
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 02 

της 6ης Φεβρουαρίου 2013 
 
Την  Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 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  άπαντες,  ήτοι:  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 κ.κ. Λ. Καραγιαννόπουλος και Λ. Βάθη.  
Παρών και ο διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 
 
1.      Υπογραφή πρακτικών 19/ 05‐12‐2013 

Υπογράφτηκαν  τα  πρακτικά  της  υπ.  αριθ.  19,  συνεδρίασης  του  Δ.Σ.  της  05‐12‐
2012. 

2.      Θέματα Προέδρου  
Ο  πρόεδρος  της  ΕΟΜ  κ.  Α.  Αθανασιάδης  αναφέρει  ότι  το  πρωί  σήμερα  είχε 
συνάντηση  με  τους  κ.κ.  Α.  Ματζιάρη  και  Φ.  Καραμανλή  οι  οποίοι,  αφού  του 
δήλωσαν  ότι  θα  αναλάβουν  για  φέτος  την  οργάνωση  του  φεστιβάλ  “Ελληνικά 
νησιά”,  το  οποίο  θα  γίνει  στη  Ρόδο,  του  ζήτησαν  υλική  βοήθεια  (υπολογιστές, 
ντουπλικαδιέρες,  video  projectors,  θήκες  με  τράπουλες  κ.λπ.),  την  οποία  ο 
πρόεδρος ευχαρίστως απεδέχθη και τους υποσχέθηκε αμέριστη βοήθεια. 

3.      Πανελλήνια πρωταθλήματα 
α) Τόποι τέλεσης τελικών Πανελληνίου πρωταθλήματος ζευγών. 
Όσον  αφορά  την  κατηγορία  όπεν,  αναγιγνώσκεται  επιστολή  από  42  παίκτες  οι 
οποίοι  διαφωνούν  με  την  επιλογή  της  Θεσσαλονίκης  (ΟΑΜΘ)  ως  τόπου 
διεξαγωγής  του  τελικού  του  πανελληνίου  πρωταθλήματος  ζευγών  όπεν.  Ο 
Πρόεδρος  της  ΕΟΜ  κ.  Αθανασιάδης  αναγιγνώσκει  απαντητική  επιστολή  που 
έγραψε  ο  ίδιος.  Ανταλλάσσονται  απόψεις  μεταξύ  των  μελών  του  ΔΣ  και 
αποφασίζεται ομόφωνα να δημοσιευθεί  επιστολή  του Προέδρου της ΕΟΜ στην 
ιστοσελίδα της ΕΟΜ. 
Όσον  αφορά  τις  υπόλοιπες  κατηγορίες  αποφασίζεται  ομόφωνα  να  ανατεθούν  στα 
εξής Σωματεία: 
Κατηγορία 1‐11: Εγκαταστάσεις του ΑΟΤαταύλα (Π. Φάληρο) 
Κατηγορία 1‐9: Εγκαταστάσεις ΟΑΜ (Αμαρούσιο) 
Κατηγορία 1‐6: Εγκαταστάσεις ΟΠΑΦιλοθέης (Χαλάνδρι) 
Β΄ τελικός: Εγκαταστάσεις του ΑΟΜΨυχικού 

β) Διασυλλογικό Αττικής 
Παρουσιάζεται  από  τον  Αντιπρόεδρο  κ.  Π.  Κανναβό  πρόταση  για  τον  τρόπο 
διεξαγωγής  των  Διασυλλογικών  ομάδων  Αττικής.  Έλαβε  χώρα  κλήρωση  και 
ρυθμίστηκαν οι διάφορες λεπτομέρειες όπως και οι τόποι διεξαγωγής.  

γ) Επιστολή Δ. Μπάλλα 
Αναγιγνώσκεται επιστολή του κ. Δ. Μπάλλα με την οποία θίγεται μια σειρά από 
θέματα όπως είναι οι αμοιβές των διαιτητών, η ανάθεση των διαιτησιών, κ.λπ. Ο 
Ταμίας  της ΕΟΜ κ. Αν. Φράγκος ενημερώνει επί μακρόν  τα μέλη  του ΔΣ για  τα 
θέματα  αυτά  και  το  σχετικό  διάλογό  του  με  τον  κ.  Δ.  Μπάλλα.  Το  Δ.Σ. 



επιδοκιμάζει τις ενέργειες του κ. Φράγκου και τις βρίσκει απόλυτα συμβατές με 
την  ιδιότητα  του  Ταμία  της  ΕΟΜ  και  τον  εξουσιοδοτεί  να  απαντήσει  γραπτώς 
στον κ. Δ. Μπάλλα. 

