
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 05 

της 10ης Απριλίου 2013 
 
Την  Τετάρτη 10  Απριλίου 2013  και ώρα 15:30,  κατόπιν προσκλήσεως  του Προέδρου  κ. 
Αλέξανδρου Αθανασιάδη, συνήλθε το ΔΣ της ΕΟΜ, στα γραφεία της ΕΟΜ, Φειδιππίδου 
30, Αθήνα. 
Παρόντες:  ο  Πρόεδρος  της  ΕΟΜ  Αλ.  Αθανασιάδης,  ο  Γ.  Γραμματέας  Π.  Μαρσώνης,  ο 
Ταμίας  Α.  Φράγκος,  ο  Ειδικός  Γραμματέας  Ν.  Δελημπαλταδάκης  και  τα  μέλη  κ.κ.  Λ. 
Καραγιαννόπουλος και Λ. Βάθη. Απών: ο Αντιπρόεδρος Π. Κανναβός 
Παρόντες ήταν επίσης η Πρόεδρος του ΟΠΑΦ Άννυ Καραμανλή ως μέλος της επιτροπής 
εκπαίδευσης, ο Πρόεδρος της Νίκης Πατρών Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, προκειμένου 
να συζητηθεί η υπόθεση του Περιφερειακού της Πάτρας, ο Πρόεδρος του ΑΟΜ Σταύρος 
Μπομπολάκης και ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λουκάς Ζώτος. 
Λόγω της παρουσίας των προέδρων των Σωματείων, για θέματα που τους ενδιαφέρουν 
άμεσα, η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αλλάζει.  
 

1. Υπογραφή πρακτικών 
Υπογράφεται το πρακτικό Δ.Σ. υπ’ αριθ. 3 της 6/3/2013.  

2. Θέματα Αγώνων            
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδος 
Ο πρόεδρος της επιτροπής αγώνων και μέλος του Δ.Σ. κ. Δελημπαλταδάκης δηλώνει ότι 
έχει  παρατηρήσει  μια  δυσαρμονία  σχετικά  με  το  Περιφερειακό  της  Πάτρας.  Με  την 
επιστολή που συνέταξε το μέλος του Δ.Σ.  κ. Καραγιαννόπουλος περνά το μήνυμα ότι τα 
δυο σωματεία θα πρέπει να συνεργαστούν. Τελικά λοιπόν το ΔΣ αποφάσισε να γίνει μια 
συνδιοργάνωση  με  υπεύθυνο  εσάς  (απευθύνεται  στον  κ.  Θεοδωρόπουλο),  καθώς 
εκτιμήθηκε η όρεξή σας αλλά και το ότι θεωρούσατε την χρήση των εντευκτηρίων σας ως 
προϋπόθεση και ως πυλώνα μιας πολύ καλής διοργάνωσης. 
Θα  ήθελα  να  μας  πείτε  αν  μετά  την  ανακοίνωση  της  απόφασής  μας  πήρατε  σωστή 
ενημέρωση από μας και ποιά βήματα γίνανε έκτοτε, εάν γνωρίζετε να μας πείτε και για 
τον άλλον όμιλο. Για ποιό λόγο δηλαδή δεν αναφέρεται στην ανακοίνωσή σας καθόλου 
το  άλλο  σωματείο;  Λογικά  ο  πρόεδρος  του ΠΟΑΜ θα μπορούσε  να  βρει  χρόνο  για  να 
είναι μαζί σας σε όποιες ενέργειες. Πείτε μας τι συνέβη καθώς μπορεί να είναι κάτι που 
δεν γνωρίζουμε. 
Ο  κ.  Θεοδωρόπουλος  παίρνοντας  τον  λόγο  ξεκαθάρισε  ότι  δε  τίθεται  ζήτημα  σχέσεων 
ανάμεσα στα δυο σωματεία και πως δεν υπάρχει καμιά αντιπαράθεση μεταξύ τους. Το 
ζήτημα αφορά τις ενέργειες που έγιναν από τον Οκτώβριο του 2012. 
Η  πρώτη  επιστολή  που  στείλαμε  τον  Οκτώβριο  αφορούσε  το  αίτημά  μας  για  την 
διοργάνωση. Ακολούθησε δεύτερη στις αρχές Νοεμβρίου όπου αφού είχαμε συζητήσει 
με  τον  πρόεδρο  του  ΠΟΑΜ  κρίναμε  δύσκολη  τη  συνδιοργάνωση  λόγω  διαφορετικής 
φιλοσοφίας  και  κάναμε μια δυναμική πρόταση που θα ωφελούσε  τον ΠΟΑΜ αλλά θα 
άφηνε και περισσότερη ελευθερία σε μας να κινηθούμε οργανωτικά. Σήμερα εμείς μετά 
και  τη δεύτερη επιστολή μας θεωρήσαμε ότι πράγματι θα αναλάβουμε τη διοργάνωση 
και  έχουμε σχεδόν  τελειώσει όλες  τις διαδικασίες μη  γνωρίζοντας –  και δεν  επιρρίπτω 
ευθύνες στο ΔΣ γι αυτό – για συνδιοργάνωση. 



