
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 03 

της 6ης Μαρτίου 2013 
Την    Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013  και ώρα 16:00,  κατόπιν  προσκλήσεως  του Προέδρου  κ. 
Αλέξανδρου Αθανασιάδη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΕΟΜ, στα γραφεία 
της ΕΟΜ, Φειδιππίδου 30, Αθήνα. 
Παρόντες  άπαντες,  ήτοι:  ο  Πρόεδρος  της  ΕΟΜ  Αλ.  Αθανασιάδης,  ο  Αντιπρόεδρος  Π. 
Κανναβός ο Γ. Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Α. Φράγκος, ο Ειδικός Γραμματέας Ν. 
Δελημπαλταδάκης  και  τα  μέλη  κ.κ.  Λ.  Καραγιαννόπουλος  και  Λ.  Βάθη.  Παρών  και  ο 
διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 
1.      Υπογραφή πρακτικών 1/ 9‐1‐2013 και 2/6‐2‐2013 

Υπογράφτηκαν τα πρακτικά των υπ. αριθ. 1 και 2, συνεδριάσεων του Δ.Σ. της 9‐1‐
2013 και 6‐2‐2013. 

2.      Θέματα Προέδρου  
α) Συνάντηση με Γενική Γραμματέα Αθλητισμού 
Ο πρόεδρος  της ΕΟΜ κ. Αθανασιάδης ενημερώνει  τα μέλη  του ΔΣ  για  την πολύ 
εποικοδομητική  συνάντηση  που  είχε  με  την  Γενική  Γραμματέα  Αθλητισμού  κ. 
Κυριακή Γιαννακίδου στην οποία παρουσίασε φάκελο με πληροφοριακά στοιχεία 
της  ΕΟΜ  και  της  εξήγησε  τη  δύσκολη  οικονομική  κατάσταση  στην  οποία  έχει 
περιέλθει  η  Ομοσπονδία,  μετά  την  κατάργηση  της  επιχορήγησης  την  οποία 
ελάμβανε.  Η  κα  Γιαννακίδου  ανταποκρίθηκε  πολύ  ευνοϊκά,  υποσχόμενη 
οικονομική  βοήθεια  εφόσον  συναινέσει  και  το  Υπουργείο.  Ο  πρόεδρος  επίσης 
ανήγγειλε  ότι  θα  έχει  συνάντηση  με  τον  Υφυπουργό  Παιδείας,  Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννη  Ιωαννίδη και  ελπίζει σε ευνοϊκή μεταχείριση 
δεδομένου  ότι  ο  υφυπουργός  δήλωσε  ότι  θα  βοηθήσει  τις  «νοικοκυρεμένες» 
ομοσπονδίες, όπως είναι η ΕΟΜ. 

  β) Οικονομική πολιτική ΕΟΜ  
Ο  πρόεδρος  ενημέρωσε  τα  μέλη  για  το  υπόλοιπο  ταμείου,  τα  υπάρχοντα  χρέη  των 
Σωματείων από αγώνες και συνδρομές και  τις προοπτικές για  τη χρονιά αυτή και  την 
επόμενη.  
Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  οριστούν  οι  εισφορές  των  Περιφερειακών 
πρωταθλημάτων στο μισό αυτών των άλλων πρωταθλημάτων της ΕΟΜ ενώ οι εισφορές 
των  διεθνών  Φεστιβάλ  εισπράττονται  μόνο  για  τους  αθλητές  που  έχουν  αγωνιστικό 
δελτίο ή διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.  
Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  για  τους  αγώνες  των  μαθητών  6ης  βαθμίδας  με 
συμμετοχή περισσοτέρων  των  μαθητών  δυο  σωματείων  καταβάλλεται  εισφορά προς 
την ΕΟΜ ίδια με αυτή των αγώνων 5ης βαθμίδας της Αττικής. Η διάταξη αυτή θα ισχύσει 
από την 1η Μαΐου 2013, μετά και την τέλεση της τελευταίας Παναθηναϊκής ημερίδας 
2013.  
Αποφασίζεται  ομόφωνα,  κατόπιν  σχετικής  συζήτησης,  ότι  στους  τελικούς  των 
πρωταθλημάτων οι  αθλητές που διαμένουν μόνιμα  εκτός  του  νομού διεξαγωγής  του 
αγώνα  θα  εξακολουθήσουν,  αντί  οδοιπορικών,  να  μη  καταβάλλουν  δικαιώματα 
συμμετοχής.  Η  Ομοσπονδία  θα  καταβάλλει  στα  σωματεία  που  τους  έχει  ανατεθεί  η 
διοργάνωση των αγώνων αυτών το ήμισυ της αξίας των δικαιωμάτων συμμετοχής των 
αθλητών αυτών, ενώ τα σωματεία διοργανωτές θα επιβαρύνονται το υπόλοιπο κόστος 
όπως και το κόστος των δικαιωμάτων των αθλητών που έχουν άλλου είδους εκπτώσεις.  



