
   
 

          
                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 4 
της 1ης Απριλίου 2015 

 
Την Τετάρτη 1η Απριλίου 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, O Ταμίας Αν. 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 προηγούμενης Συνεδρίασης  
Τα μέλη υπέγραψαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης υπ. αριθ. 3/ 4-3-2015. 

Θέματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – ενημέρωση, ενέργειες  
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τα θέματα που αναφέρθηκαν στην  Τακτική Γενική Συνέλευση της 
21 Μαρτίου 2015 και το γενικά θετικό κλίμα που υπήρξε.  

Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων 
Συζητήθηκε θέμα αλλαγής της κατηγορίας των βιβλίων που τηρεί η ΕΟΜ σε Γ’ κατηγορία από Β΄ 
κατηγορία που είναι τώρα. Εκφράστηκαν διάφορες απόψεις και το θέμα θα ξανασυζητηθεί σε 
επόμενη Συνεδρίαση αφού ληφθεί και η γνώμη ειδικών φοροτεχνικών. 

Πρόσκληση Προέδρου Βουλγαρικής Ομοσπονδίας  
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη για την πρόσκληση του Προέδρου της Βουλγαρικής Ομοσπονδίας σε 
μια αντιπροσωπευτική ομάδα της χώρας μας, αποτελούμενη από δυο ζεύγη, για συμμετοχή στο 8ο 
Βαλκανικό πρωτάθλημα που θα γίνει στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2015 στην  Stara Zagora, Βουλγαρία 
όπως και στο Διεθνές Φεστιβάλ που θα ακολουθήσει από 16 έως 18 Οκτωβρίου, με κάλυψη των 
εξόδων διαμονής. Τα μέλη του ΔΣ μετά από συζήτηση αποφάσισαν ομόφωνα να αποδεχθούν την 
πρόσκληση, με προτεραιότητα συμμετοχής στη νικήτρια ομάδα του υπερτελικού του Πανελλήνιου 
πρωταθλήματος Ομάδων 2015. Η ΕΟΜ   θα επιχορηγήσει 300 ευρώ για τα δικαιώματα συμμετοχής 
και άλλα 300 ευρώ για μετακινήσεις της ομάδας.  

Αποστολή Εθνικής Νέων σε Τρόμσο 
Το ΔΣ επανερχόμενο στο θέμα από την προηγούμενη συνεδρίαση αποφάσισε να εκδώσει ανακοίνωση 
για εκδήλωση ενδιαφέροντος 6μελών ομάδων για συμμετοχή σε αγώνες επιλογής της Εθνικής 
ομάδας Νέων που θα σταλεί στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες 2015. Δεδομένου ότι η προπονήτρια κα 
Χ. Συρακοπούλου δήλωσε ότι δεν δύναται να συνοδεύσει την ομάδα στους αγώνες, αποφασίζεται 
ομόφωνα όπως προταθεί για αρχηγός της ομάδας και της αποστολής των Νέων στο Τρόμσο της 
Νορβηγίας ο κ. Στ. Μπομπολάκης.  

Προπονήσεις Νέων           
Ο πρόεδρος της επιτροπής νέων κ. Α. Φράγκος ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με τις προπονήσεις της 
Προεθνικής Νέων από την κα Χ. Συρακοπούλου.                   

Θέματα Αγώνων                                                  Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης  
Π.Π. Seniors και Υπερτελικός Π.Π. Ομάδων 
Εγκρίθηκε ομόφωνα πρόταση της Επιτροπής Αγώνων για διεξαγωγή του Παν. Πρωταθλήματος Seniors 
2015 κατά ζεύγη.  



Εγκρίνονται ομόφωνα οι αποφάσεις της Επιτροπής Αγώνων σχετικά με τη διεξαγωγή του Υπερτελικού 
του Π.Π. Ομάδων 2015. Το ΔΣ ανέθεσε ομόφωνα στον κ. Φράγκο να οργανώσει την ομάδα για την 
αναμετάδοση του αγώνα μέσω Διαδικτύου από το «Bridge Base Online» με αμοιβή συνολικού 
καθαρού ποσού 240 ευρώ στα άτομα που θα κάνουν την αναμετάδοση και 60 ευρώ στον οργανωτή. 
Σχετικά με το αίτημα του ΚΟΑΜ για οδοιπορικά το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα 50 ευρώ ανά άτομο, ήτοι το 
ποσό των 250 ευρώ για την ομάδα της Κέρκυρας που θα μετάσχει στον υπερτελικό Π.Π. Ομάδων, 
εφόσον προσκομίσει τα απαραίτητα παραστατικά. Επίσης ανά 50 ευρώ στον καθένα από τους 
αθλητές από τη Θεσσαλονίκη, Π. Αγγελόπουλο, Σ. Ζώζη και Ι. Παπαγιάννη,  για τον ίδιο αγώνα.  

