
                          ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.  ΥΠ.ΑΡΙΘ. 7 

                                        Της 4ης Απριλίου 2012 

Την Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012 και ώρα 15:30  κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. Δ. Χαρλαύτη 
συνήλθε το Δ.Σ.  της ΕΟΜ, σε τακτική συνεδρίασή του στα γραφεία της ΕΟΜ οδός Φειδιππίδου 
30, Αθήνα. 

Παρόντες:  ο  Πρόεδρος  της  ΕΟΜ  Δ.  Χαρλαύτης,  ο  Αντιπρόεδρος  Α.  Αθανασιάδης,  ο  Γεν. 
Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Α. Φράγκος και τα μέλη Σ. Μπομπολάκης και Π. Κανναβός.  

Απών: ο Ειδικός Γραμματέας Δ. Πρωτοπαπάς.  
Παρών επίσης ήταν και ο διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 
 

1. Θέματα Προέδρου και υπογραφή Πρακτικών 

Εγκρίνονται και υπογράφονται τα πρακτικά της συνεδριάσεως  αρ. 6/2012 του ΔΣ  της ΕΟΜ. 

O πρόεδρος της ΕΟΜ κ. Δ. Χαρλαύτης, αναφερόμενος στην πρόσφατη ΓΣ, είπε ότι το ΔΣ σχετικά με το  
θέμα της εισήγησης του ΠΣ, δικαιώθηκε απόλυτα. Κατά την συζήτηση που επακολούθησε ειδικά για το 
γεγονός ότι δε συζητήθηκε από τη Γ.Σ. η υποβληθείσα παραίτηση του ΠΣ αποφασίστηκε ομόφωνα να μην 
γίνει καμία περαιτέρω ενέργεια. 

2. Αναγνώριση νέων Σωματείων (ΝΙΚΗ – ΙΚΑΡΟΣ), ενημέρωση για νεοϊδρυθέντα  Σωματεία 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η ένταξη στη δύναμη της ΕΟΜ δυο (2) νέων Σωματείων τα οποία υπέβαλαν 
στη  γραμματεία  της  ΕΟΜ  τα  προβλεπόμενα  από  το  Καταστατικό  δικαιολογητικά.  Τα  Σωματεία 
αυτά είναι: 

1.  Αθλητική  Ένωση  Τέννις  «Νίκη»  Πατρών,   διεύθ.   εντευκτηρίων:   Ηρακλέους  138  Πάτρα, 
έφορος αγώνων Τσέβης Αθ. 

2.  Αθλητική  Ένωση  «Ίκαρος»  Καλλιθέας,  διεύθ.   εντευκτηρίων:  Ελ.  Βενιζέλου  78  ,  Ν.  Σμύρνη, 
έφορος αγώνων Σκλαβιάδη Μ.  

3. Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων  

Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως,  στα  πλαίσια  του Πανελληνίου  πρωταθλήματος Νέων,    γίνει  μια  μικρή 
εκδήλωση με κόστος μέχρι 150 ευρώ. Επίσης αποφασίστηκε να δοθούν πρόσθετα οδοιπορικά 100 ευρώ 
ανά  άτομο  στους  συμμετέχοντες  αθλητές  Περιφέρειας  που  έχουν  μόνιμη  κατοικία  σε  απόσταση 
μεγαλύτερη των 400 χιλιομέτρων από τον τόπο τέλεσης των αγώνων.                                                                           

4. Έγκριση Μεταγραφών 2012  

Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση της Επιτροπής Μεταγραφών για το 2012  (επισυνάπτεται  ο  σχετικός 
αναλυτικός πίνακας της επιτροπής).   

5. Πρόταση για  έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Αποφασίζεται ομόφωνα όπως οι  εκκρεμούσες προτάσεις  για  τροποποιήσεις Κανονισμών υποβληθούν 
στην Τακτική Γεν. Συνέλευση του Οκτωβρίου 2012.    