Η  επιστολή  που  λάβαμε  από  σας  ήταν  άψογα  γραμμένη  εκτός  από  μια  παράγραφο 
(διαβάστηκε) που μας ενόχλησε μόνο που αναφέρετε ότι τα σωματεία δείχνουν ότι δεν 
μπορούν να στηρίξουν το θεσμό. 
Επενέβη  ο  κ.  Καραγιαννόπουλος  λέγοντας  ότι  αναφερόταν  και  στα  δυο  σωματεία  και 
κυρίως στο γεγονός ότι  το ένα έλεγε για το άλλο ότι δεν μπορεί να φέρει εις πέρας τη 
διοργάνωση. 
Ο  κ.  Θεοδωρόπουλος  διαμαρτύρεται  ότι  ουδέποτε  η  ΝΙΚΗ  είπε  κάτι    τέτοιο  για  τον 
ΠΟΑΜ. 
Στο σήμερα λοιπόν και επειδή είναι όλα έτοιμα, ο κ Θεοδωρόπουλος επισημαίνει ότι θα 
προτιμούσε να κάνει δική του αφίσα ο ΠΟΑΜ που να υποστηρίζει την διοργάνωση από 
το να γραφτεί στην αφίσα ως συνδιοργανωτής. Του δίνει βέβαια δίκιο αφού είδε ότι η 
απόφαση της ΕΟΜ είναι η συνδιοργάνωση. 
Ο  κ.  Δελημπαλταδάκης  σημειώνει  ότι  ενώ  αρχικά  η  διαφορετική  αντίληψη  των 
σωματείων  αφορούσε  και  τον  τόπο  της  διοργάνωσης  (ο  ΠΟΑΜ  έλεγε  να  γίνει  σε 
ξενοδοχείο) τελικά και η ΝΙΚΗ στο ίδιο μάλιστα ξενοδοχείο θα διοργανώσει, όποτε που 
είναι η παλαιομοδίτικη αντίληψη; 
Ο  Θεοδωρόπουλος  αναφέρει  ότι  ο  τόπος  άλλαξε  καθώς  τα  εντευκτήριά  μας  δε  θα 
χωρούσαν μια τέτοια διοργάνωση. Και το σημαντικό είναι να ξέραμε από τον Ιανουάριο 
ότι π.χ. θα την κάνει ο ΠΟΑΜ τη διοργάνωση ώστε εμείς να αποχωρούσαμε 
Η επέμβαση του κ. Καραγιανόπουλου επισημαίνει ότι ένα Περιφερειακό Πρωτάθλημα θα 
πρέπει κατ αρχάς να δημιουργεί ντόρο στην πόλη την οποία συμβαίνει. Δεν ανατίθεται 
σε σωματείο αλλά σε πόλη.  
Εδώ επενέβη ο κ. Μπομπολάκης λέγοντας ότι συμφωνεί με τον κ. Καραγιαννόπουλο ότι 
το  Περιφερειακό  είναι  υπόθεση  όλων  ακόμη  και  των  παικτών  που  θα  πρέπει  να 
βοηθήσουν  καλώντας  κόσμο,  παίζοντας  πιθανόν  με  άλλον  συμπαίκτη  και  ότι  κάποιες 
πληροφορίες  που  δείχνουν  ότι  οι  παίκτες  σαμποτάρουν  την  διοργάνωση  επειδή  δεν 
γίνεται από το δικό τους σωματείο κάνουν πολύ κακό σε όλο τον χώρο του μπριτζ. 
Στη συνέχεια ο κ. Μαρσώνης δίνει ένα ιστορικό της εικόνας που παρουσιάζει ο ΠΟΑΜ το 
τελευταίο  διάστημα  λέγοντας  ότι  η  τωρινή  διοίκηση  είναι  πολύ  αλλαγμένη,  υπεύθυνη 
και συνεπής και ότι τελικά το περιφερειακό θα γίνει στο ξενοδοχείο κάτι που ο ΠΟΑΜ το 
είχε ως προαπαιτούμενο. Δεδομένης της  ιστορίας αυτής λοιπόν θα πρέπει να αλλαχτεί 
τουλάχιστον η αφίσα που θα αναρτηθεί στο site της ΕΟΜ και με κάποιο τρόπο θα πρέπει 
να φαίνεται το όνομα του ΠΟΑΜ (Υποστήριξη, συνεργασία, συμμετοχή) 
Η κ. Καραμανλή σημειώνει ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι τα σωματεία θα πρέπει 
να συνεργάζονται ώστε να διοργανώνονται μεγάλοι αγώνες. 
Προκειμένου να οριστικοποιηθεί κάτι και δεδομένου ότι από προηγούμενη απόφαση του 
ΔΣ  τα  χρήματα  που  θα  δώσουν  οι  αθλητές  του  ΠΟΑΜ  θα  παρακρατηθούν  μέχρι  την 
εξόφληση των χρεών του, θα ισχύσει η πρόταση του κ Θεοδωρόπουλου οι αθλητές του 
ΠΟΑΜ να πληρώσουν στο περιφερειακό και τα χρήματα αυτά να αποδοθούν στην ΕΟΜ 
ώστε να τα δώσει εκείνη στον ΠΟΑΜ. 
Ο  κ.  Μπομπολάκης  συμπλήρωσε  ότι  δείχνοντας  καλή  θέληση  και  βοηθώντας  το 
τουρνουά θα μπορούσε  να δωσει  στον ΠΟΑΜ ακόμα  και  τα  χρήματα  των συμπαικτών 
από άλλη πόλη των αθλητών του ΠΟΑΜ 
Δεδομένου  ότι  προφανώς  ο  κ.  Θεοδωρόπουλος  δεν  είχε  ενημερωθεί  για  την 
προηγούμενη  απόφαση  του  Δ.Σ.  και  επειδή  έχει  σχεδόν  τελειωμένες  τις  εργασίες 
συμφωνίας  με  το  ξενοδοχείο  και  παρότι  η  αφίσα  έπρεπε    να  έχει  προεγκριθεί,  το 



