
   
          

                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ 6 

της 6ης Μαΐου 2015 
 

 
Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 και ώρα 15:00, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αλέξανδρου 
Αθανασιάδη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ., στα γραφεία της ΕΟΜ, Φειδιππίδου 30, Αθήνα. 
Παρόντες: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Αλ. Αθανασιάδης, ο Αντιπρόεδρος Π. Κανναβός, ο Γ. Γραμματέας Π. 
Μαρσώνης, ο Ταμίας Αν. Φράγκος, ο Ειδικός Γραμματέας Ν. Δελημπαλταδάκης και τα μέλη Λ. Βάθη 
και  Ν. Καβαντούρης. Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος.   
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
        
Θέματα Προέδρου  
Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων 
Τα μέλη του ΔΣ υπόγραψαν τα πρακτικά των προηγούμενων δυο συνεδριάσεων, υπ. αριθ. 4 και 5. 

Αποστολή Εθνικής Νέων σε Τρόμσο Νορβηγίας 

Τα μέλη ενημερώθηκαν ότι προκηρύχθηκε ο αγώνας επιλογής για να προκριθεί η Εθνική ομάδα Νέων 
που θα συμμετάσχει στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες Νέων 2015. Με σκοπό τη μείωση των εξόδων 
αποστολής που θα είναι αυξημένα λόγω του τόπου που θα γίνουν οι αγώνες, αποφασίστηκε 
ομόφωνα όπως η ΕΟΜ αποτανθεί  στην αεροπορική εταιρεία Aegean για χορηγία ή συνδρομή της 
στα αεροπορικά εισιτήρια της εθνικής ομάδας.  

Ειδική αθλητική αναγνώριση Σωματείων 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ για το έγγραφο της ΓΓ και ζητά από τα μέλη να τοποθετηθούν για τις 
περιπτώσεις των σωματείων που δεν έχουν αναγνώριση και την αντιμετώπιση της ΕΟΜ. Το θέμα, 
όπως και τυχόν εναρμόνιση του Καταστατικού της ΕΟΜ που θα απαιτηθεί, θα συζητηθεί ξανά σε 
επόμενη συνεδρίαση.  

Χορηγία «Ινστιτούτου του Βιβλίου Α. Καρδαμίτσα» (επιστολή Β. Ψυχογιού) 
Το ΔΣ αποδέχεται παμψηφεί την παραπάνω χορηγία ύψους 1000 ευρώ και ευχαριστεί τον χορηγό.  

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                           Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Πρακτικό Οικονομικής επιτροπής υπ. αριθ. 3/15 
Εγκρίνονται ομόφωνα οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που περιέχονται στο πρακτικό της 
υπ. αριθ. 3  και αφορούν αγορά σέρβερ της βάσης δεδομένων της ΕΟΜ από την «Πλαίσιο Α.Ε.» στην 
τιμή των 334,40 ευρώ συν ΦΠΑ, μίσθωση εξυπηρετητή του ιστοχώρου της ΕΟΜ στην τιμή των 10 
δολαρίων ΗΠΑ μηνιαίως, δημοσίευση Απολογισμού 2014 στην αθλητική εφημερίδα «Πρωταθλητής» 
στην τιμή των 168 ευρώ συν ΦΠΑ, παραγωγή λογισμικού παρουσίασης αποτελεσμάτων αγώνων από 
τον Α. Δαρκαδάκη στην τιμή των 230 ευρώ συν ΦΠΑ και αγορά αυτοκόλλητων διανομών από την «Δ. 
Μακρής» στην τιμή των 390 ευρώ συν ΦΠΑ.  

Προσφορές για κατασκευή διαχωριστικών (screens) αγώνων  
Η οικονομική επιτροπή, λόγω της σημαντικής αύξησης του αριθμού των αθλητών που μετέχουν στα 
πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια και των μεγάλων εξόδων μεταφοράς υλικού, ζήτησε και έλαβε 
τρεις προσφορές και δείγματα για την κατασκευή πενήντα (50) διαχωριστικών αγώνων (screens) τα 
οποία θα είναι περισσότερο εύχρηστα και ελαφριά από τα ήδη υπάρχοντα. Κατόπιν δοκιμών που 
έγιναν στους αγώνες προπόνησης της προεθνικής ομάδας Νέων, τα μέλη του ΔΣ αποφάσισαν 
ομόφωνα να ζητήσουν από τη μειοδότρια εταιρεία νέο δείγμα με τις μετατροπές που 
επισημάνθηκαν.  

