
     
         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 13 
της 16ης  Δεκεμβρίου 2013 

Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 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.   Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος.  

                            ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
        1. Θέματα Προέδρου 
Συμμετοχή ΕΟΜ στο Μoney show, προγραμματισμός 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΟΜ στην έκθεση Μoney show που θα 
γίνει  στις  αίθουσες  του  ξενοδοχείου  ¨Χίλτον»    στις  21  και  22  Δεκεμβρίου.  Το  Δ.Σ.  ομόφωνα 
αποφάσισε  να  ενημερωθούν  τα  Σωματεία  με  σχετική  ανακοίνωση  και  να  κληθούν  οι  αθλητές  να 
στελεχώσουν το περίπτερο της ΕΟΜ εθελοντικά.  

Διατάξεις για ανέργους  
Κατόπιν σχετικής συζήτησης τα μέλη του ΔΣ αποφασίζουν ομόφωνα ότι δε θα γίνουν αλλαγές σχετικά 
με τις ρυθμίσεις για τους ανέργους και για το 2014 θα ισχύσουν οι ίδιες με το 2013. 

Εκδήλωση Πίτα ΕΟΜ 2014 
Το  ΔΣ  αναθέτει  στον  κ  Φράγκο  να  διερευνήσει  κατά  πόσο  θα  μπορούσε  να  διοργανωθεί  μια 
εκδήλωση, τις ημέρες Παρασκευή ή Σάββατο, σε ημερομηνίες που θα εξυπηρετούσαν, προκειμένου η 
ΕΟΜ να κόψει την πίτα της αλλά και να κάνει απονομή των επάθλων του 2013. 

Σύνθεση Επιτροπών 2014 
Το ΔΣ αποφάσισε να ανασυνθέσει – εφόσον χρειάζεται – τις επιτροπές στην επόμενη συνεδρίασή του. 
Οι Πρόεδροι των επιτροπών θα πρέπει να κάνουν τις σχετικές εισηγήσεις τους.  

Αποστολή εκπροσώπου ΕΟΜ στο Βερολίνο  
Ο Πρόεδρος  ενημέρωσε  το ΔΣ ότι  θεωρεί  χρήσιμο  να συμμετέχει  κάποιος στο σεμινάριο στελεχών 
των  Ομοσπονδιών  που  διοργανώνει  η  Ευρωπαϊκή  Ομοσπονδία  στο  Βερολίνο  από  30/1/2014  έως 
2/2/2014. Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε η ΕΟΜ να καλύψει τα αεροπορικά εισιτήρια του μέλους του κ. Λ. 
Καραγιαννόπουλου για να συμμετάσχει στο σεμινάριο αυτό.   

Τουρνουά προβολής του αγωνιστικού Μπριτζ στο Σύνταγμα (Public) 
Τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν για την επαφή που είχε το τμήμα μαθημάτων με την επιχείρηση και 
συμφώνησε  να  προχωρήσουμε  σε    σχετική  συνεργασία.  Το  τμήμα  μαθημάτων  θα  κάνει  τις 
απαραίτητες ενέργειες 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                      Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Οικονομική πολιτική ΕΟΜ 2014 
Τα μέλη του ΔΣ ενέκριναν ομόφωνα την δωρεάν ανανέωση του αγωνιστικού δελτίου 2014 ορισμένων 
αθλητών τιμής ένεκεν για την προσφορά τους στην ΕΟΜ.  

Παραγγελία Δίσκων αγορών, Ανταλλακτικών Bidding boxes, Γωνίες screens 
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως παραγγελθούν για τις ανάγκες των αγώνων 30 δίσκοι αγορών από την 
σουηδική εταιρεία Jannersten Forlag AB στη συνολική τιμή των   612,50   ευρώ (εμπεριέχονται ΦΠΑ 
και μεταφορικά).  
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως ανατεθεί στον  κ. Δημήτρη Θεοδώρου η κατασκευή 30 ξύλινων γωνιών 
για  την  υποστήριξη  των  ξύλινων  screens  της  ΕΟΜ  για  τις  ανάγκες  των  αγώνων  στην  τιμή  των 100 
ευρώ συν ΦΠΑ. 
Αποφασίζεται  ομόφωνα όπως διερευνηθεί  η  αγορά από  το  εξωτερικό  ή  η  κατασκευή στην  Ελλάδα 
ανταλλακτικών χαρτιών αγορών για τις θήκες bidding boxes. 



