
     
 

                ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2 

της 17ης Φεβρουαρίου 2014 
 
Τη  Δευτέρα  17  Φεβρουαρίου  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, ο Ειδικός Γραμματέας Ν. Δελημπαλταδάκης   και τα μέλη Λ. Βάθη 
και  Λ. Καραγιαννόπουλος.  
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 Θέματα Προέδρου 

Υπογραφή Πρακτικών  
Οι σύμβουλοι υπόγραψαν τα πρακτικά των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων υπ. αριθ. 13/2013 και 
01/2014. 

Εκλογές 2014 ‐ αθλητές Μπριτζ υποψήφιοι  
Τα μέλη του ΔΣ συμφώνησαν ομόφωνα να προβάλει μέσω ιστοσελίδας της τους εν ενεργεία αθλητές 
μας  και  τους  Α΄  βαθμού  συγγενείς  τους  που  θα  θέσουν  υποψηφιότητα  στις  προσεχείς  δημοτικές 
εκλογές. 

Γενική Συνέλευση Μαρτίου 2014 
Τα  μέλη  του  ΔΣ  συμφώνησαν  ομόφωνα  για  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  της  προσεχούς 
τακτικής Γενικής Συνέλευσης,  η οποία θα αποσταλεί εγκαίρως στα σωματεία. 

Πρόταση ασφαλιστικής εταιρίας 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ για την πρόταση του παλαιού αθλητή μας κ. Στέλιου Κοζή να αναλάβει 
το  ασφαλιστικό  πρακτορείο  που  εκπροσωπεί  τα  ταχυδρομικά  έξοδα  του  περιοδικού  μας  με  τη 
δημοσίευση  μιας  επιστολής  που  θα  ενημερώνει  τους  αθλητές  μας  για  προσφορές  ασφαλειών 
αυτοκινήτων. Η παραπάνω συνεργασία θα καταστήσει τον κ. Κοζή – και ως εκ τούτου το πρακτορείο ‐ 
χορηγό  της  ΕΟΜ  και  λεπτομέρειες  έδωσε  στο  ΔΣ  ο  ίδιος  ο  κ.  Κοζής.  Τα  μέλη  του  ΔΣ  αποφάσισαν 
αρχικά να δοθεί θετική απάντηση και τα λεπτομερή θέματα θα συζητηθούν με νομικούς συμβούλους 
και από τις δυο πλευρές. 

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                        Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Περιοδικό ΕΟΜ – επιλογή εταιρίας εκτύπωσης 
Το  ΔΣ  αποφάσισε  να  εκτυπώσει  αρχικά  τα  2  επόμενα  τεύχη  η  εταιρία  με  την  οικονομικότερη 
προσφορά, που είναι η Ε.Π. Μυλωνάς και Σια ΟΕ στην τιμή των 690 ευρώ το τεύχος για 3000 τεύχη, 
και  στη  συνέχεια,  μετά  και  τον  έλεγχο  της ποιότητας,    να πάρει  τελική απόφαση  και  να συνταχθεί 
συμφωνητικό για περαιτέρω συνεργασία.  

Επανεκτυπώσεις ΑΔ, νέος σχεδιασμός 
Το ΔΣ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μην επανεκδώσει τα ΑΔ που εκ λάθους αναγράφουν 2013 αντί 
2014 και να συνταχθεί ανακοίνωση που να ζητά συγγνώμη από τους αθλητές και βεβαιώνοντάς τους 
για την ισχύ του αγωνιστικού Δελτίου. 

Επανεκτυπώσεις βιβλίου Ε. Κάπλαν 
Λόγω  της  μεγάλης  ζήτησης  αποφασίστηκε  ομόφωνα  η  επανέκδοση  1000  βιβλίων  με  την  ίδια 
εκτυπωτική εταιρεία, Λύχνος ΕΠΕ, στην ίδια τιμή. Το βιβλίο θα διατίθεται από την ΕΟΜ δωρεάν.  

  Παραγγελίες αποθήκης 
Εγκρίθηκε η οικονομικότερη προσφορά για την αγορά θηκών από την Danmarks Bridgeforbund στην 
τιμή των 2994,45 ευρώ συν ΦΠΑ για 2731 θήκες. 



