
    

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2 της 10 Φεβρουαρίου 2016 
 

Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου  2016 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 το μέλος Ν. 
Καβαντούρης. Απουσίαζε λόγω έκτακτου προβλήματος το μέλος Λ. Βάθη. Παρών επίσης ο Διευθυντής 
της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 

Θέματα Προέδρου 
 Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης 
Τα πρακτικά θα υπογραφούν στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19/3/2016 
Το ΔΣ ενέκρινε την πρόσκληση, που πρέπει να σταλεί εγκαίρως στα σωματεία και όλες τις διαδικασίες 
που προηγούνται της ΓΣ.  

 Σεμινάριο Στελεχών Ομοσπονδιών 
Το ΔΣ μελέτησε τον απολογισμό της αποστολής αλλά και τις υποδείξεις τους και εστίασε κυρίως στην 
μετάφραση βασικών πληροφοριών του site της ΕΟΜ στην Αγγλική 

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ζευγών Νέων  
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ζευγών Νέων που θα γίνει στη 
Λετονία από 13 έως 20 Ιουλίου 2016.  Μετά από συζήτηση, για τους διαθέσιμους και 
ενδιαφερόμενους νέους, τα οικονομικά της ΕΟΜ αλλά και το εάν και κατά πόσο ξεφεύγουμε από τον 
προϋπολογισμό των εθνικών αποστολών,  το ΔΣ αποφάσισε ότι καταρχήν είναι θετικό για την 
αποστολή και εκκρεμεί η επιλογή των νέων αθλητών που θα την απαρτίσουν. Το θέμα θα 
ξανασυζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.  

 Μεταγραφές 2016       
Το ΔΣ αποφάσισε να σταλεί ανακοίνωση η οποία θα ενημερώνει τους αθλητές ότι όσοι ανήκαν κατά 
την περίοδο των μεταγραφών σε Σωματείο που έχουν διαγραφεί, διαλυθεί ή ανέστειλαν τις 
δραστηριότητές τους, μπορούν να μεταγραφούν χωρίς παράβολο μεταγραφής     

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                             Εισηγητής: Α. Φράγκος 

 Αγωνιστικά δελτία 2016 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την καθυστέρηση στην εκτύπωση των αγωνιστικών δελτίων λόγω της 
δυσκολίας της εταιρίας να παραλάβει το υλικό εκτύπωσης εξαιτίας του αποκλεισμού της Εθνικής 
οδού.   

Παραγγελία θήκες διανομών, τράπουλες 
Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ για τις ανάγκες της ΕΟΜ σε τράπουλες και θήκες διανομών και το ΔΣ 
ενέκρινε ομόφωνα την παραγγελία 4000 τραπουλών διπλής όψης με το λογότυπο της ΕΟΜ στην 
εταιρεία Jannersten Forlag της Σουηδίας στην τιμή 0,82 ανά τεμάχιο συν ΦΠΑ και μεταφορικά. 

Εκτυπώσεις βιβλίων Grant –αριθμοί ISBN 
Το ΔΣ θα το εξετάσει σε επόμενη συνεδρίαση αφού υπάρξει πλήρης ενημέρωση.  

Εκτύπωση φυλλαδίου Μαθητών 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την ανάθεση της εκτύπωσης 3200 αντιτύπων του φυλλαδίου «Μπριτζ με μια 
ματιά που επιμελήθηκαν οι Κ. Μπόζεμπεργκ, Π. Πουρναράς, Λ. Ζώτος και μετάφρασε αρχικά ο Λ. 



Καραγιαννόπουλος, στην εταιρεία Ε. και Στ. Χατζηδάκης ΟΕ στην τιμή των 1406,00 ευρώ συν ΦΠΑ.  

Θέματα Αγώνων                                                                                     Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης 

Αγώνες  επιλογής Εθνικών Ομάδων 2016  
Το ΔΣ αποφάσισε να δοθούν 100 ευρώ αποζημίωση σε κάθε Σωματείο που θα οργανώσει τους 
αγώνες. 
Το ΔΣ επίσης έλαβε επιστολή από την ομάδα «Μωυσίδης» η οποία ακύρωσε τη συμμετοχή των 
Κερκυραίων παικτών της λόγω μπλόκων των αγροτών. Το ΔΣ αποφάσισε να δοθεί παράταση στην 
ομάδα έως την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, ώρα 14:00 για να δηλώσει συμμετοχή με άλλη σύνθεση ή να 
αποσυρθεί. Σε περίπτωση που αποσυρθεί, νικήτρια του μεταξύ τους αγώνα των προκριματικών των 
αγώνων επιλογής όπεν θα θεωρηθεί η ομάδα «Αγγελόπουλος» 

Π.Π. Ομάδων – Προκριματικού – Τελικοί: τόποι τέλεσης τελικών, διαιτητές 
Το ΔΣ αποφάσισε να εκδοθεί ανακοίνωση η οποία θα ζητά να δηλώσει το κάθε σωματείο της Αττικής 
το ενδιαφέρον του για να διοργανώσει προκριματικούς. Το τμήμα ανάθεσης της επιτροπής Αγώνων σε 
συνεννόηση με την εκτελεστική επιτροπή θα ορίσουν τους τόπους τέλεσης των προκριματικών και των 
τελικών. 

