
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

αριθ. 13/ της 3ης Νοεμβρίου 2010 

 
Την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 16:30 μετά από πρόσκληση του Προέδρου,  το 

Δ.Σ. της ΕΟΜ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΟΜ, οδός Φειδιππίδου 30, 

Αθήνα. 

Παρόντες: ο Πρόεδρος Δ. Χαρλαύτης, ο Aντιπρόεδρος Α. Αθανασιάδης, ο Γεν. 

Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Α. Φράγκος και τα μέλη Σ. Μπομπολάκης, Π. Κανναβός 

και Δ. Πρωτοπαπάς. 

Παρόντες επίσης ο διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος και το αναπληρωματικό 

μέλος Κ. Μιχαλάκου. 

 ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 
 Επικυρώθηκαν, ομόφωνα, τα πρακτικά υπ' αριθ. 12/24-10-2010. 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι μέσα στις καθορισμένες ημερομηνίες θα 

πρέπει να υποβάλουν στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα προβλεπόμενα από το νόμο 

έγγραφα περιουσιακών τους στοιχείων. 

Επίσης ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για την πολιτική που επιθυμεί να έχει η ΕΟΜ για το 

ταμείο της και τον τρόπο συναλλαγής με τα Σωματεία αλλά και τρίτους. 

Στο θέμα των Διαιτητών και Δασκάλων θεωρεί ότι πρέπει να ζητηθεί η βοήθεια 

φοροτεχνικού αφού έχουν προηγηθεί συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους (Διαιτητές – 

Δασκάλους) ώστε να εξευρεθεί η βέλτιστη λύση στο θέμα αυτό.  

Επιθυμία του είναι να ενεργοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν οι Επιτροπές που 

προβλέπονται από το καταστατικό ώστε να αρχίσουν να παράγουν έργο. 

Να εξετασθούν όλα τα Πρωταθλήματα από την αρχή τόσο από πλευράς αγωνιστικής όσο 

και από πλευράς οργανωτικής ώστε να διορθωθούν τυχόν προβλήματα που υπάρχουν. 

Τέλος πιστεύει στη δραστηριοποίηση της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία θα 

αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Αντιπρόεδρο και τον Ταμία ώστε να 

αντιμετωπίζονται  άμεσα τυχόν θέματα, για τα οποία θα ενημερώνονται και τα υπόλοιπα μέλη 

του ΔΣ στο αμέσως επόμενο Δ.Σ. 

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. συμφώνησαν με τον Πρόεδρο. 

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή επιχορηγήσεων  



Έγιναν ομόφωνα δεκτές οι επιχορηγήσεις της Γ.Γ.Α. ποσών 56000€ 12207/26-03-10,   

36.400€ 34809/06-08-10 και η επιχορήγηση του κ. Μ. Έιντι ποσού 35.000€. Αποφασίστηκε να 

σταλεί ευχαριστήρια επιστολή προς τον κ. Μ. Έιντι για την χορηγία του. 

ΘΕΜΑ 4ο: Ανασύνθεση Επιτροπών 
Το Δ.Σ. εξέτασε όλες τις αιτήσεις συμμετοχής αθλητών σε Επιτροπές της ΕΟΜ και 

αποφάσισε, ομόφωνα, να εγκρίνει τη σύνθεση τους στη προσεχή συνεδρίαση του. 

ΘΕΜΑ 5ο : Ημερολόγιο 2011 
Μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίθηκε το παρακάτω αγωνιστικό ημερολόγιο για το 

2011 που αφορά τα Πανελλήνια πρωταθλήματα και τα Φεστιβάλ Μπριτζ και αποφασίστηκε να 

κοινοποιηθεί στους Ομίλους. Επίσης αποφασίστηκε να οριστεί για τις 20 Νοεμβρίου, ημέρα 

Σάββατο και ώρα 11:00 η άτυπη σύσκεψη των Σωματείων ώστε να  συμπληρωθεί το 

Αγωνιστικό ημερολόγιο του 2011 και με τα  πρωταθλήματα των Σωματείων-Μελών της ΕΟΜ.  

