
   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 10 

της 1ης Οκτωβρίου 2014 
 
Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15:30, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αλέξανδρου 
Αθανασιάδη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΔΣ της ΕΟΜ, στα γραφεία της ΕΟΜ, Φειδιππίδου 30, 
Αθήνα. 
Παρόντες: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Αλ. Αθανασιάδης, ο Αντιπρόεδρος Π. Κανναβός, ο Γ. Γραμματέας Π. 
Μαρσώνης, ο Ειδικός Γραμματέας Ν.Δελημπαλταδάκης, ο Ταμίας Α. Φράγκος και το μέλος Λ. Βάθη  
Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ κ. Λ. Ζώτος.   
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Θέματα Προέδρου 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για δύο επιστολές παραίτησης του Λ. Καραγιαννόπουλου  
α) από μέλος του ΔΣ, σε συνέχεια ενός εγγράφου αποχώρησης από το ΔΣ, το οποίο είχε καταθέσει 

στη ΓΣ και  
β) από την Επιτροπή Εκπαίδευσης της ΕΟΜ.  
 Επεσήμανε ότι δεν τίθεται ζήτημα αποδοχής ή μη της παραίτησής του από το ΔΣ, διότι είναι 
εκλεγμένο μέλος από τη ΓΣ, όμως θα πρέπει να αποφασιστεί αν θα γίνει δεκτή η παραίτησή του από 
την Επιτροπή Εκπαίδευσης, στην οποία έχει διορισθεί από το ΔΣ και της οποίας είναι Πρόεδρος και 
επικεφαλής-συντονιστής του νέου προγράμματος εκπαίδευσης, όπου έχει επενδύσει πολλά η ΕΟΜ. 
Το ΔΣ αποφάσισε να μην κάνει δεκτή προς το παρόν την παραίτηση του κ. Καραγιαννόπουλου από την 
Επιτροπή, όπως ζήτησαν και τα περισσότερα μέλη της επιτροπής εκπαίδευσης έως ότου ολοκληρωθεί 
τουλάχιστον το πρώτο μέρος του νέου προγράμματος εκπαίδευσης.  
Σχετικά με τους λόγους που αναφέρει για την παραίτησή του από μέλος του ΔΣ ο κ. 
Καραγιαννόπουλος  (αδιαφάνεια στη διαδικασία λήψης προσφορών για εκτύπωση των 
μεταφρασμένων βιβλίων της κας Grant), ο Πρόεδρος παρουσίασε ενημερωτικό mail του κ. Ζώτου, 
που είχε σταλεί την 30/7/2014 προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και τον ίδιο τον κ. 
Καραγιαννόπουλο, όπου αναφέρονταν οι 4 εταιρίες, με τις οποίες είχε συνεργαστεί η ΕΟΜ και από 
τις οποίες ζητήθηκαν  προσφορές. Συνεπώς, οποιαδήποτε άλλη εταιρία θα μπορούσε να υποβάλει 
προσφορά μέχρι την 3/9/2014, που ήταν η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ και όπου αποφασίστηκε και η 
επιλογή του μειοδότη. Ο κ. Φράγκος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  χαρακτήρισε την 
επιστολή Καραγιαννόπουλου τουλάχιστον συκοφαντική που προσβάλλει όλο το ΔΣ και αναρωτήθηκε 
πώς θα μπορούσε να συμμετάσχει στο διαγωνισμό μια εταιρία, η οποία ούτε προσφορά είχε στείλει 
ούτε είχε προταθεί στην Οικονομική Επιτροπή ενώ επεσήμανε ότι η προσφορά  της εταιρίας από τα 
Ιωάννινα, στην οποία αναφέρεται ο κ. Καραγιαννόπουλος, σύμφωνα με δήλωση του ίδιου του κ. 
Καραγιαννόπουλου,  ήταν 2800 ευρώ, χωρίς να συνυπολογιστούν μεταφορικά, ενώ η προσφορά του 
μειoδότη του διαγωνισμού είναι 2600 ευρώ. Να σημειωθεί ότι ο κ. Καραγιαννόπουλος που ήταν 
παρών, όπως όλα τα μέλη του Δ.Σ., στο άνοιγμα των φακέλων προσφορών δεν ζήτησε τη μη λήψη 
απόφασης και επανάληψη της λήψης προσφορών. Ο κ. Ζώτος δήλωσε ότι, ανεξάρτητα από το τι θα 
πράξει το ΔΣ για το θέμα αυτό, ο ίδιος θεωρεί ότι προσωπικά συκοφαντήθηκε και μειώθηκε σαν 
διευθυντής της ΕΟΜ δεδομένου ότι τηρήθηκαν απόλυτα και με το παραπάνω όλες οι σύμφωνα με το 
Νόμο και τους Κανονισμούς της ΕΟΜ διαδικασίες  και επιφυλάχθηκε για κάθε νόμιμο δικαίωμά του. 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι προσκάλεσε προφορικά και εγγράφως τον κ. Μπομπολάκη, πρώτο 
αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ, για να συμμετάσχει στη σημερινή συνεδρίαση του  ΔΣ,  ο οποίος 
όμως αδυνατούσε σήμερα να παραβρεθεί και ότι θα εξετάσει την πρόσκληση για συμμετοχή του στο 
ΔΣ. 
Το ΔΣ αποφάσισε επίσης να ζητήσει τη γνώμη του νομικού συμβούλου της ΕΟΜ ώστε να τηρηθούν οι 
νόμιμες διαδικασίες για την αλλαγή της σύνθεσης του ΔΣ. 