6. Εκτυπώσεις βιβλίων (Ιωαννίδης) 

Αποφασίζεται ομόφωνα να διαπραγματευθoύν από κοινού ο Πρόεδρος της ΕΟΜ κ. Δ.Χαρλαύτης και  ο 
Ταμίας της ΕΟΜ κ. Αν. Φράγκος τα οικονομικά με τον κ. Α.Ιωαννίδη, για λογαριασμό της ΕΟΜ, για το 
θέμα της εκτυπώσεως 500 μπλε βιβλίων (β  ́κύκλος αρχαρίων). 

7. Εθνική ομάδες (αποστολές, προπονητές, αρχηγός Εθνικής Γυναικών) 



Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα μέλη για την παραίτηση του κ. Λ. Ζώτου από αρχηγού της Εθνικής 
Γυναικών.  
Αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει πρόταση στον κ. Γ. Ρούσσο, που εκδήλωσε σχετικό ενδιαφέρον και σε 
περίπτωση  άρνησης  αυτού  στην  κ.  Α.  Καραμανλή  να  αναλάβει  την  αρχηγία  της  Εθνικής  ομάδας  των 
Γυναικών στους προσεχείς Πανευρωπαϊκούς αγώνες.  
Αποφασίζεται επίσης ομόφωνα να ανατεθεί στον κ. Φ. Σκουλαρίκη η προετοιμασία  της εθνικής γυναικών 
σύμφωνα με την υποβληθείσα πρότασή του με κόστος 120 € ανά προπόνηση, μέχρι πριν την αποστολή 
στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας στις 12‐6‐2012.  
Εν συνεχεία γίνεται συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ για την κάλυψη της θέσεως του προπονητή για 
την  εθνική  όπεν  και  προτείνεται  ο  κ.  Φ.  Σκουλαρίκης  με  την  ίδια  πιο  πάνω  αμοιβή.  Εξετάζεται  το 
ενδεχόμενο  να  γίνεται  από  κοινού  προπόνηση  των  εθνικών  ομάδων  όπεν  και  γυναικών,  ώστε  να 
επιτευχθεί ενδεχομένως μικρότερη αμοιβή του προπονητή.  Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να γίνει εκ 
νέου διαπραγμάτευση με τον κ. Φ. Σκουλαρίκη για το ενδεχόμενο της κοινής προπόνησης. 

 
8. Ορισμός  swiss,  μικτών  ζευγών,  4ης  ταυτόχρονης  μαθητικής  ημερίδας,  τροποποίηση 

αγωνιστικού προγράμματος λόγω εκλογών   

         Λόγω των επερχομένων βουλευτικών εκλογών για τις οποίες  δεν είναι ακόμα γνωστή η ημερομηνία 
διεξαγωγής  τους,  αποφασίζεται  ομόφωνα  να  εξετασθεί  το  θέμα  σε  έκτακτη  συνεδρίαση,  μόλις 
ανακοινωθεί  η  ημερομηνία  των  εκλογών  και  να  ληφθεί  απόφαση  με  τις  ακριβείς  ημερομηνίες  των 
αγώνων που θα αλλάξουν.    

9. Διεθνή ή όχι Φεστιβάλ    

Διεξάγεται συζήτηση μεταξύ  των μελών του ΔΣ για  το  τι προδιαγραφές πρέπει  να υπάρχουν ώστε να 
χαρακτηριστεί ένας αγώνας «Φεστιβάλ» ή «Διεθνές Φεστιβάλ».  

Αποφασίζεται ομόφωνα ότι: 
α) το Διεθνές Φεστιβάλ «Ελληνικά Νησιά» κατατάσσεται στην 2η βαθμίδα (και τα ζεύγη και οι ομάδες). 
β) τα Περιφερειακά κατατάσσονται στην 2η βαθμίδα τόσο οι αγώνες ζευγών όσο και οι αγώνες ομάδων. 
γ) κάθε Φεστιβάλ που έχει εκτός των λοιπών προδιαγραφών και 20 τουλάχιστον αλλοδαπούς παίκτες, θα 
χαρακτηρίζεται Διεθνές και θα κατατάσσεται στη δεύτερη βαθμίδα. 

10. Αγωνιστικά δελτία, υποχρεώσεις σωματείων  προς ΕΟΜ 

Τo θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΟΜ.                              