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
31/12 -2/1  

7-9  
14-16  
21-23 Παν. Πρωτ. Ζευγών   (προκριματικός) 
28-30  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
4-6 Παν. Πρωτ. Ζευγών   (τελικός) 

11-13  
18-20  
25-27 Παν. Πρωτ. Ομάδων  (προκριματικός) 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
4-6 7/3 Καθ. Δευτέρα

11-13  
18-20 Παν. Πρωτ. Ομάδων  (τελικός)                                                             19/3 Γεν. Συνέλευση 
25-27 Φεστιβάλ Καλαμάτας                                                                                 25/3 Εθνική γιορτή 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
1-3 Παν. Περιφ. Πρωτάθλημα Αττικής 
8-10  
15-17 Παν. Πρωτ.  Ζευγών Swiss 
22-24                                                  24/4 Πάσχα

ΜΑΪΟΣ 
27/4-1/5 Διεθνές  Φεστιβάλ «Βαλκανικής Φιλίας»                                                         Πρωτομαγιά        

6-8 Παν. Πρωτ. Μικτών Ζευγών  
11-15 Φεστιβάλ Ανθοκομικής  
20-23 Παν. Πρωτ. Seniors / Παν. Πρωτ. Νέων 
27-29 
25-29 

Παν. Πρωτάθλημα μαθητών περιόδου 2010-2011 
 Βυζαντινό Φεστιβάλ 

 



ΙΟΥΝΙΟΣ  
3-5 3-8 Φεστιβάλ Κύπρου 

10-12 Παν. Περιφ. Πρωτ. Δυτικής Ελλάδας (Κέρκυρα)                               13/6 Αγ. Πνεύματος 
17-19 17/6-2/7 Πανευρωπαϊκό ανοικτό πρωτάθλημα 
24-26                         

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
5-7  

12-14  
19-21  
26-28  

  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
2-4  
9-11  
16-18 Φεστιβάλ Πειραιά 
23-25 Παν. Πρωτ. Γυναικών 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
30/9-2/10 Παν. Περιφ. Πρωτ. Κεντρικής  Ελλάδας (Λάρισα) 

7-9  
14-16 Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων                                                  15/10 Γεν. Συνέλευση
21-23  
28-30                                                                                                         28/10 Εθνική γιορτή 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
4-6 Κύπελλο Ελλάδας                                                                                       

11-13 Παν. Πρωτ. Κατηγοριών (προκριματικός)                                      
18-20  
25-27 Παν. Πρωτ. Κατηγοριών (τελικός) 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
2-4  
9-11 Παν. Περιφ. Πρωτ. Βορείου Ελλάδας  ( Θεσσαλονίκη) 
16-18  
23-25  

30-1/1/12  
  

 
 

 

 

1-3   Παν. Περιφ. Πρωτ. Ανατολικής Ελλάδας ( Λέσβος ) 
8-10  
15-17  
22-24  
29-31  



ΘΕΜΑ 6ο : Νομιμοποίηση Διαιτητών - Δασκάλων  
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε, ομόφωνα, να διερευνηθεί το θέμα 

περαιτέρω. 

ΘΕΜΑ 7ο : Παραγγελία Υλικού 
Εγκρίθηκε ομόφωνα να σταλεί στον οίκο Jannersten η παρακάτω παραγγελία που αφορά 

υλικό: 

Perscription                                                                                              Qty         Price       Amount€ 

Bidding boxes spare parts           ....AN:2013C.............................................100........12,50....1250,00 

 Bidding boxes spare parts PASS ...AN:1415P  ........................................... 500..........0,18........90,00 

Boards.............……………………………..ΑΝ:36(R) .............................................256.........1,18.......302,08 

Boards.............……………………………..ΑΝ:36(Y) .............................................256.........1,18.......302,08 

Boards.............……………………………..ΑΝ:36(G) .............................................256.........1,18.......302,08 

Boards.............……………………………..ΑΝ:36(O) .............................................256.........1,18.......302,08 

