
     
 

         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 1 

της 15ης Ιανουαρίου  2014 
 
Την  Τετάρτη  15ης  Ιανουαρίου  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 Ταμίας Α. Φράγκος,   και τα μέλη Λ. Βάθη και  Λ. Καραγιαννόπουλος.   Απών ο Ειδικός 
Γραμματέας  Ν.  Δελημπαλταδάκης  λόγω  επαγγελματικών  υποχρεώσεων.  Παρών  ο  Διευθυντής  της 
ΕΟΜ Λ. Ζώτος.  

             ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
                   
Θέματα Προέδρου 
Επιτροπή Μεταγραφών 
Κατόπιν σχετικής συζήτησης, ως μέλη της επιτροπής για το 2014 ορίζονται ομόφωνα οι Μαρσώνης Π., 
Φράγκος Α., Μούλιου Τ., Σταυρουλάκη Ε., Βάθη Λ.  

Ανάκτηση Αρχείων ΕΟΜ 
Ο  Πρόεδρος  ενημέρωσε  για  την  αναφορά  που  του  έδωσε  η  ειδική  εταιρία  από  την  Θεσσαλονίκη 
(όπως για παράδειγμα ότι η ζημιά αυτή μάλλον προέκυψε από πτώση του δίσκου) και τα αρχεία είναι 
πολύ  δύσκολο  να  ανακτηθούν.  Θα  προχωρήσει  στο  να  δώσει  στην  εταιρία  σε  δεύτερο  χρόνο  τον 
δεύτερο δίσκο μας. Θα έχουμε νεώτερα στο επόμενο ΔΣ. 

Περιοδικό ΕΟΜ 
Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ ότι έχει παραλειφθεί το πρόγραμμα αλλά, λόγω της εκπαίδευσης που θα 
χρειαστεί, το πρώτο τεύχος προτείνει να το φτιάξει ο προηγούμενος συνεργάτης μας δείχνοντάς μας 
παράλληλα τη λειτουργία του προγράμματος. Το ΔΣ ενέκρινε το ποσό των 500 ευρώ συν ΦΠΑ στην 
εταιρεία «Περιγραφή‐ Μαρία Γ. Μπουσμπούρη» για το δημιουργικό του τεύχους. 

Για την εκτύπωση του περιοδικού η οικονομική επιτροπή θα πάρει τρεις τουλάχιστον προσφορές τις 
οποίες θα υποβάλλει στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.  

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                                  Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Εκτύπωση επετηρίδας 2014 
Οι κλειστές προσφορές για την εκτύπωση της επετηρίδας ανοίχτηκαν παρουσία των μελών του Δ.Σ. 
και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία «Χατζηδάκης Ε. και Σ. ΟΕ» στην τιμή των 1380 ευρώ συν ΦΠΑ, 
για 800 τεμάχια, που αναλαμβάνει παμψηφεί και την παραγωγή.  

Εορταστική εκδήλωση ΕΟΜ  
Ο κ. Φράγκος ενημέρωσε το ΔΣ για την έρευνα που έκανε σε κέντρα διασκέδασης. Τα μέλη του Δ.Σ. 
ομόφωνα  αποφάσισαν  η  διοργάνωση  να  ετοιμαστεί  για  το  επόμενο  έτος,  που  συμπίπτει  με  τον 
εορτασμό των 50 ετών από την ίδρυση της ΕΟΜ. 

Εκτυπώσεις ΑΔ  
Τα αγωνιστικά δελτία  είναι  ήδη στα  γραφεία  της  ΕΟΜ,  πιο  γρήγορα από  κάθε άλλη  χρονιά  και  θα 
δοθούν  έγκαιρα  στα  σωματεία.  Νέα  εκτύπωση  των  δελτίων  θα  γίνει  αρχές  Μαΐου  μετά  την 
ολοκλήρωση και της περιόδου των μεταγραφών. 