συμβούλιο  αποφασίζει  ομόφωνα  ότι  θα  πρέπει  να  συμπληρωθεί  σε  αυτήν  “με  τη 
συμμετοχή του ΠΟΑΜ υπό την αιγίδα της ΕΟΜ”. 
Σε αυτό το σημείο αποχωρεί ο κ. Θεοδωρόπουλος αφού προσκαλεί με δωρεάν διαμονή 
τα μέλη του ΔΣ να παραβρεθούν στο Περιφερειακό ενώ όλοι δηλώνουν ότι δεν πρόκειται 
να δεχθούν την δωρεάν διαμονή. 
Φεστιβάλ Ελληνικά Νησιά 
Δεδομένων  των  αλλαγών  που  θα  γίνουν  στο  ημερολόγιο  λόγω  των  ημερομηνιών  του 
Φεστιβάλ  «Ελληνικά  νησιά»  που  κοινοποιήθηκαν  με  μεγάλη  καθυστέρηση  ο  κ. 
Δελημπαλταδάκης επισημαίνει ότι θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον Βόλο ώστε να 
αλλαχτούν και οι ημερομηνίες του Περιφερειακού Κεντρικής Ελλάδος ώστε να μην είναι 
μια βδομάδα μετά. Το Δ.Σ. του έδωσε ομόφωνα την εξουσιοδότηση να το αναλάβει και 
να επικοινωνήσει με τον ΑΟΜΜ μετατρέποντας ανάλογα το αγωνιστικό πρόγραμμα. 
Διεθνείς διοργανώσεις Νέων – Συμμετοχή Ελληνικής Ομάδας 
Αποφασίζεται  ομόφωνα  να  μην  αποσταλεί  ομάδα  στο  Ευρωπαϊκό  πρωτάθλημα  Νέων 
2013, εκτός εάν βρεθούν χορηγοί που θα καλύψουν ένα μεγάλο μέρος του κόστους αλλά 
να αποσταλούν 2 ομάδες στο τουρνουά Νέων που θα γίνει στο Παρίσι, με διοργανώτρια 
την  Γαλλική Ομοσπονδία Μπριτζ, από 1  έως 5 Νοεμβρίου 2013.  Για  το  τουρνουά αυτό 
έχει αποσταλεί σχετική πρόσκληση προς την ΕΟΜ.  
Επιστολή Γ. Παπαπέτρου 
Αποφασίζεται  ομόφωνα  να  προωθηθεί  η  επιστολή  στην  επιτροπή  αγώνων  για  σχετική 
εισήγηση. 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων 
Συζητήθηκαν  μαζί  με  τον  κ.  Μπομπολάκη  ορισμένες  λεπτομέρειες  σχετικά  με  το 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων που έχει ανατεθεί στον ΑΟΜ. 
Τόποι διεξαγωγής Παν. Πρωταθλημάτων Swiss και Μικτών ζευγών  
Αποφασίζονται ομόφωνα οι τόποι διεξαγωγής των   Παν. Πρωταθλημάτων Swiss  ζευγών 
και Μικτών ζευγών οι οποίοι θα αναγραφούν στις προκηρύξεις των αγώνων αυτών. Ως 
διαιτητές ορίζονται για το Π.Π. Swiss οι Τζοτζολάκης Δ. (1‐16), Μπάλλας Δ. (1‐11), Τόγιας 
Δ.  (1‐9)  και Μπαμπούλα Α.  (1‐6)  και  για  το Π.Π. Μικτών  ζευγών οι Μπάλλας Δ.  (1‐16), 
Κηπουρός Ν. (1‐10) και Τζοτζολάκης Δ. (1‐7).  

