
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΥΠ. ΑΡΙΘ. 11 

Της 22ας  Ιουνίου   2011 

Την Τετάρτη 22  Ιουνίου 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  Αν.  Φράγκος,  ο  Ειδικός  Γραμματέας  Δ.  Πρωτοπαπάς  και  τα  μέλη  Στ. 
Μπομπολάκης, Π. Κανναβός.    

Παρών επίσης ο Διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 

Θέμα  1ον  επικύρωση  πρακτικών.  Επικυρώνεται  το  πρακτικό  της 

συνεδριάσεως υπ. αριθ. 10/08‐06‐2011. 

Θέμα 2ον θέματα Προέδρου.   Κατόπιν προσκλήσεως προσήλθε ο δικηγόρος κ. 
Βούλτσης ο οποίος ενημέρωσε για το αποτέλεσμα της αγωγής της κας Πολίτου. 

 Ο κ Βούλτσης είπε ότι, σύμφωνα με την απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου,  
η ανακήρυξη    του κ Αθανασιάδη ως 7ου μέλους  του ΔΣ είναι μεν άκυρη αλλά δεν 
μπορεί  το  δικαστήριο  να  τοποθετήσει  την  κα  Πολίτου  στη  θέση  του.  Επί  της 
απόφασης μπορεί να ασκήσει έφεση η ΕΟΜ ή τριτανακοπή ο κ. Αθανασιάδης. Αν 
δεν  ασκηθεί  ένδικο  μέσο  θα  πρέπει  να  συγκληθεί  έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  στις 
προθεσμίες  του  καταστατικού  για  να  εκλεγεί  το  έβδομο  μέλος.  Δεν  μπορούν  τα 
αναπληρωματικά  μέλη  να  καλύψουν  τη  θέση  Αθανασιάδη.  Ακολούθησαν 
διευκρινιστικές ερωτήσεις. 

‐‐Πρόεδρος. Αν μας στείλει εξώδικο για να αναλάβει τη θέση η κα Πολίτου; 
‐‐Βούλτσης.  Δεν  μπορεί  να  γίνει  έβδομο  μέλος  η  κα Πολίτου.  Θα  πρέπει  να  γίνει 
έκτακτη Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες. 
‐‐Κανναβός. Αν κάνουμε έφεση τι γίνεται; 
‐‐Βούλτσης.  Συνεχίζει  να  είναι  μέλος  ο  κ.  Αθανασιάδης,  εφόσον  πλέον  δεν  είναι 
τελεσίδικη η απόφαση. 
‐‐Κανναβός.  Οι  αποφάσεις  του  ΔΣ,  δεδομένου  ότι  κάνουμε  έφεση  και  γινόμαστε 
πάλι επτά, υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να καταρριφθούν; 
‐‐Βούλτσης.  Είναι  ένα  πρόβλημα,  μπορεί  να  βρεθεί  κάποιος  που  δυνατόν  να  τις 
προσβάλλει. 
Σε ερώτηση αν η κα Πολίτου μπορεί να κάνει ασφαλιστικά μέτρα, απάντησε ότι και 
αν κάνει θα τα χάσει. 
‐‐Φράγκος. Αν κάνουμε έφεση θα ήτανε καλό γιατί θα κριθεί οριστικά το πρόβλημα 
της  ποσόστωσης.  Οι  δε  προθεσμίες  είναι  ανάλογες  με  τις  ενέργειες  που 
προτιθέμεθα να κάνουμε. 



