
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΥΠ. ΑΡΙΘ. 8 

Της 18ης Μαΐου  2011 

Τη  Τετάρτη  18  Μαΐου  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. 5/09‐02‐2011, 6/11‐03‐2011 και 7/18‐05‐2011. 

Θέμα 2ον Θέματα Προέδρου. Ο Πρόεδρος έλαβε τον λόγο και αναφέρθηκε εν 
συντομία στο θέμα των Πανευρωπαϊκών αγώνων.   

Θέμα 3ον Ακρόαση κ. Δ. Τόγια. Κατόπιν αιτήσεώς του ο κ. Τόγιας, υπάλληλος 
της  EOM  παρουσιάστηκε  και  εξέθεσε  τις  απόψεις  του  για  διάφορα  προβλήματα 
στην εργασία του. 

Θέμα 4ον Περιφερειακό μαθητικό Δυτικής Ελλάδας. Λόγω της δημιουργίας 
πολλών νέων συλλόγων στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας αποφασίστηκε ομόφωνα 
η διοργάνωση από τον ΠΟΑΜ Περιφερειακού Μαθητικού Πρωταθλήματος Δυτικής 
Ελλάδος που θα γίνει στην Πάτρα μαζί με το τριήμερο τουρνουά από τις 24/6 έως 
26/6/2001.  Η  συμμετοχή  κάθε  μαθητή  που  μένει  μονίμως  εκτός  Πατρών  θα 
επιδοτηθεί από την ΕΟΜ.  

Αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα να επιτραπεί στον ΠΟΑΜ η διοργάνωση ενός νέου 
τριημέρου τετάρτης βαθμίδας σε αντικατάσταση του ακυρωθέντος. 

Θέμα 5ον Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.   

Ο Πρόεδρος κ. Δ. Χαρλαύτης ενημερώνει το Δ.Σ. ότι υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ 
των Προέδρων, αφενός της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ κ. Yves Aubry και 
αφετέρου του ιδίου εκ μέρους της ΕΟΜ, για την ανάληψη από την χώρα μας της 
διοργάνωσης του 51ου Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ομάδων Μπριτζ. Οι τελικές 
διαπραγματεύσεις έγιναν στην Αθήνα το διήμερο 16 και 17 Μαΐου και εκ μέρους της 
EBL συμμετείχαν επίσης ο Ταμίας κ. D. Harris και η γραμματέας του Προέδρου κα M. 
Madia.  Εκ μέρους της ΕΟΜ συμμετείχαν ακόμα το μέλος του ∆.Σ. κ. Π. Κανναβός 
και ο νομικός σύμβουλος Ν. Καραμανλής. Συμμετείχε επίσης το μέλος του ∆.Σ. της  
EBL κ. Π. Γεροντόπουλος. μεταξύ της ΕΟΜ και της  Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (EBL) 
για την ανάληψη της διοργάνωσης των Πανευρωπαϊκών αγώνων ομάδων 2012.  



Τα  Δ.Σ.  εγκρίνουν  ομόφωνα  την  ανάληψη  του 51ου Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 
ομάδων Μπριτζ 2012. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η δαπάνη για έξοδα φιλοξενίας της ως άνω αποστολής της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ήτοι για 2 γεύματα, ένα δείπνο, οδοιπορικά κλπ 
συνολικού ποσού 1350 ευρώ όπως και έξοδα διαμονής στο ξενοδοχείο «Παρκ» 390 
ευρώ.  

Ο  κ.  Κανναβός  πρότεινε  την  συνεργασία  και  πρόσληψη  κάποιων  προσώπων  σαν 
συνεργάτες  της  διοργάνωσης  και  τρόπους  διαχείρισης  των  χρημάτων  κάποιων 
χορηγιών. Ο κ. Φράγκος εισηγήθηκε τρόπους πρόσληψης του προσωπικού που θα 
χρησιμοποιηθεί.  

Θέμα 6ον Αιτήματα ΟΑΑ. Εγκρίνεται ομόφωνα η διοργάνωση από τον ΟΑΑ του 
τριημέρου  που  είχε  προγραμματίσει  για  το  Πόρτο  Ύδρα  στις  εγκαταστάσεις  του 
ομίλου από 15/7 έως 17/7. Το αίτημα για προσθήκη τέταρτης ημερίδας απερρίφθη 
όπως  και  άλλα  παρόμοια  αιτήματα  άλλων  λόγω  των  ανωμαλιών  που 
δημιουργούνται στις διοργανώσεις άλλων συλλόγων.  

Θέμα  7ον  Αιτήματα  ΟΠΑΦ.  Ο  ΟΠΑΦ  ζήτησε  να  χρησιμοποιήσει  για  την 

καλοκαιρινή περίοδο δέκα μηχανήματα (bridge mates) αυτομάτου καταγραφής του 
σκορ, όπως επίσης και  την μετάθεση του τριημέρου τουρνουά του που συμπίπτει 
με  την  διοργάνωση  «Ελληνικά  νησιά»  28/8  έως  4/9/2011.  Η  ημερομηνία  που 
προτείνει  είναι 24/6  έως 26/6  στις  εγκαταστάσεις  του ΟΠΑΦ.  Τα ανωτέρω έγιναν 
ομόφωνα δεκτά. 