4.      Αναγνώριση νέου Σωματείου 
Το  ΔΣ  της  ΕΟΜ  ομόφωνα  εντάσσει  στη  δύναμή  της  το  σωματείο    “Γαλαξίας 
Δράμας”  δεδομένου  ότι  υπέβαλε  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και  πληροί 
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.  

Το  ΔΣ  της  ΕΟΜ  ομόφωνα  εντάσσει  στη  δύναμή  του  το  Σωματείο  “Όμιλος 
Αγωνιστικού Μπριτζ – Λέσχη Επιστημόνων (ΟΑΜ‐ΛΕ)”.  

Η  έγκρισή  του  σωματείου  “Διόνυσος  ΟΠΑ”  αναβλήθηκε  για  την  επόμενη 
συνεδρίαση του ΔΣ, με σκοπό να γίνει επίσκεψη στα εντευκτήριά του.   

5.       Θέματα εκπαίδευσης 
Ο πρόεδρος της επιτροπής εκπαίδευσης κ. Λ. Καραγιαννόπουλος, ενημερώνει τα 
μέλη του ΔΣ για  την πρόοδο των εργασιών της επιτροπής εκπαίδευσης. Ο κ. Λ. 
Καραγιαννόπουλος  αναφέρει  στο  ΔΣ  ότι  η  κα  Α.  Πολίτου  ήταν  πρόσφατα  στις 
ΗΠΑ και παρακολούθησε τα σεμινάρια για διαιτητές και δασκάλους  και επίσης 
ενημερώθηκε από την κ. Α. Γκραντ που έχει συγγράψει την αρχική αμερικάνικη 
μέθοδο. Ο  κ. Λ. Καραγιαννόπουλος προτείνει την ανάθεση της μετάφρασης του 
βιβλίου  δασκάλου  της  αμερικανικής  μεθόδου  από  την  αγγλική  στην  ελληνική 
γλώσσα. Κατόπιν σχετικής συζήτησης αποφασίζεται ότι προέχει η μετάφραση ή η 
διασκευή/ συγγραφή των βιβλίων μαθητών.  

6.      Σεμινάρια Δασκάλων και Διαιτητών  
α) Ο ΟΑΜ Ρόδου, δεδομένου ότι έχει αρκετούς αθλητές οι οποίοι έχουν κάποια 
εμπειρία στη διαιτησία, ζητά με επιστολή του να μεταβεί εκπαιδευτής διαιτησίας 
στη Ρόδο για μερικές ημέρες προκειμένου να γίνει ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο 
διαιτησίας. Το Σωματείο της Ρόδου καλύπτει τα έξοδα διαμονής του εκπαιδευτή. 
Αποφασίστηκε  ομόφωνα  να  αποσταλεί  στη  Ρόδο  ο  Εθνικός  διαιτητής  και 
υπάλληλος  της  ΕΟΜ  κ.  Ι.  Μηλιτσόπουλος  για  περίοδο  τεσσάρων  ημερών  με 
κάλυψη των εξόδων αεροπορικού εισιτηρίου από την ΕΟΜ.  

β)  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔ  κ.  Π.  Κανναβός  ενημερώνει  τα  μέλη  του  ΔΣ  για  την 
δραστηριότητα  της  ΚΕΔ. Μεταξύ άλλων αναφέρει  ότι  η  ΚΕΔ  έκρινε σκόπιμο  να 
γίνουν  μεταφράσεις  από  δύο  αμερικάνικα  εγχειρίδια  διαιτησίας,  τα  οποία  θα 
διευκολύνουν  πάρα  πολύ  όλους  τους  διαιτητές  όλων  των  κατηγοριών.  Το  1ο 
βιβλίο διαιτησίας το τελειώνει (εντός μηνός) ο υπάλληλος της ΕΟΜ και μέλος της 
ΚΕΔ κ. Ι. Μηλιτσόπουλος   εργαζόμενος εντός του ωραρίου του, οπότε η ΕΟΜ δεν 
θα επιβαρυνθεί πρόσθετη αμοιβή. Το 2ο βιβλίο προτίθεται και προτείνει να το 
μεταφράσει  το  μέλος  της  ΚΕΔ  κ.  Α.    Ρακάς   με  αμοιβή  περίπου  300  ευρώ. Το 
ΔΣ αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή.  
Το  2ο  βιβλίο  θα  είναι  έτοιμο  σε  4‐ 5  μήνες  οπότε  τον  Σεπτέμβριο  θα 
προγραμματιστούν σεμινάρια και εξετάσεις διαιτητών. 