Οδοιπορικά δασκάλου για μαθήματα σε ΛΑΤΩ Αγίου Νικολάου  
Το ΔΣ επανεξέτασε την περίπτωση και συμπληρωματικά με την προηγούμενη απόφασή του ενέκρινε 
και το ποσό των 550 ευρώ για οδοιπορικά έξοδα για τον κ. Σαράτση. 

Εκτύπωση Αγωνιστικών Δελτίων   
Το  ΔΣ  ενημερώθηκε  σχετικά  με  τις  προσφορές    εκτύπωσης  των  Αγωνιστικών  δελτίων  2014  των 
αθλητών  και  ανέθεσε  στον    Ταμία  της  ΕΟΜ  κ.  Φράγκο  να  διεκπεραιώσει  το  θέμα  με  την 
οικονομικότερη προσφορά και με όρο τα δελτία να βρίσκονται στην ΕΟΜ έως τις 16 Ιανουαρίου. 

Διαφημιστική Εκστρατεία Διάδοσης Ιανουαρίου 
Το ΔΣ αποφάσισε να κάνει καμπάνια για νέα τμήματα μαθημάτων από τον Ιανουάριο 2014. Το τμήμα 
Μαθημάτων της επιτροπής εκπαίδευσης θα ζητήσει από τα σωματεία να δηλώσουν ποια από αυτά 
θα  κάνουν  μαθήματα  και  θα  συνεργαστεί  με  τον  κ.  Δελημπαλταδάκη  για  τις  λεπτομέρειες  της 
καμπάνιας η οποία θα γίνει κυρίως μέσω Διαδικτύου. 

Διαγωνισμός για φυλλάδιο και αφίσα ΕΟΜ 
Εν όψει του 2015 και του εορτασμού από τα 50 χρόνια ίδρυσης της ΕΟΜ, το τμήμα μαθημάτων και 
διάδοσης  εισηγήθηκε  τη  διενέργεια  διαγωνισμού  σχετικού  με  το  διαφημιστικό  υλικό  της  ΕΟΜ.  Τα 
μέλη του ΔΣ πήραν την εισήγηση και θα τοποθετηθούν σε επόμενη συνεδρίασή τους. 

Συναλλαγές με μετρητά 
Ο κ. Ζώτος ενημερώνει το ΔΣ ότι για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να βρεθεί ρύθμιση στις πληρωμές 
των σωματείων στην ΕΟΜ και το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα  ότι οι πληρωμές στην ΕΟΜ σε μετρητά να 
είναι έως 500  ευρώ. Τα μεγαλύτερα ποσά θα πρέπει να κατατίθενται στην τράπεζα. Θα σταλεί στα 
σωματεία σχετική ενημέρωση. 

Απολογισμός Διασυλλογικών   
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τον θετικό Απολογισμό του Διασυλλογικού ομάδων. Το καθαρό όφελος για 
την ΕΟΜ από τους Διασυλλογικούς ήταν 2200 ευρώ. 

3. Θέματα Αγώνων                                       Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης   
Παν. Πρωτάθλημα Ζευγών 2014  Προκριματικοί 
Τα μέλη του Δ.Σ.  αποφάσισαν ομόφωνα οι προκριματικοί της κατηγορίας όπεν Αττικής να γίνουν σε 
ένα  ενιαίο  τουρνουά,  παράλληλα  σε  δυο  Σωματεία  ΟΑΜ‐ΛΕ  και  ΟΠΑΦ  ενώ  για  τις  υπόλοιπες 
κατηγορίες  θα  ζητηθεί  από  τα  Σωματεία  να  δηλώσουν  ποια  επιθυμούν  να  πραγματοποιήσουν 
προκριματικούς και σε ποιες κατηγορίες. 

ΠΠ Κατηγοριών 9‐11 επιστολή 
Το ΔΣ συζήτησε την επιστολή διαμαρτυρίας των αθλητών και αποφάσισε ομόφωνα να σταλεί σχετική  
απαντητική  επιστολή  αφού  ζητηθούν  πρώτα  οι  απόψεις  του  Σωματείου  στο  οποίο  ανατέθηκε  ο 
αγώνας.   

