
                       ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2 

της 11ης Φεβρουαρίου 2014 
 
Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00, 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, ο Ειδικός Γραμματέας Ν. Δελημπαλταδάκης   και τα μέλη Λ. Βάθη 
και  Ν. Καβαντούρης. Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Θέματα Προέδρου 
 Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων 
Τα μέλη υπέγραψαν τα πρακτικά των δυο προηγούμενων συνεδριάσεων υπ. αριθ. 12/2014 και 1/2015. 

 Κοπή πίτας ΕΟΜ 
O Πρόεδρος έκοψε τη βασιλόπιττα για την ΕΟΜ. Δώρο για το φλουρί στους υπαλλήλους εγκρίθηκε το 
ποσό των 100 ευρώ. Από το ΔΣ το φλουρί κέρδισε η κα Βάθη ενώ από τους υπαλλήλους  η κα 
Μπαμπούλα.  

              Εκδήλωση για τα 50 χρόνια ΕΟΜ  
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως η εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΕΟΜ μετατεθεί στις ημερομηνίες 
του Διασυλλογικού πρωταθλήματος με σκοπό τη συμμετοχή σε αυτή όσο το δυνατό περισσοτέρων 
αθλητών. Τα μέλη του ΔΣ εκφράζουν ομόφωνα τις ευχαριστίες τους στην κα Μ. Πανουτσακοπούλου 
για τις προσπάθειες που κατέβαλε ώστε να γίνει η εκδήλωση στο μέγαρο του ΟΛΠ. 

             Πρόσκληση Τακτικής Γεν. Συνέλευσης της 21ης Μαρτίου 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την πρόσκληση για την τακτική Γεν. Συνέλευση της 21/3/2015, η οποία θα 
αποσταλεί στα Σωματεία.  

             Νέοι σε διεθνείς αγώνες και προπονήσεις  
Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη την καλή εμφάνιση που είχε η ομάδα Νέων που στάλθηκε στο 
Διεθνές φεστιβάλ Νέων του Παρισιού πριν δυο χρόνια και μετά την επανάληψη της πρόσκλησης από 
τη Γαλλική Ομοσπονδία  για μία ομάδα το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως η σύνθεση για την 
αποστολή αυτή είναι η εξής: Μπομπολάκη Μ., Σακελλάρης Ι., Καπαγιαννίδη Α., Οικονομόπουλος Ι. και 
Σοφιός Μ. ως παίζων αρχηγός. Ο κ. Φράγκος ενημέρωσε για τις συνεννοήσεις που είχε με την 
υποψήφια προπονήτρια κα Χ. Συρακοπούλου. Το θέμα των προπονήσεων και η πιθανή συμμετοχή 
Εθνικής Ομάδας Νέων στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες που θα γίνουν  στο Τρόμσο της Νορβηγίας θα 
συζητηθεί και στην επόμενη συνεδρίαση. 

             Εισήγηση Επιτροπής Δεοντολογίας κατόπιν επιστολής Πειθ. Συμβουλίου προς αυτή       
Κατόπιν επιστολής του Πειθαρχικού Συμβουλίου που ζήτησε γνωμοδότηση για το ύψος της ποινής 
που πρέπει να επιβληθεί σε συγκεκριμένο αθλητή για σοβαρότατο παράπτωμα που έκανε, η 
Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει ποινή 10ετούς αναστολής αγωνιστικού 
δελτίου.  

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                          Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Πρακτικά Οικονομικής επιτροπής 

Υποβλήθηκαν και τα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής υπ’ αριθ. 1/22-1-15 και 2/25-1-15 που 
αφορούν αγορές 2ου σέρβερ ΕΟΜ, τεντών, κλιματιστικού και ηλεκτρολογικών εργασιών, όλες για την 
εξυπηρέτηση των γραφείων της ΕΟΜ. Οι αποφάσεις της  Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν 
ομόφωνα.  

 Μπαλκονόπορτες βορειοανατολικών γραφείων της ΕΟΜ 
Ομόφωνα ανατέθηκε στον Ταμία της ΕΟΜ κ. Φράγκο να εξετάσει την περίπτωση της επιδότησης αλλά 
και την συγκέντρωση των προσφορών. 



 Ενοικίαση χώρου για on line real time back up 
Η πρόταση του τμήματος μηχανογράφησης είναι για ενοικίαση χώρου για on line real time back up 
και ανέφερε την εταιρία MEGA. To ΔΣ αποφάσισε να προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο και όρισε τον κ. 
Δελημπαλταδάκη να συνεργαστεί με το τμήμα μηχανογράφησης σχετικά με το θέμα αυτό. 

