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Την  Δευτέρα  16  Ιανουαρίου  2012  και  ώρα  16:30    κατόπιν  πρόσκλησης  του  Προέδρου  κ.  Δ. 
Χαρλαύτη  συνήλθε  το  Δ.Σ.  της  ΕΟΜ,  σε  έκτακτη  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. 
Απών:  ο  Αντιπρόεδρος  Α.  Αθανασιάδης  ο  οποίος  παρακολουθεί  την  συνεδρίαση  μέσω 
τηλεφώνου. Παρών επίσης ο Διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 
 
Θέμα 1ον. Θέματα Προέδρου.  

Ο Πρόεδρος ξεκινάει τη συζήτηση για τη σύνθεση των επιτροπών, θέμα που έμεινε εκκρεμές από 
προηγούμενο συμβούλιο. Γίνεται προφορική εισήγηση των Προέδρων και συζήτηση μεταξύ των 
μελών του ΔΣ και αποφασίζεται οι νέες συνθέσεις των επιτροπών της ΕΟΜ να είναι οι εξής. 

1.Ελεγκτική Επιτροπή 
 Εκλέγεται από την Γεν. Συνέλευση 
2. Εκτελεστική Επιτροπή 
Ορίζεται από το καταστατικό της ΕΟΜ και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον 
Γενικό Γραμματέα και, κατά περίπτωση, τον Ταμία της ΕΟΜ. 
3. Επιτροπή Αγώνων 
Πρόεδρος: Π. Κανναβός. 
Μέλη: Κ. Κοντομήτρος, Ν. Δελημπαλταδάκης, Σ. Μπομπολάκης, Φ. Σκουλαρίκης, Κ. Δοξιάδης, Σ. 
Βιλιώτη. 

4. Επιτροπή Διάδοσης και Μαθημάτων 
Πρόεδρος: Σ. Μπομπολάκης. 
Μέλη: Β. Βιρβιδάκης, Λ. Καραγιαννόπουλος, Ι. Προκοπίου, Δ. Μπάλλας, Α. Μπαμπούλα, Ι. 
Γιαλιράκης.  

5. Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) 
Πρόεδρος: Ι. Κούμενος. 
Μέλη: Ι. Μηλιτσόπουλος, Α. Ρακάς, Π. Κανναβός. 

6. Επιτροπή Εθνικών Ομάδων 
Πρόεδρος: Α. Αθανασιάδης. 
Μέλη: Σ. Μπομπολάκης, Φ. Σκουλαρίκης, Γ. Ρούσσος. 

7. Επιτροπή Κανονισμών 
Πρόεδρος: Π. Μαρσώνης 
Μέλη: A. Αθανασιάδης, Av. Φράγκος, Ν. Καβαντούρης, Π. Σταματελάτου, Α. Αναστασάτος. 

8. Μόνιμη Επιτροπή Εφέσεων 
Μέλη: Α. Αθανασιάδης, Λ. Ζώτος, Ν. Κηπουρός, Ι. Μηλιτσόπουλος, Σ. Μπομπολάκης, Α. 
Μπαμπούλα. 

9. Επιτροπή Προσφυγών 
Πρόεδρος: Π. Κανναβός. 
Μέλη: Ν. Παπαχατζής, Α. Ρακάς, Δ. Μπάλλας. 



10. Επιτροπή Νέων 
Πρόεδρος: Αν. Φράγκος. 
Μέλη: Ε. Βατσολάκη, Μ. Κορώνη, Λ. Μαμιδάκη, Κ. Δοξιάδης, Κ. Κοντομήτρος, Χ. Συρακοπούλου. 

11. Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων, Χορηγιών και Προβολής 
Πρόεδρος: Δ. Πρωτοπαπάς. 
Μέλη: K. Μιχαλάκου, Η. Πλακίδα, Α. Μπαμπούλα, Λ. Βάθη. 