  Εκτυπώσεις φυλλάδια – αφίσες 
Το ΔΣ αποφάσισε να δει πρώτα την πρόταση της επιτροπής Διάδοσης, η οποία θα συνεδριάσει  την 
ερχόμενη εβδομάδα και να αποφασίσει τελικά στην επόμενη συνεδρίαση. 

  Πάροχος Ιντερνέτ – εισήγηση τμήματος Μηχανογράφησης 
Το ΔΣ συζήτησε την πρόταση του τμήματος μηχανογράφησης και αφού ζήτησε διευκρινίσεις από τον 
κ. Πουρναρά αποφάσισε να πάρει την τελική απόφαση τον Ιούνιο, πριν λήξει η σύμβασή μας με τον 
τωρινό μας πάροχο 

           Δικαιώματα συμμετοχής σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα 
To ΔΣ  θα επανέλθει στο θέμα σε επόμενο συμβούλιο. Ο κ. Μαρσώνης εισηγήθηκε σχετική πρόταση 
για τις εισπράξεις των Πανελληνίων πρωταθλημάτων και το ΔΣ θα δει λεπτομέρειες αν χρειαστεί σε 
επόμενη συνεδρίαση ΔΣ. 

Θέματα Αγώνων                                                 Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης           

 ΠΠ Ομάδων – σύστημα τελικών, τόποι τέλεσης, διαιτητές 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα ότι η διοργάνωση των αγώνων του 48ου Πανελ. πρωταθλήματος ομάδων 
που θα γίνουν στην Αττική θα ανατεθεί στα Σωματεία ως εξής: Προκριματικό στάδιο ΟΠΕΝ σε ΑΟΜΒ 
(Διαιτητές Δ. Μπάλλας – Γ. Μήτση) και τελικό σε ΑΟΜ (διαιτητής Μπάλλας). Προκριματικό στάδιο του 
1‐11 σε ΑΟΜΨ και ΑΟΜ και τελικό σε ΟΠΑΦ (διαιτητής Γ. Μεσθενέας). Προκριματικό στάδιο του 1‐9 
σε ΟΑΜΠΕΙ & ΟΑΜΛΕ και τελικό στον OΑΜΛΕ (διαιτητής Ν. Κηπουρός). Προκριματικό στάδιο 1‐6 σε 
ΙΚΑΡΟ ΚΑΙ ΟΑΜΚΗ και τελικό στον ΟΑΜΚΗ  (διατητής Σ. Βιλλιώτη). Ο ΑΟΜΨ θα διοργανώσει τον Β’ 
τελικό με διαιτητές τους Π. Πουρναρά και Ν. Γκούμα. 

Οι αγώνες στις στους τελικούς των κατηγοριών 1‐6, 1‐9  και 1‐11 θα γίνουν με το περσινό σύστημα 
ενώ ο τελικός του 1‐16 σύμφωνα με νέο σχέδιο που θα επεξεργαστεί η Επιτροπή Αγώνων.   

Το ΔΣ αποφάσισε επίσης ομόφωνα την αναμετάδοση από το Βridge Βase Οnline,   μέσω Διαδικτύου, 
του Υπερτελικού με ποσό αμοιβής των 50 ευρώ ανά και ημέρα το άτομο. Θα χρειαστούν 2 άτομα για 
την αναμετάδοση.  

Θέματα Κανονισμών                                                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Εντευκτήρια σωματείων  
Ο  ΓΓ  κ.  Μαρσώνης  επεσήμανε  στο  ΔΣ  τους  κινδύνους  που  εγκυμονεί  να  επιτρέπεται  σε  ορισμένα 
σωματεία της Αττικής να χρησιμοποιούν  εντευκτήρια σε καφέ ή ταβέρνες.  

Επίσης επισημάνθηκε ότι ο αλγόριθμος με τον οποίο προκύπτουν τα τριήμερα θα πρέπει να αλλάξει 
επί  της  ουσίας  καθώς  έχει  ισχύ με αυτούς  τους όρους από παλαιότερες  χρονιές  ενώ εν  τω μεταξύ 
έχουν αλλάξει πολλά στο ελληνικό μπριτζ. Αποφασίστηκε ομόφωνα να συνταχτεί και να υποβληθεί 
σχετική εισήγηση στην προσεχή τακτική Γεν. Συνέλευση. 