γ)  Παραπέμπεται  στην  επιτροπή  εκπαίδευσης  η  ανακήρυξή  της  κας  Αιμιλίας 
Γράψα σε δόκιμη δασκάλα κατόπιν σχετικής επιστολής της.  

 7.      Παναθηναϊκές Ημερίδες Μαθητών 



Δικαιώματα Συμμετοχής και πληρωμή πίτας στον ΟΑΜ. Ανταλλάσσονται απόψεις 
για  το  εάν  η  ΕΟΜ  πρέπει  να  πληρώνει  τις  πρωτοχρονιάτικες  πίτες  των 
Παναθηναϊκών  ημερίδων  μαθητών  την  στιγμή  που  δεν  εισπράττει  δικαιώματα. 
Αποφασίζεται  ομόφωνα  καταβληθούν  τα  έξοδα  της    πρωτοχρονιάτικης  πίτας 
2013 για τις Παναθηναϊκές ημερίδες μαθητών που έγιναν στα Σωματεία ΟΑΜ‐ΛΕ 
και ΟΠΑΦ στις 26/1/2013 ύψους περίπου 220 €. 

8.      Θέματα Κανονισμών  
Υποβάλλονται  εισηγήσεις  των  επιτροπών  Κανονισμών  και  Διαιτησίας  (ΚΕΔ)  οι 
οποίες  θα  συζητηθούν  στην  επόμενη  συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  για  να  υποβληθούν 
προς επικύρωση στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Μαρτίου 2013.  

9.       Θέματα Αγώνων 
α) Ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Ν. Δελημπαλταδάκης προτείνει ότι μαζί με την 
αίτηση  εκδόσεως  αγωνιστικού  Δελτίου  θα  πρέπει  να  υποβάλλονται  μία 
φωτογραφία και μία  φωτοτυπία ταυτότητας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον 
Κανονισμό  της ΕΟΜ,  εάν πρόκειται  για  νέους  κάτω  των 18  ετών,  θα πρέπει  να 
συνυποβάλλεται και έγκριση του κηδεμόνα.  

β)  Αναγιγνώσκεται  επιστολή  της  διαιτήτριας  κ.  Ι.  Πολυχρονάκου  η  οποία 
αναφέρει ότι ενδέχεται να έγινε παραβίαση των ηθικών κανόνων του αθλήματος. 
Επειδή δεν έχει στελεχωθεί ακόμα η Επιτροπή Δεοντολογίας, όπως προβλέπεται 
από τους κανονισμούς της ΕΟΜ (άρθρο 2.2.30), αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος της 
ΕΟΜ κ. Π. Κανναβός να στελεχώσει την επιτροπή και θα υποβάλλει τη σύνθεσή 
της στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.  

10. Οικονομικά Θέματα  
α)  Τράπουλες  από  Έλληνα  προμηθευτή.  Ο  Ταμίας  της  ΕΟΜ  κ.  Αν.  Φράγκος 
παρουσιάζει  προσφορά  και  δείγμα  από  τράπουλες  που  κατασκευάζονται  στην 
Ελλάδα.  Αποφασίζεται  να  γίνουν  ενέργειες  για  τη  μείωση  του  κόστους 
παραγωγής των.  

β) Βιβλία μαθητών. Παρουσιάζεται από τη γραμματεία της ΕΟΜ το υπόλοιπο της 
αποθήκης  σε  βιβλία  των  τριών  κύκλων  μαθητών.  Δεν  λαμβάνεται  καμία 
απόφαση εκτύπωσής τους στη συνεδρίαση αυτή.   

δ) Ο πρόεδρος της ΕΟΜ κ. Α. Αθανασιάδης αναφέρει ότι ο ΟΑΜ Θεσσαλονίκης 
ζητά 500 € για διαφήμιση σε ραδιοφωνικό σταθμό εμβέλειας της Θεσσαλονίκης. 
Η  διαφήμιση  θα  αποτελείται  από  3  σποτ  30  δευτερολέπτων  επί  ένα  μήνα. 
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως  το θέμα  ξανασυζητηθεί  την περίοδο έναρξης  της 
περιόδου μαθημάτων. 

ε)  Συνεργασία με ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη.  Το θέμα συζητήθηκε 
χωρίς να ληφθεί καμία απόφαση.  

