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Της 27ης Ιουλίου   2011 

Τη Τετάρτη 27 Ιουλίου 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. 
Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκονται ο κ. Νικ. Καραμανλής ως νομικός σύμβουλος 
και ο κ. Παν. Γεροντόπουλος.    
Θέμα 1ον Θέματα Προέδρου. Ο Πρόεδρος ζήτησε να υποβάλουν όλες οι επιτροπές 
την πρόοδο που έχει γίνει μέχρι τώρα. 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι παράγγειλε, με δική του οικονομική επιβάρυνση, τα 
έπιπλα του γραφείου του, όπως και γραφείο ενός υπαλλήλου λόγω 
ακαταλληλότητας του υπάρχοντος. 
Στη συνέχεια ανέφερε την πρόταση της EBL για παράλληλη διοργάνωση του 
Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων 2012 με το Πανευρωπαϊκό Ομάδων. 
Αποφασίστηκε να ζητηθούν λεπτομέρειες. 
Θέμα 2ον Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2012. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην 
καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων με το ξενοδοχείο και κατόπιν παρέθεσε την 
συνομιλία που είχε με τον κ. Γεροντόπουλο και προσέθεσε ότι οι ημερομηνίες 
πιέζουν. 
Σε ερώτηση γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση, ο κ. Γεροντόπουλος απάντησε ότι 
παρ’ ότι το επιθυμεί και ο ίδιος να γίνει στον συγκεκριμένο χρόνο, είναι ανάγκη η 
όλη διαπραγμάτευση να γίνει από την αρχή. Είναι δε απαραίτητοι από τώρα και η 
κα Παπαδάκη αλλά και ο κ. Μπάλλας, για την οργάνωση της φιλοξενίας και τα 
διάφορα τεχνικά θέματα αντίστοιχα. 
Ανέφερε ακόμα ότι η  καθυστέρηση οφείλεται στο ότι δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη 
η αμοιβή του κ. Μπάλλα, ενώ επισήμανε ότι δεν έχει πληρωθεί ακόμα ούτε ο ίδιος 
ούτε η κα Παπαδάκη.  
Ο Πρόεδρος απάντησε ότι δεν έχουμε σαφή εικόνα του τι πρέπει να κάνουμε, 
χρειαζόμαστε έναν σαφή προϋπολογισμό. 
Κανναβός: Οι επαφές που είχα κάνει δεν εξελίσσονται όπως περίμενα. Το έλλειμμα 
από 50.000 πιθανόν να φτάσει στα 150.000 ευρώ. Ανησυχώ πάρα πολύ με τις 
επιχορηγήσεις και φοβάμαι μήπως αναγκαστεί να πληρώσει το ποσό αυτό η ΕΟΜ.  
Μαρσώνης: Πόσα πρέπει να βάλουμε εμείς αν δεν πάρουμε τίποτα από χορηγούς; 
Κανναβός: Από 50.000 μέχρι 100.000. Το ανησυχητικό είναι ότι με τις τιμές που 
έχουμε στο ξενοδοχείο φοβάμαι διαρροές σε άλλα ξενοδοχεία της περιοχής. 
Γεροντόπουλος: Δεν δέχομαι ότι είμαι υπάλληλος και δεν δουλεύω με ωράριο, δεν 
κάνατε αυτά που σας είπα και χάσατε 4 μήνες, δεν δέχομαι ότι αδρανώ, έχει γίνει 
πολλή δουλειά. Προτιμώ να κάνω καλύτερο απολογισμό παρά προϋπολογισμό. 
Ο κ. Φράγκος αναφέρεται σε διαδικαστικά θέματα και επισημαίνει ότι πρέπει να 
διατίθεται ισομερώς ο χρόνος για να αναπτύσσονται επαρκώς οι απόψεις των 
συμβούλων. 
Πρωτοπαπάς: Πότε προβλέπεται η υπογραφή συμβολαίου; Μήπως μας τεθεί υπό 
μορφή τελεσιγράφου; 