Διασυλλονικό Κύπελλο Αττικής Seniors και Μικτών ομάδων 
Το τμήμα ανάθεσης της επιτροπής Αγώνων σε συνεννόηση με την εκτελεστική επιτροπή θα ορίσουν 
τους τόπους τέλεσης των αγώνων και θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. 

Θέματα ΚΕΔ                                                           Εισηγητής: Τ. Κανναβός 

Σεμινάριο Διαιτητών – Απολογισμός αποστολής, Ενημέρωση Διαιτητών, Δράσεις 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για το σεμινάριο Διαιτησίας που έγινε  τα νέα της αποστολής και είναι εν αναμονή 
του απολογισμού που θα συντάξει ο κ. Πουρναράς 

Επιστολές αθλητών σχετικά με Διαιτητές Π.Π. Ζευγών 
Το Δ. Σ. ενημερώθηκε για 2 επιστολές αθλητών σχετικά με διαιτησίες που έγιναν στο Π.Π. Ζευγών 2016 

Θέματα Κανονισμών                                          Εισηγητής: Π. Μαρσώνης  

Τροποποίηση κανονισμού 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να κατατεθεί στην τακτική Γ.Σ. της 19/3/2016 πρόταση αλλαγής του τρόπου 
απόδοσης βαθμών διάκρισης στους ομάδες τύπου Πάτον (μίνι ματς) και εξομοίωσης των με τους 
βαθμούς που απονέμονται στους αγώνες round robin.  

Θέματα Εκπαίδευσης        Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης  

Πρόγραμμα under 16  
Εγκρίθηκε ομόφωνα καταβολή αμοιβής 30 ευρώ ανά μάθημα στην εκπαιδεύτρια Μ. Κορώνη για 
μαθήματα που παρέδωσε σύμφωνα με αναλυτική κατάσταση που προσκόμισε.  

Σεμινάριο Στελεχών Σωματείων – Πρόγραμμα, Προϋπολογισμός 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως το σεμινάριο στελεχών των Σωματείων διεξαχθεί στις 2 Απριλίου 2016 
με εισηγητές τους Λ. Ζώτο, Π. Πουρναρά, Δ. Παπασπύρου, Α. Μπαμπούλα και ενδεχομένως άλλους. To 
ΔΣ ενέκρινε την ανακοίνωση για το σεμινάριο και ανάλογα με τις συμμετοχές θα αποφασισθεί ο τόπος 
και άλλες λεπτομέρειες της διοργάνωσης με ευθύνη του Γ.Γ. κ. Π. Μαρσώνη.  

Σεμινάριο Εκπαιδευτών – Προκήρυξη 
Το ΔΣ ενέκρινε την προκήρυξη και τις εξετάσεις για τους εκπαιδευτές. 

Κατασκευή Φόρουμ Εκπαιδευτών ΕΟΜ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από το τμήμα μαθημάτων για τη δημιουργία φόρουμ Εκπαιδευτών και την 
βοήθεια που προσφέρει ο κ. Μ. Κουτούγκος στην πραγμάτωση του σκοπού αυτού.  

Θέματα Διάδοσης                                 Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης 

 Καμπάνια Ιανουαρίου – Απολογισμός 



Το τμήμα μαθημάτων ενημέρωσε για την μέχρι τώρα πορεία της καμπάνιας του Ιανουαρίου και για 
τους νέους τόπους τέλεσης των μαθημάτων. 

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οδοιπορικά έξοδα με υποβολή εξοδολογίου και παραστατικών στους 
εκπαιδευτές Β. Πρωτοπαπά, Μ. Αγγελοπούλου και Μ. Μπενιού για μαθήματα που θα κάνουν στην 
Κεφαλλονιά, Θήβα και Σύρο αντίστοιχα. 

Αιτήματα Σωματείων                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Αίτημα ΘΡΑKOM 
Εγκρίθηκε ο δανεισμός στο Σωματείο 11 τραπεζιών για τις ανάγκες του νέου χώρου εντευκτηρίων του.  

Διάφορα Θέματα                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Διαγραφή Σωματείου «Μελίσσια»  
Το ΔΣ εξέτασε τα έγγραφα που κατέθεσε το Σωματείο, η Γενική Συνέλευση του οποίου αποφάσισε τη 
διάλυσή του και ενημερώθηκε για τις ενέργειες που έχει κάνει το Σωματείο για το σκοπό αυτό.  

Επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016. 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύθηκε η Συνεδρίαση. 

 

 

                 Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                
  

           Α. Αθανασιάδης                                    Π. Κανναβός                     Π. Μαρσώνης  
                

                                                                  

           Τα μέλη  
 

                                                                         Α. Φράγκος 

    

                                                                   Ν. Δελημπαλταδάκης 

  

                                                                              Ν. Καβαντούρης 
                        

 