Ανταλλάχτηκαν απόψεις μεταξύ των μελών του ΔΣ για τα αγωνιστικά δελτία αθλητών 
που  παίζουν  ελάχιστες  φορές  ετησίως  και  αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  οι  αθλητές 
αυτοί  που  ανανεώνουν  το  δελτίο  τους  δεν  θα  καταβάλλουν  και  την  αξία  δελτίου 
παρελθόντος έτους. Η σχετική έγκριση θα παρέχεται από το Γεν. Γραμματέα της ΕΟΜ.  
γ) Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
Αποφασίζεται ομόφωνα να πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση του πρώτου 
3μήνου στα γραφεία της ΕΟΜ το Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013 και ώρα 11:00. 
Η ημερήσια διάταξη θα έχει ως εξής: 
• Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ περίοδος 01/10‐31/12/2012. 
• Έγκριση Ισολογισμού‐Απολογισμού 2012. 
• Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής, περίοδος 01/01/2012 έως 31/12/2012 
και εκλογή της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2013. 
• Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη. 
• Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2013. 
• Τροποποίηση κανονισμών. 
δ) Ο πρόεδρος   της ΕΟΜ κ. Α. Αθανασιάδης αναφέρει στα μέλη του ΔΣ ότι το φετινό 
φεστιβάλ «Ελληνικά νησιά» ανατέθηκε από τον ιδιωτικό φορέα να οργανώσουν οι κ.κ. 
Α. Ματζιάρης και Φ. Καραμανλής, οι οποίοι του ζήτησαν βοήθεια σε οργανωτικά υλικά 
και  διαφήμιση,  δηλαδή  κομπιούτερ,  ντουπλικαδιέρες,  bidding  box,  τράπουλες, 
διαφήμιση  στο  περιοδικό  της  ΕΟΜ,  e‐mail    των  αθλητών  κ.λπ.  Ο  πρόεδρος  τους 
απάντησε ότι η ΕΟΜ είναι στο πλευρό τους.  
ε)  Ο πρόεδρος  της ΕΟΜ κ. Α. Αθανασιάδης αναφέρει ότι στην έκθεση «Money show” 
που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 13 Απριλίου και στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο 
του  2013  παραχωρείται  στην  ΕΟΜ  δωρεάν  stand  για  διανομή  διαφημιστικών 
φυλλαδίων. Αποφασίζεται ομόφωνα η ΕΟΜ να συμμετάσχει καταρχήν στην έκθεση που 
θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.  

