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Της 9ης Φεβρουαρίου 2011‐02‐16 

Τη  Τετάρτη  9  Φεβρουαρίου  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,  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.  Επικυρώθηκαν  τα  πρακτικά  των  συνεδριάσεων 
υπ. Αριθ. 1/11‐1‐2011, 2/17‐1‐2011 και 3/24‐1‐2011. 

Θέμα 2ον Θέματα Προέδρου. Ο Πρόεδρος παρακάλεσε τον κ. Ζώτο να αναπτύξει το 
αίτημα  του  ΟΑΜΚΗ  για  δημιουργία  παραρτήματος  στην  περιοχή  Διονύσου. 
Εγκρίθηκε  ομόφωνα,  όπως  και  η  αποστολή  σχετικού  εγγράφου  στον  δήμο 
Διονύσου.  

Σχετικά  με  το  αίτημα  που  υποβλήθηκε  από  τον  κ.  Τόγια  για  να  αναγνωριστούν 
αγώνες  υπό  ίδρυση  ομίλου  στα  βόρεια  προάστια,  αποφασίστηκε  ομόφωνα  ότι 
πρώτα  πρέπει  να  λάβει  την  έγκριση  για  δημιουργία   αναγνωρισμένου  Σωματείου 
και κατόπιν να ξεκινήσει τη διεξαγωγή αγώνων ως όμιλος μπριτζ. 
 
Θέμα  3ον  Πανευρωπαϊκό  Πρωτάθλημα  2012.  O  Πρόεδρος  της  επιτροπής  κ. 
Κανναβός ενημέρωσε το συμβούλιο για της ενέργειες της επιτροπής και την επαφή 
που είχαν με τον σύμβουλο του κ. Γερουλάνου. 

Ο  κ.  Αθανασιάδης  ανέφερε  ότι  ενημέρωσε  τον  κ.  Καμίνη  για  την  απαντητική 
επιστολή  της  EBL,  σχετικά  με  τις  χορηγίες.  Ο  κ.  Καμίνης  του  απάντησε  ότι  τον 
καλύπτει  η  απάντηση  αυτή  και  ότι  με  αυτήν  μπορεί  να  προχωρήσει.  Ζήτησε 
οποιαδήποτε συμφωνία μαζί του να γίνει μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την 
EBL και για τους χορηγούς που θα φέρει ο ίδιος να πάρει το 20% των χορηγιών. 

Ο κ. Φράγκος κατέθεσε επιστολή, επισυναπτόμενη στο παρόν πρακτικό, σχετική με 
το τι είμαστε γενικά σαν Ομοσπονδία και με την οποία προτίθεται να συνοδεύει τον 
ενημερωτικό  φάκελο  που  έχει  ήδη  ετοιμάσει  και  υποβάλλει  στους  φορείς  τους 
οποίους  επισκέπτεται.  Ανέφερε  επίσης  ότι  οι  επαφές  με  διάφορους  παράγοντες 
συντομεύθηκαν  και  απλουστεύθηκαν  σημαντικά,  χάρις  στις  προσπάθειες  και  τις 
γνωριμίες της κας Μ. Πανουτσακοπούλου,  η οποία προσφέρθηκε ευγενικά και τον 
συνόδευσε στις επισκέψεις του στους κρατικούς φορείς. 
 Από  τις  επισκέψεις  τους  αυτές  σχημάτισαν  την  εντύπωση  πως  είναι  πιθανή  η 
παραχώρηση  κατάλληλης  αίθουσας  για  τη  διοργάνωση  κάποιων  πρωταθλημάτων 



μας στο στάδιο  Ειρήνης  και Φιλίας και  ότι  θα πρέπει  να προβούμε στις ανάλογες 
ενέργειες.  Μάλιστα  υπάρχει  η  δυνατότητα  για  επιδότηση  σεβαστού  ποσού  σε 
πανελλήνιο  πρωτάθλημα  αν  αυτό  καθιερωθεί  να  γίνεται  σαν  ετήσιο  σε  μια  πόλη 
μεταξύ κάποιων συγκεκριμένων επαρχιακών πόλεων . 

 Θέμα  4ον  Αποφάσεις  επιτροπής  κανονισμών.  Ο  κ.  Μαρσώνης  εισηγήθηκε  τις 
αποφάσεις της επιτροπής κανονισμών. Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα παρακάτω άρθρα: 

1.‐  Στους  συλλόγους  που  κάνουν  εκδρομικά 4ης  βαθμίδας  και  άνω  σε  νησιά  που 
υπάρχει  σύλλογος  μπριτζ  να  δίδεται  πριμοδότηση  και  ένα  δεύτερο  τριήμερο  στα 
πλαίσια  της  ίδιας  διοργάνωσης.  Ισχύει  για  μία  φορά  το  χρόνο  σε  κάθε  νησί. 
Εξαιρούνται τα νησιά Εύβοια και Αίγινα. 
 