Διασυλλογικό Κύπελλο Αττικής    
Το  ΔΣ  αποφάσισε  ομόφωνα  την  προκήρυξη  του  2ου  Διασυλλογικού  Κυπέλλου  Αττικής,  που  θα 
ξεκινήσει  στο  τέλος  Ιανουαρίου 2014.  Οι  ακριβείς  ημερομηνίες  θα  καθοριστούν  από  την  επιτροπή 
αγώνων. 

4. Θέματα Κανονισμών                                                             Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Αίτηση Αγωνιστικού Δελτίου – αλλαγές  
Το  ΔΣ  ανέθεσε  στην    υπηρεσία  να  πραγματοποιήσει  ορισμένες    αλλαγές  στο  έντυπο  έκδοσης 
Αγωνιστικού  Δελτίου,  σχετικά  με  τις  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις  και  την  ύπαρξη  φωτογραφίας  του 
ενδιαφερόμενου.              

Διοργανώσεις Φεστιβάλ 
Το  θέμα  είχε  συζητηθεί  στην  προηγούμενη  συνεδρίαση  και  εφ  όσον  κανένα  μέλος  δεν  είχε  να 
συμπληρώσει κάτι η απόφαση παραμένει όπως στο πρακτικό 12/13. 

5. Εθνικές Ομάδες                                                                                                  Εισηγητής: Α. Αθανασιάδης 
Το  Δ.Σ.  ανέθεσε  στην  επιτροπή  εθνικών  ομάδων  να  συντάξει  την  τελική  προκήρυξη  των  Αγώνων 
Επιλογής Εθνικών Ομάδων αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων.  



Τα μέλη της ΕΟΜ αφού μελέτησαν τις προσφορές κρατήσεων ξενοδοχείων που υποβλήθηκαν μέσω 
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  για τους Πανευρωπαϊκούς αγώνες 2014 θεώρησαν ότι το κόστος των 
προσφορών αυτών είναι πολύ μεγάλο και κατόπιν εισήγησης της οικονομικής επιτροπής αποφάσισε 
ομόφωνα να γίνουν οι κρατήσεις των δωματίων για τους παίκτες και αρχηγούς 2 εθνικών ομάδων στο 
ξενοδοχείο Kristal Remisens Hoteli. 

6. Θέματα ΚΕΔ 
Σεμινάρια Διαιτησίας                                                                                           Εισηγητής: Τ. Κανναβός    
Το  ΔΣ  συζήτησε  τους  λόγους  που  δεν  πραγματοποιήθηκε  το  σεμινάριο  μέσα  στο  2013.  Η  ΚΕΔ 
δεσμεύτηκε να αναζητήσει όλους τους τρόπους για να γίνει αυτό μέσα στο 2014.                                            

Επετηρίδα Διαιτητών 
Το ΔΣ αποφάσισε όλοι  οι  διαιτητές που διαιτήτευσαν αγώνες μέσα στο 2013  να αναγραφούν στην 
Επετηρίδα. 

7. Θέματα Εκπαίδευσης                                                    Εισηγητής: Λ. Καραγιαννόπουλος 
Επετηρίδα Εκπαιδευτών 2014 
Ο κ. Καραγιαννόπουλος ενημέρωσε το ΔΣ για τον μεγάλο αριθμό ανθρώπων που δραστηριοποιούνται 
στην  εκπαίδευση  και  την  ανάγκη  συστηματικής  τήρησης  της  επετηρίδας  με  βάσει  την  εγκύκλιο. 
Πρότεινε στην επετηρίδα του 2014 να δημοσιευθεί η εγκύκλιος που αφορά την εκπαίδευση, πρόταση 
που έγινε ομόφωνα δεκτή. Οι δόκιμοι δάσκαλοι που έχουν συμπληρώσει μια ολόκληρη θητεία και για 
τους  οποίους  η  ΕΟΜ  έχει  βεβαίωση  τόσο  του  Σωματείου  όσο  και  του  επιβλέποντα  δασκάλου,  θα 
αναγραφούν στην επετηρίδα του 2014 