3. Τροποποιήσεις Κανονισμών                                                             
Ο  πρόεδρος  της  Επιτροπής  Κανονισμών  κ.  Π.  Μαρσώνης  παρουσιάζει  φάκελλο  με 
προτάσεις τροποποίησης των κανονισμών. Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών του 
ΔΣ.  Ο  κ.  Λ.  Καραγιαννόπουλος  αναφέρει  ότι  η  Επιτροπή  Κανονισμών  δεν  είναι 
απαραίτητο  να  παρεμβαίνει  σε  προτάσεις  επιτροπών  που  θεσμοθετημένα  κάνουν 
εισηγήσεις τροποποιήσεων κανονισμών στο ΔΣ, αλλά μόνο σε θέματα που δεν άπτονται 
άλλων  επιτροπών,  για  λόγους  κυρίως  γραφειοκρατίας.  Άλλα  μέλη  του  ΔΣ  είχαν  την 
άποψη  ότι  όλες  οι  τροποποιήσεις  των  κανονισμών  θα  πρέπει  να  προωθούνται  στην 
επιτροπή  κανονισμών  προς  έγκριση.  Ακολουθεί  ψηφοφορία  και  η  πρόταση  του  κ. 
Καραγιαννόπουλου  καταψηφίζεται  με  ψήφους  6‐1.  Εγκρίνονται  οι  προτάσεις 
τροποποίησης των Κανονισμών που θα υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση ορισμένες 
από τις οποίες είναι προτάσεις που υποβλήθηκαν από το προηγούμενο Δ.Σ. τις οποίες η 
Τακτική Γενική Συνέλευση της 13/10/2012 αποφάσισε να παραπέμψει προς συζήτηση 
στην  Τακτική  Γεν.  Συνέλευση  του  Μαρτίου  2013.  Οι  προτάσεις  επισυνάπτονται  στο 
παρόν πρακτικό.  

4.  Συγκρότηση Επιτροπής Δεοντολογίας    
Ο  Αντιπρόεδρος  του  ΔΣ  κ.  Π.  Κανναβός  υποβάλλει,  όπως  του  είχε  ανατεθεί  στην 
προηγούμενη συνεδρίαση  του Δ.Σ.  τη  σύνθεση  της  Επιτροπής Δεοντολογίας,  η  οποία 
προβλέπεται από  τους Κανονισμούς και ασχολείται με ηθικά θέματα  του αθλήματος. 



Ορίζονται ομόφωνα ο κ. Π. Κανναβός ως πρόεδρος της επιτροπής με μέλη τους Λ. Ζώτο, 
Στ. Μπομπολάκη. 

          5.  Αναγνώριση νέων Σωματείων  
α)  Εντάσσονται  ομόφωνα  στη  δύναμη  της  ΕΟΜ  σαν  τακτικά  μέλη  τα  Σωματεία 
«Διόνυσος Όμιλος Πνευματικών Αθλημάτων», ΑΣ Λευκάδας «Φίλανδρος» και «Όμιλος 
Μπριτζ Αιγίου» τα οποία υπέβαλλαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
γ) Νέο σωματείο ΟΜΗρακλείου. Ο κ. Λ. Ζώτος ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ ότι  το τμήμα 
μπριτζ  της  Περιηγητικής  Λέσχης  Ηρακλείου  (ΠΛΗ)  σταμάτησε  τις  αγωνιστικές  του 
δραστηριότητες και παράλληλα ιδρύθηκε το νέο σωματείο «Όμιλος Μπριτζ Ηρακλείου» 
όπου εγγράφηκαν οι αθλητές της Περιηγητικής Λέσχης. Το νέο Σωματείο υπέβαλλε τα 
απαιτούμενα έγγραφα και εντάσσεται ομόφωνα στην δύναμη της ΕΟΜ. 
β) Νέο Σωματείο στον Μαραθώνα. Ο κ. Π. Μαρσώνης αναφέρει ότι  για την ίδρυση του 
τμήματος μπριτζ του «Αθλητικού Κέντρου Αντισφαίρισης Μαραθώνα» είχε συνάντηση 
με την υπεύθυνη του τμήματος κ. Δ. Παναγοπούλου. Το Σωματείο έχει καταθέσει στην 
ΕΟΜ  τα  απαραίτητα  έγγραφα  για  την  εγγραφή  του  και  αρχίζει  άμεσα  μαθήματα 
αρχαρίων με την κ. Γ. Μήτση. Το σωματείο χαρακτηρίζεται ομόφωνα ως «υπό ίδρυση».  
γ) Νέο Σωματείο στην Κω. Ο  κ. Λ.Ζώτος ενημερώνει  τα μέλη  του ΔΣ ότι  το σωματείο 
«Κωακός  Ομιλος  Μπριτζ  Κως»  έχει  καταθέσει  στην  ΕΟΜ  το  καταστατικό  του.  Το 
σωματείο  βρίσκεται  σε  επαφές  με  την  ΕΟΜ    για  να  ξεκινήσουν  σύντομα  μαθήματα 
αρχαρίων. Το σωματείο χαρακτηρίζεται ομόφωνα ως «υπό ίδρυση». 

