
   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 11 

της 5ης  Νοεμβρίου 2014 
 
Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 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 Ειδικός Γραμματέας Ν. Δελημπαλταδάκης,  ο Ταμίας Α. Φράγκος και τα μέλη Λ. Βάθη 
και Ν. Καβαντούρης στην πρώτη του συνεδρίαση. Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ κ. Λ. Ζώτος.   
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Θέματα Προέδρου 
Υπογραφή Πρακτικών Συνεδρίασης υπ. Αριθ.10/14 
Υπογράφηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. υπ. Αριθ.10/14. 

Καλωσόρισμα νέου μέλους ΔΣ 
Ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ καλωσόρισαν τον κ. Νίκο Καβαντούρη στο Σώμα. 

Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΕΟΜ – Ιστορικά στοιχεία στην επετηρίδα  
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να δημιουργηθεί ένθετο 30-50 σελίδων στην επετηρίδα με στοιχεία των 
50 χρόνων ΕΟΜ και να ζητηθούν προσφορές ώστε να διενεργηθεί ο μειοδοτικός διαγωνισμός. 

Επιτροπές ΕΟΜ - Επιτροπή Μεταγραφών 
Αποφασίστηκε ομόφωνα, προκειμένου να ξεκινήσουν εγκαίρως οι εργασίες για τις Μεταγραφές 
2015, να οριστούν ως μέλη της επιτροπής μεταγραφών οι: Λίλα Βάθη, Τάκης Μαρσώνης, Τίνα 
Μούλιου, Ελένη Κονταργύρη,  Κώστας Παπαμιχαλόπουλος. 
Επίσης να εκδοθεί ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για όλες τις επιτροπές του 2015. 

Εθνική ομάδα Νέων – προετοιμασία, προπονήσεις – συμμετοχή σε διεθνές φεστιβάλ  
Μετά από έκτακτη αποχώρηση του κ Δελημπαλταδάκη η σχετική συζήτηση αναβλήθηκε για επόμενη 
συνεδρίαση.     

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                               Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Αγωνιστικά δελτία 2015 – εξέταση προσφορών 
Το ΔΣ εξέτασε τις προσφορές και καταρχήν εγκρίθηκε η εταιρία NOVATRON που έδωσε την πλέον 
οικονομική προσφορά. Στην επόμενη συνεδρίαση  ΔΣ θα οριστικοποιηθεί η απόφαση μετά και την 
επικοινωνία με την Εταιρία και εξέταση των επί μέρους λεπτομερειών. 

Τηλέφωνα ΕΟΜ – ενημέρωση, προσφορές  
ο κ. Φράγκος ενημέρωσε το ΔΣ για τις σχετικές προσφορές των εταιριών και το ΔΣ αποφάσισε και 
ενέκρινε την προσφορά της εταιρίας Vodafone. Για τον σκοπό αυτόν εξουσιοδοτεί τον κ. Φράγκο να 
υπογράψει την σχετική σύμβαση. 

2ες  Εξετάσεις Διαιτητών - αμοιβές εισηγητών 
Στον Ι. Μηλιτσόπουλο που θα ετοιμάσει τα θέματα των εξετάσεων των Διαιτητών που θα γίνουν στη 
Θεσσαλονίκη στις 13/12/2014 εγκρίνεται ομόφωνα αμοιβή 150 ευρώ.  

Εκτύπωση Βιβλίων Μαθητών 
Όπως αποφασίστηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, το 2ο βιβλίο της νέας μεθόδου διδασκαλίας 
των μαθητών θα εκτυπωθεί εξαρχής σε 2000 αντίτυπα. Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την προσφορά της 
μειοδότριας εταιρείας Ε. Χατζηδάκης και Σια ΟΕ στην τιμή των 2,40 ανά τεμάχιο συν ΦΠΑ.  

Bridge Mates – διαδικασία αποπληρωμής Σωματείων 



Το ΔΣ αποφάσισε να κάνει μια ακόμη προσπάθεια η ΕΟΜ ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα να τα 
αγοράσουν μόνα τους τα Σωματεία με την τιμή που τα αγοράζει η ΕΟΜ και ενέκρινε για την ΕΟΜ την 
αγορά 25 μηχανών Bridgemates II και δυο σέρβερ. 

Υλικό αγώνων 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα την εκτύπωση 20.000 φακέλων από την εταιρία Α. Τσεβδού που έκανε 
και την προηγούμενη φετινή εκτύπωση και θα συζητήσει την επόμενη φορά για το υπόλοιπο υλικό. 