Εθνικές ομάδες ‐ Αγώνες Επιλογής Εθνικών Ομάδων                               Εισηγητής: Α. Αθανασιάδης 

Επιστολή ομάδας Αρσλάνογλου 
Ο  Πρόεδρος  αφού  υπενθύμισε  στο  ΔΣ  το  ιστορικό  για  τις  αποφάσεις  σχετικά  με  τις  αποστολές 
εθνικών  Ομάδων,  αρχής  γενομένης  από  την  Γενική  Συνέλευση  της  19/10/2013,  ενημέρωσε  για  το 
θέμα που προέκυψε σχετικά με την ενδεχόμενη αποστολή της εθνικής ομάδας Γυναικών. Τα μέλη του 
ΔΣ συζήτησαν εκτενώς το ηθικό δίλημμα που προκύπτει σχετικά με το αν η ύπαρξη χορηγού για την 
γυναικεία  ομάδα  δεσμεύει  το  ΔΣ  σχετικά  με  τις  αποφάσεις  που  θα  πάρει  για  τον  τρόπο  που  θα 
προκύψει  ή  θα  συμπληρωθεί  η  εθνική  ομάδα.  Μετά  και  από  σύσταση  του  Π.Σ.  της  ΕΟΜ  για  την 
διευκρίνιση  του όρου «χορηγός»,  το ΔΣ αποφάσισε  να συντάξει  και  να στείλει στα σωματεία ορθή 
επανάληψη της σχετικής ανακοίνωσης.  

 Θέματα ΚΕΔ                                                                 Εισηγητής: Τ. Κανναβός 

Σεμινάριο διαιτητών 
Η ΚΕΔ σε προσεχές συμβούλιο θα καταθέσει λεπτομέρειες για σεμινάριο που θα γίνει μέσα στο 2014. 

Θέματα Εκπαίδευσης                                                     Εισηγητής: Λ. Καραγιαννόπουλος 



Διοργάνωση Σεμιναρίων εκπαιδευτών 
Μετά  την  ενημέρωση,  το  ΔΣ  επιβεβαίωσε  την  ουσιαστική  και  αταλάντευτη  δέσμευση  του  στην 
στήριξη  των προσπαθειών  της Επιτροπής Εκπαίδευσης για  την εμπέδωση κλίματος συνεργασίας με 
σεβασμό  στο  έργο  όλων  των  εκπαιδευτών,  στα  πλαίσια  της  ισονομίας  και  της  ακαδημαϊκής 
ελευθερίας και  την παροχή  της απαραίτητης στήριξης με οικονομική και υλικοτεχνική βοήθεια, στα 
πλαίσια του εφικτού, για την αντιμετώπιση των χρόνιων ελλείψεων στον τομέα της εκπαίδευσης.  
Επίσης  ανταποκρινόμενο  στην  εισήγηση  της  Επιτροπής  Εκπαίδευσης  ζητά  την  εξάντληση  κάθε 
προσπάθειας  διεξαγωγής  του  σεμιναρίου  εκπαίδευσης  από  την  παγκόσμια  κλάσης  εκπαιδεύτρια 
εκπαιδευτών κα Audrey Grant καθώς και την ταχεία ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ενεργειών 
για  την  πλήρη  εξασφάλιση  των  πνευματικών  δικαιωμάτων  όλου  του  διαθεσίμου  υλικού  των 
μεταφράσεων  για  την  αξιοποίησή  του  στην  δημιουργία  των  απαραίτητων  μεθόδων  αρχαρίων  και 
προχωρημένων που απαιτούνται. 
Επίσης σε  επόμενη συνεδρίαση θα  εξεταστεί  η  δυνατότητα υποστήριξης  Ελλήνων συγγραφέων  για 
την έκδοση του έργου τους, με σκοπό να καθίσταται οικονομικότερη και μαζικότερη η προώθησή του, 
με δεδομένη την πολύ ορθή πρακτική της ανάληψης της έκδοσης επιτυχημένων συγγραμμάτων στα 
ελληνικά. 