       6.  Οικονομικά Θέματα     
α) Έγκριση Απολογισμού 2012. O Ταμίας της ΕΟΜ κ. Αν. Φράγκος παρουσιάζει στα μέλη 
του  ΔΣ  τον  απολογισμό  του  2012  για  να  εγκριθεί  από  την  Γενική  Συνέλευση.  Ο 
απολογισμός εγκρίνεται ομόφωνα. 
β) Πρόταση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2013. O Tαμίας της ΕΟΜ κ. Αν. Φράγκος 
παρουσιάζει στα μέλη του ΔΣ πρόταση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2013 
ώστε να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Η πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα. 
γ)  Παραγγελία  τραπουλών.  Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  γίνει  παραγγελία  στη 
σουηδική  εταιρεία  Jannersten  Forlag  AB  για  τις  ανάγκες  των  Σωματείων  και  των 
διοργανώσεων της ΕΟΜ πέντε χιλιάδων (5000) συμμετρικών τραπουλών με το λογότυπο 
της  ΕΟΜ  στην  τιμή  0,82  ευρώ  ανά  τεμάχιο  και  στη  συνολική  αξία,  με  ΦΠΑ  και 
μεταφορικά, των 5.500 ευρώ. 
δ)  Παραγγελία  φακέλων.  Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  γίνει  παραγγελία  50.000 
φακέλων  και  100.000  φύλλων  αγώνων  ζευγών  (score  sheets)  για  τις  ανάγκες  των 
Σωματείων και των διοργανώσεων της ΕΟΜ στην εταιρεία Α.Κ. Τσεβδού όπου είχε γίνει 
και η προηγούμενη ίδια παραγγελία με αξία 1100 ευρώ  και 550 ευρώ αντίστοιχα (στις 
τιμές εμπεριέχεται ΦΠΑ).   
ε) Εγκρίνεται ομόφωνα αίτημα του ΟΑΜ Ρόδου για έξοδα διαφημιστικής εκστρατείας 
βάσει τιμολογίων που έκανε αξίας περίπου 340 ευρώ.  
στ)  Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  από  τον  μήνα  Μάρτιο  2013  καταβάλλοντα  έξοδα 
κίνησης  στον  εκάστοτε  Γεν.  Γραμματέα  της  ΕΟΜ  πενήντα  ευρώ  μηνιαίως  βάσει 
τιμολογίων βενζίνης.  

          7. Θέματα εκπαίδευσης                                                                   
α) Ο πρόεδρος της επιτροπής εκπαίδευσης κ. Λ. Καραγιαννόπουλος ενημερώνει τα μέλη 
του ΔΣ για την πορεία των κυριότερων θεμάτων της επιτροπής που είναι η καθιέρωση 
της μεθόδου αρχαρίων και η θέσπιση κανονισμών λειτουργίας της επιτροπής. Ακολουθεί 



ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του ΔΣ. Εγκρίνεται ομόφωνα η απόδοση στα 
Ελληνικά της αμερικανικής μεθόδου SAYC κατόπιν μετάφρασης και εκλαΐκευσης ξένων 
μεθόδων με εθελοντική εργασία δασκάλων και καθηγητών που θα προσφερθούν για το 
σκοπό αυτό. 
 Ο  πρόεδρος  της  επιτροπής  αναφέρει  ότι  η  κ.  Αγγελική  Πολίτου  πρόσφατα  είχε 
συμμετάσχει σε σχετικά σεμινάρια δασκάλων που έγιναν στις ΗΠΑ. Εκεί μίλησε με την κ. 
Όντρι  Γκραντ  (πασίγνωστη  αμερικανίδα  δασκάλα  και  συγγραφέας  του  μπριτζ)  και  η 
τελευταία  προθυμοποιήθηκε  να  έλθει  στην  Ελλάδα  για  να  διδάξει  σε  σεμινάρια,  με 
κάλυψη  από  την  ΕΟΜ  μόνο  των  εξόδων  μετάβασης  και  φιλοξενίας.  Το  θέμα  θα 
ξανασυζητηθεί σε επόμενο συμβούλιο. 