‐‐Φράγκος.  Αν  τελικά  εκλεγεί  η  κα  Πολίτου,  ο  κ.  Αθανασιάδης  ποια  θέση 
καταλαμβάνει,  δεδομένου  ότι  δεν  είναι  αναπληρωματικός  και  υπάρχουν  άλλοι 
αναπληρωματικοί; 
‐‐Πρόεδρος. Κατόπιν αυτών προτείνω να κλείσουμε τη συζήτηση επ’ αυτού εδώ και 
να ζητήσουμε και άλλες γνώμες ειδικών επί του θέματος. 
‐‐Κανναβός. Να ερωτηθούν οι δικηγόροι. 
‐‐Φράγκος.  Πρέπει  οι  κκ  Σύμβουλοι  να  καλύπτουν  τους υπολοίπους  συμβούλους. 
Πρέπει να εφεσιβάλουμε την απόφαση στο Εφετείο, στο Πρωτοδικείο η απόφαση 
δεν τελεσιδικεί. Το θέμα είναι θεσμικό πρέπει να γίνει έφεση.  
‐‐Πρωτοπαπάς. Συμφωνώ τελικά με τον κ. Φράγκο, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο 
κ.  Αθανασιάδης,  σημασία  έχει  ότι  η  τελική  απόφαση  του  Πρωτοδικείου  είναι  εις 
βάρος της ΕΟΜ. Πιστεύω ότι πρέπει να πάει στο εφετείο για τελεσίδικη απόφαση. Ο 
κίνδυνος να συμμετέχει ο κ. Αθανασιάδης και να κηρυχτούν οι αποφάσεις άκυρες 
με προβληματίζει και θέλω να ρωτηθούν δικηγόροι. 
‐‐Μαρσώνης. Συμφωνώ με τον κ. Πρωτοπαπά. 
‐‐Πρόεδρος.  Δεν  μπορώ  να  λάβω  απόφαση  πριν  ρωτήσω.  Η  ΕΟΜ  πρέπει  να 
διατηρήσει την ουδετερότητά της. 
‐‐Μπομπολάκης. Να μην φανεί ότι είμαστε κόντρα σε κάποιο μέλος. 
‐‐Κανναβός. Δυο δικηγόροι μου είπανε ότι αυτή η απόφαση δύσκολα θα ανατραπεί 
από το Εφετείο. 
‐‐Πρωτοπαπάς.  Σε  περίπτωση  έφεσης  και  ενώ  θα  συμμετέχει  στο  ΔΣ  ο  κ. 
Αθανασιάδης,  μπορούν  να  προσβάλουν  τις  αποφάσεις;  Τι  επιπτώσεις  θα  έχει  αν 
χαθεί η έφεση; 
‐‐Μπομπολάκης.  Αν  γίνει  έφεση μπορεί  να μην  είναι  δυνατόν  να πάρουμε  λεφτά 
από τον λογαριασμό μας; 
‐‐Φράγκος. Ο κ. Βούλτσης είπε ότι με την απόφαση μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε 
τον λογαριασμό. 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η απόφαση για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
ληφθούν  στην  επόμενη  συνεδρίαση  Δ.Σ.  αφού  ληφθούν  γνωματεύσεις  και  από 
άλλους δικηγόρους.  

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στον ορισμό διαιτητών στα περιφερειακά πρωταθλήματα. 

Αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός να γίνεται από την ΕΟΜ.  

Θέμα 3ον Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2012. Ο κ. Κανναβός ενημέρωσε για 
την  επιθεώρηση  των  κοινοχρήστων  χώρων  και  αιθουσών  κατά  την  τελευταία 
επίσκεψή του στο Πόρτο – Καρράς.  

‐‐Πρωτοπαπάς.  Ο  αντικειμενικός  σκοπός  ήταν  μετά  την  επίσκεψη  όλα  αυτά  να 
κατέληγαν  σε  μεταξύ  μας  απόφαση  και  μετά  συζήτηση  με  το  ξενοδοχείο,  ο  κ. 
Γεροντόπουλος  όμως  την  μετέφερε  για  το  τέλος Αυγούστου  ή  μέσα  Σεπτεμβρίου. 



Αλλά  εμάς  μας  ενδιαφέρει  να  ξέρουμε  τι  γίνεται  και  πότε  θα  ξέρουμε  το 
αποτέλεσμα. 