11. Ταυτόχρονα τουρνουά 1‐3 στο προσεχές καλοκαίρι 
Τo θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΟΜ. 

 
12. Προτάσεις επιτροπής Νέων          

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Νέων της ΕΟΜ κ. Αν. Φράγκος μεταφέρει στο ΔΣ τα ομόφωνα αιτήματα και τις 
ομόφωνες προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με αποστολές νέων στο εξωτερικό για φέτος. 
Εγκρίνεται  καταρχήν  η  αποστολή  5μελούς  πανεπιστημιακής  ομάδας  στο  Reims  της  Γαλλίας  από  9‐
15/7/2012 αποτελούμενης από τους  αθλητές Β. Βρούστη, Κ. Κοντομήτρο, Α. Δαρκαδάκη,  Κ. Δοξιάδη, Π. 
Ρούσσο.  
Εγκρίνεται καταρχήν η αποστολή ζευγών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων στο Vejle της Δανίας από 1‐
6/7/2012. 

• 1 ζεύγος στους νέους κάτω των 21, Βώβος ‐ Οικονομόπουλος  
• 1 ζεύγος στις νεάνιδες Μπομπολάκη ‐ Καρπουζέλη 

Η  οριστική  απόφαση  για  τις  δυο  παραπάνω  αποστολές  θα  ληφθεί  σε  επόμενη  συνεδρίαση  του  ΔΣ, 
ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα. 



13. Σεμινάρια και επιμόρφωση Διαιτητών και Δασκάλων 
Η συζήτηση του θέματος αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση Διοικ. Συμβουλίου.  

14. Θέματα ΚΕΔ                                                                                    
Αναγιγνώσκεται η επιστολή του κ.  Ι. Κούμενου, με την οποία παραιτείται από πρόεδρος και μέλος της 
επιτροπής ΚΕΔ. 
Η παραίτηση γίνεται ομόφωνα δεκτή από τα μέλη του ΔΣ. 
Αποφασίζεται  ομόφωνα  ότι  η  ΚΕΔ  θα  παραμείνει  τριμελής  (πρόεδρος  Π.Κανναβός  και  μέλη 
Ι.Μηλιτσόπουλος και Α. Ρακάς), δεδομένου ότι ούτως ή άλλως λήγει  η θητεία της ΚΕΔ μαζί με την λήξη 
της θητείας του ΔΣ κατά το τελευταίο 4μηνο του ενεστώτος έτους, όπως προβλέπεται από τον Αθλητικό 
Νόμο. Εάν προκύψει κώλυμα που αφορά κάποιο μέλος της ΚΕΔ, η υπόθεση θα συζητηθεί από την νέα 
ΚΕΔ.  

15. Απόφαση ΠΣ για υπόθεση ΡΟΜ                                          

Ο  Γ.Γ.  της  ΕΟΜ κ. Μαρσώνης  ενημερώνει  το ΔΣ  ότι  το Πειθαρχικό  Συμβούλιο απάλλαξε  τα μέλη  του 
Ρεθεμνιώτικου Ομίλου Μπριτζ, τα οποία είχαν παραπεμφθεί μετά από καταγγελία αθλητή. 

16. Αιτήματα Σωματείων (ΑΕΠΜΑ τριήμερο, ΑΣΝΒ τριήμερο, ΟΑΑ αλλαγή ημερομηνίας, 
ΝΙΚΗ Πατρών τραπέζια και υλικό) 

Ομόφωνα εγκρίνεται η διοργάνωση 3ημέρου του σωματείου ΑΕΠΜΑ όπως και  του σωματείου ΑΣΝΒ, 
δεδομένου ότι τα δικαιούνται βάσει των κανονισμών. 
Επίσης ομόφωνα εγκρίνεται η αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής αγώνα που αιτείται ο ΟΑΑ, όπως και η 
χορήγηση υλικού στο νέο Σωματείο ΝΙΚΗ.  

