
   
 

          
                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3 
της 4ης Μαρτίου 2015 

 
Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 και ώρα 15:00, 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   και τα μέλη Λ. Βάθη και  Ν. Καβαντούρης. O 
Ταμίας Αν. Φράγκος απουσίαζε λόγω ασθένειας. Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος.   
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

           Θέματα Προέδρου 
 Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης 
Τα μέλη υπέγραψαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης υπ. αριθ. 2/2015. 

 Γενική  Συνέλευση της 21ης Μαρτίου ( Έγκριση Απολογισμού, αναμόρφωση Προϋπολογισμού,  
άλλα θέματα) 
Τα μέλη του ΔΣ ενέκριναν ομόφωνα τον Απολογισμό χρήσης 2014 και την πρόταση για αναμόρφωση 
του Προϋπολογισμού 2015 που θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 21/3/2015. 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως τυχόν τροποποιήσεις των Κανονισμών  υποβληθούν στην επόμενη  
Τακτική Γενική Συνέλευση,  αφού γίνουν ολοκληρωμένες εισηγήσεις από την Επιτροπή Κανονισμών 
και την Ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί.     

             Εισήγηση Επιτροπής Μεταγραφών   
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής μεταγραφών και η σχετική ανακοίνωση θα 
σταλεί στα Σωματεία και θα αναρτηθεί στο site της ΕΟΜ.  

             Προεθνική και Εθνική ομάδα Νέων (προπονήσεις, συμμετοχές σε διεθνείς διοργανώσεις, 
εισήγηση  Επιτροπής Νέων)           

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση της επιτροπής Νέων που υποβλήθηκε από την Πρόεδρο της επιτροπής κα 
Βάθη και αποφάσισε ομόφωνα όπως: 

1. Προσληφθεί η κα Συρακοπούλου ως προπονήτρια της Προεθνικής και της Εθνικής Νέων 
σύμφωνα με τις προτάσεις που κατέθεσε στην ΕΟΜ. 

2. Χωριστούν οι Νέοι που δήλωσαν συμμετοχή σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΟΜ σε δυο 
γκρουπ ανάλογα με τη δυναμικότητά τους και γίνουν οι προπονήσεις τόσο μέσω Διαδικτύου 
όσο και με φυσική παρουσία σύμφωνα με εισήγηση και πρόγραμμα της προπονήτριας.  

3. Εκτός από το Διεθνές Φεστιβάλ της Γαλλίας, για το οποίο έχει ληφθεί σχετική απόφαση, ο 
προγραμματισμός είναι να σταλεί ομάδα και στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες Νέων που θα 
γίνουν στο Τρόμσο της Νορβηγίας ή άλλο Διεθνές τουρνουά Νέων. Οριστική απόφαση θα 
ληφθεί στην επόμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ.  

4. Η σύνθεση της ομάδας που θα σταλεί ενδεχομένως στους Πανευρωπαϊκούς θα προκύψει από 
αγώνες, κατόπιν εισήγησης της προπονήτριας.  

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                  Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
 Εκτύπωση βοηθητικού βιβλίου A. Grant 
Σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση εγκρίθηκε η προσφορά της εταιρίας Ε. και Στ. Χατζηδάκης 
ΟΕ για την εκτύπωση  του βιβλίου της Α. Grant «Αντάμ σε συμβόλαια ΧΑ» που θα αποτελέσει το 4ο 
βιβλίο της μεθόδου εκπαίδευσης στην τιμή των 1400 ευρώ συν ΦΠΑ 6,5% για 1000 τεμάχια.  