Σεμινάρια Εκπαιδευτών 2014 
Το  ΔΣ  ανέθεσε  στον  κ.  Καραγιαννόπουλο  και  τον  κ.  Δελημπαλταδάκη  να  εισηγηθούν  έως  και  την 
επόμενη συνεδρίαση για τη διενέργεια σεμιναρίου μέσα στο 2014. Μετά από την επισήμανσή του ότι 
για οποιοδήποτε σεμινάριο θα πρέπει να έχουμε έτοιμο το σύστημα μαθημάτων, η επιτροπή που έχει 
αναλάβει  να εισηγηθεί  για  το  τελικό σύστημα  της  νέας μεθόδου με  επικεφαλής  τους  κ.κ.  Ζώτο και 
Μπόζεμπεργκ θα παραδώσει την εισήγησή της.          

Απολογισμός για μαθήματα σε Κω                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Τα μέλη του ΔΣ παρέλαβαν την αναφορά της κ. Μπαμπούλα σχετικά με την επίσκεψη στο σωματείο 
της Κω. 

Μαθητές Junior – Στοιχεία Διάδοσης                                                                    Εισηγητής: Τ. Κανναβός 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από το τμήμα μαθημάτων, τον κ. Κανναβό και τον κ. Μαρσώνη για το τμήμα που 
ξεκίνησε  με  την  κ.  Συρακοπούλου  και  τις  δυσκολίες  που  υπάρχουν  και  αποφάσισε  να  ζητήσει  από 
τους  δασκάλους  γραπτή  αναφορά    και  σχετικά  αιτήματα ώστε  να  συζητήσει  το  θέμα    σε  επόμενο 
συμβούλιο.                                    

Ταυτόχρονες Ημερίδες Μαθητών 
Το ΔΣ αποφάσισε η πρώτη ημερίδα να έχει εορταστικό χαρακτήρα ως πίτα ΕΟΜ για τους μαθητές, να 
γίνει τέλος Ιανουαρίου με ειδικά έπαθλα  και το τουρνουά να είναι 5ης βαθμίδας, οπότε θα μπορούν 
να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν ΑΔ.  
Για  θέματα  που  αφορούν  τις  ημερίδες  αυτές  εξουσιοδοτείται  ο  Γεν.  Γραμματέας  κ. Μαρσώνης  σε 
συνεργασία  με  την  επιτροπή  μαθημάτων.  Tα  δικαιώματα  συμμετοχής  θα  ορίζονται  για  αυτές  τις 
ημερίδες στα 4  ευρώ και  τα δικαιώματα  για  την  ΕΟΜ θα  είναι 0,50.  Στην  επόμενη συνεδρίαση θα 
οριστικοποιηθούν οι σχετικές ρυθμίσεις 

8. Νέα Σωματεία ‐ Αιτήματα Σωματείων                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Νέα σωματεία: Ενημέρωση για Νέα Φιλαδέλφεια, Σαρωνίδα, Περιστέρι,  Κυπαρισσία 
Το  ΔΣ  ενημερώθηκε  από  τον  ΓΓ  και  το  τμήμα  μαθημάτων  για  τις  δράσεις  των  ενδιαφερομένων 
επικεφαλής για τις παραπάνω περιοχές. 

Αναγνώριση Σωματείου στα Τρίκαλα: 



Το  ΔΣ  αποφάσισε  ομόφωνα  να  αναγνωρίσει  τον  Σύλλογο  Φίλων  Φυσικής  Αγωγής  “Η  Άμιλλα”  ως 
σωματείο μέλος της αφού κατέθεσε τα σχετικά δικαιολογητικά. Αποφάσισε επίσης η εγγραφή αλλά 
και η πρώτη συνδρομή του Σωματείου να γίνει το 2014. 

ΟΠΑΦ – Μελίσσια: ενοποίηση τριήμερων 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να ενημερώσει τα Σωματεία ΟΠΑΦ και Μελίσσια που συστεγάζονται ότι 
από 1ης Ιανουαρίου θα αντιμετωπισθούν από την ΕΟΜ ως ένα σωματείο σχετικά με τα δικαιούμενα 
τριήμερα τους και να ζητήσει να γνωστοποιήσουν τα μελλοντικά τους σχέδια. 