Boards.............……………………………..ΑΝ:36(L) ..............................................256.........1,18.......302,08 

Stickers...........1‐16……………………….AN:37_1‐16..........................................100..........0,90........90,00 

Stickers...........17‐32…………………….AN:37_17‐32.........................................100..........0,90........90,00 

Stickers........... 33‐36…………………….AN:37_33‐36..........................................20..........0,45..........9,00 

Stickers........... 1‐4.……………………….AN:37_1‐4..............................................20...........0,45.........9,00 

Card holders...................................AN: 16.......................................................5..........5,80.........29,00 

Aluminum   cases......………………….ΑΝ: CASE..................................................12.........29,50.......354,00 

                 Total............................................ 3431,40 

ΘΕΜΑ 8ο : Πανευρωπαϊκοί αγώνες 2012  
Έγινε διαλογική συζήτηση και αντηλλάγησαν διάφορες απόψεις επί του θέματος.  Ο 

Πρόεδρος ανέλαβε, εκτός άλλων ενεργειών, να επιμεληθεί την μετάφραση της προτεινόμενης 

από την EBL συμφωνίας η οποία είναι στα Αγγλικά.  Ο κ. Π. Κανναβός πήρε τον λόγο και 

εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις που είχε για τη διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 

2012, λόγω κάποιων προβλημάτων που είχαν δύο ανάλογες προηγούμενες διοργανώσεις και 

επέμενε ότι είναι πρωταρχικής σημασίας να εξασφαλιστούν χορηγοί. Τελικά τα μέλη του ΔΣ 

επιφυλάχθηκαν να διερευνηθεί το θέμα περαιτέρω και να συζητηθεί ξανά σε επόμενο ΔΣ. Λόγω 

των πολύ μικρών χρονικών περιθωρίων αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή 



Ομοσπονδία παράταση τριών μηνών για την υπογραφή ή μη της σύμβασης, ήτοι έως 31 

Μαρτίου 2011. 

ΘΕΜΑ 9ο : Νέα Σωματεία (Αίγινα, Κρυονέρι, Σητεία) 
Ο κ. Μπομπολάκης ανέφερε τις διάφορες ενέργειες που έχει κάνει για τη δημιουργία 

νέου Ομίλου Μπριτζ στην Αίγινα. Επεσήμανε τις δυσκολίες του εγχειρήματος και κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης εγκρίθηκε, ομόφωνα, να διατεθεί ποσό, μέχρι, 1000€ για τις ανάγκες 

ίδρυσης νέου Ομίλου, με την προϋπόθεση να υπάρχουν τουλάχιστον 20 μαθητές. 

Επίσης εγκρίθηκε, ομόφωνα, το ποσό των 100€ για την αθλήτρια Α. Μπαμπούλα για την 

βοήθειά της στο μοίρασμα διαφημιστικών φυλλαδίων για τον υπό ίδρυση Όμιλο στο Κρυονέρι. 

Τέλος εγκρίθηκε, ομόφωνα, να σταλεί υλικό στη Σητεία Κρήτης ώστε να βοηθηθεί η 

προσπάθεια της κ. Νταλαγιώργου να ιδρύσει νέο Όμιλο εκεί. 

ΘΕΜΑ 10ο : Περιφερειακά Πρωταθλήματα (Ορισμός) 
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε, ομόφωνα για το 2011, να ανατεθεί το 

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδας στον ΟΑΜΛ, Δυτικής Ελλάδας στον ΚΟΑΜ 

και Ανατολικής Ελλάδας & Νήσων Αιγαίου στον ΣΛΑΜ. 

ΘΕΜΑ 11ο : Ταυτόχρονα 

Ο Γεν. Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη ότι μετά από επαφή που είχε με μέλη του 

ΟΠΑΦ, έχει την πληροφορία ότι ο ΟΠΑΦ θα παραχωρήσει το πρόγραμμα ταυτόχρονων 

τουρνουά στην ΕΟΜ, δωρεάν, αρκεί η ΕΟΜ να αναγνωρίσει δημόσια αυτή την προσφορά και 

τα αποτελέσματα των αγώνων να δημοσιεύονται εκτός από τον ιστοχώρο της ΕΟΜ και σε αυτόν 

του ΟΠΑΦ. Η παραχώρηση αυτή θα γίνει μετά τη σύγκληση της Γεν. Συνέλευσης του ΟΠΑΦ.  