 Υπογραφή Πρακτικών Συνεδρίασης υπ. Αριθ. 9/14 



Τα μέλη του ΔΣ, πλην του κ. Καραγιαννόπουλου, ο οποίος απουσίαζε, ενέκριναν και υπέγραψαν τα 
πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης της 3/9/2014.  

 Τακτική Γενική Συνέλευση Σεπτεμβρίου 2014 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι γενικά το κλίμα στην ΓΣ ήταν θετικά προσκείμενο στο έργο του ΔΣ 
και οι όποιες έντονες κριτικές ήταν μεμονωμένες και αντιμετωπίστηκαν από το ίδιο το σώμα. 

 Προετοιμασία προεθνικής Νέων για τους Πανευρωπαϊκούς αγώνες 2015 
Συζητήθηκε το θέμα αποστολής Εθνικής ομάδας στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων Νέων που 
θα γίνει στη Νορβηγία το 2015 και αποφασίστηκε η τελική απόφαση να παρθεί σε επόμενο 
Συμβούλιο αφού γίνει γνωστό το κόστος της αποστολής.  
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την αποστολή ομάδας νέων στο 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Νέων που θα γίνει 
στην Γαλλία το φθινόπωρο του 2015, μετά από πρόσκληση των διοργανωτών και θα περιμένει 
σχετική εισήγηση της επιτροπής νέων σχετικά με την όλη διαδικασία ορισμού και προετοιμασίας της 
ομάδας.  

Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΕΟΜ  
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να γίνει το 2015 εορταστική εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΕΟΜ 
πιθανότατα στους τελικούς του Παν. Πρωταθλήματος Ομάδων τον επόμενο Μάρτιο με απονομές, 
τιμητικές αναγνωρίσεις, βραβεύσεις και με μπουφέ από catering.           

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                       Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Σεμινάριο Δασκάλων Β’ μέρος– Κοστολόγηση  

To ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση της Οικονομικής επιτροπής σχετικά με την αμοιβή του εισηγητή του 
σεμιναρίου δασκάλων κ. Δ. Παπασπύρου, που έγινε στο περιθώριο των Διασυλλογικών αγώνων στην 
ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του σταδίου Ξιφασκίας. 

Εκτύπωση Βιβλίων Μαθητών  
Αποφασίζεται ομόφωνα η επανεκτύπωση του 1ου βιβλίου της νέας μεθόδου διδασκαλίας από τον ίδιο 
προμηθευτή στην τιμή των 2600 ευρώ συν ΦΠΑ. 
Το 2ο βιβλίο των μαθητών βρίσκεται στην τελική ευθεία και μετά από διορθώσεις που θα κάνει ο 
ίδιος ο Πρόεδρος μαζί με τους κ.κ. Λ. Ζώτο, Δ. Κούρτη και Κ. Μπόζεμπεργκ θα πρέπει να δοθεί για 
εκτύπωση έως και το τέλος Οκτωβρίου. Το 2ο βιβλίο θα εκτυπωθεί εξαρχής σε 2000 αντίτυπα.  
Το ΔΣ εξέτασε τρόπους για να διατίθενται τα βιβλία μαθητών και μέσω βιβλιοπωλείων και το θέμα θα 
ξανασυζητηθεί σε επόμενη Συνεδρίαση.  