3. Θέματα  εκπαίδευσης 
Η κ. Καραμανλή παίρνοντας το λόγο σαν μέλος της επιτροπής εκπαίδευσης ενημερώνει 
το ΔΣ ότι 4μελής επιτροπή επεξεργάστηκε το θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης (Καραμανλή, 
Δημητρακόπουλος, Πολίτου, Βιλλιώτη). 
«Πιστεύουμε ότι πρέπει να εγκριθεί και να τηρείται ώστε να μπορεί να οργανωθεί και να 
γίνονται  σεμινάρια  δασκάλων  ανά  έτος  τουλάχιστον  καθώς  οι  δάσκαλοι  χρειάζονται 
ενημέρωση  αλλά  και  να  τηρείται  η  διαδικασία  ώστε  να  διοργανώνουμε  και  κάποιες 
εξετάσεις που έχουν αν γίνουν πάρα πολύ καιρό. 
Το σεμινάριο θα πρέπει να διοργανώνεται από την ΕΟΜ και αν  μπορούμε να το κάνουμε 
απ  το  ιντερνέτ  καλό  θα  ήταν  και  για  τους  διαιτητές  –  δεν  είναι  δυνατόν  πχ  φετινός 
μαθητής να θέλει να γίνει διαιτητής τον επόμενο χρόνο. 
Θα  πρέπει  κατά  τη  γνώμη  μου  να  το  δείτε  πολύ  σοβαρά  αν  υπάρχουν  διαφωνίες  στο 
κείμενο,  πχ  όπως  του  κ.  Μηλιτσόπουλου  που  είχε  εντελώς  διαφορετικό  πνεύμα  και 
θεωρούσε υποχρεωτική την ύπαρξη ποινολογίου. Δεσμεύομαι να το φέρω στο επόμενο 
συμβούλιο  με  τη  μορφή  κανονισμού  και  παρακαλώ  να  το  βάλετε  στην  ημερήσια 
διάταξη». 



Για το θέμα αυτό ο κ. Ζώτος αναφέρει ότι πήρε απόφαση το Δ.Σ. να εκδοθεί το θεσμικό 
πλαίσιο  εκπαίδευσης σαν  εγκύκλιος αλλά  χρειάζεται  μελέτη  και  χρόνος  για  το ακριβές 
κείμενο για το οποίο υπάρχουν αντιρρήσεις.  
Τελειώνοντας  η  κ.  Καραμανλή  ρωτά πώς  σκοπεύει  το  συμβούλιο  να  διακινήσει  το  νέο 
βιβλίο  που  θα  προκύψει  από  το  μεταφραστικό  έργο  όλων  των  εθελοντών.  Επίσης 
αναφέρει ότι θα πρέπει να συντμηθεί το κείμενο ώστε τα βιβλία να είναι ευανάγνωστα 
και ευχάριστα.  
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να διοργανωθεί εφέτος σεμινάριο δασκάλων και αναθέτει 
στην  επιτροπή  εκπαίδευσης  να  φέρει  αναλυτική  εισήγηση  για  τη  διοργάνωσή  του.  Το 
θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης θα εγκριθεί σε επόμενο συμβούλιο. 

