
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΥΠ. ΑΡΙΘ. 18 

Της 14ης Νοεμβρίου 2011 

Την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 16:30 ακριβώς 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 Ταμίας Αν. 
Φράγκος, ο Ειδικός Γραμματέας Δ. Πρωτοπαπάς και τα μέλη Στ. Μπομπολάκης, Π. Κανναβός. 
Απών: ο Γεν. Γραμματέας Π. Μαρσώνης, παρόλο που ειδοποιήθηκε, λόγω ασθενείας. 
Παρών επίσης ο Διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 
                    
Θέμα 1ο. Θέματα Προέδρου 
Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ κ. Χαρλαύτης υπενθυμίζει ότι στην πρόσφατη ΓΣ της ΕΟΜ προτάθηκε να 
γίνουν στο Καταστατικό της ΕΟΜ ορισμένες τροποποιήσεις που αφορούν το δικαίωμα ψήφου 
των Σωματείων-μελών και προτείνει να συσταθεί μία επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. Νίκο 
Καραμανλή, Παναγιώτη Μαρσώνη και Αλέκο Αθανασιάδη, η οποία να μελετήσει το θέμα. Η 
πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, με αφορμή συμβάν σε Σωματείο της Περιφέρειας, προτείνει να σταλεί 
σε όλα τα Σωματεία - μέλη εγκύκλιος που να λέει ότι απαγορεύεται στους ομίλους του 
αγωνιστικού μπριτζ να παίζεται άλλο παιχνίδι, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό τους. 
Ανταλλάσσονται απόψεις μεταξύ των μελών του ΔΣ και αποφασίζεται να σταλεί σχετική 
επιστολή-ανακοίνωση σε όλα τα Σωματεία-μέλη της ΕΟΜ. 
Κατόπιν, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι με αφορμή άλλο συμβάν σε Γενική Συνέλευση Σωματείου-
μέλους της ΕΟΜ, συνέταξε ένα σχετικό έγγραφο το οποίο προτίθεται να στείλει σε όλα τα 
Σωματεία-μέλη της ΕΟΜ σχετικά με την τακτοποίηση της εσωτερικής τους οργάνωσης από 
διοικητικής και φορολογικής άποψης. Τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να διαβάσουν αυτό το έγγραφο. 
Ανταλλάσσονται απόψεις μεταξύ των μελών του ΔΣ για τα θέματα αυτά και αποφασίζεται η 
συζήτηση να συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι έλαβε την επιστολή του Προέδρου της EBL στην οποία λέει ότι λυπάται 
για την άρνηση της Ελλάδας για την διοργάνωση των Ευρωπαϊκών αγώνων, κατανοεί τις 
δυσκολίες που είχαμε και μας ευχαριστεί για τις προσπάθειες τις οποίες κάναμε παρά τις 
τεράστιες δυσκολίες που συναντήσαμε. Μας καλεί δε να συμμετάσχουμε στο σεμινάριο των ΝΒΟ 
Officers που θα γίνει τον Φεβρουάριο στη Βουδαπέστη. 
Σε αυτή την επιστολή, συνεχίζει ο Πρόεδρος, προτίθεμαι να απαντήσω και θα προσπαθήσουμε να 
συμμετάσχουμε.  
 
Θέμα 2ο. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012. Ρήτρα. 
Διεξάγεται διεξοδική συζήτηση  μεταξύ των μελών του ΔΣ και αποφασίζεται να αποσταλεί 
επιστολή προς την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία η οποία να περιέχει αίτημα διαγραφής του 
υπολοίπου της ρήτρας που μας επιβλήθηκε λόγω της υπαναχωρήσεως από πλευράς μας της 
αναλήψεως της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ομάδων του 2012. Σε περίπτωση 
δε που αυτό καταστεί αδύνατον να ζητήσουμε να μας επιβληθεί η ελάχιστη δυνατή ρήτρα για 
πολλούς λόγους όπως π.χ. λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης τόσο της ΕΟΜ, όσο και της 
Ελλάδας γενικότερα, όπως και λόγω της απώλειας ορισμένων χορηγών. 
  

  Θέμα 3ο - Ημερολόγιο ΕΟΜ 2012 – Ορισμός άτυπης σύσκεψης 
Παρουσιάζεται η πρόταση της Επιτροπής Αγώνων για το αγωνιστικό ημερολόγιο του 2012, που 
περιέχει τους αγώνες 1ης-3ης βαθμίδας, το οποίο θα παρουσιαστεί στην “άτυπη σύσκεψη” των 
σωματείων. Ανταλλάσονται απόψεις μεταξύ των μελών του ΔΣ και διαμορφώνεται το αγωνιστικό 
ημερολόγιο το οποίο επισυνάπτεται. 



 
Θέμα 4ο - Δικαιώματα αγώνων – Αμοιβές Διαιτητών    
Η συζήτηση αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση. 
 
Θέμα 5ο – Διασυλλογικό πρωτάθλημα – Απολογισμός    
Παρουσιάστηκε από τον Ταμία Α. Φράγκο ο απολογισμός του Διασυλλογικού πρωταθλήματος ο 
οποίος επισυνάπτεται.  
 