Οικονομικός απολογισμός διάδοσης   
Εγκρίθηκε ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός της φετινής διαφημιστικής εκστρατείας μέσω 
Διαδικτύου και ειδικότερα του Facebook που ανήλθε στο ποσό των 6000 ευρώ περίπου.  

2Ος  Server ΕΟΜ -  ενημέρωση, προσφορές 
Το ΔΣ αφού εξέτασε 3 προσφορές ενέκρινε ομόφωνα την χαμηλότερη οικονομική προσφορά των 
300,00 ευρώ συν ΦΠΑ της εταιρείας Νικ. Δημητρόπουλος και Σια ΕΕ καθώς επείγει η αντικατάσταση 
του 2ου εσωτερικού σέρβερ  της ΕΟΜ λόγω βλάβης του παλαιού. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα στην ίδια 
εταιρεία ποσό 150,00 ευρώ συν ΦΠΑ για εγκατάσταση του σέρβερ αυτού. 

Κλιματισμός και θέρμανση ΕΟΜ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να συντηρηθούν τα υπάρχοντα κλιματιστικά σώματα και να μην γίνει φέτος 
αγορά κλιματιστικού. 

Τρόπος διάθεσης βιβλίων σε μη μαθητές 
Το θέμα θα συζητηθεί εκτενώς σε επόμενη συνεδρίαση. 

Περιοδικό ΕΟΜ – εκτυπώσιμο αρχείο, εκτυπώσεις, διάθεση 
Το ΔΣ αποφάσισε να ζητήσει προσφορά για εκτύπωση  του ήδη υπάρχοντος τριπλού τεύχους αλλά 
και του επόμενου μονού για 2000 και για 2500 αντίτυπα αλλά και για τη δημιουργία του 
εκτυπώσιμου αρχείου. 

Θέματα Αγώνων                                                                      Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης 
Άτυπη σύσκεψη  
Ο Γεν. Γραμματέας της ΕΟΜ κ. Π. Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με την άτυπη σύσκεψη των 
Σωματείων της Αττικής που θα γίνει το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 όπου και θα παραστεί.  

Παν. Πρωτ. Κατηγοριών τελικοί: οργάνωση, τόποι, διαιτητές  
Το ΔΣ εξέτασε τις αναθέσεις όλων των πρωταθλημάτων της χρονιάς και για το τελευταίο 
πρωτάθλημα του χρόνου (ΠΠΖ Κατηγοριών) αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει τη διοργάνωση των 
τελικών ως εξής:  
Κατηγορίες 12-16 στον ΑΣΑΕ με διαιτητή τον Δ. Μπάλλα. Κατηγορίες 9-11 στον ΑΟΜ, με διαιτητή τον 
Ν. Κηπουρό. Κατηγορίες 6-9  στον ΟΑΜΛΕ με διαιτητή τον Δ. Τζοτζολάκη και κατηγορίες  1-6 στον 
ΟΑΜΚΗ με διαιτητή τον Γ. Δοξαστάκη. Το Πρωτάθλημα 2ης ευκαιρίας ανατέθηκε στον ΑΟΜΨ με 
διαιτητή τον Π. Πουρναρά.                            

Διήμερο Grand Prix                                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Ο κ. Μαρσώνης εισηγήθηκε στο ΔΣ τη δημιουργία αγώνα Διήμερου Grand Prix, με σχετική 
τροποποίηση κανονισμών που θα επεξεργαστεί και θα καταθέσει η Επιτροπή Κανονισμών πριν την 
επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.  

Ταυτόχρονο τουρνουά 5ης βαθμίδας 1-6 
Το ΔΣ μετά από αίτημα των Σωματείων για ταυτόχρονο 1-6 ημέρα Κυριακή αποφάσισε ομόφωνα να 
γίνει δεκτό το αίτημα αλλά για ανεξάρτητες ημερίδες. Εξαήμερο θα υπολογίζεται μόνο σε επίπεδο 
Σωματείων.  

 Φιλανθρωπικός αγώνας ΟΑΑ 2015                                                                                   Εισηγήτρια: Λ. Βάθη 
 Η κα Βάθη ενημέρωσε το ΔΣ για την επιτροπή αλληλεγγύης που έχει ιδρύσει ο ΟΑΑ και αιτείται μια 
φιλανθρωπική ημερίδα 4ης βαθμίδας, ημέρα Πέμπτη, μέσα στον Ιούνιο του 2015. Το αίτημά της 
έγινε ομόφωνα δεκτό. Η ΕΟΜ δε θα πάρει δικαιώματα συμμετοχής για τον αγώνα αυτόν. 

