
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. 19 

Της 7ης Δεκεμβρίου 2011 
Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 16:30 ακριβώς συνήλθε το Δ.Σ. της ΕΟΜ κατόπιν 
πρόσκλησης του Προέδρου, 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 και ο Διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 
 
Θέμα 1: Θέματα Προέδρου (ενημέρωση για ΚΒΣ, χώρους αθλήσεως, αλληλογραφία) 
α. Αλληλογραφία 
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ενημερώθηκε από φοροτεχνικούς σχετικά με το θέμα της οικονομικής 
διαχείρισης των σωματείων και πρέπει να γίνει μία έγγραφη υπενθύμιση προς τα σωματεία για 
τις υποχρεώσεις τους. Αναγιγνώσκει και καταθέτει στα μέλη του ΔΣ σχετικό πίνακα που περιέχει 
τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται (μητρώο μελών, παραστατικά, εισπράξεις, έξοδα, διαιτητές 
περιουσιακά στοιχεία κ.λπ.). Ο διαιτητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας (μπλοκ αποδείξεων από 
την εφορία, ΦΠΑ, παρακράτηση φόρου κ.λπ.). Από την συμμετοχή σε αγώνες πρέπει να κόβεται 
απόδειξη είσπραξης. Ο κ. Π. Κανναβός παρατήρησε ότι μπορεί το σωματείο να προσλάβει  τον 
διαιτητή ως ημιαπασχολούμενο υπάλληλο με μειωμένο ωράριο, πράγμα που συμφέρει καλύτερα 
το σωματείο. Ακόμη, μπορεί να υπάρξει και εξοδολόγιο για διάφορα έξοδα όπως είναι τα 
οδοιπορικά (π.χ. βενζίνες). 
Στη συνέχεια αναγιγνώσκεται επιστολή από τον ΟΠΑΦιλοθέης με την οποία το σωματείο 
διαμαρτύρεται για άνιση μεταχείριση κατά την κατανομή των 3ημέρων αγώνων στα σωματεία, 
και ζητά από το ΔΣ να επιληφθεί του θέματος. Επισημαίνεται ότι και άλλα δύο σωματεία, ο ΑΣΑΕ 
και ο ΟΑΜ, έχουν στείλει την ίδια διαμαρτυρία. Ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει σχέδιο επιστολής-
απάντησης που ήδη έχει ετοιμάσει, όπου, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι η διαμαρτυρία στερείται 
συγκεκριμένων στοιχείων και δηλώνει ότι ο Κανονισμός φέτος τηρήθηκε σχολαστικά και 
επακριβώς, σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές όπου ο Κανονισμός κατεπατείτο και η 
εφαρμογή του εξυπηρετούσε μόνο ορισμένους.  
Αποφασίζεται να σταλεί απαντητική επιστολή η οποία να εξηγεί την φετινή εφαρμογή του 
κανονισμού, όπως και το τι εφαρμοζόταν τα τελευταία χρόνια.  
β. Πυρόσβεση κ.λπ. 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι τα Σωματεία, στους αγωνιστικούς τους χώρους, πρέπει να 
διαθέτουν πυροσβεστήρες οι οποίοι να συντηρούνται ανά έτος, φωλεά παροχής νερού, σύστημα  
φώτων ασφαλείας για ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος, όπως και πόρτες διαφυγής σε περίπτωση 
που θα χρειαστεί η εκκένωση των αγωνιστικών χώρων. Τα παραπάνω είναι τα ελάχιστα και θα 
πρέπει να σταλεί στα Σωματεία σχετική ανακοίνωση.   
Θέμα 2: Συμφωνητικό Περιοδικού «το Μπριτζ»   
Η πρόταση του κου Μυριτζή μελετάται από δικηγόρους. Το θέμα θα ξανασυζητηθεί στο επόμενο 
συμβούλιο.  