Έπαθλα μαθητών 



Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα να δώσει ως δώρο στους συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Μαθητών 2015 το βιβλίο του Κάπλαν και να δοθούν τα ίδια έπαθλα με τον περσινό αγώνα συν για το 
πρώτο ζευγάρι ανδρών. 
Σεμινάριο Εκπαιδευτών – προϋπολογισμός 
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν για όλους και θα υπάρχει 
καφές, σνακς κλπ με δαπάνη της ΕΟΜ.  
Θέματα Αγώνων                                        Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης  
Φεστιβάλ Ελληνικά Νησιά 2015 
Το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις των Σωματείων Αττικής που εκφράστηκαν στην άτυπη 
σύσκεψη,  αποφάσισε ομόφωνα να διεξαχθεί το διεθνές Φεστιβάλ υπό την αιγίδα της με 
συνδιοργανωτή το σωματείο ΟΠΑ Φιλοθέης στην Αθήνα, από 4/9 έως 10/9/2015, όπως ζητήθηκε. Οι 
αγώνες ζευγών, μικτών ζευγών και ομάδων που θα διεξαχθούν θα ανήκουν στη 2η βαθμίδα και θα 
είναι stratified. Τα δικαιώματα της ΕΟΜ ορίζονται στα 2 ευρώ ανά αθλητή, Έλληνα ή ξένο. 
Οι υπόλοιποι αγώνες των Σωματείων που ήταν προγραμματισμένοι την εβδομάδα του θα διεξαχθεί 
το Διεθνές φεστιβάλ θα διεξαχθούν κανονικά. 

Αγώνας επιλογής Εθνικής ομάδας Νέων  
Μετά την ευγενική προσφορά του Σωματείου «Ίκαρος», αποφασίζεται ομόφωνα όπως ο αγώνας  
επιλογής Εθνικής ομάδας Νέων μεταξύ των δυο ομάδων που έχουν δηλώσει συμμετοχή γίνει στα 
εντευκτήρια του Σωματείου, με τον κ. Δοξαστάκη να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως διαιτητής χωρίς 
αμοιβή.  

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών  
Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα ο Γ.Γ. κ. Π. Μαρσώνης για τη συμφωνία με τον Α.Ο. Ταταύλα που 
διοργανώνει ταυτόχρονα το Βυζαντινό Φεστιβάλ και την ανάλογη σύνταξη της τελικής προκήρυξης.  

Αλλαγές στο αγωνιστικό ημερολόγιο ΕΟΜ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις δυσκολίες στην εξασφάλιση των προγραμματισμένων ημερομηνιών 
τέλεσης του Διασυλλογικού πρωταθλήματος Ομάδων στο γήπεδο της ξιφασκίας του παλαιού 
αεροδρομίου και τις ενέργειες και συνεννοήσεις με την εταιρεία Ελληνικό Α.Ε. 

Προτάσεις ΟΑΜΚ για Διασυλλογικό Κύπελλο 
Το ΔΣ είναι ομόφωνα θετικό στις υποβληθείσες προτάσεις. Θα ζητηθούν και οι απόψεις των άλλων 
Σωματείων Πελοποννήσου και ΝΔ Ελλάδας.  

Πρόγραμμα προβολής αποτελεσμάτων 
Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ για την αγορά ειδικού προγράμματος που βελτιώνει τις υπηρεσίες προς 
τους παίκτες κατά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των αγώνων. 

Θέματα Κανονισμών                                                                 Εισηγητής: Π. Μαρσώνης   
Ονομασίες Ομάδων 
Επανεξετάζοντας το θέμα το ΔΣ επαναδιατυπώνει την απόφασή του σημειώνοντας ότι σχετικά με τις 
ονομασίες ομάδων το βασικό κριτήριο αποδοχής του ονόματος, εκτός από το να είναι το όνομα ενός 
μέλους της ομάδας ή μιας τοποθεσίας ή πόλης, είναι να μη προσβάλλει το κοινό αίσθημα. Η έγκριση 
του εναπόκειται και στην κρίση του διαιτητή. 

Τροποποίηση κανονισμού για εξετάσεις Διαιτητών (ενημέρωση) 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την αποστολή της σχετικής τροποποίησης των Κανονισμών στη ΓΓΑ. 

Θέματα ΚΕΔ                                                                                                                    Εισηγητής: Π. Κανναβός  
Εξετάσεις Διαιτητών 2015  
Τα μέλη του ΔΣ, δεδομένης της παλαιότερης ανακοίνωσης για τη διενέργεια εξετάσεων εντός του 
2015 αποφάσισαν στην επόμενη συνεδρίαση ΔΣ να εξετάσουν συγκεκριμένη πρόταση που θα 
υποβληθεί από την ΚΕΔ.   

Θέματα Εκπαίδευσης                                                                                            Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης  
Σεμινάριο Εκπαιδευτών: Πρόγραμμα   



Τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν για τις αιτήσεις που κατατέθηκαν ως τώρα σχετικά με τις εισηγήσεις 
των εκπαιδευτών.  

