
   
         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 7 
της 11ης Ιουνίου 2014 

 
Την Τετάρτη 11 Ιουνίου 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 τα μέλη Λ. Βάθη 
και  Λ. Καραγιαννόπουλος.  Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ κ. Λ. Ζώτος.   
 
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέματα Προέδρου 
 Υπογραφή Πρακτικών  
Υπογράφηκαν τα πρακτικά της υπ. αριθ. 6/2014 συνεδρίασης του Δ.Σ.  
 ΕBL Γενική Συνέλευση –Κύπρος 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της στη Γενική Συνέλευση της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, που θα γίνει κατά τη διάρκεια των Πανευρωπαϊκών αγώνων ομάδων στην 
Οπατίγια της Κροατίας την 29η Ιουνίου 2014, ειδικός γραμματέας κ. Ν. Δελημπαλταδάκης, ψηφίσει 
για Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας τον κ. Π. Γεροντόπουλο ο οποίος άλλωστε προτάθηκε από 
την ΕΟΜ.   
 Μεταγραφές – έγκριση εισήγησης επιτροπής 
Εγκρίνονται ομόφωνα το πρακτικό και οι αποφάσεις της Επιτροπής Μεταγραφών. Θα εκδοθεί σχετική 
αναλυτική ανακοίνωση. 

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                       Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Περιοδικό – δημιουργικό, εκπαίδευση 

Εγκρίνεται ομόφωνα ποσό 180 ευρώ συν ΦΠΑ στην «Γεώργιος Οικονομίδης και Αφοί  Ο.Ε.» για 
εκπαίδευση 6 ωρών της υπαλλήλου κας Α. Μπαμπούλα και συμμετοχή στο δημιουργικό του 
περιοδικού «το Μπριτζ» υπ. αριθ. 116, που εκδίδει η ΕΟΜ. 

Σεμινάριο Δασκάλων – Οικονομικές εκκρεμότητες 
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως η αποζημίωση των Διαιτητών ΕΟΜ οι οποίοι δίδαξαν στα σεμινάρια 
της ΕΟΜ που έγιναν μέσω Διαδικτύου στις ημερομηνίες είναι ως εξής: Δ. Μπάλλας 320 ευρώ συν 
ΦΠΑ, Δ. Τζοτζολάκης, 200 ευρώ συν ΦΠΑ, Π. Πουρναράς 200 ευρώ με τίτλο κτήσης.  
 Δικαιώματα συμμετοχής αγώνων με 12-16 διανομές - Μηχανογράφηση ΕΟΜ  
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως τα δικαιώματα της ΕΟΜ για αγώνες 5ης βαθμίδας των Σωματείων στα 
οποία οι διανομές που θα παίζονται θα είναι από 12 έως 16 καθοριστούν σε 0,50 ευρώ ανά ημερίδα 
και αθλητή για τα Σωματεία της Αττικής και 0,30 ευρώ ανά ημερίδα και αθλητή για τα Σωματεία της 
Περιφέρειας.  
             Εκτυπώσεις Αγωνιστικών Δελτίων 
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως για τις εκτυπώσεις και πλαστικοποιήσεις των αγωνιστικών δελτίων των 
αθλητών δοθούν στην εταιρεία «Φραγκίσκος Α. Πανούσης» 0,17 ευρώ ανά δελτίο συν ΦΠΑ.   
             Τηλεφωνικές συνδέσεις ΕΟΜ, προσφορά 
Το θέμα θα συζητηθεί ξανά στην επόμενη Συνεδρίαση ώστε να υπάρχουν τρεις προσφορές από 
εταιρίες τηλεπικοινωνιών.   
 Αλλαγή παρόχου Ίντερνετ 
Κατόπιν σχετικής συζήτησης αποφασίστηκε ομόφωνα όπως δεν αλλάξει ο πάροχος του εξυπηρετητή 
(server) του ιστοχώρου της EOM. 
             Ανανέωση προγράμματος antivirus 
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως ανανεωθεί το πρόγραμμα antivirus της ΕΟΜ της εταιρείας Kaspersky 
στην τιμή των 136 ευρώ περίπου για 2 χρόνια.  
             Σεμινάριο Α. Grant 
Ο προϋπολογισμός του κόστους των Σεμιναρίων που θα δώσει η διεθνούς φήμης εκπαιδεύτρια κα 



Audrey Grant στην Αθήνα, στα εντευκτήρια του ΑΟΜΒ στις 20 και 21 Ιουνίου είναι ως εξής:  
 
1. Αμοιβή Α. Grant στην οποία περιλαμβάνονται τα δικαιώματα μετάφρασης και έκδοσης των 

