
    
           

                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 7 της 3ης Ιουνίου 2015 

  

  

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:00, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αλέξανδρου Αθανασιάδη, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ., 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 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 

1. Θέματα Προέδρου  

Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης 
Υπογράφηκαν από τα μέλη τα πρακτικά της προηγούμενης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. της 6/5/2015. 

Εκδηλώσεις 50 ετών– έντυπο, συντακτική επιτροπή 
Το ΔΣ αποφάσισε να οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες στο επόμενο συμβούλιο 

Ανακήρυξη Εθνικής ομάδας Νέων – αποστολή σε Τρόμσο 
Tο ΔΣ σε συνέχεια της ανακοίνωσης υπ. αριθ. 43/15 ανακηρύσσει ομόφωνα την εθνική ομάδα Νέων η οποία θα 
εκπροσωπήσει τη χώρα μας στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες Νέων έως 25 ετών που θα γίνουν στο Τρόμσο της 
Νορβηγίας από 18 έως 25 Ιουλίου 2015, η σύνθεση της οποίας είναι η εξής: Κ. Βώβος - Ι. Οικονομόπουλος, Α. 
Καπαγιαννίδη – Μ. Σοφιός, Μ. Μπομπολάκη – Ι. Σακελλάρης. Μη παίζων αρχηγός: Σ. Μπομπολάκης. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός της αποστολής που θα αποσταλεί στην ΓΓΑ και η καταβολή της αμοιβής 
της προπονήτριας Χ. Συρακοπούλου.  
Το ΔΣ ενημερώθηκε από την αναφορά της προπονήτριας κ. Συρακοπούλου αλλά και από το εντεταλμένο μέλος 
του Δ.Σ. κ. Φράγκο για την πορεία της προετοιμασίας της ομάδας. Επίσης το ΔΣ ενημερώθηκε και εξέτασε την 
περίπτωση συγκεκριμένου αθλητή ο οποίος χρήζει ιατρικής παρακολούθησης και τα φάρμακα του οποίου θα 
πρέπει να δηλωθούν στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα την προμήθεια των φαρμάκων 
του αθλητή για την περίοδο των αγώνων με έξοδά της ΕΟΜ και να εξουσιοδοτήσει τον αρχηγό της αποστολής κ. 
Μπομπολάκη για τις απαραίτητες ενδεχόμενες ενέργειες. 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                             Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Μη ανανεωμένα Αγων. Δελτία 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να ανακοινώσει ότι από τη 15η Ιουνίου 2015 κάθε Σωματείο - διοργανωτής θα 
επιβαρύνεται με 4,00 (τέσσερα) ευρώ για κάθε αθλητή που συμμετέχει σε αγώνες περισσότερες από 5 φορές 
εντός του έτους χωρίς ανανεωμένο αγωνιστικό δελτίο για το 2015. Η επιβάρυνση αυτή είναι ανά ημερίδα που 
αγωνίστηκε ο συγκεκριμένος αθλητής. 

Σεμινάριο Εκπαιδευτών – Οικονομικές εκκρεμότητες 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να δώσει προκαταβολή στους κ.κ. Βιρβιδάκη Β. και Δ. Παπασπύρου της Ομάδας 
Διενέργειας Εξετάσεων Εκπαιδευτών (ΟΔΕΕ) από 1000 ευρώ στον καθένα για τη διενέργεια σεμιναρίου 
εκπαιδευτών που θα διεξαχθεί στις 12 και 13/6 στα εντευκτήρια του ΑΟΜ Βουλιαγμένης  που δωρεάν 
παραχώρησε το Σωματείο.  

Εκτυπώσεις φακέλων – σκορ σιτς 
Αποφασίστηκε ομόφωνα για τις ανάγκες των αγώνων της και των Σωματείων να παραγγελθούν 50.000 φάκελοι 
και 100.000 εντύπων αποτελεσμάτων (σκορ στις) στην εταιρεία Αθηνα Κ. Τσεβδού με τις τιμές της 
προηγούμενης παραγγελίας στην ίδια προμηθεύτρια.  