2.‐  Να  τροποποιηθεί  ο  κανονισμός  τριολέ  σε  αγώνες  Swiss  σύμφωνα  με  την 
πρόταση της επιτροπής αγώνων. 
 
3.‐  Να  διαγράφεται  από  την  δύναμη  του  Σωματείου  του  ο  αθλητής  που  θα 
συμπληρώσει 6 χρόνια πλήρους αποχής από όλους τους αγώνες κάθε βαθμίδας. Σε 
τυχόν  επαναδραστηριοποίηση  του  μπορεί  να  επανεκδώσει  ΑΔ  σε  οποιοδήποτε 
Σωματείο επιθυμεί. Οι παλαιοί βαθμοί διάκρισής  του μεταφέρονται στο δελτίο του 
νέου Σωματείου του. 

Εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα ο Ορισμός Φεστιβάλ,  όπως παρακάτω: 
Για να χαρακτηριστεί ένα πολυήμερο τουρνουά φεστιβάλ χρειάζονται  τουλάχιστον 
οι εξής προϋποθέσεις: 
1.‐ Να διεξάγεται σε αίθουσες εκτός των εγκαταστάσεων του Σωματείου. 
2.‐ Οι αίθουσες να έχουν τον κατάλληλο φωτισμό, συνεχή σύνδεση με το 
διαδίκτυο και χωρητικότητα τουλάχιστον πενήντα τραπεζιών. 
3.‐ Εύκολη προσπέλαση για άτομα με ειδικές ανάγκες. 
4.‐ Επαρκείς και καθαροί χώροι υγιεινής συνεχώς εποπτευόμενοι. 
5.‐ Η ύπαρξη χώρου στάθμευσης θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. 
6.‐ Απαραίτητη η παρουσία εκπροσώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
7.‐ Να περιέχει δυο είδη αγώνων, ζεύγη και ομάδες. 
8.‐ Ο επικεφαλής διαιτητής να είναι επίσημος και άνω. 
9.‐ Να υποβάλλεται για έγκριση πριν την άτυπη σύσκεψη. 
10.‐ Η συμμετοχή χορηγών λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. 
11.‐ Η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο 
πενθήμερο για τα εντός Αττικής. 
 

Θέμα 5ον Αποφάσεις επιτροπής αγώνων.     Ο κ. Κανναβός ανέλυσε τις αποφάσεις 
της επιτροπής αγώνων:  

1) Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε να προτείνει στο Δ.Σ.  της 
ΕΟΜ τον εξής τρόπο διεξαγωγής του Παν. Πρωταθλήματος Ομάδων όπεν: 
 

• Στον τελικό (18‐20 Μαρτίου) θα προκριθούν 16 ομάδες από όλη την Ελλάδα 
σύμφωνα με την ποσόστωση από τα διάφορα κέντρα προκριματικών. 



• Ο  διαχωρισμός  σε  ομίλους  για  τις  ομάδες  που  θα  δηλώσουν  στην  Αθήνα, 
καθώς και το πλήθος διανομών που θα παιχτούν θα αποφασιστούν μόλις θα 
έχουν κλείσει οι δηλώσεις συμμετοχής. 

• Οι  16  ομάδες  του  τελικού  θα  χωριστούν  σε  2  ομίλους  οκταμελείς.  Ο 
διαχωρισμός  θα  γίνει  με  «φιδάκι»  με  βάση  το  μέσο  όρο  των  βαθμών 
προεθνικής  των  μελών  κάθε  ομάδας.  Σε  περίπτωση  ίσων  βαθμών 
προεθνικής ανάμεσα σε κάποιες ομάδες ο διαχωρισμός θα γίνει με βάση τις 
δυναμικότητες. 

• Θα παιχτούν 7 αγώνες των 16 διανομών σε κάθε όμιλο. 
• Οι  δυο  πρώτες  ομάδες  από  κάθε  όμιλο  θα  αγωνιστούν  χιαστί  στον 

υπερτελικό (Final ‐4) που θα διεξαχθεί το τριήμερο 6‐8 Μαΐου. Οι ημιτελικοί 
θα  είναι  αγώνες  των  64  διανομών,  ο  τελικός  64  διανομές  και  ο  μικρός 
τελικός  32  διανομές.  Ο  αριθμός  των  διανομών  ενδέχεται  να  αλλάξει.  Οι 
αγώνες  θα  μεταδοθούν  στο  ΒΒΟ.  Ο  τόπος  διεξαγωγής  θα  αποφασιστεί 
μελλοντικά. Στον υπερτελικό οι 4 ομάδες του δε θα καταβάλουν δικαιώματα 
συμμετοχής. 