βιβλίων της μεθόδου διδασκαλίας της, του βοηθητικού υλικού όπως και η χορήγηση δωρεάν 
αντιτύπων των βιβλίων της στην αγγλική γλώσσα και ειδικών τραπουλών:      8000,00 ευρώ 

2. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση των σεμιναρίων στην Φ. Α. Πανούσης: 1000 ευρώ συν ΦΠΑ:                     
1240,00 ευρώ  

3. Έξοδα κυλικείου (πρόχειρο φαγητό, καφέδες, αναψυκτικά κλπ) στην «Αντώνης Νίνος» που 
εδρεύει στον χώρο των σεμιναρίων: περίπου: 900 ευρώ συν ΦΠΑ: περίπου  1000 ευρώ 

4. Αγορές μικροφώνων:  περίπου 200 ευρώ συν ΦΠΑ: περίπου 250 ευρώ 
5. Διάφορα έξοδα (μεταφορές υλικού, οδοιπορικά κλπ) περίπου 200 ευρώ 
6. Εκτελωνισμός του υλικού που θα αποστείλει η κα  Α. Grant από την εκτελωνίστρια Π. Αρβανίτη: 

περίπου 350 ευρώ.  
Σύνολο εξόδων: 11,040,00 ευρώ.  
Η ΕΟΜ θα εισπράξει δικαιώματα συμμετοχής στο σεμινάριο 30 ευρώ ανά άτομο και για τις δυο 
ημέρες. Δεν θα εισπραχθούν δικαιώματα από τους συμμετέχοντες που κατοικούν στην Περιφέρεια, 
όσους προσέφεραν εθελοντική εργασία στη μετάφραση της αμερικανικής μεθόδου, τους 
διαπιστευμένους εκπαιδευτές και όσους εργαστούν εθελοντικά για την πραγματοποίηση του 
σεμιναρίου.   
Οικονομικός απολογισμός των σεμιναρίων της Α. Grant θα υποβληθεί στην επόμενη συνεδρίαση του 
Δ.Σ.  

Θέματα Αγώνων                                    Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης 
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αττικής  

Αποφασίζεται ομόφωνα όπως η διοργάνωση του αγώνα της κατηγορίας 1-16 ανατεθεί στον Ο.Α.Α. με 
διαιτητή τον  Εθνικό Διαιτητή της ΕΟΜ Δ. Τζοτζολάκη, του αγώνα της κατηγορίας 1-9 στον ΑΟΜ 
Ψυχικού με διαιτητή τον Εθνικό Διαιτητή της ΕΟΜ Π. Πουρναρά και των κατηγοριών 1-11 και 1-6 στα 
Σωματεία ΟΑΜΛΕ, ΟΑΜΚΗ από κοινού με διαιτητές τους: Επίσημο Διαιτητή της ΕΟΜ Ν. Κηπουρό και 
Πτυχιούχο Διαιτητή της ΕΟΜ Γ. Δοξαστάκη αντίστοιχα.  
 Περιφερειακά Πρωταθλήματα                                Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Σωματείου ΣΑΜΟΣ και σχετικής συζήτησης που επακολούθησε 
αποφασίζεται ομόφωνα όπως μη μεταβληθεί το ύψος των δικαιωμάτων της ΕΟΜ στα Περιφερειακά 
πρωταθλήματα.  
 Διεθνές Φεστιβάλ Ελληνικά Νησιά     Εισηγητής: Τ. Κανναβός 
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως για το φετινό Φεστιβάλ Ελληνικά Νησιά που θα γίνει στη Ρόδο υπό την 
αιγίδα της ΕΟΜ η Ομοσπονδία, όπως και πέρυσι, δεν εισπράξει δικαιώματα από τους ξένους αθλητές 
που θα συμμετάσχουν.  
 Παγκόσμιο Ταυτόχρονο τουρνουά  
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως κάθε Σωματείο που συμμετείχε στον αγώνα αυτόν τακτοποιήσει μόνο 
του τις σχετικές οικονομικές υποχρεώσεις του εξωτερικού χωρίς τη μεσολάβηση της ΕΟΜ.  
 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων – δηλώσεις συμμετοχών 
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων που θα γίνει στο Burghausen της 
Γερμανίας από 11 έως 16 Ιουλίου 2014 συμμετάσχουν οι αθλητές Ι. Οικονομόπουλος και Α. 
Καπαγιαννίδη στην κατηγορία Youngsters (έως 20 ετών) εφόσον ουδείς άλλος δήλωσε συμμετοχή. 
Εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση από την ΕΟΜ. Η ΕΟΜ θα καλύψει τα δικαιώματα συμμετοχής του 
ζεύγους 150 ευρώ, τα αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Μόναχο – Θεσσαλονίκη, 270 ευρώ ανά 
άτομο, το εισιτήριο λεωφορείου για μετάβαση της Α. Καπαγιαννίδη στη Θεσσαλονίκη με επιστροφή, 
50 περίπου ευρώ (φοιτητικό εισιτήριο) και έξοδα μετακίνησης  στο Burghausen, περίπου 100 ευρώ.   
 Τήρηση χρόνου στους αγώνες –διαιτητές 
Αποφασίζεται να γίνει προφορική σύσταση σε όλους τους Διαιτητές της ΕΟΜ να τηρούν επακριβώς το 
χρόνο στους αγώνες 5ης βαθμίδας και άνω. Εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο Γ.Γ. της ΕΟΜ κ. Π. Μαρσώνης 
για τις σχετικές ενέργειες.  
 Μαθητικές ημερίδες καλοκαιριού – οριστικές ημερομηνίες και τόποι διεξαγωγής 
Αποφασίζονται ομόφωνα τα εξής:  