 Αποθήκη ΕΟΜ - Αγορά θηκών αγορών 
Κατόπιν ενημέρωσης από το λογιστήριο της ΕΟΜ το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα την αγορά 160 σετ 
(τραπεζιών) Bidding box για τις ανάγκες των Σωματείων και των Πανελλήνιων πρωταθλημάτων. Η 
Οικονομική επιτροπή θα επιληφθεί του θέματος αφού εξετάσει τις τιμές των προμηθευτών 
εξωτερικού.  

 Αλλαγή συνεργείου καθαριότητας 
Το ΔΣ εξέτασε το αίτημα της υπηρεσίας και το θέμα θα συζητηθεί το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση. 

 Ανανεώσεις Δελτίων 
Το θέμα δεν χρειάστηκε να συζητηθεί. 

             Συμβάσεις Ελ. Επαγγελματιών και Τρίτων 
Ενημερώθηκε το ΔΣ για τις συμβάσεις που συνάπτει η υπηρεσία με τους διαιτητές που διευθύνουν 
τις διοργανώσεις της ΕΟΜ. 

             Βοηθητικό βιβλίο A. Grant 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η εκτύπωση του βιβλίου της Α. Grant «Αντάμ σε συμβόλαια ΧΑ» που 
θα αποτελέσει το 4ο βιβλίο της μεθόδου ανατεθεί στην εταιρεία Ε. και Στ. Χατζηδάκης ΟΕ που έκανε 
και τις προηγούμενες εκτυπώσεις των βιβλίων της νέας μεθόδου εφόσον η προσφορά είναι για 1000 
βιβλία και αξίας κάτω των 1500 ευρώ άλλως θα ληφθούν και άλλες προσφορές.              

            Αγορά Προγράμματος Παγίων                                                                       Εισηγητής Λ. Ζώτος 
Ο κ Ζώτος ενημέρωσε σχετικά για τις ανάγκες της ΕΟΜ και εγκρίθηκε ομόφωνα το ποσό των 390 
ευρώ συν ΦΠΑ από την εταιρεία IT Force του προγράμματος Παγίων της εταιρείας SingularLogic. Το 
πρόγραμμα θα συνδεθεί με  το πρόγραμμα λογιστικής, επίσης της SingularLogic, που μας έχει 
προμηθεύσει η ίδια εταιρεία  Επιπλέον η διαφορά του ετήσιου συμβολαίου ανέρχεται στα 93 ευρώ 
συν ΦΠΑ. Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και 2 ώρες εκπαίδευση. 

             Θέματα Αγώνων                         Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης 
               Διασυλλογικό Κύπελλο Αττικής 
Αποφασίζεται ομόφωνα ότι στην περίπτωση που αθλητής ξεκινήσει να αγωνίζεται με μια ομάδα 
Σωματείου και στη συνέχεια πάρει μεταγραφή, δε θα μπορέσει να συνεχίσει να αγωνίζεται στη 
διοργάνωση αυτή.  

              ΠΠ Ομάδων – Προκριματικός κατηγ. Όπεν σε Περιφέρεια - Τόποι τέλεσης προκριματικού όπεν 
– Τελικών 

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αγώνων της ΕΟΜ που βασίστηκε στη μελέτη των στοιχείων των 
τελευταίων ετών EOM σχετικά με τα κέντρα προκριματικών στην Περιφέρεια και του αριθμού 
συμμετοχών στους τελικούς το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα ότι: 1. Οι προκριματικοί της κατηγορίας όπεν 
του πρωταθλήματος ομάδων 2015 να διεξαχθούν στην Αττική, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Ηράκλειο, Πάτρα 
(ΠΟΑΜ) ή Καλαμάτα, Λάρισα ή Βόλο και Κέρκυρα ή Ιωάννινα σύνολο 7 κέντρα προκριματικών. 2. Οι 
προκριματικοί όπεν θα αποτελούν ξεχωριστό αγώνα και δεν θα συμμετέχουν σε ενιαίο με άλλες 
κατηγορίες.  
Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι στην Αττική ο προκριματικός της όπεν θα διεξαχθεί στα εντευκτήρια του 
ΑΟΜ (διαιτητής Ν. Κηπουρός) ενώ οι Τελικοί ως εξής: όπεν ΑΟΜΒ (διαιτητής Δ. Μπάλλας), 1-11 
ΑΟΜΨ (διαιτητής θα οριστεί), 1-9 ΙΚΑΡΟΣ (διαιτητής Γ. Δοξαστάκης), 1-6 ΟΑΜΛΕ (διαιτητής Δ. 
Τζοτζολάκης). Ο Β΄ τελικός θα γίνει στον ΟΑΜΚΗ (διαιτητής θα οριστεί).  

Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως στους τελικούς συμμετέχουν σε κάθε κατηγορία 16 ομάδες εφόσον η 
Πανελλήνια συμμετοχή είναι μέχρι 48 ομάδες ή 20 ομάδες εφόσον η Πανελλήνια συμμετοχή είναι 
μεγαλύτερη από 48 ομάδες. 

Αίτημα ΟΑΜΚΗ για ημερίδα 4ης βαθμίδας 



Εγκρίθηκε ομόφωνα. 

Θέματα ΣΜΑΔ                                                                                                           Εισηγητής:  Τ. Κανναβός 
Επιστολές ΑΟΜΨ/ ομάδας Α. Παπαναστασίου 

Ο Αντιπρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι η ΣΜΑΔ θα εξετάσει τις διαφοροποιήσεις των αποδόσεων 
βαθμών νίκης και θα εισηγηθεί σε επόμενη συνεδρίαση ΔΣ. 

Θέματα Κανονισμών                 Εισηγητής: Π. Μαρσώνης
 Θέσπιση νέων Πρωταθλημάτων 

Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση ΔΣ  

 Προϋποθέσεις ένταξης σωματείου σαν τακτικό μέλος της ΕΟΜ     Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης 
Δεδομένου ότι το Καταστατικό της ΕΟΜ έχει ασάφεια στο σημείο αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα να 
ετοιμαστεί σχετική γραπτή εισήγηση και να τεθεί ενδεχομένως θέμα τροποποίησης του Καταστατικού 
στη Τακτική Γεν. Συνέλευση του Οκτωβρίου.   

Θέματα Εκπαίδευσης                                             Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης 
             Απολογισμός 1ης Ταυτόχρονης Μαθητικής Ημερίδας  
Το ΔΣ ενημερώθηκε από το τμήμα μαθημάτων για τη συμμετοχή των 116 ζευγών που συμμετείχαν 
πανελλήνια στην ταυτόχρονη ημερίδα καθώς και για τα σωματεία που συμμετείχαν. 

 Φύλλο Μαθήματος και Αξιολογήσεις μαθητών 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι οι αξιολογήσεις των μαθητών σχετικά με τη νέα μέθοδο είναι θετικότατες 
αλλά τα βιβλία χρειάζονται αρκετές διορθώσεις στις λεπτομέρειες. Από τους δασκάλους ζητήθηκε να 
συμπληρώνουν ειδικό φύλλο μαθήματος μετά από κάθε μάθημα, με τις παρατηρήσεις τους και τις 
επισημάνσεις τους, ώστε να συγκεντρωθούν τα σημεία όπου χρειάζεται να γίνουν οι αλλαγές. Λίγοι 
δάσκαλοι ανταποκρίθηκαν  ως τώρα. 

 Μαθήματα σε Πάντειο 
Μετά από αίτημα του υπευθύνου του αθλητικού τμήματος της Παντείου κ. Ρούσσου – ο οποίος 
προσπαθεί για τρίτη χρονιά τη δημιουργία τμήματος μπριτζ- το ΔΣ ενέκρινε την προμήθεια υλικού και 
τραπεζιών για τα μαθήματα, αλλά θα επιδοτήσει μόνο στην περίπτωση που συγκεντρωθούν 20 
μαθητές. Η δασκάλα που θα αναλάβει είναι η κ. Μήτση. 

 Μαθήματα σε Σύλλογο Τυφλών 
Η κα Μπαμπούλα ενημέρωσε το ΔΣ για το πιλοτικό πρόγραμμα μαθημάτων μπρίτζ που αναλαμβάνει 
εθελοντικά εκτός ωραρίου στον σύνδεσμο τυφλών Φάρος, μετά από αίτηση μελών του συλλόγου. 

 Σεμινάριο και εξετάσεις Δασκάλων Εισήγηση ΕΕ 
Το ΔΣ μετά την εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση της ΕΕ να 
συμπεριληφθούν στα μέλη της οι Γ. Μήτση και Δ. Παπασπύρου και αποφάσισε να πραγματοποιηθεί 
το σεμινάριο εκπαιδευτών σε δυο φάσεις – Ιούνιο κατά το μαθητικό πρωτάθλημα και Σεπτέμβριο ή 
Οκτώβριο τις κατάλληλες ημερομηνίες. Το ΔΣ όρισε ως επικεφαλής της διαδικασίας για τις εξετάσεις 
τον διαπιστευμένο καθηγητή και έναν από τους παλαιότερους εκπαιδευτές Β. Βιρβιδάκη  και σε 
ερχόμενη συνεδρίαση ΔΣ θα εξετάσει την πρότασή του σχετικά με τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής 
αλλά και όλης της διαδικασίας.  