          8. Θέματα Αγώνων                                 
α)Αποφασίζονται  οι  τόποι  τέλεσης  των  τελικών  του  Πανελληνίου  πρωταθλήματος 
Ομάδων 2013 όπως και οι Διαιτητές που θα διευθύνουν. Για το θέμα θα εκδοθεί σχετική 
ανακοίνωση.  
β)Εξουσιοδοτείται  η  εκτελεστική  επιτροπή  της  ΕΟΜ να απαντήσει  στις  επιστολές  των 
Σωματείων ΟΑΜΚΗ και ΚΟΑΜ.  
γ)Αποφασίζεται ομόφωνα όπως στις ημερομηνίες διεξαγωγής του Φεστιβάλ Βαλκανικής 
Φιλίας προστεθεί και η Δευτέρα 29 Απριλίου ενώ στους αγώνες, που θα είναι όπεν, θα βγει 
και ξεχωριστή κατάταξη βαθμών διάκρισης για τις ενότητες κατηγοριών 1-9 και 1-6.  

          9. Αιτήματα Σωματείων 
α) Διαβάζεται επιστολή  του ΑΟΜ Βουλιαγμένης σύμφωνα με  την οποία  το σωματείο 
διαμαρτύρεται  επειδή  η  ΕΟΜ  δεν  εξασφάλισε  αποκλειστικότητα  στην  διοργάνωση 
εκδρομικού αγώνα. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας να απαντήσει στο σωματείο 
σχετικά με το θέμα.  
β) Ο πρόεδρος της ΕΟΜ κ. Α.Αθανασιάδης ενημερώνει το ΔΣ ότι το σωματείο της Ρόδου 
ζήτησε  από  την  ΕΟΜ  να  παραδώσει  μερικά  σεμινάρια  διαιτησίας  ένας  καθηγητής 
διαιτησίας,  και  ότι  προτίθεται  να  καλύψει  όλα  τα  έξοδα  πλην  των  αεροπορικών 
εισιτηρίων τα οποία θα καταβάλει η ΕΟΜ. Εγκρίνεται το αίτημα με την διευκρίνηση ότι 
θα μεταβεί στην Ρόδο ο κ. Ι. Μηλιτσόπουλος για 4 ημέρες.       

          10. Διάφορα θέματα 
1) Τα λειτουργικά έξοδα μισθοδοσίας και εισφορών της Ομοσπονδίας μας  μέχρι 
την 31η Μαρτίου 2013 είναι τα εξής: 

 
Εξουσιοδοτείται  ο  υπάλληλος  της  ΕΟΜ  κ.  Λουκάς  Ζώτος  όπως  καταθέσει  τις 
υποχρεώσεις  της  Ομοσπονδίας  προς  το  ΙΚΑ,  εισφορές  Φεβρουαρίου  2013,  αρ. 
μητρώου εργοδότη 0630152905 και τη μισθοδοσία προσωπικού της Ομοσπονδίας 
Μαρτίου  2013  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. 

2) Νέος αγωνιστικός χώρος του ΟΑΜ Ρόδου. Ο κ. Λ. Ζώτος ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ 
ότι ο ΟΑΜ Ρόδου πρόκειται να δημιουργήσει νέο αγωνιστικό χώρο στην περιοχή  της 
Αφάντου Ρόδου.   

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΟΣΟ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
1  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013  3608,88 ΜΙΣΘΟΙ 
2  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 3166,01 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 



    Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 

 

 

  Πρόεδρος                         Τα Μέλη          Ο Γεν. Γραμματέας 

 
        Αλέξανδρος Αθανασιάδης          Παναγιώτης Κανναβός    Παναγιώτης Μαρσώνης                                        

                                                Αναστάσιος Φράγκος 

                                                 Νίκος Δελημπαλταδάκης 

                                                    Λάζαρος Καραγιαννόπουλος 

Λίλα Βάθη 