Μαθητικές ημερίδες μαθητών Ιανουαρίου 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα έπαθλα για τους πρώτους νικητές των ημερίδων των μαθητών περιόδου 
Ιανουαρίου 2015, που αγωνίζονταν σε παράλληλα τουρνουά κατά τις ταυτόχρονες μαθητικές 
ημερίδες. 

Ενημέρωση για Μπριτζ στα σχολεία περιοχής Χολαργού 
Τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν για την προσπάθεια που ξεκινά αθλήτριά μας Δημοτική Σύμβουλος 
του Χολαργού, συνεργαζόμενη με τον τοπικό σύλλογο και το τμήμα μαθημάτων της ΕΟΜ, να 
παρουσιάσει το άθλημα του Μπριτζ σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της περιοχής. 

Θέματα Διάδοσης                                                                                                Εισηγήτρια: Λ. Βάθη 
Ενημέρωση για Ναύπακτο – Κόρινθο 
Ο Γ.Γ. κ. Π. Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ για τις κινήσεις που έχουν γίνει και την περίπτωση να 
δημιουργηθούν νέα Σωματεία στις περιοχές αυτές.  

Μαθήματα σε Λευκάδα ενημέρωση και αποζημίωση Δ. Τζοτζολάκη  
Ο κ. Τζοτζολάκης κατέθεσε στο ΔΣ την ενημερωτική αναφορά του σχετικά με το σεμινάριο που 
παρέδωσε στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στη Λευκάδα (Σωματείο «Φίλανδρος»). Το ΔΣ ενέκρινε 
ομόφωνα ποσό έως 150 ευρώ για οδοιπορικά έξοδα του κ. Τζοτζολάκη, με προσκόμιση των 
παραστατικών, καθώς και την επανάληψη του σεμιναρίου.   

Διαφημιστική εκστρατεία 2015: Δημιουργικό Αφίσας 
Το ΔΣ ανέθεσε ομόφωνα στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη τριών προσφορών  για παραγωγή 
δημιουργικού διαφημιστικής αφίσας για τις νέες περιόδους μαθημάτων νέων αθλητών.  

Αιτήματα Σωματείων                                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΚΟΑΜ: Περιφερειακό – Μεταφορά με πούλμαν 
Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε να συνεισφέρει στη ναύλωση πούλμαν ορίζοντας το εισιτήριο των 
συμμετεχόντων για τη μεταφορά τους στα 30 ευρώ 

ΣΛΑΜ – Γαλαξίας: Υλικό Αγώνων 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η προμήθεια του απαραίτητου υλικού για τη διοργάνωση των αγώνων των 
παραπάνω σωματείων. 

OAMK: Αίτημα για μαθήματα προχωρημένων  
Εγκρίθηκε ομόφωνα το ποσό των 150 ευρώ για οδοιπορικά έξοδα του εκπαιδευτή που θα αναλάβει 
τα μαθήματα προχωρημένων που αιτήθηκε το Σωματείο. 

Διάφορα Θέματα                                                     Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Βιβλίο M.Lawrens, μετάφραση Χ. Στεργίου 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την προσπάθεια  του αθλητή Χ. Στεργίου ο οποίος κατοχύρωσε τα δικαιώματα 
από τον διεθνή πρωταθλητή και συγγραφέα Μ. Lawrens και μετέφρασε το βιβλίο του «Πώς να 
διαβάζετε τα φύλλα των αντιπάλων». Συγχαίρει τον αθλητή και θα αναφέρει την προσπάθειά του στο 
περιοδικό της ΕΟΜ. 

Εξουσιοδότηση Α. Φράγκου  
Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα ο Ταμίας της ΕΟΜ κ. Α. Φράγκος όπως υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης 
του χώρου της αίθουσας Ξιφασκίας του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού με την εταιρεία Ελληνικό 
ΑΕ για τη διοργάνωση του Διασυλλογικού πρωταθλήματος Ομάδων 2015.   

Σωματείο Αργολίδας 
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως το Σωματείο «Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Αργολίδας» που έλαβε την 
έγκριση του Πρωτοδικείου και κατέθεσε το Καταστατικό του καταχωρηθεί ως «υπό ίδρυση» έως ότου 
συγκεντρώσει ικανό αριθμό αγων. Δελτίων. 



                                                                                                                          
Η επόμενη τακτική συνεδρίαση του ΔΣ θα γίνει, την Τετάρτη 3 Ιουνίου  και η μεθεπόμενη 15 Ιουλίου 
2015. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύνεται η Συνεδρίαση.   
  
                 Πρόεδρος                                  Αντιπρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας                                                                            
 
           Α. Αθανασιάδης                                    Π. Κανναβός                     Π. Μαρσώνης 
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