Διεθνές Φεστιβάλ «Ελληνικά Νησιά» 2015  
Παρών στη συνεδρίαση για το συγκεκριμένο θέμα ήταν ο κ. Φ. Καραμανλής ο οποίος ανέλυσε στο ΔΣ 
τα επιχειρήματα που αναγράφονται στην σχετική επιστολή του με αίτημα η ΕΟΜ να υποστηρίξει τη 
φετινή διοργάνωση, που πρόκειται γίνει στην Αθήνα, κατά την εβδομάδα 04/09/2015-10/09/2015, 
κατά πάσα πιθανότητα στις αίθουσες του Ζαππείου μεγάρου.  Από τα μέλη του Δ.Σ. τέθηκε θέμα 
αποζημίωσης των Σωματείων της Αττικής που έχουν διοργανώσεις τις ημέρες αυτές, όπως και του 
Σωματείου ΟΑΜ Λάρισας που διοργανώνει το Περιφερειακό πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδας από 11 
έως 13 Σεπτεμβρίου. Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει άτυπη σύσκεψη εκπροσώπων των 
Σωματείων της Αττικής στα γραφεία της ΕΟΜ το Σάββατο 25 Απριλίου, ώστε να παρθεί η καλύτερη 
δυνατή απόφαση. 

Παν. πρωτάθλημα Swiss Ζευγών – τόποι τέλεσης 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως διεξαχθεί στα εντευκτήρια των εξής Σωματείων, ανά ενότητα 
κατηγοριών: 1-6  ΑΟΜ, 1-9 ΟΑΜΛΕ, 1-11    ΟΑΑ, 1-16 ΟΑΜΚΗ.  

Παν. πρωτάθλημα Μικτών Ζευγών– τόποι τέλεσης  
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως διεξαχθεί στα εντευκτήρια των εξής Σωματείων, ανά ενότητα 
κατηγοριών: 1-6   ΙΚΑΡΟΣ, 1-9  ΟΠΑΦ, 1-11 ΑΟΜΒ, 1-16 ΟΑΜΚΗ.  

Θέματα Κανονισμών                                                       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Μετάθεση περιόδου Μεταγραφών  
Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ ότι το σχέδιο του νέου αθλητικού νόμου προβλέπει ορισμό ελεύθερων 
ημερομηνιών για τις μεταγραφές αθλητών οπότε η συζήτηση επί του θέματος αναβλήθηκε. 

Θέματα ΚΕΔ                                                                                                                    Εισηγητής: Π. Κανναβός  
Εξετάσεις Διαιτητών 2015  
Μετά ομόφωνη απόφαση της ΓΣ της 21/3/2015 το άρθρο θα τροποποιηθεί ώστε να είναι δυνατή η 
συμμετοχή στις εξετάσεις χωρίς να απαιτείται η παρέλευση 2 ετών και θα κατατεθεί στην Γ.Γ.Α. προς 
επικύρωση. 

Επιστολή ομάδας Δ. Πρωτοπαπά και σχετικής αναφοράς Γ. Μεσθενέα 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι το θέμα έχει παραπεμφθεί και εξετάζεται από την ΚΕΔ.  

Θέματα Εκπαίδευσης                         Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης  
Σεμινάριο Εκπαιδευτών: Πρόταση Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων  
Το ΔΣ ενέκρινε καταρχήν την πρόταση της επιτροπής και θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από τη 
Γραμματεία.  

Αιτήματα Σωματείων                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Φίλανδρος Λευκάδας 
Εγκρίθηκε ομόφωνα διεξαγωγή 3ημέρου αγώνα 4ης βαθμίδας στις ημερομηνίες 15 έως 17 Μαΐου 
2015.  Εγκρίθηκε ομόφωνα ενίσχυση του Σωματείου με αγορά υλικού - με παραστατικά, έως του 
ποσού των 200 ευρώ. Εγκρίθηκε ομόφωνα το αίτημα για εκπαιδευτή για τον οποίο η ΕΟΜ θα 
καλύψει μόνο τα έξοδα μετακίνησής του. 

ΟΠΑΧ Αίτημα αναγνώρισης 
Το ΔΣ εξέτασε τις εγγραφές νέων δελτίων του υπό ίδρυση Σωματείου ΟΠΑ Χολαργού και ενέκρινε 
ομόφωνα την αναγνώρισή του σαν τακτικό μέλος της ΕΟΜ. 



ΟΑΑ Αίτημα υλικού 
Το ΔΣ ενέκρινε το ποσό των 200 ευρώ για επισκευή του Η/Υ του Σωματείου.  

ΟΠΑΦ Αίτημα υλικού 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα του Σωματείου για επιστροφή του υλικού που είχε παραχωρήσει 
στην ΕΟΜ όπως και να διαθέσει συμπληρωματικό υλικό που θα απαιτηθεί για τις καλοκαιρινές 
υπαίθριες αγωνιστικές διοργανώσεις του.  

Διάφορα Θέματα                                                                         Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Έκτακτο τριήμερο 4ης βαθμίδας Πάσχα  
Αποφασίστηκε ομόφωνα να διεξαχθεί έκτακτος τριήμερος αγώνας 4ης βαθμίδας τις ημέρες του Πάσχα 
με διοργανωτή τον ΟΑΜ-ΛΕ.  

Ορίστηκε η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ για την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015. Επειδή δεν υπάρχει άλλο 
θέμα λύνεται η Συνεδρίαση.   
  
                 Πρόεδρος                                  Αντιπρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας                                                                             
 
           Α. Αθανασιάδης                                    Π. Κανναβός                     Π. Μαρσώνης 
        
                                                                 
                      Τα μέλη 
                                                                                   
                                                                                  Α. Φράγκος 
  

Ν. Δελημπαλταδάκης 
 
                                                                                    Λ. Βάθη 
 
                                                                             Ν. Καβαντούρης 
 
                      

 
 
 