Αθανασιάδης: Υπάρχει περίπτωση να πάμε για υπογραφή κατευθείαν με τον Στέγκο 
και όχι με έναν οποιονδήποτε υπάλληλο; 
Χαρλαύτης: Να καθυστερήσουμε για να γίνει η υπογραφή σε υψηλό επίπεδο. 
Γεροντόπουλος: Οι προτάσεις θα είναι έτοιμες στις 22 Αυγούστου. 
Όλοι σύμφωνοι. 
Ακολουθεί συζήτηση περί αποδοχής και ποίων χορηγιών από το Πόρτο Καρράς. 
Μαρσώνης: Πότε χρειάζονται οι συνεργάτες; Ποίοι είναι; Και πόσο θα αμειφθούν; 
Και ποιος θα τους επιλέξει; 
Γεροντόπουλος: Με εξαίρεση τον κ. Μπάλλα και την κα Παπαδάκη, θα 
διευκρινιστούν με τον προϋπολογισμό του Σεπτεμβρίου. 
Πρόεδρος: Τι θα κοστίσει ο καθένας; 
Φράγκος: Εάν υπαναχωρήσουμε σήμερα θα πρέπει να δώσουμε στην EBL 45.000 
ευρώ, εάν φύγουμε μετά τον Δεκέμβριο 71.000 ευρώ και ακόμα περισσότερα μετά. 
Λέτε ότι για την αμοιβή κάποιων θα αποφασίσουμε μετά, γιατί δεν αποφασίζουμε 
πριν υπογράψουμε; 
Γεροντόπουλος: Δεν έχετε τον προϋπολογισμό επειδή δεν θελήσατε να τον έχετε 
τότε που σας το πρότεινα. Το πρώτο πράγμα που είπα ήταν ότι χρειάζεται 
προϋπολογισμός και γι αυτό τώρα είστε σε δυσμενή θέση. 
Φράγκος: Θα πρέπει να δώσουμε κάποια χρήματα για να αποκτήσουμε τον 
Προϋπολογισμό;  Στην συνέχεια αναφέρεται σε υπόθεση χορηγίας και αναφέρει ότι 
πρέπει να τρέξουμε για σπόνσορες. 
Καραμανλής: Αναφέρει ότι από την πείρα που έχει αποκομίσει από τη διοργάνωση 
της Ολυμπιάδας, το ξενοδοχείο δεν θα πρέπει να έχει πάρει περισσότερα χρήματα 
από όσα συνολικά δικαιούται και δεν πρέπει να έχει εξοφληθεί πριν την περαίωση 
του πρωταθλήματος. Το δε ποσοστό που θα μας δώσει θα πρέπει να αποτελέσει 
ιδιαίτερο συμβόλαιο. 
Μπομπολάκης: Εκφράζει επιφυλάξεις λόγω της οικονομικής συγκυρίας και φοβάται 
για την τύχη της κρατικής επιχορήγησης ακόμα και για τους μισθούς των 
υπαλλήλων μας. Αν συνεχίσουμε έτσι χωρίς να βλέπουμε χορηγούς και χωρίς να 
έχουμε  ούτε ένα αποδεικτικό και δεσμευτικό χαρτί από το κράτος ώστε να 
δικαιολογηθούμε στον κόσμο μας, είμαστε πολύ εκτεθειμένοι.  
Πρόεδρος: Έχουμε κάνει επιστολές προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και δεν έχουμε 
πάρει καμία απάντηση. 
Καραμανλής: Ίσως πρέπει να έχουμε εναλλακτική λύση ξενοδοχείου. 
Φράγκος: Μου είπατε ότι σας προέτρεψα υπέρ του Πανευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος και είμαι υπέρ και τώρα και θα είμαι και στο μέλλον. Έχω 
προτάσεις για τους σπόνσορες, ενώ για τις αμοιβές πρέπει και θέλω να είναι όλα 
ξεκάθαρα. 
Γεροντόπουλος: Πρέπει με κάθε θυσία να το κάνουμε, δεν αντέχει η Ελλάδα να 
υποχωρήσει και σε αυτό. 
Μαρσώνης: Πιστεύω ότι όλοι οι σύμβουλοι είναι προβληματισμένοι. Μας 
προτρέπετε να δείξουμε αποφασιστικότητα αλλά κάθε φορά συναντάμε καινούργια 
προβλήματα, τώρα μας είπατε ότι χρειάζονται και ο κ. Μπάλλας και μάλιστα από 
τώρα. Έχει ήδη αναφερθεί η κα Παπαδάκη. Μας προτρέπετε να δείξουμε 
πατριωτισμό και κατά την γνώμη μου τον έχουμε δείξει σε μεγάλο βαθμό γιατί το 
πρώτο που μπορούσαμε να κάνουμε, κληρονομώντας μια κατάσταση όχι 
ευχάριστη, θα ήταν να μην αναλάβουμε τους αγώνες. Εσείς τώρα κ. Γεροντόπουλε 



