
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΕΟΜ   ΥΠ.ΑΡΙΘ. 9 

Της  9ης Μαΐου 2012 

Την  Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012  και ώρα 15:30  κατόπιν πρόσκλησης  του Προέδρου κ.  Δ.  Χαρλαύτη 
συνήλθε το Δ.Σ.  της ΕΟΜ, σε τακτική συνεδρίασή του στα γραφεία της ΕΟΜ οδός Φειδιππίδου 
30, Αθήνα. 
Παρόντες άπαντες, ήτοι: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Δ. Χαρλαύτης, ο Αντιπρόεδρος Α. Αθανασιάδης, ο 
Γεν. Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Α. Φράγκος, ο Ειδικός Γραμματέας Δ. Πρωτοπαπάς και 
τα μέλη Σ. Μπομπολάκης και Π. Κανναβός.  
Παρών επίσης ήταν και ο διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 
 

1. Θέματα Προέδρου και υπογραφή Πρακτικών 
Αναγιγνώσκονται και υπογράφονται τα πρακτικά της συνεδριάσεως του ΔΣ αριθ. 7 της 4‐4‐2012. 
 

2. Εγγραφή νέων Σωματείων               
Εγκρίθηκε ομόφωνα η ένταξη στη δύναμη της ΕΟΜ ενός  (1) νέου Σωματείου το οποίο υπέβαλε 
στη  γραμματεία  της  ΕΟΜ  τα  προβλεπόμενα  από  το  Καταστατικό  δικαιολογητικά.  Το  Σωματείο 
αυτά είναι: 

1.  Αθλητικός  Όμιλος Μπριτζ  Σικυώνος  (συγκεκομμένα  ΑΟΜΣ)  με  διεύθυνση   εντευκτηρίων  το 
Κιάτο Κορινθίας.  

 
3. Εθνικές ομάδες      

Ο Πρόεδρος ζητά από τον Πρόεδρο της επιτροπής εθνικών ομάδων κ. Α. Αθανασιάδη και τον αρχηγό της 
ομάδας όπεν κ. Σ. Μπομπολάκη να ενημερώσει το ΔΣ για το πού βρίσκεται το θέμα των εθνικών ομάδων 
όπεν και γυναικών για την αποστολή στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Οι κ.κ. 
Αθανασιάδης και Μπομπολάκης ενημερώνουν το Δ.Σ. ότι οι προπονήσεις διεξάγονται κανονικά και οι 
διαδικασίες  προχωρούν  κανονικά.  Για  τις  προπονήσεις  υπάρχει  σχετική  έγγραφη  ενημέρωση από  τον 
προπονητή τους κ. Φ. Σκουλαρίκη. 
Αποφασίζεται ομόφωνα στο συνέδριο της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που θα γίνει κατά τη διάρκεια 
των αγώνων στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας η ΕΟΜ να εκπροσωπηθεί από το μέλος του Δ.Σ. κ. Μπομπολάκη 
με αναπληρωτή του τον δικηγόρο κ. Ν. Καραμανλή που θα βρίσκεται στο Δουβλίνο.  
Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  στους  Πανευρωπαϊκούς  αγώνες  Ζευγών  που  θα  γίνουν  στο  Vejle  της 
Δανίας  η  Ελλάδα  συμμετάσχει  με  ένα  ζεύγος  στην  κατηγορία  κάτω  των  20  ετών,  τους  Ιωάννη 
Οικονομόπουλο  και  Κωνσταντίνο  Βώβο.  Συνοδός  τους  θα  είναι  ο  κ.  Γιώργος  Οικονομόπουλος.  Το 
συνολικό κόστος της αποστολής αυτής δεν θα υπερβαίνει τα 1500 ευρώ. Υποβάλλεται από τον Ταμία της 
ΕΟΜ κ. Α. Φράγκο και εγκρίνεται ομόφωνα ο παρακάτω προϋπολογισμός της αποστολής αυτής. 
 
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΖΕΥΓΩΝ ΝΕΩΝ, VEJLE ΔΑΝΙΑΣ 2012 
Κατηγορία: Κάτω των 20 ετών (Youngsters) 
Περίοδος: 2 έως 7 Ιουλίου 2012 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Αεροπορικά Εισιτήρια   3 άτομα   540,00 

Δικαιώματα συμμετοχής  150,00 

Εξοδα διαμονής  1 τρίκλινο, 5 ημέρες  810,00 



Σύνολο  1500,00 
Ο παραπάνω προϋπολογισμός μας ύψους  1500,00 ευρώ είναι εντός των ορίων των κωδικών 252, 
255β και 256 και 258 του υποβληθέντος στην Γ.Γ.Α. προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας. 
 
Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  στην  Πανεπιστημιάδα  2012  και  στο  πρωτάθλημα    Πνευματικών 
αθλημάτων (IMSA) 2012 η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί μόνο αν βρεθούν χορηγοί.  
 