Εκτυπώσεις φακέλων 
Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  ανατεθεί  στην  εταιρεία  «Αθήνα  Κ.  Τσεβδού»  η  εκτύπωση  7500 
φακέλων, για τις ανάγκες των αγώνων, στην τιμή των 168 ευρώ συν ΦΠΑ.   

Μεταγραφές 2014  



Αποφασίζεται ομόφωνα όπως το παράβολο μεταγραφών περιόδου 2014 παραμείνει ίδιο με αυτό των 
προηγούμενων  ετών,  30  ευρώ.  Οι  αθλητές  που  ανήκουν  σε  Σωματεία  που  είναι  ανενεργά  2 
τουλάχιστον  χρόνια  ή  Σωματεία  που  γνωστοποίησαν  ότι  το  τμήμα  τους  αγωνιστικού  Μπριτζ 
σταματάει τις δραστηριότητές του, δεν θα καταβάλουν παράβολο για μεταγραφή τους.   

Εκπρόσωπος ΕΟΜ στο taxis net 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι η ΕΟΜ πρέπει να έχει εκπρόσωπο στο taxis net ‐ διαφοροποιείται 
αυτό από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα τον υπάλληλο της ΕΟΜ και λογιστή κ.  Ι. 
Σουβατζή ως εκπρόσωπο της ΕΟΜ για την υποβολή των φορολογικών καταστάσεων και δηλώσεων. 

Παράβολο έκδοσης αγων. δελτίου μαθητών 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως το παράβολο η έκδοσης   Αγωνιστικού δελτίου των νέων μαθητών 
είναι 20 ευρώ. Τα βιβλία μαθημάτων που εκδίδει η ΕΟΜ διατίθενται δωρεάν.  

Θέματα Αγώνων                                                                                   Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης           
Παν. Πρωτ. Ζευγών‐ διαιτητές προκριματικού και τελικού, τόποι τελικού 
Στον προκριματικό  της  κατηγορίας όπεν διαιτητές ορίζονται οι Μπάλλας και Μεσθενέας. Οι  τελικοί 
της κατηγορίας όπεν θα γίνουν στον ΑΟΜ – διαιτητές Μπάλλας με Τζώκα ‐  , της 1‐11 στον ΑΟΜΒ  ‐ 
διαιτητές Κηπουρός με Τάσσιο ‐, της  1‐9 στον ΑΟΤ  ‐ διαιτητές Τζοτζολάκης με Δημητρόπουλο ‐  και 
της  1‐6 στον ΟΑΜΚΗ‐ διαιτητές Βιλλιώτη με Μπαμπούλα. Στον αγώνα Β΄ τελικού που θα γίνει στον 
ΑΟΜΨ θα διαιτητεύσουν οι Πουρναράς – Γκούμα. 

Διασυλλογικό Αττικής  
Αποφασίζονται ομόφωνα οι ημερομηνίες διεξαγωγής και το πρόγραμμα αγώνων ως εξής: Σάββατο, 
25  Ιανουαρίου 2014  (Προκριματικός γύρος), Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014  (Προημιτελικός γύρος), 
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014 (Ημιτελικός γύρος), Σάββατο, 10 Μαΐου 2014 (Τελικός). Η επιτροπή 
ανάθεσης θα καθορίζει τους τόπους τέλεσης.  

Θέματα Κανονισμών                                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Ανενεργά Σωματεία  
Η  υπηρεσία  θα  επικοινωνήσει  με  τα  σωματεία  ζητώντας  αναφορά  σχετικά  με  την  έλλειψη 
αγωνιστικής τους δραστηριότητας. 

Διαγραφή Σωματείων – αναφορά τμήματος μηχανογράφησης 
Το  ΔΣ  εξέτασε  τις  οφειλές  των  σωματείων  και  αποφάσισε  ότι  δεν  έχουν  οφειλές  εγγραφής  και 
συνδρομής  προς  την  ΕΟΜ  τα  σωματεία  που  είναι  υπό  ίδρυση  και  ζήτησε  από  το  τμήμα 
μηχανογράφησης να ρυθμίσει το θέμα στην βάση δεδομένων της ΕΟΜ.  
 