δεν ξεκινάτε τίποτα και δεν κάνετε τίποτα αν δεν σας δώσουμε αυτά που ζητάτε, 
δεν μας δίνετε λοιπόν καλό παράδειγμα. Αν γίνουν καλοί αγώνες ποιος θα 
προβληθεί; Εσείς. Εμάς δεν μας ξέρει κανένας έξω, το δικό σας γόητρο θα ανεβεί. 
Γεροντόπουλος: Χαίρομαι που τα είπατε για να σας απαντήσω. Απαιτείται πολλή 
δουλειά και χρειάζονται πολλοί άνθρωποι. Δεν αισθάνομαι ότι χρωστάω στο χώρο 
αλλά ότι μου χρωστάει ο χώρος. 
Μαρσώνης: Δεν είναι δυνατόν πριν καν ξεκινήσουμε να βλέπουμε ότι μπαίνουν νέα 
οικονομικά φορτία και ακόμα να μην ξέρουμε που θα φτάσουμε. Δεν μπορώ να 
καταλάβω ένας τεχνικός τι χρειάζεται όλον αυτόν τον χρόνο. 
Μπομπολάκης: Να μην υπογράψουμε το συμβόλαιο με το ξενοδοχείο αν δεν δούμε 
πρώτα τον προϋπολογισμό του κ. Γεροντόπουλου. 
Πρωτοπαπάς: Κατάλαβα ότι κάποια μέλη σκέφτονται να αφήσουμε τους 
Πανευρωπαϊκούς Αγώνες αφού έτσι κι αλλιώς θα χάσουμε χρήματα μια και είναι 
αργά. Να συνεχίσουμε. Τώρα ως προς το τι θα γίνει πρώτα, η σύμβαση ή ο 
προϋπολογισμός, ας γίνει ότι ετοιμαστεί πρώτο. 
Ζώτος: Να υποβληθούν για να εγκρίνουμε το ταχύτερο δυνατό τις νέες προτάσεις 
που θα κάνουμε στο Πόρτο Καρράς, ώστε να έρθουμε σε οριστική συμφωνία. Να 
τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνει αυτό και πότε ο τελικός 
προϋπολογισμός. 
Γεροντόπουλος: Θέλω να δει την σύμβαση ο κ. Καραμανλής και η κ. Παπαδάκη. 
Πρόεδρος: Μέχρι εδώ που φτάσαμε δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, εγώ τιμώ την 
υπογραφή μου, έστω και μόνος θα προχωρήσω και θα πληρώσω, ήδη έχουμε κάνει 
ένα έργο. Έτσι λοιπόν μετά από 20 με 30 μέρες θα είναι έτοιμες οι τελικές 
προτάσεις μας για το ξενοδοχείο. 
Ο κ. Κανναβός ενημέρωσε το συμβούλιο ότι στο Πόζναν συναντήθηκε με τους κ.κ. 
Ομπρυ και Χάρις και συζήτησε πάνω σε θέματα του Πανευρωπαϊκού 2012. Το 
επίπεδο των αγώνων στο Πόζναν ήταν ανεβασμένο και η διοργάνωση καλή. 
Θέμα 3ον Εθνικές ομάδες.  Κατόπιν πρόσκλησης της Τουρκικής Ομοσπονδίας 
αποφασίστηκε ομόφωνα η αποστολή στην Μερσίνα της Τουρκίας για το 6ο 
Βαλκανικό κύπελλο της ομάδας που πρώτευσε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2011 
συμπληρωμένης με ένα ακόμα ζευγάρι με κριτήριο την τρέχουσα κατάταξη των 
βαθμών προεθνικής.  
Θέμα 4ον Μαθήματα σε Πάντειο/Πολυτεχνείο. Ο κ. Μπομπολάκης πρότεινε να 
αποσταλεί στους υπευθύνους των ιδρυμάτων αυτών επιστολή που να τους γνωρίζει 
ότι οι φοιτητές τους θα τυγχάνουν τελείως δωρεάν εγγραφής και φοίτησης στους 
κατά τόπους συλλόγους μας. 
Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα να δοθούν στην κα Μήτση επιπλέον 1500 ευρώ 
συνολικά για υπόλοιπο αμοιβής της για τα μαθήματα που έκανε στα δυο παραπάνω 
ιδρύματα. 
Θέμα 5ον Συμμετοχή στην έκθεση Metropolitan ΕΧPΟ . Ο κ. Φράγκος ενημέρωσε το 
συμβούλιο για την επίσκεψη που έγινε στους χώρους του εκθεσιακού κέντρου και η 
πρόταση συμμετοχής μας έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Ακόμα ζητήθηκε χρόνος 
καθημερινά για ομιλίες και προβολή του αθλήματος στο συνεδριακό κέντρο. 
Θέμα 6ον Θέματα Προβολής. Ο κ. Μπομπολάκης ανέφερε ότι έγινε μια συνάντηση 
της επιτροπής για να ενημερωθεί σχετικά η κ. Μπαμπούλα. Προτείνει δε η επιτροπή 
δημοσίων σχέσεων να συνεδριάσει το συντομότερο και να γίνει προσπάθεια να 
πέσει το κόστος της καμπάνιας εκμεταλλευόμενοι τους Πανευρωπαϊκούς αγώνες, 