Θέμα 3: Θέματα εκπαίδευσης και επιτροπής Διάδοσης   

Ο Πρόεδρος αναπτύσσει τις απόψεις του για το θέμα των μαθημάτων αρχαρίων. Αναφέρει ότι 
ενώ όλη σχεδόν η Ελλάδα παίζει 5φυλλα μαζέρ, εν τούτοις στα μαθήματα αρχαρίων διδάσκονται 
τα 4φυλλα. Προτείνει να συγκροτηθεί μία επιτροπή με τον κ. Α. Αθανασιάδη και τους καθηγητές  
κ.κ. Δημητρακόπουλο, Ζώτο, Καλιακμάνη, Καραμανλή, Μπάλλα και Μπόζεμπεργκ η οποία θα 
εξετάσει το όλο θέμα και όλα τα σχετικά έγγραφα και εισηγήσεις και θα υποβάλει τα 



συμπεράσματα ενώπιον του ΔΣ. Σε περίπτωση που εγκριθεί η μέθοδος των 5φύλλων ο κ. 
Μηλιτσόπουλος θα μεταφράσει την σχετική βιβλιογραφία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ήδη 
μεταφρασμένη. 

Ο κ. Σ. Μπομπολάκης εκφράζει το παράπονό του ότι ενώ ασχολείται 30 χρόνια με τα μαθήματα 
και τη διάδοση και είναι πρόεδρος στην αντίστοιχη επιτροπή, εν τούτοις δεν προσκλήθηκε από 
καμία επιτροπή μαθημάτων ή άλλη σχετική. Η άποψή του είναι ότι η μέθοδος αρχαρίων διδάσκει 
ένα σύστημα απλό και απευθύνεται κυρίως στον ηλικιωμένο κόσμο. Το ερώτημα είναι: θέλουμε 
να βγάλουμε πρωταθλητές ή να γεμίσουμε με κόσμο τα σωματεία; Το 1994 το ΔΣ απεφάσισε ότι 
θέλουμε κόσμο και διάλεξε την Ολλανδική μέθοδο (υπέρ της Αμερικάνικης μεθόδου ήταν οι Σ. 
Μπομπολάκης, Γ. Οικονομόπουλος και Ι. Μηλιτσόπουλος). Οι Ολλανδοί από 25.000 μέλη φτάσανε 
τις 100.000 μέλη μέσα σε 10-15 χρόνια. Η Ολλανδική μέθοδος απευθυνόταν κυρίως σε 
ηλικιωμένο κόσμο. 

Ο κ. Π. Κανναβός υποστηρίζει ότι ο δάσκαλος δεν πρέπει να ξεφεύγει καθόλου από αυτά που 
αναφέρει “ο οδηγός διδασκάλου” και να διδάσκονται τα ίδια πράγματα τουλάχιστον στα 
σωματεία των Αθηνών. Η Ολλανδική θέλει μία ανανέωση. 

Ο κ. Λ. Ζώτος λέει ότι η Ολλανδική μέθοδος διδάσκει το σύστημα Acol και όχι αυτά που παίζονται 
στην Ελλάδα. Πρέπει οι καινούριοι να διδάσκονται αυτά που θα παίξουν και μετά και όχι να 
αλλάζουν στη μέση το σύστημα. 

Ο κ. Αθανασιάδης εκφράζει την άποψη ότι το μεγαλύτερο βάρος θα πρέπει να πέφτει στην 
ενσωμάτωση και αφομοίωση των μαθητών στους ομίλους ενώ θεωρεί ότι έχει μικρότερη 
επίδραση το αγοραστικό σύστημα με το οποίο διδάσκονται οι μαθητές. 

Ο κ. Αν. Φράγκος, μεταξύ άλλων, εκφράζει την απορία του για την μη εφαρμογή της Ολλανδικής 
μεθόδου στην Περιφέρεια. 

Ο κ. Π. Μαρσώνης συμφωνεί με την άποψη του Προέδρου και προσθέτει ότι είναι πολλά τα 
παράπονα των μαθητών.  

Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ και αποφασίζεται να επανέλθει το θέμα στο ΔΣ 
αφού προηγουμένως υπάρξουν προτάσεις της επιτροπής που έχει οριστεί για το σεμινάριο της 
17ης Δεκεμβρίου. 
Θέμα 4: Τριήμερα Σωματείων  
Το θέμα δεν συζητήθηκε. 
Θέμα 5. Επιτροπές ΕΟΜ 2012, Επιτροπή Κανονισμών                                                                                     
Το θέμα δεν συζητήθηκε. 
Θέμα 6: Θέματα Οικονομικής Επιτροπής 
Α) Από τις τέσσερις προσφορές ιδιωτών που κατατέθηκαν στην ΕΟΜ για την εκτύπωση της 
επετηρίδας της ΕΟΜ για το 2012, μειοδοτούσα ήταν αυτή της εταιρείας Μπαξάς ΑΕ Γραφικές 
τέχνες προς 1.760 € για 1500 τεμάχια. Συνεπώς εγκρίνεται ομόφωνα η παραπάνω μειοδοτική 
προσφορά. 
Β) Εγκρίνονται ομόφωνα οι προτάσεις της οικονομικής επιτροπής για:  

1. Αγορά Η/Υ από την εταιρεία Ν. Δημητρόπουλος και Σια ΕΕ για τις ανάγκες των γραφείων 
της ΕΟΜ αξίας 549,01 €.  

2. Αγορά τριών πυροσβεστήρων, δυο φωτιστικών ασφαλείας και μιας πυροφωλιάς από την 
εταιρεία ΠΥΡΟΔΟΜΗ συνολικής αξίας 230 €. 

3. Αγορά από την εταιρεία εξωτερικού JANNERSTEN FORLAG 30 σετ διανομών, με βαλιτσάκι 
μεταφοράς και ένα βιβλίο κινήσεων αγώνων Μπριτζ συνολικής αξίας 1871,59 €.  

Εγκρίνεται επίσης ομόφωνα όπως η οικονομική επιτροπή πάρει προσφορές από εκτυπωτικές 
εταιρείες για την παραγγελία 100.000 μονόφυλλων αποτελεσμάτων και 40.000 φακέλων βάσει 
των προδιαγραφών των προηγούμενων παρόμοιων εκτυπώσεων και αναθέσει την εκτύπωση στο 
μειοδότη. 



Θέμα 7: Λειτουργία Γραφείων ΕΟΜ   
 Το θέμα δεν συζητήθηκε.                                                                                  
Θέμα 8: Αιτήματα Σωματείων     
Εγκρίνεται εορταστικό τριήμερο του ΑΟΜ Χαλκίδας τις ημερομηνίες 1 έως 18 Δεκεμβρίου. Τα 
υπόλοιπα αιτήματα θα συζητηθούν σε επόμενο συμβούλιο.  
Θέμα 9: 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 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 23 Δεκεμβρίου 2011 
είναι: 
    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 21/11/2011 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 5.825,26   
2 ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 2.873,73  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
3 ΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 3.245,24   
4 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 5.574,73 

ΣΥΝΟΛΟ 17.518,96 

Εξουσιοδοτείται ο υπάλληλος της ΕΟΜ κ. Λουκάς Ζώτος όπως καταθέσει τις υποχρεώσεις της 
Ομοσπονδίας προς το ΙΚΑ, Αρ. μητρώου εργοδότη  0630152905, τη μισθοδοσία προσωπικού της 
Ομοσπονδίας Δώρου Χριστουγέννων και Δεκεμβρίου 2011 όπως και τα αγγελιόσημα 
διαφημιστικής εκστρατείας 2011, σύμφωνα με τη παραπάνω κατάσταση, με χρέωση του 
λογαριασμού όψεως 011 08048056900 που διατηρεί η Ομοσπονδία μας στο κατάστημα της 
Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 080 Σταδίου 38.  

2. Games festival 2012. Το θέμα δεν πρόλαβε να συζητηθεί. 
 

         Ο Πρόεδρος                            Τα Μέλη                                         Ο Γεν. Γραμματέας 
         Δ. Χαρλαύτης                        Α. Αθανασιάδης                                   Π. Μαρσώνης              
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                                            Σ. Μπομπολάκης 
  
                                            Π. Κανναβός 
                                         
                                           Δ. Πρωτοπαπάς 

 