4. Θέματα Προέδρου 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι προ διημέρου ανακοινώθηκαν οι επιχορηγήσεις της 
ΓΓΑ προς τις Ομοσπονδίες. Η ΕΟΜ προβλέπεται να επιχορηγηθεί με το 85% της περσινής 
επιχορήγησης,  δηλαδή  25500  ευρώ.  Κατόπιν  αυτού  θα  πρέπει  να  ακολουθηθεί  μια 
συνετή  οικονομική  διαχείριση,  σύμφωνα  και  με  τις  οδηγίες  της  πρόσφατης  Γενικής 
Συνέλευσης, ώστε η χρονιά να κλείσει χωρίς παθητικό. 
Σχετικά με παράπονα που έγιναν για μη διακίνηση αλληλογραφίας Σωματείου μέσω της 
ΕΟΜ  ο  Πρόεδρος  διευκρινίζει  ότι  το  μηχανογραφικό  σύστημα  της  ΕΟΜ  επιτρέπει   την 
ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των Σωματείων και, συνεπώς, η ΕΟΜ δεν μπορεί να γίνεται 
διαβιβαστής επιστολών, γεγονός που μπορεί να δημιουργεί παρερμηνείες σχετικά με τον 
αποστολέα και την αποδοχή του περιεχομένου  των επιστολών εκ μέρους της ΕΟΜ. 
Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  αναφέρεται  σε  θέματα  προβολής  της  ΕΟΜ  και 
Προγραμματισμού  των  εργασιών μετά  τις  οδηγίες  της  πρόσφατης  Γενικής  Συνέλευσης.  
Για το περιοδικό "το Μπριτζ"  το θέμα θα ξανασυζητηθεί στο επόμενο συμβούλιο.  

5. Νέα Σωματεία  
Εγκρίνονται ομόφωνα σαν υπό ίδρυση Σωματεία στη δύναμη της ΕΟΜ τα Σωματεία ΕΔΡΑ 
Βριλησσίων και ΛΑΤΩ Αγίου Νικολάου Κρήτης. 

6. Διάφορα θέματα  
Έγκριση εισήγησης επιτροπής Μεταγραφών 
Το  ΔΣ  εγκρίνει  την  ομόφωνα  την  εισήγηση  της  επιτροπής  για  τις  μεταγραφές  των 
αθλητών 2013.  

7. Οικονομικά θέματα 
Ο κ. Μπομπολάκης  ενημερώνεται  σχετικά μετά  την  τελευταία  απόφαση  του ΔΣ  για  τα 
δικαιώματα συμμετοχής των αθλητών της Περιφέρειας στα πρωταθλήματα. 
Οδοιπορικά Υπερτελικού Ομάδων, Π.Π. Νέων 
Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  στους  έξι  αθλητές  από  Θεσσαλονίκη  που  θα 
συμμετάσχουν στον Υπερτελικό του Παν. Πρωτ. Ομάδων 2013 δοθούν από 75 ευρώ στον 
καθένα  για  οδοιπορικά  ενώ  δεν  θα  καταβάλλουν  και  δικαιώματα  συμμετοχής. 
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως στους αθλητές από Περιφέρεια που θα συμμετάσχουν στο 
Παν. Πρωτ. Νέων 2013 δοθούν από 60 ευρώ στον καθένα σαν οδοιπορικά για απόσταση 
μεγαλύτερη των 300 χιλιομέτρων και από 50 ευρώ στους άλλους.  
Οδοιπορικά κληθέντων μαρτύρων Πειθαρχικού συμβουλίου 
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως στους αθλητές Αλτίνη Δ., Αγγελόπουλο Π., Κουκουσέλη Α., 
Ζώζη  Σ.  και  Πουρλιώτη  Γ.  που  κλήθηκαν  από  το  Πειθαρχικό  Συμβούλιο  σαν  μάρτυρες 
υπόθεσης  των  ΟΑΜ  Θεσσαλονίκης  –  Κοντομήτρου  Κ.  δοθούν  από  30  ευρώ  σαν 