• Οι  ομάδες  που  θα  αποκλειστούν  από  τον  υπερτελικό  θα  καταλάβουν  τις 
θέσεις 5‐16. Την 5η θέση θα την καταλάβει η 3η ομάδα που συγκέντρωσε τα 
πιο πολλά VPs, την 7η η καλύτερη 4η κοκ. 

• Προτείνεται  σαν  τόπος  διεξαγωγής  του  υπερτελικού,  ο  όποιος  χώρος 
αποφασιστεί  για  το  πρωτάθλημα  Seniors,  ώστε  να  έχουμε  εξασφαλισμένο 
διαιτητή και χώρο χωρίς πολλά εξτρά έξοδα και επιπλέον να μην θεωρηθεί η 
διεξαγωγή  του  final  ‐4  ως  υποβάθμιση  του  αντίστοιχου  πρωταθλήματος 
Seniors. Φυσικά θα πρέπει να διασφαλιστούν προϋποθέσεις χώρου, ησυχίας 
κ.λπ. 

 
Επίσης,  η  επιτροπή  ζητάει  να  εξεταστεί  από  το  ΔΣ  το  θέμα  της  πριμοδότησης 
ομάδων  και  ζευγών  που  προτίθεται  να  συμμετέχουν  στο  Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Όπεν που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο στην Πολωνία. 

2)  Η  επιτροπή  ομόφωνα  αποφάσισε  να  υπάρχουν  χρονόμετρα  για  μέτρηση  του 
χρόνου των γύρων σε όλους τους τελικούς Πανελληνίων πρωταθλημάτων.  

3) Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να εισαχθεί στις κατηγορίες εκτός της όπεν νέα 
κάρτα συμβάσεων παράλληλα με αυτή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, η οποία θα 
είναι  μια  σελίδα  Α4  με  πολλαπλή  επιλογή  (multiple  choice).  Ενέκρινε  το  σχετικό 
υπόδειγμα που έχει  επεξεργαστεί  ο Λ.  Ζώτος στα πρότυπα  της παρόμοιας  κάρτας 
της Αμερικανικής Ομοσπονδίας.  
 
Η εισήγηση έγινε ομόφωνα δεκτή. Το θέμα της πριμοδότησης ομάδων και  ζευγών 
που  προτίθεται  να  συμμετέχουν  στο  Πανευρωπαϊκό  Πρωτάθλημα  Όπεν  θα 
συζητηθεί σε επόμενο Συμβούλιο.  
 
Θέμα 6ον Αναβάθμιση σέρβερ – αγορά σκάνερ.  

Εγκρίθηκε ομόφωνα κατόπιν πρότασης της οικονομικής επιτροπής η προσφορά της 
U‐shop Δημητρόπουλος Ν. και ΣΙΑ ΕΕ η οποία κρίθηκε σχετικά οικονομικότερη και 



καλύτερη  από  τις  τρεις  υποβληθείσες.  Αποφασίστηκε  επίσης  η  παραγγελία  στον 
ίδιο προμηθευτή πολυμηχανήματος scanner, fax, printer ύψους περίπου 500 ευρώ. 

Θέμα  7ον  Αποφάσεις  επιτροπής  Νέων.    Ο  κ.  Φράγκος  κατέθεσε  τα  πρακτικά  της 
επιτροπής  νέων  τα  οποία  και  επισυνάπτονται.  Προσέθεσε  δε  ότι  πρέπει  να 
ειδοποιηθούν όλοι οι νέοι και να ενημερωθούν για το προσεχές πρωτάθλημα και να 
αποφασισθεί η γενναία ενίσχυση τους με οδοιπορικά.   

Αποφασίστηκε  να  υιοθετηθούν  όλα  τα  αναφερόμενα  αιτήματα  εκτός  από  όσα 
αναφέρονται  στην  εθνική  ομάδα  νέων  που  είναι  αρμοδιότητα  της  επιτροπής 
Εθνικών ομάδων και ζητήθηκε να κατατεθεί στο ΔΣ της ΕΟΜ ο προϋπολογισμός της 
επιτροπής Νέων. 

Αποφασίστηκε  προπονητής  της  Εθνικής  Νέων  να  είναι  ο  κ.  Μηλιτσόπουλος,  στα 
πλαίσια  της  απασχόλησής  του  σαν  υπάλληλος  της  ΕΟΜ,  ο  οποίος  θα  κάνει  και 
μαθήματα στους νέους, χωρίς επιπλέον δαπάνη. 