στ) 2η Ντουμπλικαδιέρα ΕΟΜ. Το θέμα συζητήθηκε και αποφασίστηκε ομόφωνα 
να γίνει προσπάθεια επισκευής της παλαιάς χωρίς να αποσταλεί στο εξωτερικό.  

z) Τα λειτουργικά έξοδα μισθοδοσίας και εισφορών της Ομοσπονδίας μας μέχρι 
την 28η Φεβρουαρίου 2013 είναι τα εξής: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΟΣΟ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 



Εξουσιοδοτείται  ο  υπάλληλος  της  ΕΟΜ  κ.  Λουκάς  Ζώτος  όπως  καταθέσει  τις 
υποχρεώσεις  της  Ομοσπονδίας  προς  το  ΙΚΑ,  εισφορές  Ιανουαρίου  2013,  αρ. 
μητρώου εργοδότη 0630152905 και τη μισθοδοσία προσωπικού της Ομοσπονδίας 
Φεβρουαρίου 2013  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. 
Εξουσιοδοτείται επίσης ο υπάλληλος της ΕΟΜ κ. Λουκάς Ζώτος όπως παραλάβει 
από  την  Εθνική  Τράπεζα  Ελλάδος,  κατάστημα  Σταδίου,  τη  μηχανή  παραγωγής 
σειριακού  αριθμού  id  της  νέας  θέσης  εργασίας  ταμειακών  συναλλαγών  μέσω 
Διαδικτύου (Internet banking) της EOM υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο για 
την ενεργοποίηση του λογαριασμού αυτού.  

11. Αιτήματα Σωματείων:  
α)  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ  Το  Σωματείο  αναγνωρίζεται  από  την  ΕΟΜ  ως  «υπό 
ίδρυση»  καθώς  έχει  υποβάλλει  όλα  τα  σχετικά  και  απαιτούμενα  έγγραφα  στο 
Πρωτοδικείο.  

β)  ΑΟΜ  Χαλκίδας  Αίτημα  για  Εκδρομικό  τουρνουά  4ης  βαθμίδας  Καθαρής 
Δευτέρας. Αποφασίζεται ομόφωνα να μην εγκριθεί για τις ημερομηνίες αυτές.  

γ)  KOAM  Επιστολή  για  αγων.  Δελτία.  Υπήρξε  προφορική  ενημέρωση  του 
Σωματείου από το Γ.Γ της ΕΟΜ κ. Π. Μαρσώνη και διευθέτηση του θέματος.  

δ)  ΑΟΜΒ  Αίτημα  Φεστιβάλ.  Επίσης  υπήρξε  προφορική  ενημέρωση  του 
Σωματείου  από  το  Γ.Γ  της  ΕΟΜ  κ.  Π.  Μαρσώνη.  Ανανεώνεται  ομόφωνα 
παλαιότερη απόφαση σύμφωνα με  την οποία ο όρος Φεστιβάλ αναφέρεται σε 
διοργανώσεις  που  γίνονται  στην  περιοχή  του  Σωματείου  –  διοργανωτή  με  τη 
συνεργασία  της  Τοπικής  αυτοδιοίκησης  και  άλλες  προϋποθέσεις  (αιθουσών, 
συμμετοχής κλπ.). Οι διοργανώσεις εκτός του νομού του Σωματείου μπορούν να 
αναγνωριστούν σαν Φεστιβάλ μόνο αν είναι Διεθνείς.   

ε) Μελίσσια ΑΕ Περί μεταγραφών. Αποφασίζεται να μεταγραφούν ελεύθερα και 
χωρίς την καταβολή του παραβόλου μεταγραφής οι μαθητές της προηγούμενης 
εκπαιδευτικής  περιόδου    των  Μελισσίων  ΑΕ,  οι  οποίοι  είχαν  εγγραφεί 
προσωρινά  στο  σωματείο  ΟΑΜ  λόγω  του  ότι  εκκρεμούσε  η  ίδρυση  του 
σωματείου  των  Μελισσίων.  Το  ίδιο  θα  ισχύσει  και  για  τους  μαθητές  της 
προηγούμενης  εκπαιδευτικής  περιόδου  της  Λευκάδας  που  είχαν  εγγραφεί 
προσωρινά στον ΑΜΙ εφόσον αναγνωριστεί επίσημα το Σωματείο της Λευκάδας.  

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 
 

  Πρόεδρος                         Τα Μέλη          Ο Γεν. Γραμματέας 

 
        Αλέξανδρος Αθανασιάδης          Παναγιώτης Κανναβός    Παναγιώτης Μαρσώνης                                        

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013  4875,58 ΜΙΣΘΟΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012  3166,01 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 



                                                Αναστάσιος Φράγκος 

                                                 Νίκος Δελημπαλταδάκης 

                                                    Λάζαρος Καραγιαννόπουλος 

Λίλα Βάθη 