‐‐Πρόεδρος.  Θα  περιμένουμε  γενική  περιγραφή  των  κεντρικών  δραστηριοτήτων 
που θα γίνουν, το σκελετό δηλαδή που έπρεπε να είναι ήδη έτοιμος και επάνω εκεί 
να χτίσουμε τα υπόλοιπα. 
‐‐Φράγκος.  Πρώτη φορά ακούω ότι  θα υπάρξει  αύξηση προϋπολογισμού.    Τον  κ. 
Γεροντόπουλο  τον  πήραμε  για  να  είναι  καλύτερη  η  διοργάνωση  και  όχι  για  να 
ανέβει ο προϋπολογισμός.  
‐‐Κανναβός.  Ελπίζω  ότι  θα  καλυφθεί  τυχόν  μικρή  υπέρβαση  από  την  αύξηση 
κάποιας χορηγίας.  
Στη συνέχεια περιγράφει την χωρητικότητα των αιθουσών του συγκροτήματος. 
‐‐Μαρσώνης. Στις διαπραγματεύσεις πρέπει να παρίσταται αλλά και να συμμετέχει 
και ο κ. Φράγκος. 
‐‐Πρόεδρος. Πότε θα έρθει ο κ. Γεροντόπουλος; 
‐‐Κανναβός. Μόλις γυρίσουμε από Πολωνία και μετά 4‐5 μέρες. 
‐‐Φράγκος. Ερωτά τον κ. Κανναβό, Τι γίνεται με το Υπουργείο Πολιτισμού, και τον 
προτρέπει να πάρουμε ένα χαρτί που να αναφέρει αυτά που υπεσχέθηκαν  για να 
καλυφθούμε πολιτικά επειδή τα έχουμε ανακοινώσει στα σωματεία. 

Θέμα  4ον  καταβολή  της  πρώτης  χρηματικής  δόσης  βάσει  σύμβασης 
στην EBL. Ο κ. Φράγκος ανέφερε ότι βάσει της σύμβασης που έχει υπογραφεί με 

την  Ευρωπαϊκή  Ομοσπονδία  Μπριτζ  για  τη  διοργάνωση  από  τη  χώρα  μας  των 
Πανευρωπαϊκών  αγώνων  ομάδων 2012  πρέπει  να  καταβληθούν  σε  αυτή  από  την 
Ομοσπονδία μας 15000 ευρώ έως την 30η Ιουνίου. Αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει 
η καταβολή κανονικά.  

Θέμα 5ον Απόψεις για την εύρυθμη λειτουργία των συνεδριάσεων Δ.Σ.  

Ο κ. Μαρσώνης ανέφερε πως σύμφωνα και με το υπόμνημα που έχει σταλεί στους 
κκ  Συμβούλους  και  που  όπως  γνωρίζει  οι  απόψεις  του  συμπίπτουν  με  αυτές 
αρκετών άλλων θα πρέπει ο διατιθέμενος χρόνος να κατανέμεται ισομερώς μεταξύ 
των συμβούλων αλλά και μεταξύ των υπαρχόντων θεμάτων. ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ . 

Θέμα 6ον Πρόσληψη νέου υπαλλήλου. 

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο θέμα της πρόσληψης νέου‐ας υπαλλήλου για τη θέση 
του‐ης οποίου‐ας προκηρύχθηκε διαγωνισμός και υποβλήθηκαν βιογραφικά. 
Εγκρίθηκε  ομόφωνα  από  όλα  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  η  πρόσληψη  της  κας  Αναστασίας 
Μπαμπούλα με την ειδικότητα της υπαλλήλου γραφείου. 

Θέμα 7ον Θέματα σωματείων ‐ αθλητών.  

Ο κ. Μαρσώνης ανέφερε τα παρακάτω θέματα. 



1.‐ Κατόπιν επιθυμίας πολλών σωματείων του κέντρου αποφασίστηκε ομόφωνα να 
απαγορευτεί   στο εξής η διεξαγωγή αγώνων 4ης βαθμίδας στην περιοχή Αθηνών  ‐ 
Πειραιώς  τις  ημέρες  εκτός  Παρασκευής,  Σαββάτου  και  Κυριακής.  Εξαιρούνται  τα 
Φεστιβάλ, για όποια φυσικά έχει δοθεί ειδική άδεια.  

2.‐  Εγκρίνεται  ομόφωνα  ο  πίνακας  τιμών  για  την  αντικατάσταση  απολεσθέντων 
υλικών. ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ. 

3.‐ Για την αποχώρηση των αθλητών Λαγγουράνη Φ. και Προκοπίου Ι. από αγώνες 
το Συμβούλιο απεφάσισε ομόφωνα το θέμα να διερευνηθεί από το ΠΣ. 