Θέμα  8ον  Αίτημα  ΟΑΜΧΝ.  Εγκρίθηκε  ομόφωνα  η  δαπάνη  για  την  αγορά 
εκπαιδευτικού υλικού του ομίλου Χανίων και μέχρι του ποσού των 380 ευρώ. 

Θέμα 9ον Έγκριση ένταξης Νέου Σωματείου.  Εγκρίθηκε ομόφωνα η  ένταξη 
στη δύναμη  της ΕΟΜ του Σωματείου υπό  την επωνυμία «Σύλλογος Αντισφαίρισης 
Τρίπολης»  (ΣΑΤ),  το  οποίο  εδρεύει  στην  Τρίπολη  Αρκαδίας  και  ίδρυσε  τμήμα 
αγωνιστικού Μπριτζ.  

Θέμα 10ον Διάφορα Θέματα.  

1. Λογ.  Όψεως  ΕΤΕ.  Ο  Ταμίας  κος  Α.  Φράγκος    ενημερώνει  το  Δ.Σ.  ότι  ο 
λογ/σμος όψεως  της Ομοσπονδίας 011 08048056900 της Εθνικής Τράπεζας 
είναι  προς  το  παρόν  δεσμευμένος  λόγω  της  μη  ανανέωσης  της 
νομιμοποίησης  λόγω  του  ότι  με  την  από  17/11/2010  αγωγή  της  η 
αποτυχούσα  να  εκλεγεί  κ.  Αγγελική  Πολίτου  προσέβαλε  την  απόφαση  της 
εφορευτικής  επιτροπής  των  αρχαιρεσιών  της  23/10/2010  για  την  εκλογή 
μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ομοσπονδίας  ζητώντας  να  εκλεγεί 
και η  ίδια με βάση την ποσόστωση των φύλων. Η αγωγή αυτή συζητήθηκε 
στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών κατά την δικάσιμο της 20/01/2011 υπ. 



αριθμ.  πιν.  ΗΣ/7  και  αναμένεται  να  εκδοθεί  απόφαση.  Υποβλήθηκε  στην 
Εθνική Τράπεζα αίτημα για άνοιγμα του λογαριασμού και 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 2011 είναι: 

    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΟΜ ΕΩΣ 31/05/11 

1  ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Προμηθευτής  523,98  Δευτέρα, 23 Μάιος 2011 
2  SCRIPTA ΕΠΕ Προμηθευτής  1.091,63  Δευτέρα, 23 Μάιος 2011 
3  ΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  4.942,60  Δευτέρα, 30 Μάιος 2011 
4  ΣΥΡΓΚΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Προμηθευτής  2.408,04  Δευτέρα, 30 Μάιος 2011 
5  ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  5.700,24  Τρίτη, 31 Μάιος 2011 

ΣΥΝΟΛΟ  14.666,49 

 
Η  παραπάνω  κατάσταση  θα  υποβληθεί  στην  Εθνική  Τράπεζα  Ελλάδος, 
κατάστημα Σταδίου.  
 
2. O Ταμίας κ. Φράγκος και ο διευθυντής κ. Ζώτος προτείνουν την πρόσληψη 

ειδικού συμβούλου σε φοροτεχνικά θέματα τόσο για θέματα Ομοσπονδίας 
και  Σωματείων  όπως  και  για  τη  διοργάνωση  των  Πανευρωπαϊκών  2012.  Η 
πρόταση γίνεται κατ’ αρχήν ομόφωνα δεκτή και αναλαμβάνει ο πρόεδρος κ. 
Χαρλαύτης να ερευνήσει για το κατάλληλο πρόσωπο.  

 
3. Ο  κ.  Κανναβός  εισηγήθηκε  την  δυνατότητα  ειδικής  μεταχείρισης  των 

ανέργων συμπαικτών μας. Το συμβούλιο επιφυλάχτηκε να ξανασυζητήσει το 
θέμα.  

Θέμα 11ον Μετάδοση πρωταθλήματος. Απεφασίσθηκε ομόφωνα η μετάδοση 
από το διαδίκτυο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μεικτών Ζευγών. 

Θέμα 12ον  .  Αποφασίστηκε  ομόφωνα  επί  τη  ευκαιρία  των  γάμων  του  κ.  Λουκά 
Ζώτου  Διευθυντού  γραφείων  ΕΟΜ  η  χορήγηση  επταημέρου  αδείας  και  το  ποσόν 
των 500 ευρώ.  

Επόμενο Συμβούλιο ορίστηκε για την Δευτέρα  23η Μαΐου  2011. 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η Συνεδρίαση. 

 

Ο Πρόεδρος                               Τα Μέλη                                       Ο Γεν. Γραμματέας 



  

Δ. Χαρλαύτης                            Α. Αθανασιάδης                                 Τ. Μαρσώνης              
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