να βρούμε δωρεάν εκπομπές στο ραδιόφωνο και μέσω των αγώνων να 
προβάλλουμε τα μαθήματα. Ο κ. Πρωτοπαπάς προτείνει και γίνεται ομόφωνα δεκτό 
να μπει στην επιτροπή προβολής και ο κ. Ιγνάτιος Σουβατζής. 
Θέμα 7ον Αιτήματα  σωματείων.  
1.- Εγκρίνεται ομόφωνα το αίτημα του ΟΑΜ για χορήγηση Η/Υ αξίας, με ΦΠΑ μέχρι 
350 ευρώ.  
2.- Εγκρίνεται το αίτημα του ΣΛΑΜ για τη διοργάνωση σε συνεργασία με την 
Τουρκική Ομοσπονδία Μπριτζ, φεστιβάλ Ελληνοτουρκικής φιλίας από 9 έως 12 
Σεπτεμβρίου 2011 με αγώνες ζευγών και ομάδων. Αποφασίζεται ομόφωνα το 
φεστιβάλ αυτό να καταταχθεί στην 3η βαθμίδα. Επίσης εγκρίνεται ομόφωνα η 
αποστολή χειριστού για την αναμετάδοση των αγώνων του φεστιβάλ 
Ελληνοτουρκικής φιλίας στο Bridge Base Online με αμοιβή 50 ευρώ ανά ημέρα 
μετάδοσης. Εκφράστηκε η άποψη από τον επόμενο χρόνο το φεστιβάλ 
Ελληνοτουρκικής φιλίας να γίνεται μαζί με το περιφερειακό Ανατολικής Ελλάδος. 
3.- Εγκρίνεται ομόφωνα η χορήγηση 500 ευρώ στον ΣΛΑΜ για αγορά επάθλων του 
περιφερειακού πρωταθλήματος Ανατολικής Ελλάδος. 

4.- Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα του ΟΑΜΡ για χορήγηση κλιματιστικού. 

5.- Κατόπιν της απόφασης του ΟΑΑ να αυξήσει τα δικαιώματα συμμετοχής στις 
ημερίδες του ομίλου σε 13 ευρώ για τα μη μέλη του, αποφασίζεται ομόφωνα να 
σταλεί σχετική επιστολή προς το Δ.Σ. του Σωματείου. 

6.-Εγκρίνεται το αίτημα του ΣΛΑΜ για την χορήγηση ενός σετ διανομών.  

7.-Εγκρίνεται το αίτημα του ΙΟΘ για την παροχή 10 τραπεζιών bidding-boxes . Το 
αίτημα για τσόχες απορρίπτεται, χορηγούνται μόνον σε νέα Σωματεία. 

8.- Εγκρίνεται το αίτημα της Λάρισας για την πρόσληψη του κ. Δ. Τόγια ως διαιτητή 
στο Περιφερειακό Κεντρικής Ελλάδος και αποφασίζεται ομόφωνα όπως οι αγώνες 
κατηγορίας όπεν μεταδοθούν απευθείας στο διαδίκτυο μέσω Bridge Base online με 
αμοιβή στον υπεύθυνο της μετάδοσης 50 ευρώ ανά ημερίδα. Ακόμα αποφασίστηκε 
ομόφωνα η ταυτόχρονη διεξαγωγή Περιφερειακού Πρωταθλήματος Κεντρικής 
Ελλάδος Μαθητών. Το πρωτάθλημα Μαθητών θα ανήκει στην 4η βαθμίδα και την 
συμμετοχή των μαθητών που μένουν εκτός Λαρίσης θα την επιβαρυνθεί η ΕΟΜ.  

Θέμα 8ον Διάφορα θέματα  
Εγκρίνεται ομόφωνα η διοργάνωση Πανελληνίου πρωταθλήματος Ανδρών 
παράλληλα με το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Γυναικών 2011, που θα διεξαχθεί τις 
ίδιες ημερομηνίες και θα καταταχθεί στην 3η βαθμίδα.  

Επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ορίστηκε για τις 24 Αυγούστου 2011. 

 

Στο σημείο αυτό και ελλείψει άλλων θεμάτων λύεται η συνεδρίαση. 
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