Αγώνες Επιλογής Εθνικών Ομάδων                                                                   Εισηγητής: Α. Αθανασιάδης 

Το  ΔΣ  ενέκρινε  ομόφωνα  την  εισήγηση  της  επιτροπής  εθνικών  ομάδων  για  τον  τρόπο  που  θα 
προκύψουν οι εθνικές ομάδες και ενέκρινε οδοιπορικά 80 ευρώ για το πρώτο τριήμερο των αγώνων 
στους αθλητές από την Περιφέρεια που συμμετέχουν, Αγγελόπουλο Π., Ζώζη Σ., Κουκουσέλη Α., και 
Τσέβη  Α.  με  την  προσκόμιση  παραστατικών.  Αποφασίζει  επίσης  την  αναμετάδοση    των  αγώνων 
επιλογής  εθνικών  ομάδων  όπεν,  μια  συνάντηση  τη  φορά,    μέσω  Διαδικτύου  από  το  Βridge  Βase 
Οnline, με αμοιβή 50 ευρώ την ημέρα καθαρά σε κάθε άτομο που θα κάνει την αναμετάδοση.  

Σχετικά  με  την  εθνική  ομάδα  Γυναικών  το  ΔΣ  θα  λάβει  οριστική  απόφαση  πριν  την  έναρξη  των 
αγώνων επιλογής. 

Θέματα ΚΕΔ                                                                                 Εισηγητής: Τ. Κανναβός 
Αντικατάσταση Φύλλου αγώνα – ΠΟΑΜ 
Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  το  ΔΣ  θα  ζητήσει  εισήγηση  από  την  επιτροπή  κανονισμών  για 
τροποποίηση του σχετικού κανονισμού όσον αφορά τα Σωματεία Περιφέρειας. 

Αναφορά Νίκης Πατρών      
Το ΔΣ συμφώνησε για το περιεχόμενο της απαντητικής επιστολής που θα σταλεί στο σωματείο.         

Θέματα Εκπαίδευσης                                                                     Εισηγητής: Λ. Καραγιαννόπουλος 
Διοργάνωση Σεμιναρίων 



Το  ΔΣ  ανέθεσε  ομόφωνα  στο  μέλος  του  και  Πρόεδρο  της  επιτροπής  εκπαίδευσης    κ. 
Καραγιαννόπουλο,  μετά  και  την  αυριανή  συνάντηση  της  επιτροπής,  να  φέρει  στην  επόμενη 
συνεδρίαση ΔΣ συγκεκριμένη προϋπολογισμό για την διοργάνωση σεμιναρίου. 

Ταυτόχρονες μαθητικές Ημερίδες     
Ορίστηκαν  τα  σωματεία  που  θα  τις  φιλοξενήσουν  καθώς  και  τα  δικαιώματα  συμμετοχής  και  τα 
έπαθλα που θα δώσει η ΕΟΜ. Για την πρώτη ημερίδα εγκρίθηκε μέχρι και το ποσό των 50 ευρώ για 
πίτα σε κάθε σωματείο διοργανωτή.    

 Επετηρίδα 2014 – Σύνθεση Επιτροπών, Εκπαιδευτών 
Το  ΔΣ  εξέτασε  την  πιστοποίηση  της  κ.  Πολίτου  από  το  σεμινάριο  που  παρακολούθησε  από  την 
Αμερική  και  μετά  την  αίτησή  της  αποφάσισε  να  την  αναβαθμίσει  από  δόκιμη  σε  πιστοποιημένη 
εκπαιδεύτρια. Επίσης η κ. Συρακοπούλου με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο και μετά από αίτησή της 
αναβαθμίζεται σε καθηγήτρια.  
Σχετικά με  τις συνθέσεις  των επιτροπών αυτές θα μείνουν οι  ίδιες εκτός από τα μέλη που  ζήτησαν 
μόνα τους να διαγραφούν. 