Φύλλο αγώνα – βοηθός διαιτητή                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 



Ο κ. Μαρσώνης εισηγήθηκε την αλλαγή του φύλλου αγώνα στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται και 
ο βοηθός ή οι βοηθοί διαιτητή, ώστε να τηρείται ιστορικό και για αυτούς – να υπάρχει μάλιστα 
δυνατότητα και για περισσότερα του ενός άτομα. Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα. 

Θέματα ΚΕΔ                                                                                         Εισηγητής: Τ. Κανναβός 
Σεμινάριο διαιτητών – απολογισμός πρώτης φάσης 
Το ΔΣ διαπίστωσε την ανάγκη τροποποίησης των κανονισμών σε σχέση με τους διαιτητές και 
σύμφωνα με εισήγηση του κ Ζώτου το θέμα θα το αναλάβει η σχετική ειδική επιτροπή. 

2ες  Εξετάσεις Διαιτητών – εισηγητές 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως στις εξετάσεις Διαιτητών που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη εξεταστές 
θα είναι οι Α. Τριχόπουλος, Ι. Κούμενος και Ν. Κηπουρός. Στις εξετάσεις θα παρίστανται ως 
παρατηρητές εκ περιτροπής και οι Α. Αθανασιάδης, Π. Μαρσώνης, Λ. Ζώτος. Τα θέματα των 
εξετάσεων θα ετοιμάσει το μέλος της ΚΕΔ και καθηγητής Διαιτησίας της ΕΟΜ Ι. Μηλιτσόπουλος.  

Διαδικασία τήρησης επετηρίδας Διαιτητών                                                       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
O κ. Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ για τις εντυπώσεις του ως παρατηρητής στις εξετάσεις Διαιτητών 
δηλώνοντας τον προβληματισμό του σχετικά με το επίπεδο των διαιτητών μας. Ο κ. Δ. Μπάλλας που 
ήταν παρών επεσήμανε ότι οι διαιτητές δεν έχουν κίνητρα ώστε να βελτιωθούν.  Ο κ. Μαρσώνης 
εισηγήθηκε να αλλάξει σχετικά ο κανονισμός και σεμινάρια, εξετάσεις και έλεγχος ικανότητας να 
γίνονται όσο το δυνατόν συχνότερα, το πολύ ανά διετία, με υποχρεωτική συμμετοχή των ενεργών 
διαιτητών. 

Σεμινάριο Διαιτητών της EBL 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να αποστείλει προς επιμόρφωση στο Σεμινάριο Διαιτητών της EBL, που 
θα γίνει στο Αλικάντε της Ισπανίας από 29 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2015, τον Εθνικό 
Διαιτητή της ΕΟΜ Π. Πουρναρά με κάλυψη εξόδων εισιτήριων και διαμονής έως 500 ευρώ καθώς και 
δυο μέρες κανονικής άδειας, ώστε και ως υπάλληλος της ΕΟΜ να επιμορφωθεί αλλά και να 
μεταδώσει τις γνώσεις στους υπόλοιπους διαιτητές σε ειδικά σεμινάρια. 

Θέματα Εκπαίδευσης                                                                      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Εξετάσεις δόκιμων εκπαιδευτών – ορισμός εξεταστικής επιτροπής  
Το ΔΣ ενημερώθηκε για μαθήματα που γίνονται σε Σωματεία της Αττικής από άτομα που δεν είναι 
διαπιστευμένοι εκπαιδευτές και θα εξετάσει την περίπτωση μιας σταθερής επιτροπής που θα 
εξετάζει τους ενδιαφερόμενους, σχετικά με την επάρκειά τους ως εκπαιδευτές.  

Στατιστικά δελτία μαθητών 
Ο κ Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ για τα Σωματεία που έχουν στείλει τα στατιστικά δελτία καθώς και 
για ορισμένα που δεν έχουν ενημερώσει ακόμα την ΕΟΜ. Το τμήμα μαθημάτων ενημέρωσε για τα 
έως τώρα στοιχεία τα οποία θα είναι στην πλήρη διάθεση του ΔΣ στο τέλος του μήνα. 

Μπριτζ στα σχολεία 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις ενέργειες του καθηγητή Μάνου Τσαμουρά  για την έναρξη μαθημάτων 
μπριτζ στο σχολείο του Ελληνικού όπου διδάσκει. 

Μαθήματα σε ΚΑΠΗ 
Η κα Βάθη εισηγήθηκε η ΕΟΜ να διερευνήσει τον τρόπο που μπορεί να γίνουν μαθήματα μπριτζ στο 
ΚΑΠΗ Νέας Σμύρνης μετά από αίτημά τους. Ο κ. Μαρσώνης ανέλαβε να συνεννοηθεί με εκπαιδευτή 
της περιοχής αυτής. 

