδας Νέων στο Πανευρωπαϊκό  
Δεν συζητήθηκε. 
 
Θέμα 9ον  Διάφορα θέματα  
1) 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 Υποβλήθηκε στην Εθνική Τράπεζα αίτημα για άνοιγμα του 
λογαριασμού και 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 20 Σεπτεμβρίου 2011 είναι: 
    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 20/09/2011 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
1 ΦΜΥ 1.854,42   
2 SKY PRINTING ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  1.497,26 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
3 ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΟΝΕΛΗ 861,00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
4 ΑΝΟΙΞΙΣ ΤΡΑΒΕΛ 2.349,60 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
5 ΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 3.173,22   
6 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 5.610,74   

ΣΥΝΟΛΟ 15.346,24 

    2) Εξουσιοδοτείται ο υπάλληλος της ΕΟΜ κ. Λουκάς Ζώτος όπως καταθέσει τις 
υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας προς το ΙΚΑ, Αρ. μητρώου εργοδότη  0630152905 
σύμφωνα με τη παραπάνω κατάσταση, με χρέωση του λογαριασμού όψεως 011 
08048056900 που διατηρεί στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 080 
Σταδίου 38.       

3) Εγκρίθηκε το αίτημα του δάσκαλου της ΕΟΜ Λ. Καραγιαννόπουλου για καταβολή σε 
αυτόν οδοιπορικών 510 ευρώ για τα μαθήματα που έκανε σε νέους μαθητές στην Άρτα. 
4) Εγκρίθηκε το αίτημα του ΟΑΜΚΗ για ημερίδα 4ης βαθμίδας την ημέρα εγκαινίων της 
νέας τους αίθουσας. 
 
Λόγω έλλειψης χρόνου τα υπόλοιπα θέματα μεταφέρθηκαν για επόμενες συνεδριάσεις 
του Δ.Σ. και η συνεδρίαση λύεται. 
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