             Αμοιβή και έξοδα Γ. Δημητρακόπουλου για μαθήματα σε Τρίκαλα και Καρδίτσα 



Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα το εξοδολόγιο που απέστειλε ο κ. Γ. Δημητρακόπουλος ύψους 1220 ευρώ 
για μαθήματα που παρέδωσε και σχετικά έξοδα που έκανε στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα όπου 
δημιουργήθηκαν νέα Σωματεία.  
              Αγορά θηκών αγορών 
Η Οικονομική επιτροπή αφού εξέτασε τις τιμές των προμηθευτών εξωτερικού, σύμφωνα με απόφαση 
της προηγούμενης συνεδρίασης, εισηγήθηκε και το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα όπως αγοραστούν 160 
σετ θηκών αγορών,  από τη Danmarks Bridgeforbund (Ομοσπονδία Μπριτζ Δανίας), στην τιμή των 
16,00 ευρώ το σετ ήτοι σύνολο, με ΦΠΑ (VAT)  και μεταφορικά, 2760,00 ευρώ. Η τιμή αυτή είναι και η 
χαμηλότερη που επιτεύχθηκε.  

Θέματα Αγώνων                                          Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης 
Διασυλλογικά Κύπελλα 
Καθορίστηκαν ορισμένες λεπτομέρειες διεξαγωγής του αγώνα σύμφωνα με την εισήγηση της 
επιτροπής Αγώνων. 

Παν. πρωτάθλημα Ομάδων 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της επιτροπής Αγώνων για τον τρόπο διεξαγωγής των τελικών 
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ομάδων. 

Όρια κατηγοριών σε αγώνες 5ης βαθμίδας 
Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ για τις κρούσεις που έχει η υπηρεσία από αρκετούς αθλητές και την 
πρότασή του ώστε το όριο στους αγώνες 5ης βαθμίδας 1-9 που ισχύει για τα Σωματεία αλλάξει σε 1-
10. Το ΔΣ ομόφωνα αναθέτει το θέμα στην επιτροπή αγώνων και επιφυλάσσεται να το εξετάσει εκ 
νέου σε επόμενη Συνεδρίαση.  

Επιστολή Σωματείων για ΠΠ Ομάδων  
Σχετικά με την εν λόγω επιστολή έχει ήδη τροποποιηθεί η απόφαση του προηγούμενου ΔΣ και έχει 
εγκριθεί δια τηλεφωνικής έκτακτης συνεδρίασης του ΔΣ η διεξαγωγή αγώνων όπεν σε οποιοδήποτε 
κέντρο της Περιφέρειας, σύμφωνα με την τροποποιημένη προκήρυξη της ΕΟΜ. Επιπλέον 
αποφασίζεται όλοι οι ενιαίοι αγώνες ως προς τους βαθμούς διάκρισης να  έχουν συντελεστή ένα, 
δηλαδή να μην είναι περιορισμένοι. 

Θέματα Κανονισμών                                                                       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
             Μετάθεση περιόδου μεταγραφών                                                            
Το ΔΣ συζήτησε να οριστεί η περίοδος των μεταγραφών κάθε έτους σε άλλο μήνα, από το μήνα 
Φεβρουάριο που είναι τώρα. Η Ειδική επιτροπή Κανονισμών θα αναλάβει να εξετάσει το θέμα και να 
υποβάλει σχετική εισήγηση.  

 Πειθαρχικά θέματα σε Αγώνες 
Εκτός ημερησίας διάταξης και με αφορμή πρόσφατα γεγονότα, ο κ. Δελημπαλταδάκης ζήτησε από το 
ΔΣ να του ανατεθεί η διενέργεια μιας έρευνας των σχετικών κανονισμών Ομοσπονδιών εξωτερικού 
ώστε να εισηγηθεί την τροποποίηση των Κανονισμών της ΕΟΜ  σε πειθαρχικά θέματα και ειδικά σε 
αυτά που έχουν σχέση με τις συμπεριφορές  αθλητών κατά τη διάρκεια αγώνων. Τα μέλη 
συμφώνησαν ομόφωνα.  

Θέματα Εκπαίδευσης        Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης 
             Προϋποθέσεις διδασκαλίας μη διαπιστευμένων εκπαιδευτών 
 Το Δ.Σ. συζήτησε για τις προϋποθέσεις διδασκαλίας μη διαπιστευμένων εκπαιδευτών όπως ορίζονται 
και στη σχετική εγκύκλιο εκπαίδευσης. Το ΔΣ ενέκρινε να δοθεί στον νεοσύστατο σύλλογο Ο.Π.Α. 
Χολαργού το υλικό για τη διεξαγωγή μαθημάτων και η Επιτροπή Εκπαίδευσης να εποπτεύσει τα 
μαθήματα. 