Αγορά τραπουλών Grant 
Το ΔΣ εξέτασε την περίπτωση να αγοράσει τις ειδικές τράπουλες της Α. Grant αλλά το κόστος είναι 
απαγορευτικό και όσα Σωματεία επιθυμούν να τις προμηθευτούν, θα πρέπει να κινηθούν από μόνα 
τους. 

Έπαθλα Διασυλλογικών Κυπέλλων – Μαθητών 
Το ΔΣ έδωσε εντολή στην υπηρεσία να εξετάσει τον τρόπο βράβευσης των νικητών των 
Διασυλλογικών Περιφερειακών Κυπέλλων του 2013. 

Επετηρίδα 2015 - λήψη προσφορών 
Το ΔΣ αποφάσισε να προχωρήσει στην αναζήτηση τριών τουλάχιστον προσφορών για την εκτύπωση 
της επετηρίδας 2015, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού προμηθειών. Οι προσφορές θα 
υποβληθούν σε κλειστούς φακέλους. 

Παροχές εκστρατείας διάδοσης σε σωματεία της Περιφέρειας 
Το ΔΣ αποφάσισε να συζητείται ανά περίπτωση. 

Κλιματισμός και θέρμανση ΕΟΜ 
Το θέμα θα ξανασυζητηθεί σε επόμενη Συνεδρίαση. 

Διαφημίσεις στο περιοδικό 
Το ΔΣ ενέκρινε τον κατάλογο με τιμές για διαφημίσεις στο περιοδικό της ΕΟΜ (επισυνάπτεται). 

Προσφορές JANNERSTEN 



Το ΔΣ εξέτασε την επιστολή του οίκου Jannersten Forlag για αγορά μεταχειρισμένου υλικού από τους 
Πανευρωπαϊκούς αγώνες μπριτζ σε χαμηλότερες τιμές και αποφάσισε να μην προβεί σε αγορές. 

Παραγγελία τραπουλών και υλικού αγώνων 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την αγορά 9200 καινούργιων τραπουλών, ειδικών για αγωνιστικό Μπριτζ και 
με το λογότυπο της ΕΟΜ, από τον οίκο Jannersten Forlag της Σουηδίας, από τον οποίο έχει κάνει και 
όλες τις παραγγελίες τα προηγούμενα χρόνια, στην τιμή των 7544 ευρώ συν ΦΠΑ και με έκπτωση του 
κόστους μεταφορικών. Επίσης το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την αγορά από τον ίδιο προμηθευτή είκοσι 
(20) πλαστικών ταψιών (shuttleboards) στην τιμή των 20 ευρώ το τεμάχιο, είκοσι (20) card holders 
στην τιμή των 5,80 ευρώ ανά τεμάχιο και δυο (2) αλουμινένιων βαλιτσών στην τιμή των 35 ευρώ το 
τεμάχιο συν ΦΠΑ και εξόδων μεταφορικών. Μαζί με την δεύτερη παραγγελία θα επιστραφεί και η 
παλαιά ντουμπλικατιέρα της ΕΟΜ που είχε δοθεί για επισκευή.  

Διασυλλογικοί νήσων 
Το ΔΣ αναγνώρισε τις δυσκολίες μετακίνησης των αθλητών για τη διοργάνωση του Διασυλλογικού 
Κυπέλλου Νήσων και αποφάσισε να μην εισπράττονται  δικαιώματα ΕΟΜ ειδικά για αγώνες αυτούς. 

Εκτυπωτής ΕΟΜ 
Μετά από την βλάβη του εκτυπωτή του λογιστηρίου και την εξέταση τριών εναλλακτικών 
περιπτώσεων, το ΔΣ ενέκρινε την αγορά του μοντέλου Samsung Laser SL-M3825ND στην τιμή των 
154,39 € συν ΦΠΑ.  