4. Μέθοδος διδασκαλίας   
Ο  κ. Μπομπολάκης αναφέρει  ότι  η Αμερικάνικη Ομοσπονδία Μπριτζ  (ACBL)  έχει  ελεύθερη στο 
διαδίκτυό  της  μία μέθοδο δασκάλων αποτελούμενη από 1.000  περίπου σελίδες,  που  καλύπτει 
μεγάλο φάσμα από το μπριτζ για αρχαρίους. Μετά από σχετική αλληλογραφία η μέθοδος αυτή 
διατίθεται δωρεάν ενώ για τα βιβλία των αρχαρίων, αποτελούμενα από 3000 περίπου σελίδες θα 
πρέπει να πληρωθούν δικαιώματα στους συγγραφείς.   
Αποφασίζεται  ομόφωνα  η  σύσταση  μιας  επιτροπής,  αποτελούμενης  από  τους  κ.κ. 
Σ.Μπομπολάκη,  Β.Βιρβιδάκη,  Α.Μπαμπούλα,  Δ.  Μπάλλα  και  Ι.Μηλιτσόπουλο,  η  οποία  θα 
μελετήσει τα βιβλία δασκάλων της αμερικάνικης μεθόδου διδασκαλίας και θα εισηγηθεί σχετικά 
στο ΔΣ.   
 

5. Οικονομικά θέματα   (παραγγελίες υλικού, διαιτητές, φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας))   
Ανταλλάσσονται  απόψεις  μεταξύ  των  μελών  του  ΔΣ  για  το  θέμα  των  αμοιβών  των  διαιτητών 
στους  αγώνες  των  σωματείων.  Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  γίνει  άτυπη  συγκέντρωση  των 
εκπροσώπων των Σωματείων του λεκανοπεδίου της Αττικής καταρχήν για το θέμα αυτό και στη 
συνέχεια για θέματα διδασκαλίας και διάδοσης.   
Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  γίνει  παραγγελία  κυτίων  αγορών  (bidding  boxes)  που  δεν 
υπάρχουν  πλέον  στην  αποθήκη  της  ΕΟΜ,  για  να  εξυπηρετηθούν  τόσο  τα  σωματεία  όσο  και  η 
ΕΟΜ  για  τα  πρωταθλήματά  της.    Κατόπιν  έρευνας  της  αγοράς  αποφασίζεται  η  παραγγελία  να 
γίνει στην εταιρία Danmarks Bridgeforbund για 200 σετ (τραπέζια) στην τιμή των 15,62 ευρώ το 
σετ συν μεταφορικά έξοδα. Στην τιμή εμπεριέχεται ΦΠΑ (VAT).  
Αποφασίζεται ομόφωνα η ναύλωση πούλμαν με έξοδα της ΕΟΜ μέχρι του ποσού των 1200 ευρώ 
για  τη  δωρεάν  μετακίνηση  αθλητών  της  Αθήνας  στο  Φεστιβάλ  Βαλκανικής  Φιλίας  στη 
Λεπτοκαρυά. 

                                                                                                        
6. Διάφορα θέματα          
Α) 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 31 Μαΐου 2012 είναι οι εξής: 

    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/05/2012 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΟΣΟ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
1  ΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ  3245,24   
2  ΙΚΑ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ  1690,21   
3  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ  4925,58
4  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  2252,00
5  DANMARKS BRIDGEFORBUND  3487,50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  15600,53 



Εξουσιοδοτείται ο υπάλληλος της ΕΟΜ κ. Λουκάς Ζώτος όπως καταθέσει τις υποχρεώσεις της 
Ομοσπονδίας  προς  το  ΙΚΑ,  Αρ.  μητρώου  εργοδότη    0630152905  και  τη  μισθοδοσία 
προσωπικού της Ομοσπονδίας Φεβρουαρίου 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 υπάλληλος της ΕΟΜ κ. Λουκάς Ζώτος όπως εμβάσει τα παραπάνω 
ποσά στους δικαιούχους εξωτερικού με χρέωση του λογαριασμού όψεως 011 08048056900 
που διατηρεί η Ομοσπονδία μας στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 080 Σταδίου 
38 υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.  

B). Θέση στάθμευσης 
Αποφασίζεται ομόφωνα να διατεθεί κονδύλι 110 € ανά μήνα για μία θέση παρκαρίσματος κοντά 
στα γραφεία της ΕΟΜ για την εξυπηρέτηση των μελών του Δ.Σ. και των επισκεπτών.  
β). Ενημερότητα του αγωνιστικού δελτίου των αθλητών 
Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  μετά  την  30η  Ιουνίου  2012  κανείς  αθλητής  δεν  θα  μπορεί  να 
αγωνίζεται στα τουρνουά των Σωματείων και  της ΕΟΜ αν δεν έχει  ξοφλήσει  την συνδρομή του 
αγωνιστικού του δελτίου 2012.  
                                                        

7. Αιτήματα Σωματείων (ΡΟΜ, ΛΑΜΘ)                                      
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως γίνουν δεκτά τα αιτήματα των Σωματείων ΡΟΜ και ΛΑΜΘ για 
διεξαγωγή εσωτερικών τους πρωταθλημάτων.  
     
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η Συνεδρίαση. 
 
         
     Ο Πρόεδρος                            Τα Μέλη                                   Ο Γεν. Γραμματέας 
          
          
     Δ. Χαρλαύτης                      Α. Αθανασιάδης                        Π. Μαρσώνης              

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

 
 
 