 Σεμινάριο Εκπαιδευτών: Πρόταση Συμβούλων εκπαίδευσης 
Το ΔΣ ενέκρινε καταρχήν την πρόταση των κ.κ. Βιρβιδάκη – Παπασπύρου και όρισε τον κ. Κανναβό ως 
επόπτη των διαδικασιών σύμφωνα με το κατατεθέν χρονοδιάγραμμα.  

Θέματα Διάδοσης                                  Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης 
Ενημέρωση (Διαφημιστική εκστρατεία Ιανουαρίου, Αγων. δελτία μαθητών) 



Η κα Μπαμπούλα μέλος του τμήματος μαθημάτων της Επιτροπής Εκπαίδευσης ενημέρωσε ότι έως 
τώρα έχουν εκδοθεί  περίπου 200 Αγωνιστικά Δελτία νέων αθλητών από 12 σωματεία. Επίσης 
ενημέρωσε για τα αποτελέσματα της διαφημιστικής εκστρατείας του Ιανουαρίου και τα ταχύρρυθμα 
τμήματα μαθημάτων.  

Νέο Σωματείο σε Αργολίδα 
Το ΔΣ εξέτασε τα έγραφα του Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ Αργολίδας (ΟΑΜΑ) που υποβλήθηκαν στο 
Πρωτοδικείο Ναυπλίου για ίδρυση νέου Σωματείου. Εγκρίνει ομόφωνα την αναγνώριση του 
σωματείου αυτού ως υπό ίδρυση. Το ΔΣ επίσης ενέκρινε επίσης ομόφωνα το ποσό των 1200 ευρώ για 
έξοδα μετακινήσεων, οργάνωσης και μαθημάτων στον κ. Δράσσα σύμφωνα με κατάσταση που 
υπέβαλλε. Το ποσό θα δοθεί με την επίσημη  αναγνώριση του Σωματείου. 

Αιτήματα Σωματείων                                            Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
              Αιτήματα Σωματείων ΟΑΜΚΗ, ΟΠΑΦ, ΟΑΜ-ΛΕ 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα του ΟΑΜΚΗ για την υποστήριξη των εξόδων ανακαίνισης των 
εντευκτηρίων του έως το ποσό των 300 ευρώ.  
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα του ΟΠΑΦ για αλλαγή ημερομηνίας  δικαιούμενου τουρνουά του 
4ης βαθμίδος. 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα του ΟΑΜ-ΛΕ για διακανονισμό των χρεών του με την καταβολή 
ποσού 300 ευρώ μηνιαίως, πέραν των τρεχουσών υποχρεώσεών του προς την ΕΟΜ.  

Διάφορα Θέματα                                             Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Εγκρίνεται ομόφωνα η προσφορά σύνδεσης στο δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ ΑΕ με επαύξηση της 
ισχύος από 8KVA σε 25KVA (αριθ. πρωτ. ΔΕΔΔΗΕ 1697/25-02-15) στη διεύθυνση Φειδιππίδου 30 
Αθήνα, που αφορά τα γραφεία της ΕΟΜ. Σύμφωνα με την προσφορά θα καταβληθούν 685,90 ευρώ 
(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%). Εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο υπάλληλος της ΕΟΜ Λουκάς Ζώτος του 
Ιωάννη με αριθ. αστυν. ταυτότητας ΑΚ 721681 όπως υπογράψει το συμβόλαιο και κάθε σχετικό 
έγγραφο και υποβάλλει κάθε έγγραφο που χρειάζεται στη ΔΕΔΔΗΕ.   
 
Ορίστηκε η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ για την 1η Απριλίου 2015. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα 
λύνεται η Συνεδρίαση.   
  
                 Πρόεδρος                                  Αντιπρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας                                                                             
 
           Α. Αθανασιάδης                                    Π. Κανναβός                     Π. Μαρσώνης 
        
                                                                 
                      Τα μέλη 
  

Ν. Δελημπαλταδάκης 
 
                                                                                    Λ. Βάθη 
 
                                                                             Ν. Καβαντούρης 
 
                      

 
 
 