            Αγωνιστικά δελτία 2015-προσφορές 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να εξετάσει στην επόμενη συνεδρίασή του τρεις προσφορές  από 
Εταιρείες για την εκτύπωση πλαστικοποιημένων αγωνιστικών δελτίων έτους 2015 των αθλητών σε 
μορφή πιστωτικής κάρτας  

Αγορά προγράμματος Deal Master Pro 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να στείλει ο Πρόεδρος ευχαριστήρια επιστολή στον κατασκευαστή του 
προγράμματος Deal Master Pro καθώς ανταποκρίθηκε στα αιτήματα της ΕΟΜ για αλλαγές στο 
πρόγραμμά του που εξυπηρετούν στη μορφή των μαθητικών διανομών. Επίσης αποφασίστηκε να 
αγοραστεί η τελευταία έκδοση του προγράμματος μέσω Διαδικτύου – με συνολικό κόστος 60 περίπου 
δολάρια ΗΠΑ. 

Θέματα Αγώνων                              Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης 
Αγωνιστικό ημερολόγιο 2015, ορισμός άτυπης σύσκεψης  

Το Δ. Σ. ενέκρινε ομόφωνα το αγωνιστικό ημερολόγιο των διοργανώσεων των πρωταθλημάτων της 
ΕΟΜ και των Φεστιβάλ υπό την αιγίδα της του έτους 2015 που εισηγήθηκε η Επιτροπή Αγώνων. 
Ορίστηκε  η άτυπη σύσκεψη των εκπροσώπων των Σωματείων να γίνει το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 
στα γραφεία της ΕΟΜ, ώρα 11:00 και αποφάσισε τα δικαιούμενα τουρνουά των Σωματείων να 
προκύψουν με συντελεστή 70% όπως και τα δυο προηγούμενα χρόνια.  

Διασυλλογικοί αγώνες: Απολογισμός, ενημέρωση 
Τα μέλη του ΔΣ εκφράζουν ομόφωνα την ικανοποίηση και ευχαρίστησή τους σε όλους (αθλητές, 
διαιτητές, υπαλλήλους ΕΟΜ, άλλους συνεργαζόμενους) οι οποίοι συνετέλεσαν ώστε και η φετινή 
πολύ μεγάλη διοργάνωση των Διασυλλογικών αγώνων να  είναι απόλυτα πετυχημένη. Να σημειωθεί 
ότι συμμετείχαν 160 ομάδες από όλη την Ελλάδα αριθμός ρεκόρ και σχεδόν διπλάσιος από τον 
αριθμό των ομάδων που συμμετείχαν στους πρόσφατους Πανευρωπαικούς αγώνες.  
Υποβάλλεται ο Απολογισμός της διοργάνωσης (επισυνάπτεται) που εγκρίνεται ομόφωνα.  

 Κύπελλο Ελλάδας - Παν. Πρωτ. Κατηγοριών: οργάνωση, τόποι, διαιτητές  
Για το Κύπελλο Ελλάδας το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα τη διεξαγωγή του στα εξής Σωματεία.   
Κατηγορία Οπεν: ΟΑΜΠΕΙ. Διαιτητής Δ. Μπάλλας 
Κατηγορία  1-11   ΑΟΤ.  Διαιτητής Δ. Τζοτζολάκης 
Κατηγορία 1-9   ΙΚΑΡΟΣ. Διαιτητής Γ. Δοξαστάκης 
Κατηγορία 1-6      ΑΟΜ.  Διαιτητής  Ν. Κηπουρός                           

 Ενημερωτική επιστολή-διαπιστώσεις Π.Σ. 



Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι το ΠΣ, κατά την εκδίκαση μιας υπόθεσης, διαπίστωσε ελλείψεις σε 
κανονισμούς και έστειλε επιστολή στις 17/9/14 στο ΔΣ για να επιληφθεί του θέματος. Την επιστολή 
αυτή παρουσίασε η κα Καραμανλή στη ΓΣ, ζητώντας να συζητηθούν άμεσα οι προτάσεις του ΠΣ. Ο 
Πρόεδρος δήλωσε στη ΓΣ ότι το ΔΣ δεν ήταν έτοιμο για μια τέτοια συζήτηση εφόσον η επιστολή του 
ΠΣ υποβλήθηκε 3 ημέρες πριν και δεν θα μπορούσε να ετοιμάσει και να παρουσιάσει μια σοβαρή 
εισήγηση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η ΓΣ αποφάσισε να συζητήσει τις προτάσεις σε 
επόμενη σύγκλησή της.   

Θέματα ΚΕΔ                                Εισηγητής: Τ. Κανναβός 
Σεμινάριο διαιτητών - ορισμός επιτροπής εξετάσεων, αμοιβή εξεταστών, τελική διαδικασία 

Το ΔΣ εξουσιοδότησε την ΚΕΔ να καταθέσει στην ΕΟΜ την διαδικασία εξετάσεων των Διαιτητών. 
Αποφασίζεται ομόφωνα η εξεταστική επιτροπή να αποτελείται από τα μέλη της ΚΕΔ κ.κ. Π. Κανναβό 
και Ι. Μηλιτσόπουλος και τον Εθνικό και Διεθνή Διαιτητή κ. Δ. Μπάλλα. Η αμοιβή των δυο τελευταίων 
ορίζεται σε 150 και 300 ευρώ καθαρά αντίστοιχα.  

Εγχειρίδια Διαιτητών  
Σε επόμενο συμβούλιο θα συζητηθεί η τελική μορφή του εγχειριδίου ώστε να εκτυπωθεί ως έκδοση 
ΕΟΜ. 

Θέματα Εκπαίδευσης                    
             Αναλυτικό πρόγραμμα 1ου – 2ου έτους, εργασίες που απομένουν 
Η κα Μπαμπούλα ενημέρωσε ότι τα τέσσερα πρόσθετα βιβλία της Α.Grant θα μεταφραστούν από την 
ίδια και τον κ. Λ. Ζώτο χωρίς πρόσθετο κόστος. Ήδη η ίδια  μετέφρασε τον οδηγό δασκάλου και 
ολοκληρώνει τη μετάφραση των βιβλίων της Αντάμ και του End - Play.   

 Υλικό για δασκάλους – διανομές 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πορεία της εργασίας του κ. Κουτούγκου σχετικά με την παραγωγή 
διανομών. 

Θέματα Διάδοσης                                                  Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης 
Διαφημιστική εκστρατεία μέσω facebook: ενημέρωση                 

Η κα Μπαμπούλα ενημέρωσε ότι έως και σήμερα 1/10/2014 έχουν επικοινωνήσει μέσω facebook 850 
άτομα, εκ των οποίων τα μισά έχουν ήδη δηλώσει Σωματείο προτίμησης και έχουν αποσταλεί τα 
ονόματά τους στους υπεύθυνους των αντίστοιχων Σωματείων. Με τους υπόλοιπους επικοινωνεί το 
τμήμα μαθημάτων μέσω e-mail και sms ώστε να παρακινηθούν να εμφανισθούν στα πρώτα 
μαθήματα. 

Υπό Ίδρυση Σωματείο στο Νέο Ηράκλειο Αττικής 
Ο φάκελος του Σωματείου κρίθηκε ελλιπής σχετικά με τα υπό έγκριση δικαιολογητικά και το θέμα 
παραπέμφθηκε σε  επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 

Σωματείο τραπεζικών Πάτρας 
Το ΔΣ εξέτασε τα δικαιολογητικά του Σωματείου και ομόφωνα ενέκρινε καταρχήν να διεξαχθούν 
μαθήματα νέων αθλητών στα εντευκτήριά του. 

Αιτήματα Σωματείων                                             Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΟΜΑ    – αίτημα ενίσχυσης ραδιοφωνικής καμπάνιας 

Το ΔΣ αποφάσισε να δεχθεί το αίτημα του Σωματείου ΟΜ Αιγίου και ενέκρινε ποσό μέχρι 300 ευρώ 
με την προσκόμιση αντίστοιχων παραστατικών 

ΚΟΑΜ – αιτήματα σχετικά με το Περιφερειακό Πρωτάθλημα 
Το αίτημα σχετικά με την διοργάνωση του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Δυτικής Ελλάδας 2015 
έγινε ομόφωνα δεκτό. 