 Θέματα Διάδοσης                                                                 Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης  
Απολογισμός Money show 
Το  τμήμα  μαθημάτων  ενημέρωσε  το  ΔΣ  ότι  η  συμμετοχή  στην  έκθεση Money  show  είχε  μεγάλη 
επιτυχία  καθώς  συγκεντρώθηκαν  51  ενδιαφερόμενοι  οι  οποίοι  θα  ενημερωθούν  τώρα  για  τα 
μαθήματα του Φεβρουαρίου. 

Καμπάνια Φεβρουαρίου 
Απόντος του κ. Δελημπαλταδάκη το τμήμα μαθημάτων ενημέρωσε την έως τώρα κατάσταση και νέα 
στοιχεία θα δοθούν στο επόμενο ΔΣ.  

Νέα σωματεία                                                                             Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Υπό ίδρυση: ΟΑΣΗ Ν. Φιλαδέλφειας 
Το  ΔΣ  αποφάσισε  ομόφωνα  να  εγκρίνει  την  αναγνώριση    του  παραπάνω  σωματείων  ΟΑΣΗ  ως 
Σωματείο  υπό  ίδρυση  (όσον  αφορά  το  τμήμα  αγωνιστικού  μπριτζ)  όταν  προσκομίσει  τα  έγγραφα 
τροποποίησης του Καταστατικού του.  
Επίσης  εγκρίνεται  υλικό  για  το  σωματείο  αυτό  όπως  και  για  τα  Σωματείο  Δίων  Κυπαρισσίας  και 
Κεραυνό  Ωραιοκάστρου  όπου  πρόκειται  να  ξεκινήσουν  μαθήματα  Μπριτζ,  στην  Κυπαρρισία  με 
δάσκαλο τον κ. Κ. Πανόπουλο (τσόχες, Βidding boxes και από ένα σετ διανομών, όπως και βιβλία και 
λοιπό υλικό). 

Αιτήματα Σωματείων                                                                           Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΕΔΡΑ ‐ επιστολή   
Το ΔΣ δεν ενέκρινε το αίτημα του σωματείου για παροχή τραπεζιών και θα συντάξει επιστολή προς 
απάντηση στο σωματείο. 

ΟΠΑΦ – αίτημα διευκόλυνσης για bridge mates 
Τo θέμα των bridge mates θα συζητηθεί εκ νέου από το ΔΣ όταν μας ειδοποιήσουν από το εξωτερικό 
ότι είναι διαθέσιμος ο αριθμός που ζήτησε η ΕΟΜ και δοθεί η εντολή για την τελική παραγγελία. 

Διάφορα Θέματα                                                                                       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Διαγωνισμός αφίσας και φυλλαδίου  
Το θέμα δεν συζητήθηκε.  

Διανομή τραπουλών   
Το ΔΣ ανέθεσε ομόφωνα στους κ. κ. Φράγκο και Μαρσώνη να κάνουν μια μελέτη για τον τρόπο με τον οποίο 
θα δοθεί  ενίσχυση σε  τράπουλες στα σωματεία,   ανάλογα με  τον αριθμό συμμετοχών σε  τουρνουά κάθε 
Σωματείου και με μίνιμουμ τον αριθμό τραπουλών για ένα σετ (32). 

Επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ. συμβούλιο ορίζεται για τις 17 Φεβρουαρίου 2014. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα 
λύεται η Συνεδρίαση.  

                    Πρόεδρος                           Αντιπρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας                                
 



Αλέξανδρος Αθανασιάδης           Π. Κανναβός                       Π.  Μαρσώνης   
             

                                                                 
                        Τα μέλη 
   
                                                                               Α. Φράγκος 

 
 

   Λάζαρος Καραγιαννόπουλος 
 
 

Λίλα Βάθη 