12. Επιτροπή Στατιστικής, Μητρώου & Αγωνιστικών Δελτίων (ΣΜΑΔ) 
Πρόεδρος: Π. Κανναβός. 
Μέλη: Κ. Κοντομήτρος, Γ. Μεσθενέας, Ν. Παπαχατζής, Ι. Μηλιτσόπουλος. 

13. Επιτροπή Γυναικών 
Πρόεδρος: Δ. Πρωτοπαπάς. 
Μέλη: Ε. Μαυρίκου, Κ. Μιχαλάκου, Ι. Μιχαλοπούλου, Μ. Μπενιού, Μ. Παπυράκη. 

14. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Πρόεδρος: Αν. Φράγκος. 
Μέλη: Λ. Καραγιαννόπουλος, Σ. Μπομπολάκης, Δ. Πρωτοπαπάς, Ι. Λάφης, Γ. Δημητρακόπουλος, 
Δ. Κούρτης. 

15. Οικονομική Επιτροπή 
Πρόεδρος: Δ. Χαρλαύτης. 
Μέλη: Π. Μαρσώνης, Αν. Φράγκος. 

Έφοροι Περιφέρειας 
Β. Ελλάδας: Α. Αθανασιάδης. 
Πελοποννήσου: Η. Στεφανόπουλος. 
Νήσων Αιγαίου: Δ. Παπαεμμανουήλ. 
Κ. Ελλάδας: Δ. Πρωτοπαπάς. 
ΒΔ. Ελλάδας: Δ. Κούρτης. 
Κρήτης: Κ. Φασουλάκης. 

Θέμα 2ον. Επιστολή Π. Ρούσσου 
Αναγιγνώσκεται η επιστολή Π. Ρούσσου που ζητά από την ΕΟΜ να καλύψει μέρος των εξόδων ή 
και  όλα  τα  έξοδα  μιας  ομάδας  νέων,  προκειμένου  να  συμμετάσχει  σε  αγώνα  τύπου  διεθνούς 
φεστιβάλ    που  λαμβάνει  χώρα  στο  Άμστερνταμ.  Τονίζεται  από  ορισμένα  μέλη  του  ΔΣ  ότι  δεν 
πρόκειται για επίσημο πρωτάθλημα της Ευρωπαϊκής ή Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.  
Αποφασίζεται  να  ενημερωθεί  ο  χορηγός  κ.  Μ.  Έιντι  για  την  κάλυψη  των  εξόδων  αποστολής, 
δεδομένου  ότι  ο  ίδιος  έχει  εκφράσει  στο  ΔΣ  την  θέλησή  του  να  ενισχύει  οικονομικά  τόσο 
αποστολές  νέων  όσο  και  γενικότερα  ότι  χρειάζεται  για  την  άνοδο  του  επιπέδου  του 
πρωταθλητικού μπριτζ. 
Θέμα 3ον. Έπαθλα ταυτόχρονων ημερίδων μαθητών 
Για  τα  έπαθλα  των  τουρνουά  μαθητών  που  διοργανώνονται  από  τον  ΑΟΜ,  αποφασίζεται  να 
εισηγηθεί η αρμόδια επιτροπή για το ύψος της δαπάνης που πρέπει να καλύψει η ΕΟΜ. 
Θέμα 4ον. Μέθοδος διδασκαλίας Μαθητών 
Ο πρόεδρος της επιτροπής μαθημάτων κ. Μπομπολάκης ενημερώνει το ΔΣ για την συγκέντρωση 
των  δασκάλων  που  έγινε  στα  γραφεία  της  ΕΟΜ  στις  17‐12‐2011  και  αφορούσε  την  μέθοδο 
διδασκαλίας  μαθητών.  Υπάρχει  και  σχετικό  πρακτικό  της  συνεδρίασης  στο  οποίο  είχαν 
διατυπωθεί όλες οι απόψεις που εκφράστηκαν. 
Το  γενικό  συμπέρασμα  είπε  ο  κ.  Μπομπολάκης  είναι  ότι  η  μεγάλη  πλειονότητα  διδάσκει  την 
Ολλανδική  με  4φυλλα  μαζέρ,  αλλά  δεν  υπάρχει  καμία  αντίρρηση  από  τους  δασκάλους  και 
καθηγητές να διδάσκεται άλλη μέθοδος με 5φυλλα, αρκεί η τελευταία να είναι πλήρης.  