Αγορά θηκών / διανομών 
Αποφασίστηκε ομόφωνα για τις ανάγκες των αγώνων να αγοραστούν 35 σετ Χ 36 σε χρώματα που θα 
διαφοροποιούνται από τα προηγούμενα από την Δανέζικη Ομοσπονδία στην συνολική τιμή, με ανάλογα 
αυτοκόλλητα, μεταφορικά και ΦΠΑ, των 2001,00 ευρώ. Η οικονομική επιτροπή έλαβε τιμές από 4 εταιρείες του 



εξωτερικού που εμπορεύονται υλικό αγώνων Μπριτζ και οι τιμές της Ομοσπονδίας της Δανίας (Danmarks 
Bridgeforbund) ήταν με διαφορά οι χαμηλότερες.   

Προσφορές εκτύπωσης αφίσας 
Το ΔΣ αποφάσισε  ομόφωνα, με βάση την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής, να αναθέσει τον σχεδιασμό της 
διαφημιστικής αφίσας στην εταιρεία Περιγραφή ΕΠΕ που ήταν η μειοδότρια με τιμή 150 ευρώ συν ΦΠΑ.   

Αγορά Τράπουλες Μπράιγ 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η αγορά τεσσάρων τραπουλών για τις ανάγκες του τμήματος τυφλών που διδάσκει 

εθελοντικά η κ. Μπαμπούλα. 

Παραγωγή Διανομών Μαθητών – οικονομικές εκκρεμότητες 

Αποφασίστηκε ομόφωνα να εξοφληθεί ο κ. Μ. Κουτούγκος που ολοκλήρωσε τις εργασίες παραγωγής διανομών 

που του είχαν ανατεθεί με προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με την προσφορά του. Εγκρίθηκε επίσης 

ομόφωνα στον ίδιο καταβολή πρόσθετου ποσού 150 ευρώ καθαρά για πρόσθετη παραγωγή διανομών  στα 

μαθητικά τουρνουά 2015 εκτός της προσφοράς του. 

Αγορά sms για ανάγκες διάδοσης 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η αγορά 2500 sms για τις ανάγκες της επερχόμενης εκστρατείας διάδοσης. Ο Ταμίας της 

ΕΟΜ κ. Α. Φράγκος θα επιλέξει την πλέον οικονομική προμηθεύτρια εταιρεία.  

Ενδυμασία εθνικής ομάδας Νέων – προσφορές 

Το ΔΣ εξέτασε τις προσφορές και αποφάσισε ομόφωνα την παραγγελία 50 μπλουζών με το λογότυπο της ΕΟΜ 

και την ελληνική σημαία στην εταιρεία Φαραντάτος Αν. Χρήστος και Σια Ε.Ε. για τις ανάγκες των Εθνικών 

ομάδων που θα συμμετάσχουν σε αγώνες του εξωτερικού στην συνολική τιμή (με ΦΠΑ) 677,12 ευρώ.   

Το ΔΣ εξέφρασε ομόφωνα τις ευχαριστίες του προς τον κ. Αναστάσιο Φαραντάτο για την ευγενική χορηγία του 

14 μπλουζών και 6 αντιανεμικών μπουφάν προς την Εθνική ομάδα Νέων που θα συμμετάσχει στους 

Πανευρωπαϊκούς αγώνες 2015.  

Πρωτόκολλο καταστροφής παλαιού υλικού 

Το ΔΣ αποφάσισε τα εξουσιοδοτημένα μέλη να εξετάσουν και να εγκρίνουν το υλικό που χρειάζεται να 

καταστραφεί. 

Οικονομικό Σεμινάριο – ενημέρωση από Ι. Σουβατζή 

Ο υπάλληλος της ΕΟΜ (λογιστής) κ. Σουβατζής ενημέρωσε το ΔΣ για τα θέματα του οικονομικού σεμιναρίου 

που αφορούσε Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου συμμετείχε με έξοδα της ΕΟΜ και 

συνολικό κόστος 245,00 ευρώ, κατόπιν απόφασης της οικονομικής επιτροπής.  