Αποφασίστηκε να ξανασυζητηθεί το θέμα μόλις κοινοποιηθεί στην ΕΟΜ η απόφαση του 

ΟΠΑΦ. 

ΘΕΜΑ 12ο : Πολιτική για ξένους αθλητές και αθλητές χωρίς Α.Δ. 
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε, ομόφωνα, αν κάποιος αθλητής, χωρίς 

ανανεωμένο Α.Δ., λάβει μέρος σε απλές ημερίδες 5ης βαθμίδας, το πολύ μέχρι 5 συμμετοχές, να 

μη χρεώνεται τίποτα επιπλέον το Σωματείο. Επίσης να μην υπάρχει επιπλέον χρέωση για ξένους 

αθλητές. 

ΘΕΜΑ 13ο : Αιτήματα Σωματείων 
          Στο σημείο αυτό της συνεδρίασης ο κ. Φράγκος πήρε την άδεια από τον Πρόεδρο να 

αποχωρήσει για προσωπικούς του λόγους. 



Κατόπιν διαλογικής συζήτησης εγκρίθηκε, ομόφωνα, το αίτημα του ΠΚΔΑ για 

υλικοτεχνική βοήθεια μέχρι του ποσού των 900€.  

Επίσης αποφασίστηκε, ομόφωνα, να δοθεί ενίσχυση στον ΠΟΑΜ, ανάλογα με τα νέα 

Α.Δ. που θα εκδώσει και μέχρι του ποσού των 300€ για μοίρασμα διαφημιστικών φυλλαδίων. 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης απερρίφθη κατά πλειοψηφία το αίτημα του ΑΟΤ για 

αναβάθμιση του Βυζαντινού Φεστιβάλ Μπριτζ από 4η σε 3η βαθμίδα.  

ΘΕΜΑ 14ο : Διάφορα Θέματα 
Κατόπιν εισηγήσεως του κ. Δ. Πρωτοπαπά, εγκρίθηκε ομόφωνα, να επεκταθεί το μέτρο 

των οδοιπορικών για όλους τους αθλητές που αποδεδειγμένα μένουν και ανήκουν σε ομίλους 

εκτός του Νομού Αττικής και Πειραιώς εξαιρουμένων των νήσων: Αίγινα, Πόρο, Σπέτσες, 

Ύδρα, Τροιζηνία και Κήθυρα.   

Μετά από πρόταση του κ. Φράγκου το ΔΣ αποφάσισε στις ημερομηνίες των εορτών η 

ΕΟΜ να κάνει ανάρτηση στον ιστοχώρο της με ευχές για τους εορτάζοντες αθλητές. Επίσης να 

δοθεί στον υπάλληλο της ΕΟΜ κ. Τ. Πουρναρά ποσό 300€ σαν δώρο για τον γάμο του.  

Με το τέλος της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο η κα Μιχαλάκου η οποία ανέπτυξε τις 

απόψεις της επί θεμάτων του Μπριτζ και προσωπικές απόψεις της, τις οποίες εν εκτάσει 

αναφέρει και  στις επιστολές που έχει στείλει προς την ΕΟΜ. Το ΔΣ αποφάσισε, ομόφωνα, να 

τις εξετάσει σε επόμενη συνεδρίαση του.  

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 

  

Ο Πρόεδρος                               Τα Μέλη                                       Ο Γεν. Γραμματέας 

  

Δ. Χαρλαύτης                            Α. Αθανασιάδης                                 Τ. Μαρσώνης              

  

                                                    Α. Φράγκος 

                                                      

                                                    Σ. Μπομπολάκης 
  

                                                    Τ. Κανναβός 

 

                                                   Δ. Πρωτοπαπάς 

 