οδοιπορικά. Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ που κλήθηκε επίσης δεν δέχεται να λάβει οδοιπορικά 
δηλώνοντας ότι θα ήταν έτσι και αλλιώς στην Αθήνα τις ημερομηνίες αυτές.  
Επιστολή σε Εθνική Τράπεζα για Χορηγία 
Εγκρίνεται  ομόφωνα  κείμενο  επιστολής  που  θα  σταλεί  στην  Εθνική  Τράπεζα  Ελλάδος, 
μέσω του Προέδρου του ΟΑΜΚΗ, με αίτημα χορηγίας προς την ΕΟΜ.  
Τραπεζικές κινήσεις 

1ον Τα λειτουργικά έξοδα μισθοδοσίας και εισφορών της Ομοσπονδίας μας μέχρι την 
30η Απριλίου 2013 είναι τα εξής:    

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΟΣΟ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
1  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013  5125,58 ΜΙΣΘΟΙ 
2  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012  3166,01 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Εξουσιοδοτείται  ο  υπάλληλος  της  ΕΟΜ  κ.  Λουκάς  Ζώτος  όπως  καταθέσει  τις 
υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας προς το  ΙΚΑ,  εισφορές Μαρτίου 2013, αρ. μητρώου 
εργοδότη  0630152905  και  τη  μισθοδοσία  προσωπικού  της  Ομοσπονδίας  Απριλίου 
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. 
2ον  Ετήσιες  συνδρομές  σε  Ευρωπαϊκή  Ομοσπονδία  Μπριτζ  και  σε  Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Μπριτζ.  Ο  Ταμίας  της  ΕΟΜ  κ.  Α.  Φράγκος  ενημερώνει  το  Δ.Σ.  ότι  οι 
ετήσιες συνδρομές για το 2013 που πρέπει να καταβάλει η Ομοσπονδία μας προς τις 
διεθνείς ομοσπονδίες στις οποίες υπάγεται είναι οι εξής: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΟΣΟ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
1  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ (EBL)  2294,00 ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2013 
2  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ (WBF)  1966,00 ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2013 

Εξουσιοδοτείται ο υπάλληλος της ΕΟΜ κ. Λουκάς Ζώτος όπως εμβάσει το ποσό των 
συνδρομών  αυτών  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. 

3ον  Οι  ληξιπρόθεσμες  υποχρεώσεις  της  Ομοσπονδίας  μας  προς  προμηθευτές 
εξωτερικού είναι οι εξής: 

                    ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΟΣΟ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
1  JANNERSTEN FORLAG ΑΒ  5.500,00  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Εξουσιοδοτείται ο υπάλληλος της ΕΟΜ κ. Λουκάς Ζώτος όπως εμβάσει το παραπάνω 
ποσό  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. 

8. Αιτήματα Σωματείων  
ΟΠΑΦ ‐ ΟΑΑ Αλλαγή ημερομηνιών τουρνουά       
Το  ΔΣ  αποφασίζει  ομόφωνα  ότι  ο  ΟΠΑΦ  μπορεί  να  μεταθέσει  το  τουρνουά  του  4ης 
βαθμίδας από 5‐7 Ιουλίου στις 22‐24 Νοεμβρίου και ο ΟΑΑ το δικό του 4ης βαθμίδας από 
6‐8 Σεπτεμβρίου στις 26‐28 Ιουλίου.  
Διαμόρφωση site – Επιστολή Ν. Γκούμα 
Σύμφωνα με την επιστολή της κ. Γκούμα ζητείται να γίνει πιο εύχρηστος ο ιστοχώρος της 
ΕΟΜ στο Διαδίκτυο ώστε όταν κάποιος πηγαίνει να ανοίξει μια ανακοίνωση να διαβάζει 



αμέσως το περιεχόμενό της και να μην χρειάζεται να πατά δεύτερη φορά για να ανοίξει 
ένα  αρχείο.  Ο  πρόεδρος  μεταφέρει  στο  ΔΣ  τη  σχετική  ενημέρωση  που  έγινε  από  τον 
υπεύθυνο μηχανοργάνωσης και το ΔΣ συμφωνεί να δοθεί η σχετική εντολή. 
Αλλαγή τόπου διεξαγωγής αγώνων Σωματείου «Διόνυσος» 
Εγκρίνεται ομόφωνα.  

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση. 
 
  Πρόεδρος                                      Τα Μέλη          Ο Γεν. Γραμματέας 
 
Αλέξανδρος Αθανασιάδης           Π. Κανναβός         Παναγιώτης Μαρσώνης                                        
 

Αναστάσιος Φράγκος 
 

Νίκος Δελημπαλταδάκης 
 

Λάζαρος Καραγιαννόπουλος 
         

Λίλα Βάθη 