 1η ημερίδα: Κυριακή 29 Ιουνίου ώρα 20:00 – σε θερινές εγκαταστάσεις 
ΟΑΜΛΕ/ΟΑΜΚΗ Arena soccerclub και ΙΚΑΡΟ 

 2η ημερίδα: Κυριακή 6 Ιουλίου   ώρα 19:30 – σε ΑΟΜΨ και ΑΟΜΒ 

 3η ημερίδα: Κυριακή 13 Ιουλίου ώρα 20:00 – σε ΑΟΜ (Πάρκο Γουδή) και ώρα 19:30 σε ΑΟΤ 

 4η ημερίδα: Κυριακή 20 Ιουλίου ώρα 20:00 – σε ΟΠΑΦ/ΜΕΛΙΣΣΙΑ και ΜΠΟΚΑ 

 5η ημερίδα: Κυριακή 27 Ιουλίου ώρα 20:30 – σε ΟΑΑ και ΟΑΜΠΕΙ 

Οι αγώνες θα γίνονται ταυτόχρονα και σε όποιο σωματείο της Περιφέρειας επιθυμεί να συμμετέχει. 
Τα αποτελέσματα θα δημοσιεύονται στην σελίδα αποτελεσμάτων των ταυτόχρονων τουρνουά της 
ΕΟΜ. Η ΕΟΜ αθλοθετεί για κάθε ημερίδα έπαθλο για το 1ο ζεύγος κάθε κέντρου της Αττικής και για 
το 1ο ζεύγος της συγκεντρωτικής κατάταξης απ’ όλα τα σωματεία της Ελλάδος. Ειδικό έπαθλο σε 
κάθε κέντρο θα δίνεται στο ζευγάρι μαθητών που ξεκίνησαν μαθήματα τον Φεβρουάριο του 2014 και 
μετά. 
Στις ημερίδες θα παίζονται τουλάχιστον 12 προμοιρασμένες διανομές και οι αθλητές θα πάρουν τους 
προβλεπόμενους από τον κανονισμό βαθμούς νίκης. Στο τέλος του κάθε αγώνα οι μαθητές θα 
παίρνουν τις διανομές που έπαιξαν σχολιασμένες. Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 5 ευρώ το 
άτομο. Νέοι, στρατευμένοι και άνεργοι δικαιούνται έκπτωση 50%. 
 Διασυλλογικοί αγώνες – προκήρυξη 
Η προκήρυξη του Διασυλλογικού πρωταθλήματος 2014 θα εκδοθεί από την επιτροπή αγώνων έως την 
31η Ιουλίου 2014 ώστε να έχουν χρόνο τα Σωματεία για την επιλογή των αθλητών που θα τα 
εκπροσωπήσουν.   

Θέματα ΚΕΔ                           Εισηγητής: Τ. Κανναβός 
Σεμινάριο διαιτητών (δηλώσεις συμμετοχής, ορισμός επιτροπής εξετάσεων) 

Αποφασίζεται ομόφωνα η διενέργεια εξετάσεων διαιτητών για απόκτηση των τίτλων Πτυχιούχου ή 
Επίσημου διαιτητή της ΕΟΜ. Για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων οι εξετάσεις θα 
πραγματοποιηθούν σε δυο ημερομηνίες και πρωινές ώρες: 

1. Σάββατο 18 Οκτωβρίου στην Αθήνα 
2. Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη 

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις διαιτητές θα δηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον 
έως και τις 31 Ιουλίου 2014.  
Λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, βαθμολόγηση και κριτήρια επιτυχίας, θα 
καθορισθούν μετά τη λήξη των συμμετοχών σε επόμενη Συνεδρίαση. 