4.‐  Για  την  διαφορά  που  προέκυψε  στην  αναγραφή  του  σωστού  αποτελέσματος 
μεταξύ  των  ομάδων  της  κας  Μιχαλάκου  και  του  κ.  Μπομπολάκη  αποφασίστηκε 
ομόφωνα να ζητηθεί η γνωμοδότηση της επιτροπής εφέσεων όπως και της ΚΕΔ. 

5.‐  Αποφασίστηκε  ομόφωνα  οι  διαιτητές  των  Πανελλήνιων  Περιφερειακών 
πρωταθλημάτων  να  ορίζονται  από  την  ΕΟΜ  σε  συνεννόηση  με  τα  Σωματεία  – 
διοργανωτές.  

6.‐  Αποφασίστηκε  ομόφωνα  όπως  το  τουρνουά  μαθητών  που  θα  γίνει  κατά  τη 
διάρκεια του Κυπέλλου Δυτικής Ελλάδας που θα γίνει στην Πάτρα από 24  έως 26 
Ιουνίου  2011  καθοριστεί  στην  4η  βαθμίδα  και  καταβληθούν  στον  ΠΟΑΜ  τα 
δικαιώματα συμμετοχής των μαθητών που δεν έχουν τόπο κατοικίας στην Αχαΐα.  

7.‐ Διάδοση – μαθήματα. Ο κ. Μπομπολάκης πρότεινε να στέλνουμε στους μαθητές 
με e  ‐ mail    κάποιες  διανομές  για  να απασχολούνται  οι  μαθητές  την  καλοκαιρινή 
περίοδο. Αν υπάρχει χρόνος από το προσωπικό μια ή δυο φορές την εβδομάδα, ή 
ακόμα  να  γίνεται  παιχνίδι  από  το  ΒΒΟ.  Να  συντονίζει  κάποιος  ή  εν  ανάγκη  να 
συμπληρώνει το τραπέζι. 

Ακολούθως  ανέλυσε  διεξοδικά  τις  δυσκολίες  που  υπάρχουν  για  τον  έγκαιρο 
προγραμματισμό των μαθημάτων του κ. Μάρτενς. 

Θέμα  9ον  Πανευρωπαϊκοί  αγώνες  Πόζναν  Πολωνίας.  Ο  κ.  Φράγκος 

προτείνει  τρόπους  χρηματοδότησης  κάποιων  από  τους  συμμετέχοντες. 
Αποφασίζεται  ομόφωνα  να  χρηματοδοτηθούν  με  τα  δικαιώματα  συμμετοχής  τα 
ζεύγη  Κανναβός‐Δοξιάδης,  Κουκουσέλης‐Παπακυριακόπουλος,  Καραμανλής‐
Πρωτονοτάριος,  Οικονομόπουλος‐Αγγελόπουλος  και  Έιντι‐Βρούστης,  καθώς  και  οι 
δύο  ομάδες  Όπεν  με  τους  προαναφερθέντες,  συνολικής  δαπάνης  3500  ευρώ. 
Βεβαίωσε δε ότι τα κονδύλια των εθνικών ομάδων είναι εντός προϋπολογισμού.  

Θέμα 10ον Αιτήματα Σωματείων.  

Αίτημα ΑΟΜΒ: Εγκρίνεται ομόφωνα η χορήγηση στον ΑΟΜΒ 6 τραπεζιών Bidding ‐ 
boxes. 



Αίτημα ΟΑΜΛ:  Το Πανελλήνιο Περιφερειακό πρωτάθλημα Κεντρικής  Ελλάδος που 
θα  γίνει  φέτος  στη  Λάρισα  μετατίθεται  στις  ημερομηνίες  23  έως  25  Σεπτεμβρίου 
2011  και  το  Πανελλήνιο  πρωτάθλημα  Γυναικών  που  θα  διεξαγόταν  αυτές  τις 
ημερομηνίες μετατίθεται για τις 30 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2011. 

Στο σημείο αυτό και ελλείψει άλλων θεμάτων λύεται η συνεδρίαση. 

 

                  Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας  

 

            Χαρλαύτης Διογένης                                        Μαρσώνης Παναγιώτης 

                                                            Τα Μέλη 

 

                                         Φράγκος Αναστάσιος 
 
 
 
                                       Πρωτοπαπάς Δημήτριος 
 
 
 
                                       Κανναβός Παναγιώτης 
 
 
 
 
                                       Μπομπολάκης Σταύρος 

 