ΣΛΑΜ – ημερομηνίες 2015 για ελληνοτουρκικό Φεστιβάλ μαζί με Περιφερειακό 
Το αίτημα του ΣΛΑΜ για συνδυασμό του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Ανατολικού Αιγαίου με το 
ετήσιο Φεστιβάλ Ελληνοτουρκικής Φιλίας έγινε ομόφωνα δεκτό 

ΟΑΜΡ -  Ελληνοτουρκικό τριήμερο 3ης βαθμίδας 



Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να δεχθεί την αναβάθμιση του τουρνουά του ΟΑΜ Ρόδου σε Διεθνές 
Φεστιβάλ 3ης βαθμίδας αν και εφόσον η συμμετοχή των ξένων αθλητών είναι από 16 αθλητές και 
πάνω. Τα δικαιώματα συμμετοχής στην ΕΟΜ θα καταβληθούν κανονικά για όλους τους αθλητές. 

Έσπερος – Αίτημα για ρύθμιση 
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου για αποπληρωμή χρέους 360 ευρώ σε 6 μηνιαίες δόσεις των 
60 ευρώ. 

ΑΣΑΕ – αίτημα για 3ημερο εκδρομικό 
Το αίτημα του ΑΣΑΕ δεν έγινε δεκτό καθώς η προτεινόμενη τοποθεσία είναι πολύ κοντά στην Αθήνα 
και στις ημερομηνίες αυτές  έχει προγραμματιστεί άλλος αγώνας 3ης βαθμίδας στο ημερολόγιο. 

Διάφορα Θέματα                                             Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
          1.  Εξουσιοδότηση για νέα σύμβαση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
Εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο Ταμίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Αναστάσιος Φράγκος, 
κάτοχος του δελτίου αστυν. ταυτότητας Κ308836 όπως εξετάσει προσφορές των εταιρειών  Cosmote, 
Wind και Vodafon για νέο εταιρικό πακέτο σύνδεσης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της 
Ομοσπονδίας, κάνοντας  οποιαδήποτε ενέργεια και υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που θα 
χρειαστεί για τον σκοπό αυτό. 

2.  Συμβάντα σε Φεστιβάλ Πειραιά  
Ο ΓΓ κ. Μαρσώνης, παρουσία του κ. Τζοτζολάκη, Διαιτητή στο Φεστιβάλ Πειραιά, ενημέρωσε το ΔΣ 
για δυο δυσάρεστα συμβάντα του τριημέρου:  
1. Χειροδικία αθλητή σε άλλον αθλητή στο προαύλιο του ΟΛΠ. Για το θέμα έχει επιληφθεί το 
Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΟΜ, ανεξάρτητα από τη νομική συνέχεια που θα έχουν οι δυο αθλητές 
μεταξύ τους.  
2. Πιθανή χρήση και εκμετάλλευση από αθλητή προπαρασκευασμένων διανομών. Σε συνδυασμό με 
προηγούμενη αναφορά εναντίον του ίδιου αθλητή, που εξέτασε η επιτροπή Δεοντολογίας, 
αποφασίστηκε ομόφωνα η παραπομπή του αθλητή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για προστασία του 
αθλήματος και των αγωνιζομένων. 

             3.  Επιτροπές ΕΟΜ – αίτημα Π. Ρούσσου 
Συμπληρωματικά με το θέμα της προετοιμασίας της εθνικής νέων το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να γίνει 
δεκτό το αίτημα του κ. Π. Ρούσσου για ένταξή του σαν μέλος στην επιτροπή Νέων. 

4. Επιστολή Δ. Αστρά 
Το ΔΣ εξέτασε την επιστολή του αθλητή και την καταγγελία του και την μη τήρηση προγράμματος 
Σωματείου της Αττικής και αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει εξηγήσεις από το Σωματείο για το 
συμβάν. 

Η επόμενη τακτική συνεδρίαση του ΔΣ ορίστηκε για την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου. Επειδή δεν υπήρχε 
άλλο θέμα λύθηκε η Συνεδρίαση.   
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