
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 19 

Της 5ης Δεκεμβρίου 2012 
 
Την  Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012 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: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Αλ. Αθανασιάδης, ο Αντιπρόεδρος Π. Κανναβός, ο Γεν. 
Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Α. Φράγκος, ο Ειδικός Γραμματέας Ν. Δελημπαλ-
ταδάκης και τα μέλη κ.κ. Λ. Καραγιαννόπουλος και Λ. Βάθη. Παρών και ο διευθυντής 
γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 
 
1. Υπογραφή Πρακτικού 18/ 03-11-2012 
Υπογράφονται τα πρακτικά συνεδρίασης Δ.Σ. υπ. αριθ. 18 της 03-11-2012 
 
2. Θέματα Προέδρου 

α) Έχει προσκληθεί από τον Πρόεδρο ο κ. Ιωάν. Χατζηαναστασίου ,  εκπροσωπώντας την 
ασφαλιστική εταιρία “Ευρωπαϊκή Πίστη”, προκειμένου να υποβάλει μία πρόταση προς 
την ΕΟΜ για το ασφαλιστικό πρόγραμμα της εταιρίας του με την ονομασία 
“Ασφαλιστικός Γονέας”. Ο κ. Χατζηαναστασίου παρουσιάζει το ασφαλιστικό πρόγραμμα, 
το οποίο προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους αθλητές της ΕΟΜ και τις οικογένειές τους 
και ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ για τα οφέλη που θα προκύψουν για την ΕΟΜ από μια 
ενδεχόμενη συνεργασία  ΕΟΜ και Ευρωπαϊκής Πίστης.   
Τα μέλη του ΔΣ ανταλλάσσουν απόψεις χωρίς να λάβουν απόφαση επί του θέματος.   

β) Για το θέμα της επιστολής-καταγγελίας της κας Μ. Αρσλάνογλου σχετικά με τον 
προκριματικό αγώνα του Παν. Πρωταθλήματος Κατηγοριών που έγινε στη Θεσσαλονίκη, 
στα εντευκτήρια του ΟΑΜΘ, ο Πρόεδρος κ. Α. Αθανασιάδης ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ 
πώς έχουν τα γεγονότα, όπως και για τις σχετικές ενέργειες που έγιναν μέχρι τώρα 
(απόφαση επιτροπής αγώνων, επιστολή-απάντηση, επιστολή Λ. Καραγιαννόπουλου προς 
τα μέλη του Δ.Σ.). 
Διεξάγεται συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ και τοποθετούνται όλα τα μέλη του ΔΣ επί 
του θέματος. Αποφασίζεται ομόφωνα με βάση την απόφαση της επιτροπής αγώνων ότι  
δεν τίθεται θέμα ακύρωσης του αγώνα. Για ενδεχόμενες παραλείψεις, λανθασμένες 
ενέργειες ή τυχόν παραβάσεις των κανονισμών  από τους διοργανωτές του 
συγκεκριμένου προκριματικού, το θέμα προωθείται εκ νέου στην Επιτροπή Αγώνων  και 
στην Κεντρική επιτροπή διαιτησίας (ΚΕΔ), καθώς και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, όπου 
έχει ήδη αποφασιστεί να προωθηθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή.   

3. Οριστικοποίηση Επιτροπών ΕΟΜ 

Η σύνθεση των περισσοτέρων επιτροπών έχει ήδη ανακοινωθεί. Η οριστικοποίηση 
αυτών και ο ορισμός των υπολοίπων θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ. της ΕΟΜ. 

4. Παναθηναϊκές Ημερίδες Μαθητών 

Αποφασίζεται ομόφωνα όπως η οργάνωσή τους ανατεθεί στην αρμόδια επιτροπή 
Εκπαίδευσης.  



5. Θέματα Αγώνων 

Αποφασίζεται ομόφωνα όπως τα δικαιώματα συμμετοχής για όλα τα πανελλήνια 
πρωταθλήματα που διοργανώνει η ΕΟΜ να παραμείνουν ως έχουν και το νέο έτος 2013.  

Διαπιστώνεται ότι πολλοί παίκτες παίζουν σε αγώνες χωρίς να έχουν ανανεώσει το 
αγωνιστικό τους δελτίο. Διεξάγεται συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ και προτείνονται 
διάφορα μέτρα που μπορεί να ληφθούν, ώστε να εκλείψει το φαινόμενο αυτό. Οριστική 
απόφαση θα ληφθεί σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 

Αποφασίζεται ομόφωνα όπως οι κατηγορίες αθλητών που μπορούν να συμμετέχουν στα 
τουρνουά 6ης βαθμίδας παραμείνουν ως έχουν, δηλαδή από κατηγορία 1 έως κατηγορία 
3. 

Αποφασίζεται ομόφωνα όπως παίζων διαιτητής σε ταυτόχρονα τουρνουά που 
διεξάγονται στο λεκανοπέδιο της Αττικής δεν θα λαμβάνει βαθμούς διάκρισης, ούτε 
αυτός ούτε και ο συμπαίκτης του, λόγω του ειδικού χαρακτήρα του εν λόγω αγώνα και 
σύμφωνα με τη δυνατότητα που δίνει το άρθρο 2.5.14.1.5 τελευταία παράγραφος. Θα 
εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. 

6. Οικονομικά Θέματα 

Ανατίθεται στον υπάλληλο της ΕΟΜ κ. Π. Πουρναρά να ερευνήσει την ελληνική αγορά 
(ποιότητα, κόστος κ.λπ.) για τράπουλες που μπορούν να  κατασκευαστούν στην χώρα 
μας  σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (συμμετρία, barcode).  