Αποφασίζεται να απευθυνθούμε σε έναν υπεύθυνο φορέα και να ζητήσουμε την πλήρη μέθοδο 
εκπαιδεύσεως αρχαρίων που εφαρμόζουν π.χ.  στην Αμερική, ώστε να εκτιμηθεί από  το ΔΣ εάν 
μπορεί να γίνει μία αντίστοιχη στην Ελλάδα. 
Θέμα 5ον. Αιτήματα Σωματείων 
α)  Επιστολή  ΑΣΑΕ.  Αναγιγνώσκεται  επιστολή  από  τον  ΑΣΑΕ  ο  οποίος  διαμαρτύρεται  διότι,  ενώ 
ζήτησε,  δεν  του  ανετέθη  η  διοργάνωση  ενός  από  τους  τελικούς  του  πανελληνίου  ζευγών.  Το 
αίτημα απορρίπτεται κατά πλειοψηφία. Μειοψήφησε ο Γ. Γραμματέας Π. Μαρσώνης. 
β) Επιστολή σωματείου Αιγίου. Με επιστολή του το σωματείο  ζητά 1.800 €   ως οδοιπορικά και 
αμοιβή του κ. Κυρκίτσου για τα μαθήματα και τουρνουά που έχει κάνει. Το αίτημα απορρίπτεται 
διότι είχαν δοθεί την προηγούμενη χρονιά οδοιπορικά και αμοιβή και τακτική της Ομοσπονδίας 
είναι να δίνεται τέτοια ενίσχυση σε υπο ίδρυση Σωματεία μόνο το πρώτο έτος. Στη συνέχεια τα 
έξοδα  πρέπει  να  καλύπτονται  από  τις  εισπράξεις  των  δικαιωμάτων  συμμετοχής  των  αθλητώνς 
στους αγώνες. 
γ) Επιστολή ΑΟΜ. Με επιστολή του ο ΑΟΜ ζητάει από την ΕΟΜ 1.440 € ως αποζημίωση για 18 
μαθήματα περίπου 15  νέων στα  εντευκτήριά  του,  πέραν  των μαθημάτων αρχαρίων που  έχουν 
ήδη διδαχθεί. Αποφασίζεται το θέμα να ενταχθεί στο πρόγραμμα χορηγιών του κ. Μ.Έιντι. 
δ) Ημερίδα μπριτζ στη Λευκάδα. Ο κ. Μαρσώνης αναφέρει ότι στις 14‐1‐2012 διεξήχθη ημερίδα 
μπριτζ  στην  Λευκάδα  με  πρωτοβουλία  του  σωματείου  των  Ιωαννίνων  (ΑΜΙ)  με  συμμετοχή  20 
ζευγών, από τα Ιωάννινα, την Λευκάδα και το Αγρίνιο. Ενημερώνει επίσης το ΔΣ ότι το νεοϊδρυθέν 
σωματείο  ενισχύθηκε  με  υλικό  (τράπουλες,  τσόχες  κ.λπ.).  Τέλος,  ο  ΑΜΙ  ζήτησε  να  καταβάλλει 
στην ΕΟΜ παράβολα ως μία ημερίδα εντός έδρας και όχι εκδρομικού τουρνουά, πράγμα που το 
ΔΣ έκανε ομόφωνα δεκτό. 
 

        Ο Πρόεδρος                            Τα Μέλη                                         Ο Γεν. Γραμματέας 
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