Θέμα 6ο – Επιλογή Εθνικών Ομάδων 
Ο κ.  Αθανασιάδης αναλύει προφορικά παλιότερη εισήγησή του για την εθνική ομάδα Όπεν και 
έναν μακροχρόνιο προγραμματισμό για την οργάνωσή της. Επισημαίνει ότι για την ομάδα του 
2012 δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος και θα πρέπει αναγκαστικά να προκηρύξουμε αγώνες 
επιλογής, βάσει του υπάρχοντος κανονισμού εθνικών ομάδων. Η άποψη των μελών της 
Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, όπως και των περισσότερων πρωταθλητών που ρώτησε είναι οι 
αγώνες επιλογής να γίνουν με το σύστημα των ομάδων. Αποφασίζεται ομόφωνα, βάσει του 
άρθρου 3.6.4 του κανονισμού εθνικών ομάδων, οι αγώνες επιλογής να γίνουν μεταξύ  τεσσάρων 
το πολύ ομάδων με κριτήριο συμμετοχής τους βαθμούς προεθνικής και με σύστημα αγώνων 
νοκάουτ.   
Θα κυκλοφορήσει σύντομα σχετική ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος, όπου και θα 
καθορίζονται οι λεπτομέρειες. 
Για την εθνική γυναικών ο κ. Αθανασιάδης εκφράζει την άποψη  να μη γίνουν αγώνες επιλογής, 
αλλά να καλέσουμε τις ενδιαφερόμενες να στελεχώσουν την εθνική γυναικών, είτε ως άτομα είτε 
ως ζευγάρια, και να συγκροτηθεί η ομάδα από επιτροπή εκλεκτόρων, σύμφωνα με το άρθρο 3.7 
του κανονισμού εθνικών ομάδων. Αναφέρει ακόμη ότι έκανε κρούση σε δυο γνωστές 
πρωταθλήτριες να παίξουν σα ζεύγος αλλά δεν δέχτηκαν.  Μετά από πρόταση και διεξοδική 
συζήτηση αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να γίνουν αγώνες επιλογής για την εθνική ομάδα των 
γυναικών. Βάσει του άρθρου 3.7 αποφασίζεται ομόφωνα να γίνουν αγώνες νοκάουτ μεταξύ 
τεσσάρων το πολύ ομάδων με κριτήριο συμμετοχής τη δυναμικότητα της ομάδας σύμφωνα με 
τους βαθμούς διάκρισης των αθλητριών και να κυκλοφορήσει σύντομα η σχετική ανακοίνωση. 
 
Θέμα 7ο – Διάφορα θέματα. 
Επειδή απουσιάζει ο Γ.Γ. της ΕΟΜ κ. Π. Μαρσώνης, ο Πρόεδρος κ. Δ. Χαρλαύτης προτείνει να 
αναβληθεί η συζήτηση του 7ου θέματος, εκτός από ορισμένα επείγοντα ή ενημερωτικά θέματα. 
Ο κ. Α. Αθανασιάδης αναφέρει ότι το σωματείο της Έδεσσας έχει έτοιμο το καταστατικό της και ο 
κ. Λ. Ζώτος αναφέρει ότι ξεκίνησαν μαθήματα στον Σύλλογο συνταξιούχων Εθνικής Τραπέζης και 
σύντομα ξεκινάνε στη ΧΑΝ, ενώ στην Πάτρα είναι υπό ίδρυση 2 νέα Σωματεία στα οποία επίσης 
ξεκινάνε σύντομα μαθήματα. Όσον αφορά το ήδη υπάρχον σωματείο ΠΟΑΜ αποφασίζεται 
ομόφωνα να επιδοτηθεί για μαθήματα με 300 €.  
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι υπάρχει μία αναφορά του κ. Π. Μαρσώνη για τον κ. Σ. Ακριτίδη, όπως 
και μία αναφορά της κας Μ. Καλέκη για τον κ. Π. Πουρναρά. Αποφασίζεται ομόφωνα να 
προωθηθούν και οι δύο στην ΚΕΔ, ενώ η πρώτη θα προωθηθεί επί πλέον και στο ΠΣ της ΕΟΜ.  
Ο κ. Λ. Ζώτος αναφέρει ότι η κ. Αννα Γκατζ (Αγγλίδα) με έγγραφό της ζήτησε από την ΕΟΜ να 
συμπεριληφθεί η Ελλάδα στο ταυτόχρονο τουρνουά που διοργανώνει και ότι  ζητάει 4 € ανά 
αθλητή ως παράβολο συμμετοχής, πέραν του κανονικού δικαιώματος συμμετοχής. Αποφασίζεται 
ομόφωνα να απορριφθεί το αίτημα. 
Για το σεμινάριο διαιτησίας που θα γίνει από 1-4 Δεκεμβρίου στο Ορέμπρο της Σουηδίας, στο 
οποίο προτίθενται ο κ. Ι. Προκοπίου (Επίσημος Διαιτητής) και η κα Μ. Παπυράκη (Πτυχιούχος 
Διαιτητής) να συμμετάσχουν και ζητούν την έγκριση της ΕΟΜ, αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να 
επιδοτηθούν και οι δύο από κοινού με 1.000 € και να προσφέρουν από μία διαιτησία ο καθένας 



τους σε πανελλήνιο 3ήμερο πρωτάθλημα. 
 
                  Ο Πρόεδρος                            Τα Μέλη                                          
                  
                 Δ. Χαρλαύτης                         Α. Αθανασιάδης                                  

  
                                                    Α. Φράγκος 
                                                      
                                                    Σ. Μπομπολάκης 
  
                                                    Π. Κανναβός 
                                         
                                                    Δ. Πρωτοπαπάς 

 