Ταυτόχρονες μαθητικές Ημερίδες   
Το  ΔΣ  ενημερώθηκε  για  τα  αποτελέσματα  της  πρώτης  μαθητικής  ημερίδας  και  τη  συμμετοχή  που 
είχαν οι μαθητές ανά σωματείο. 

Θέματα Διάδοσης                                      Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης  

Απολογισμός Καμπάνιας Φεβρουαρίου 
Ο  κ.  Δελημπαλταδάκης  ενημέρωσε  το  ΔΣ    για  τα  αποτελέσματα  της  καμπάνιας  για  τα  νέα  γκρουπ 
Φεβρουαρίου.  Τα  οριστικά  αποτελέσματα  θα  φανούν  καλύτερα  μετά  την  έκδοση  δελτίων,  τον 
ερχόμενο μήνα. 

Ενημέρωση για νέα σωματεία ‐ Μαθήματα σε υπό ίδρυση Σωματεία          Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ:  Εγκρίνεται  το αίτημα  του  κ.  Γ.  Δημητρακόπουλου  για  τις μετακινήσεις  του στη Καρδίτσα 
μετά και την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών. 

ΝΑΥΠΛΙΟ:  Εγκρίνεται  το  ποσό  των  150  ευρώ  για  διαφήμιση  της  έναρξης  μαθημάτων  μπριτζ  στο 
Ναύπλιο, προσφορά του ραδιοφωνικού σταθμού Σφαίρα 94,1 της περιοχής.  

ΟΑΣΗ Εγκρίνεται να αναγνωριστεί σαν υπό ίδρυση το σωματείο.   

Αιτήματα Σωματείων                                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

ΠΟΑΜ – ΓΑΛΑΞΙΑΣ αίτημα για σεμινάρια από εκπρόσωπο της ΕΟΜ 
Το  ΔΣ  αποφάσισε    να    εγκρίνει  οδοιπορικά  για  την  μετακίνηση  και  την  απαραίτητη  άδεια  στην 
υπεύθυνη  του  τμήματος  μαθημάτων  υπάλληλο  της  ΕΟΜ  κα  Μπαμπούλα  προκειμένου  να 
πραγματοποιηθούν σεμινάρια μαθητών, δασκάλων και διαιτητών στα σωματεία της Δράμας και της 
Πάτρας, μετά από αίτησή τους 

ΧΟΜ – Διήμερο ομάδων 4ης βαθμίδος, άδεια για διαιτητή 
Το ΔΣ απέρριψε το αίτημα του σωματείου για παίζοντα διαιτητή σε 4ης βαθμίδας τουρνουά καθώς 
αντιβαίνει τους κανονισμούς της ΕΟΜ.                       

Διάφορα Θέματα                                                                     Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

ΑΟΜΧ – Αγωνιστικά δελτία Φοιτητών 
Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα του σωματείου για την έκδοση δωρεάν ΑΔ στους 
φοιτητές που θα εγγραφούν, μετά την πρωτοβουλία του ΑΟΜ Χαλκίδας να απευθυνθεί στο ΤΕΙ της 
Χαλκίδος. 

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο 
Το  τμήμα  μηχανογράφησης  ολοκλήρωσε  τις  πρώτες  απαιτούμενες  εργασίες  και  το  ΔΣ  ενέκρινε  την 
έναρξη  χρήσης  του  Ηλεκτρονικού  Πρωτοκόλλου  όταν  είναι  πλήρως  έτοιμο  με  την  επικόλληση  στο 
βιβλίο της απαραίτητης εκτύπωσης. 



   
Η  επόμενη  συνεδρίαση  Δ.Σ.  ορίζεται  για  τις  12  Μαρτίου  2014.  Επειδή  δεν  υπάρχει  άλλο  θέμα  λύεται  η 
Συνεδρίαση.  

                    Πρόεδρος                                   Αντιπρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας                                
 
           Αλέξανδρος Αθανασιάδης           Π. Κανναβός                       Π.  Μαρσώνης 
               
                                                                 
                        Τα μέλη 
   
                                                                        Α. Φράγκος 
 

Ν. Δελημπαλταδάκης 
 

Λάζαρος Καραγιαννόπουλος 
 

Λίλα Βάθη 