3. Θέματα Αγώνων                                                                                 Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης  

Πρωτάθλημα Αττικής 
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως οι αγώνες του Περιφερειακού πρωταθλήματος Αττικής διεξαχθούν ανά ενότητα 
Κατηγοριών στις εγκαταστάσεις των εξής Σωματείων: όπεν ΑΟΜΨ, 1-11 ΑΟΜΒ, 1-9 ΑΟΤ, 1-6 ΟΠΑΦ. 

Διασυλλογικό Κύπελο Πελοποννήσου και ΝΔ Ελλάδας 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την ανακοίνωση και προκήρυξη σχετικά με το  Κύπελλο Πελοποννήσου. 

Πρωτάθλημα Αχαΐας (νέος αγώνας)                                                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης   
Ο Γ.Γ. κ. Π. Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ για την επιθυμία των σωματείων της Πάτρας και του Αιγίου να 
διοργανώνουν ένα πρωτάθλημα κατά κύριο λόγο το ερχόμενο καλοκαίρι. Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα και 
περιμένει σχετική εισήγηση από τα σωματεία για τη φετινή χρονιά ενώ για του χρόνου θα μπει στο αγωνιστικό 
ημερολόγιο.  

Προδιαγραφές Προκηρύξεων Σωματείων                                                                            Εισηγητής: Π. Μαρσώνης   
Ο Γ.Γ. κ. Π. Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ για ορισμένα θέματα των κανονισμών που προέκυψαν σε ειδικούς 
αγώνες (π.χ. αντικατάσταση σε μαραθώνιο).   

Νέοι αγώνες σε Διασυλλογικούς αγώνες                                                                  Εισηγητής: Π. Μαρσώνης     

Το θέμα θα ξανασυζητηθεί στην επόμενη Συνεδρίαση, ενόψει και του Διασυλλογικού πρωταθλήματος 2015.                                                                                                              

4. Θέματα Κανονισμών                                                                          Εισηγητές: Π. Μαρσώνης - Λ. Ζώτος   

Τροποποιήσεις Κανονισμών – εισηγήσεις 



Υποβλήθηκε από τον κ. Λ. Ζώτο η πρόταση της ειδικής επιτροπής κανονισμών για τους κανονισμούς υπ.αριθ.3 
«Εθνικές Ομάδες» και 2,1 «Αγωνιστικές εκδηλώσεις της ΕΟΜ». Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή με ορισμένες 
τροποποιήσεις.  

Συζητήθηκαν επίσης θέματα σχετικά με τις των αντικαταστάσεις, τους βαθμούς διάκρισης σε αγώνες ομάδων, 
τα Διασυλλογικά Κύπελλα, του αριθμού ομάδων στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα και τον κανονισμό διαιτησίας 
χωρίς να ληφθεί καμία απόφαση. Τέθηκε επίσης ζήτημα να εξεταστεί η περίπτωση να μην σταματούν οι 
διοργανώσεις των σωματείων κατά τη διάρκεια των φεστιβάλ. 

5. Θέματα ΚΕΔ                                                                                                                Εισηγητής: Π. Κανναβός  

Εξετάσεις Διαιτητών 2015  
Η Εισήγηση της ΚΕΔ ήταν ότι με τίς τωρινές συνθήκες δεν υπάρχει ανάγκη διεξαγωγής εξετάσεων Διαιτητών το 
τρέχον έτος.   

6. Θέματα Εκπαίδευσης                                                                                          Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης  

Βιβλία μαθητών: προετοιμασία για τη νέα περίοδο μαθημάτων 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει σε μειοδοτικό διαγωνισμό για τα δυο πρώτα βιβλία και στην 

συνέχεια και για το 3ο ,για εκτύπωση 1500 βιβλίων έκαστο. 