Θέματα Διάδοσης                                                                            Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης                         
Κινήσεις διάδοσης στα Μεσόγεια Αττικής – Ενημέρωση      
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις κινήσεις των αθλητών στα Μεσόγεια αλλά δεν ενέκρινε το να δοθούν 
στοιχεία για τους αθλητές που δραστηριοποιούνται στις εκεί περιοχές. Αυτοί θα ενημερωθούν με 
την σχετική ανακοίνωση σε περίπτωση που θα γίνει η παρουσίαση.     

Σωματείο τραπεζικών Πάτρας – Ενημέρωση 
Ο κ Μαρσώνης και ο κ. Ζώτος ενημέρωσαν το ΔΣ για την συνάντηση που είχαν με τους παράγοντες 
του Σωματείου Τραπεζικών Αχαΐας οι οποίοι επισκέφτηκαν τα γραφεία της ΕΟΜ κατόπιν αιτήματός 



τους. Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τη διεξαγωγή μαθημάτων Μπριτζ στα εντευκτήρια 
του Σωματείου και εφόσον παραλάβει τα σχετικά απαραίτητα δικαιολογητικά (καταστατικά, 
απόφαση Δ.Σ. κλπ) να προχωρήσει στην αναγνώριση του Σωματείου.  

Καρδίτσα – Ενημέρωση 
Ο κ Μαρσώνης ενημέρωσε επίσης το ΔΣ για το τμήμα μαθημάτων που έχει ξεκινήσει ο κ. 
Δημητρακόπουλος στην Καρδίτσα. 

Αιτήματα Σωματείων                                                                            Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΑΚΑΜαραθώνος -  Ανανεώσεις ΑΔ 2015 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις προσπάθειες επανενεργοποίησης του Σωματείου και αποφάσισε τα 
Αγωνιστικά Δελτία των αθλητών του Σωματείου να ανανεωθούν με καταβολή του αντιτίμου μόνο για 
το 2015 και όχι για τα προηγούμενα χρόνια. 

ΟΑΜΡ Αίτημα για διαφημιστική εκστρατεία 
Το ΔΣ  κατά πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα του Σωματείου για ενίσχυση στην διαφημιστική 
καμπάνια του Οκτωβρίου και θα εξετάσει κατά προτεραιότητα το ίδιο αίτημα στην καμπάνια του 
Ιανουαρίου.  

Διάφορα Θέματα                                                                                   Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Υλικό σωματείων ΣΑΤ, ΟΑΣΗ 
Δεδομένου ότι το σωματείο ΣΑΤ είμαι περισσότερο από ένα χρόνο ανενεργό και το σωματείο ΟΑΣΗ 
δε δημιούργησε τελικά τμήμα μπριτζ, τα Σωματεία αυτά θα πρέπει να επιστρέψουν το υλικό που 
έχουν δανειστεί από την ΕΟΜ. 

Διαδικασία συνεδριάσεων επιτροπών 
Ο κ. Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ ότι θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι διαδικασίες συνεδριάσεων 
των επιτροπών και να ενημερώνεται πλήρως ο Γ.Γ. και ο Διευθυντής καθώς και να κατατίθενται οι 
εισηγήσεις τους εγκαίρως. Επίσης να εκδίδονται πρακτικά των συνεδριάσεων.  

Κανονισμοί ΕΟΜ – Διόρθωση, αναδιάρθρωση  
 Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ για τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι Κανονισμοί της ΕΟΜ κυρίως 
λόγω της αύξησης του αριθμού των αγωνιζομένων και της προόδου της τεχνολογίας. Αποφασίστηκε 
ομόφωνα το έργο να ανατεθεί  σε ειδική επιτροπή η σύνθεση της οποίας θα αποτελείται από τους Α. 
Κοτρωνάρου, Λ. Ζώτο και Ι. Μηλιτσόπουλο  με προοπτική αυτή να υποβάλει πλήρη εισήγηση στην 
Τακτική Γενική Συνέλευση του Οκτωβρίου 2015.  

Η επόμενη τακτική συνεδρίαση του ΔΣ ορίστηκε για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου. Επειδή δεν υπήρχε 
άλλο θέμα λύθηκε η Συνεδρίαση.   
  
        Ο Πρόεδρος                                Ο    Αντιπρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας                                                                             
 
         Αλέξανδρος Αθανασιάδης          Π. Κανναβός                    Π. Μαρσώνης 
                                                                
 

Τα μέλη 
 

Α. Φράγκος 
 

Ν.Δελημπαλταδάκης 
             

Λίλα Βάθη 
 

      N. Καβαντούρης          
 