17. Διάφορα θέματα (δωρεάν αγωνιστικά δελτία σε εθελοντές, προσφυγή Μιχαλάκου – 
Παπαναστασίου,  Δικαιώματα  Διεθνούς  Φεστιβάλ  2011,  Περιφερειακό  Δυτικής 
Ελλάδας) 

Α)  Λογ.  Όψεως  ΕΤΕ.  Ο  Ταμίας  κος Α. Φράγκος    ενημερώνει  το Δ.Σ.  ότι  ο  λογ/σμος  όψεως    της 
Ομοσπονδίας  011  08048056900  της  Εθνικής  Τράπεζας  εξακολουθεί  να  είναι  δεσμευμένος  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 30 Απριλίου 2012 είναι: 

    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 30/4/2012 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΟΣΟ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
1  ΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012  3.245,24   
2  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012  4.925,58   
3  ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΑ  981,56   

ΣΥΝΟΛΟ  9.152,38 

Εξουσιοδοτείται  ο  υπάλληλος  της  ΕΟΜ  κ.  Λουκάς  Ζώτος  όπως  καταθέσει  τις  υποχρεώσεις  της 
Ομοσπονδίας προς το  ΙΚΑ, Αρ. μητρώου εργοδότη   0630152905 και τη μισθοδοσία προσωπικού 
της Ομοσπονδίας Φεβρουαρίου 2012 με χρέωση του λογαριασμού όψεως 011 08048056900 που 
διατηρεί  η  Ομοσπονδία  μας  στο  κατάστημα  της  Εθνικής  Τράπεζας  Ελλάδος  080  Σταδίου  38. 
Επίσης εξουσιοδοτείται ο παραπάνω υπάλληλος όπως υπογράψει κάθε έγγραφο προκειμένου να 
πληρώσει τα οφειλόμενα αγγελιόσημα.  



Β) Εγκρίνεται ομόφωνα η χορήγηση δωρεάν αγωνιστικού δελτίου για το 2012 σε εθελοντές της 
έκθεσης αθλητισμού Μετροπόλιταν  (κ.κ. Μ. Ψηλού,  Ε.  Καλογερά, Μ. Μπομπολάκη, Α.  Κάππας) 
ως ελάχιστη αναγνώριση της εργασίας που προσέφεραν. 

Γ) Αποφασίζεται να απαλλαγεί το σωματείο ΠΛΗ από την χρέωση των δικαιωμάτων της ΕΟΜ για 
το διεθνές φεστιβάλ «Ελληνικά Νησιά» 2012.  Το ποσόν αυτό θα καλυφθεί από  τον χορηγό  της 
ΕΟΜ κ. Έιντι. 

Δ)  Σχετικά  με  την  προσφυγή  της  κας  Κ.  Μιχαλάκου  και  του  κ.  Α.  Παπαναστασίου,  κατόπιν 
προτάσεως  του  κ.  Π.  Κανναβού,  αποφασίζεται  ομόφωνα  ότι  δεν  συντρέχει  λόγος  περαιτέρω 
συνέχισης του θέματος.  
Ε)    Αποφασίζεται  ομόφωνα  ότι,  για  το  Περιφερειακό  πρωτάθλημα  Δ.  Ελλάδας,  όσοι  μαθητές 
περιόδου 2011‐12 διαμένουν εκτός Ιωαννίνων, δεν θα καταβάλλουν δικαίωμα συμμετοχής και το 
ποσόν θα το καλύψει η ΕΟΜ.  
Επίσης  αποφασίζεται  ομόφωνα  ότι  επιτρέπεται  η  αναμετάδοση  των  αγώνων  μέσω  του  Bridge 
Base On Line (BBO), πλην όμως η ΕΟΜ δεν θα καταβάλει κανένα ποσό για τη μετάδοση αυτή.  
     
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η Συνεδρίαση. 
 
         
     Ο Πρόεδρος                            Τα Μέλη                                         Ο Γεν. Γραμματέας 
          
          
     Δ. Χαρλαύτης                    Α. Αθανασιάδης                                      Π. Μαρσώνης              

  
                                     Α. Φράγκος                                                         
                                        
                                     Σ. Μπομπολάκης 
  
                                       Π. Κανναβός    
                                      
 
 
                   
                     
 
                                         
                                            

 
 
 