 Μαθήματα σε παιδιά – σχολεία 
Το τμήμα μαθημάτων ενημέρωσε το ΔΣ ότι η Επιτροπή Εκπαίδευσης σκοπεύει να εντάξει στα 
επερχόμενα σεμινάρια εκπαιδευτών ειδική παρουσίαση σχετικά με το μίνι μπριτζ. Στη συνέχεια θα 
διερευνηθεί συνεργασία με τους δασκάλους μπριτζ αλλά και τους αθλητές οι οποίοι είναι 
εκπαιδευτικοί και επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο προκειμένου να διαδοθεί το μπριτζ 
στα σχολεία.  

 Διάθεση βιβλίων Ολλανδικής 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την ποσότητα των βιβλίων της Ολλανδικής μεθόδου που υπάρχουν στην 
αποθήκη της ΕΟΜ και τα οποία προς το παρόν δε θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες μαθημάτων.  

Θέματα Διάδοσης                                                           Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης 
  Δημιουργικό αφίσας μαθημάτων 



Το ΔΣ αποφάσισε να ζητήσει προσφορά για δημιουργικό της αφίσας και από την εταιρία που 
σχεδίασε τα νέα Αγωνιστικά Δελτία.  

             Νέο Σωματείο στην Καρδίτσα 
Υποβλήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη του Σωματείου «Σύγχρονο αγωνιστικό 
Τάβλι-Όμιλος Καρδίτσας» στη δύναμη της ΕΟΜ. Το ΔΣ προβληματίστηκε σχετικά με την ονομασία του 
Σωματείου, αναγνώρισε ομόφωνα το Σωματείο ως υπό ίδρυση και συνέστησε  την αλλαγή του 
ονόματος με τροποποίηση του Καταστατικού του.  

Νέο Σωματείο ΟΠΑΧ 
Το Σωματείο «Αθλητικός Όμιλος Πνευματικών Παιχνιδιών Χολαργού» προσκόμισε το νέο 
τροποποιημένο Καταστατικό του με τη νέα ονομασία  «Όμιλος Πνευματικών Αθλημάτων Χολαργού». 
Το Σωματείο εγκρίθηκε ως υπό ίδρυση. 

Αιτήματα Σωματείων                                            Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΚΟΜΚ – Φιλοξενία εκπροσώπου ΕΟΜ 

Εγκρίθηκε ομόφωνα να αποσταλεί με έξοδα αεροπορικού εισιτηρίου από την ΕΟΜ η υπάλληλος και 
μέλος της επιτροπής εκπαίδευσης κα Μπαμπούλα.   

Διάφορα Θέματα                                             Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
             Εξουσιοδότηση για επαύξηση ισχύος ηλεκρ. ρεύματος γραφείων 
Εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο υπάλληλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ιγνάτιος Σουβατζής του 
Γεωργίου, κάτοχος του δελτίου αστυν. ταυτότητας Χ667842 όπως εκπροσωπήσει την Ομοσπονδία 
στην ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) υποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά του 
ηλεκτρολόγου Νικολάου Α. Λούπη για επαύξηση της ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής 
στα γραφεία της ΕΟΜ, Φειδιππίδου 30 Αθήνα 115 27, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο. 

Εξουσιοδότηση για παραλαβή συστημένων από το ΕΛΤΑ 
Εξουσιοδοτούνται ομόφωνα οι υπάλληλοι της Ομοσπονδίας Αναστασία Μπαμπούλα, κάτοχος του 
δελτίου αστυν. ταυτότητας ΑΖ434159 και ο Ιγνάτιος Σουβατζής, κάτοχος του δελτίου αστυν. 
ταυτότητας Χ667842, όπως παραλαμβάνει συστημένες επιστολές και δέματα από τα Ελληνικά 
Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), κατάστημα Μεσογείων 15 Αθήνα, κάνοντας  οποιαδήποτε ενέργεια και 
υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που θα χρειαστεί για τον σκοπό αυτό. 

Δημοσίευμα στο Διαδίκτυο 
Ο Πρόεδρος αναφέρει στο ΔΣ μια περίπτωση κατά την οποία δόθηκε δημοσιότητα στο διαδίκτυο και 
μετέφερε την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου να μην ασχολείται με δημοσιεύματα στα social 
media, εκτός αν πρόκειται για καταφανή συκοφαντία. 

Ορίστηκε η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ για τις 4 Μαρτίου 2015. 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 
 
                                                                               Λίλα Βάθη 
 
                                                                         Ν. Καβαντούρης                     

 
 
 