Θέματα Κανονισμών          Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
             Μαθητικές ημερίδες καλοκαιριού – αλλαγή κανονισμού 
Στις μαθητικές ημερίδες του καλοκαιριού θα μπορούν να συμμετάσχουν αθλητές κατηγοριών 1 έως 4. 
Ενόψει της τακτικής Γεν. Συνέλευσης της 20ης Σεπτεμβρίου 2014 προτάσεις για τροποποιήσεις των 
κανονισμών της ΕΟΜ θα υποβληθούν από την αρμόδια επιτροπή σε επόμενη Συνεδρίαση.  
     
       Θέματα Εκπαίδευσης                      Εισηγητής: Λ. Καραγιαννόπουλος 
             Audrey Grant  -  Σεμινάρια εκπαιδευτών – τελική παρουσίαση 
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως  η διεθνούς φήμης εκπαιδεύτρια κα Audrey Grant προσκληθεί να 
παραδώσει σεμινάρια στην Αθήνα, στα εντευκτήρια του ΑΟΜΒ στις 20 και 21 Ιουνίου 2014 σύμφωνα 
με τις συνεννοήσεις που έκανε ο πρόεδρος της επιτροπής εκπαίδευσης Λ. Καραγιαννόπουλος. Στην 
αμοιβή της θα περιλαμβάνονται επίσης τα δικαιώματα μετάφρασης και έκδοσης των βιβλίων της 
μεθόδου διδασκαλίας της, του βοηθητικού υλικού της μεθόδου διδασκαλίας της, όπως και η 
χορήγηση δωρεάν 90 σειρών αντιτύπων των βιβλίων της (3 βιβλία κάθε σειρά) στην αγγλική γλώσσα 
και 20 ειδικών τραπουλών. Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής της θα επιβαρύνουν την ίδια. Τα βιβλία 
της θα διατεθούν δωρεάν στους συμμετέχοντες στα σεμινάρια. Ο εκτελωνισμός του υλικού που θα 
αποστείλει θα επιβαρύνει την ΕΟΜ.  
             Το δεύτερο μέρος σεμιναρίων με περαιτέρω θεματικές ενότητες και Έλληνες εισηγητές, θα 
διεξαχθεί το Φθινόπωρο, σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν. Στα πλαίσια του σεμιναρίου και κατά 



τη διάρκεια του δεύτερου μέρους θα διεξαχθούν και εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών. Η 
παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους εκπαιδευτές που θα 
λάβουν μέρος στις εξετάσεις. 
           Σχεδιασμός έργου για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο 
Θα υποβληθεί στην επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ. 

        Θέματα Διάδοσης                             
Διαφημιστική εκστρατεία Σεπτεμβρίου      Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης 

Το πρόγραμμα θα υποβληθεί στην επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ. 

Αιτήματα Σωματείων                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΑΟΤ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ αίτημα για υλικό 

Εγκρίνεται το αίτημα ομόφωνα. 
ΣΛΑΜ αίτημα για αγώνα ομάδων 

Εγκρίνεται το αίτημα ομόφωνα. 
ΘΡΑΚΟΜ τριήμερο 4ης βαθμίδας λόγω αλλαγής ημερομηνιών  

 Εγκρίνεται το αίτημα ομόφωνα. 

Διάφορα Θέματα                                   Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
1. Εξουσιοδότηση εκτελωνίστριας 
Εξουσιοδοτείται ομόφωνα η κα Αρβανίτη Γιώτα, εκτελωνίστρια,  για τον εκτελωνισμό της αποστολής 
εκπαιδευτικού υλικού από Καναδά, που αφορούν την Ομοσπονδία μας,  υπογράφοντας οιοδήποτε 
σχετικό έγγραφο. Τα παραστατικά θα εκδοθούν στο όνομα της Ομοσπονδίας μας. 
2.  Πληρωμή τιμολογίου εξωτερικού για σεμινάρια της διεθνούς φήμης εκπαιδεύτριας κας Audrey 
Grant στην Αθήνα:  

    
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 Better Bridge Inc 8000,00 Invoice 862 20-06-2014 

Εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο Διευθυντής της ΕΟΜ κ. Λουκάς Ζώτος όπως καταθέσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις εξωτερικού της Ομοσπονδίας με χρέωση του λογαριασμού όψεως 011 08048056900 
που διατηρεί η Ομοσπονδία μας στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 080 Σταδίου 38 
υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο. 

Ορίζεται η Επόμενη Συνεδρίαση του ΔΣ στις 23 Ιουλίου 2014. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύνεται 
η Συνεδρίαση.   
  
                 Πρόεδρος                                  Αντιπρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας                                                                             
 
           Αλέξανδρος Αθανασιάδης          Π. Κανναβός                     Π. Μαρσώνης 
        
                                                                 
                   Τα μέλη 
  
                                                                               Α. Φράγκος 
 

Ν. Δελημπαλταδάκης 
 

Λάζαρος Καραγιαννόπουλος 
 

Λίλα Βάθη 
 
                      

 
 



 