7. Θέματα Διάδοσης                                                                                           Εισηγήτρια: Λ. Βάθη  

Τρόποι προβολής κατά το Φεστιβάλ Ελληνικά Νησιά 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πρόθεση της οργανώτριας εταιρίας του κ. Φ. Καραμανλή να οργανώσει 
συνεντεύξεις τύπου για το μπριτζ και εξουσιοδότησε ομόφωνα την κ. Μπαμπούλα να εκπροσωπήσει την ΕΟΜ 

Μεταπτυχιακή εργασία σχετική με την προβολή και διάδοση του Μπριτζ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την εργασία της κ. Μποτονάκη και θα χρησιμοποιήσει μελλοντικά το υλικό σε ειδικό 
σεμινάριο των ανθρώπων που στελεχώνουν τα σωματεία. Θα αιτηθεί επίσης στην συγγραφέα να αναρτήσει την 
εργασία της στις ιστοσελίδες της ΕΟΜ. 

Τελική εκτύπωση αφίσας 
Το ΔΣ αποφάσιζε να ζητήσει προσφορές για την εκτύπωση σε 1000, 1500, και 2000 τεμάχια. 

Περίπτερο ΔΕΘ 
Ο Γ.Γ. κ. Π. Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ για την προσπάθεια που πρέπει να αναζωπυρωθεί, για την προώθηση 
του αγωνιστικού Μπριτζ στη Θεσσαλονίκη. Αποφασίστηκε ομόφωνα, λόγω του αυξημένου κόστους,  να μη 
συμμετάσχει το τρέχον έτος η ΕΟΜ στη Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Συζητήθηκε να ζητηθεί από τον κ. 
Ψυχογιό να δημιουργήσει ξεχωριστό πάγκο για τις εκδόσεις Μπριτζ στα φεστιβάλ βιβλίου. 

Αναγνώριση Σωματείου ΟΑΜΑ 
Το Σωματείο κατέθεσε την εγγραφή του και τα παράβολα των απαιτούμενων Δελτίων ώστε να αναγνωρισθεί ως 
ενεργό κανονικό σωματείο 

8. Αιτήματα Σωματείων                                                                                          Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

ΑΟΜΣ: Αλλαγή ημερομηνίας τριημέρου αγώνα  

Το ΔΣ ομόφωνα δεν ενέκρινε το αίτημα του σωματείου να διοργανώσει τριήμερο στη διάρκεια του Φεστιβάλ 

Ελληνικά νησιά. 

ΟΠΑΦ: Τριήμερα 4ης βαθμίδας  

Το αίτημα του συλλόγου θα επανεξεταστεί.  

ΑΟΤΠ: Υλικό Αγώνων 

Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα του νέου συλλόγου της Πάτρας για πρόσθετο υλικό λόγω θερινών 

εντευκτηρίων. 

OAMKH: Φιλανθρωπική ημερίδα 4ης βαθμίδας 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το αίτημα του ΟΑΜΚΗ και ενέκρινε ομόφωνα να διεξαχθείι αγώνας 4ης βαθμίδας μιας 

ημερίδας με φιλανθρωπικό σκοπό, όπου τα δικαιώματα συμμετοχής θα δοθούν στα Special Olympics.  

9. Διάφορα Θέματα                                                                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

ΑΜΙ επιστολή σχετικά με το περιοδικό 

Αναγνώστηκε η επιστολή του ΑΜΙ και αποφασίστηκε να αποσταλεί υπενθυμιστική στα σωματεία σχετικά με την 

απόφαση της ΓΣ. 



Εξουσιοδότηση Διευθυντή για υπογραφή βεβαιώσεων και διαβιβαστικών 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον Διευθυντή της ΕΟΜ κ. Λ. Ζώτο να υπογράφει εκ μέρους του 

Δ.Σ. διαβιβαστικά έγγραφα και βεβαιώσεις αθλητών και Σωματείων. 

 

Η επόμενη τακτική συνεδρίαση του ΔΣ ορίστηκε για τις 15 Ιουλίου 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 

  

                       

  

  
  