Αποφασίζεται ομόφωνα όπως η εκτύπωση της επετηρίδας της ΕΟΜ 2013 ανατεθεί στην 
εταιρεία Εμ. Χατζηδάκης και Σια ΟΕ, που απέστειλε την οικονομικά καλύτερη προσφορά.  

Αποφασίζεται ομόφωνα να καθιερωθεί «κύπελλο ανελλιπούς παρουσίας» για τους 
αθλητές που έχουν τις περισσότερες κατ’ έτος συμμετοχές, με δωρεάν χορήγηση Α.Δ. του 
επόμενου έτους για τους τρεις πρώτους της ετήσιας κατάταξης.  

7. Νέα Σωματεία 

Ο Γ.Γ. κ. Π. Μαρσώνης ενημερώνει το Δ.Σ. ότι έχουν ξεκινήσει μαθήματα σε νέες 
τοποθεσίες  στο Λεκανοπέδιο Αττικής (Θρακομακεδόνες, Βριλήσσια, Αγία Παρασκευή, 
Δαφνί, Πόρτο Ράφτη) και υπάρχει προοπτική ιδρύσεως νέων Σωματείων αντίστοιχα. 
Τονίζει ότι μέλη του Δ.Σ. πρέπει να μεταβούν να εξετάσουν τους χώρους. Ο κ. Α. Φράγκος 
αναφέρει ότι θα μεταβεί εντός των ημερών στο υπό ίδρυση Σωματείο στους 
Θρακομακεδόνες.  

8.  Αναγνωρίσεις νέων Σωματείων 

Το Σωματείο “Μελίσσια Αθλητική Ένωση”, που έλαβε την έγκριση του Πρωτοδικείου και 
υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΕΟΜ, εντάσσεται ομόφωνα στη 
δύναμη της ΕΟΜ. 

9. Αιτήματα Σωματείων 

α) Ο Γ.Γ. κ. Π. Μαρσώνης εισηγείται στο ΔΣ την παροχή υλικού (τσόχες, τραπέζια κ.λπ.) 
στα  Βριλήσσια, όπου γίνονται μαθήματα σε νέους αθλητές. Η εισήγηση γίνεται δεκτή. 
Για τα διάφορα αιτήματα σε υλικό των υπό ίδρυση Σωματείων ο Πρόεδρος κ. Α. 
Αθανασιάδης προτείνει να τα παροτρύνει η ΕΟΜ να καταθέσουν το ταχύτερο δυνατό τα 



δικαιολογητικά τους στο Πρωτοδικείο για να ενταχθούν κανονικά στη δύναμη της ΕΟΜ, 
ώστε να μπορεί η ΕΟΜ να τους παρέχει τα αιτούμενα υλικά.  

β) Εγκρίνεται ομόφωνα η διεξαγωγή εντός του 2013 τριήμερου 4ης βαθμίδος του 
Σωματείου ΙΚΑΡΟΣ που δικαιούταν και δεν διοργάνωσε το έτος 2012. 

γ) Εγκρίνεται ομόφωνα όπως τα τριήμερα 4ης βαθμίδος που διοργάνωσε ή θα 
διοργανώσει εντός του 2012 το Σωματείο ΑΕΠΜΑ στα εντευκτήρια του ΟΑΜΚΗ να μην  
θεωρηθούν εκτός έδρας σε ό,τι αφορά στη χρέωση των δικαιωμάτων της ΕΟΜ. 

δ)  Σχετικά με την επιστολή-πρόταση  που απέστειλε η ΑΕΠΜΑ για την αλλαγή  
ονομασίας του νέου Σωματείου στο δήμο των Μελισσίων, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι η 
ΕΟΜ δεν έχει τη δυνατότητα  να αλλάξει την ονομασία αυτή εφόσον, εκτός των άλλων, 
αποτελεί και τον διακριτικό τίτλο του Σωματείου, σύμφωνα με το καταστατικό του. 

10.  Διάφορα θέματα  

α) Τα λειτουργικά έξοδα μισθοδοσίας και εισφορών της Ομοσπονδίας μας μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2012, όπως και τα έξοδα αγγελιοσήμων διαφημιστικής εκστρατείας 2012 
είναι τα εξής: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
1 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 5.125,58 ΜΙΣΘΟΙ 
2 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 3.245,24 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
3 ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΑ 2.343,03 

Εξουσιοδοτείται ο υπάλληλος της ΕΟΜ κ. Λουκάς Ζώτος όπως καταθέσει τις υποχρεώσεις 
της Ομοσπονδίας προς το ΙΚΑ, εισφορές Νοεμβρίου, αρ. μητρώου εργοδότη 0630152905, 
τη μισθοδοσία προσωπικού της Ομοσπονδίας Δεκεμβρίου 2012 και τις οφειλές από 
αγγελιόσημα 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. 

β) Ο Γ.Γ. κ. Π. Μαρσώνης εισηγείται να γίνουν δεκτά τα αιτήματα της Ομοσπονδίας 
Μπριτζ Κύπρου και να σταλεί σχετική επιστολή. Η εισήγηση γίνεται δεκτή ομόφωνα.  

γ) Σχετικά με τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από τη Λευκάδα, αποφασίζεται ομόφωνα 
ότι προς το παρόν δεν μπορούν να γίνουν δεκτά εφόσον μέχρι στιγμής καμία 
προσπάθεια δεν έχει γίνει για τη δημιουργία εκεί Σωματείου.  

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 