Θέμα 8ον Επισκευή γραφείων ΕΟΜ. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, κατόπιν εισηγήσεως 
του κ. Πρωτοπαπά, η έγκριση επισκευών των γραφείων της ΕΟΜ σύμφωνα με νέα 
αναλυτική προσφορά  του Λ.  Συργκάνη ύψους 6100  ευρώ. O  κ.  Πρωτοπαπάς,  που 
είναι μηχανικός, αναφέρει ότι μετά από έρευνα της αγοράς για  τις συγκεκριμένες 
εργασίες  η  προσφορά  αυτή  είναι  πολύ  ικανοποιητική  γεγονός  που  αποδέχτηκε 
ομόφωνα και η τριμελής επιτροπή που έχει οριστεί. Για το λόγο αυτό δεν ζητήθηκαν 
οι απαιτούμενες από τον κανονισμό 3 προσφορές. Ο Πρόεδρος  ανέφερε ότι, όπως 
είχε  δεσμευτεί,    θα  συνεισφέρει  το  30%  του  ποσού  και  τα  έξοδα  επίπλων  του 
γραφείου  του.  Ο  κ.  Φράγκος  συμφωνεί  με  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  θα  γίνει 
υπέρβαση της αρχικής δαπάνης.   

Στο σημείο αυτό απεχώρησε από τη συνεδρίαση, λόγω προσωπικού προβλήματος, 
ο κ. Πρωτοπαπάς.  

Θέμα  9ον  Σεμινάρια  Κ.  Μάρτενς.  Εγκρίθηκε  ομόφωνα  αμοιβή  στον  παγκόσμιο 
πρωταθλητή Κ. Μάρτενς για τα σεμινάρια που έκανε σε πρωταθλητικά ζεύγη στην 
Αθήνα ύψους 2850 ευρώ όπως και η δαπάνη για την φιλοξενία και γενικά τα έξοδα 
του κ. Μάρτενς που ανήλθαν στο ποσόν των 450 ευρώ. 

Θέμα 10ον Ορισμός επιτροπής μεταγραφών. Συγκροτήθηκε επιτροπή μεταγραφών 
αποτελούμενη από τους Μαρσώνη  Π., Φράγκο Αν., Κοτρωνάρου Αν., Παπαδάκη Χ., 
Μούλιου Τ.  

Θέμα  11ον  Ημερησία  διάταξη  Τακτικής  Γεν.  Συνέλευσης.  Ο  κ.  Αθανασιάδης 
ανέφερε ότι, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, υποχρεωτικά θέματα είναι ο 
απολογισμός  πεπραγμένων  και  έγκριση  πεπραγμένων  για  τους  μήνες  Οκτώβριο, 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2010, η έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής, η απαλλαγή  του 



Δ.Σ.  οικονομικά,  η  εκλογή  νέας  εξελεγκτικής  επιτροπής,  όπως  και  η  αναμόρφωση 
του  προϋπολογισμού  2011  με  την  ενσωμάτωση  του  υπόλοιπου  του  ταμείου  της 
31/12/2010. Προαιρετικά μπορούμε να βάλουμε οποιαδήποτε αλλαγή κανονισμών 
η καταστατικού, αλλά θα πρέπει να έχουν εγκριθεί μέχρι το επόμενο συμβούλιο για 
να  υπάρχει  ο  απαιτούμενος  χρόνος  των  15  ημερών  για  ενημέρωση  των 
εκπροσώπων. Φυσικά, κυρίαρχο θέμα θα είναι οι Πανευρωπαϊκοί αγώνες του 2012. 

Θέμα  12ον  Αιτήματα  σωματείων.  Ομόφωνα  εγκρίθηκαν  τα  ακόλουθα:  Για  αγορά 
νέου υπολογιστή στον ΟΑΜΘ 350 Ευρώ. Για αγορά υπολογιστή και προβολέα λόγω 
διαρρήξεως  στον  ΑΟΤ  650  Ευρώ.  Επίσης  ομόφωνα  εγκρίθηκε  η  χορήγηση  του 
αιτουμένου υλικού στον νεοϊδρυθέντα όμιλο Αιγίου. 

Επόμενο Συμβούλιο στις 2 Μαρτίου 2011. 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η Συνεδρίαση. 
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                                       Α. Φράγκος 

                                                      

                                        Σ. Μπομπολάκης 

  

                                        Τ. Κανναβός 

 

                                        Δ. Πρωτοπαπάς 

 