ΟΑΜΚΗ Αίτημα για τριήμερο 4ης βαθμίδας 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα του για τριήμερο 4ης βαθμίδας από 3 έως 5 Ιανουαρίου 2014. 

KOAM Έξοδα διαφημιστικής εκστρατείας 
Το  ΔΣ  αποφάσισε  ομόφωνα  να  εγκρίνει  το  αίτημα  του  Σωματείου  με  την  προσκόμιση  σχετικού 
τιμολογίου  αξίας  περίπου  300  ευρώ  συν  ΦΠΑ,  αλλά  αφού  προηγηθεί  έγκριση  από  την  ΕΟΜ  του 
διαφημιστικού που θα προβάλλεται . 

ΓΑΛΑΞΙΑΣ: Αίτημα για τριήμερο 4ης βαθμίδας 
Το ΔΣ αποφάσισε να μη δεχθεί το αίτημα, λόγω του ότι η ημερομηνία συμπίπτει με το Περιφερειακό 
Κεντρικής Ελλάδος και ενημερώθηκε αμέσως το σωματείο. 
Σχετικά  με  το  Σωματείο  της  Δράμας  το  ΔΣ  επικαιροποίησε  την  απόφαση  του  προηγούμενου  ΔΣ 
(πρακτικό 03‐10‐2012) σχετικά με την πληρωμή του Βακιρτζή Κυριάκου ως δασκάλου με αμοιβή 400 
ευρώ για την πρώτη φουρνιά μαθητών του Σωματείου.   

9. Διάφορα Θέματα                                                                        Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Εμβάσματα εξωτερικού:  

Προκαταβολή κόστους  ξενοδοχείων εθνικών ομάδων για συμμετοχή στους Πανευρωπαϊκούς 
αγώνες 2014 που θα γίνουν στην Opatijia Κροατίας: 

    
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΟΣΟ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1  Kristal Remisens Hoteli  784,00 Προκαταβολή ξενοδοχείων 
 
Πληρωμή προμηθευτών εξωτερικού:  

Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές εξωτερικού Ιανουαρίου 2014 είναι οι εξής: 
    
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΟΣΟ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1  Bridge Systems BV  11470,80 Αγορά Bridgemates 

Ομόφωνα  εξουσιοδοτείται  ο  υπάλληλος  της  ΕΟΜ  κ.  Λουκάς  Ζώτος  όπως  καταθέσει  τις  παραπάνω 
υποχρεώσεις  εξωτερικού  της  Ομοσπονδίας  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. 

Εσωτερικό δίκτυο της ΕΟΜ 
Το ΔΣ αποφάσισε να αναθέσει στον Πρόεδρο να απευθυνθεί σε ειδική εταιρία στη Θεσσαλονίκη για 
να ζητήσει προσφορά σχετικά με την ανάκτηση των αρχείων από τον κατεστραμμένο δίσκο της ΕΟΜ. 

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο (ενημέρωση από Λ. Ζώτο, Ι. Σουβατζή) 
Το  ΔΣ  ενημερώθηκε  από  τον  κ.  Ζώτο  ότι  το  τμήμα  μηχανογράφησης  θα  έχει  έτοιμο  το  εσωτερικό 
πρωτόκολλο στις αρχές του επόμενου έτους. 

Περιοδικό ΕΟΜ (ενημέρωση από Λ. Ζώτο) 
Ο κ. Ζώτος δηλώνει αισιόδοξος για την πορεία του περιοδικού. Το σχεδιαστικό πρόγραμμα έχει ήδη 
παραγγελθεί, το παλαιό δημιουργικό θα μας τοποθετηθεί δωρεάν και εκκρεμεί μια επιμόρφωση των 
υπαλλήλων που θα ασχοληθούν. 

ΑΣΑΕ – Διανομές στο site της ΕΟΜ 



Το  ΔΣ  ενημερώθηκε  για  διαμαρτυρίες  αθλητών  λόγω  μη  ανάρτησης  των  φύλλων  διανομών  και 
αποφάσισε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. 

Στο  σημείο  αυτό  και  ελλείψει  άλλου  θέματος  λύθηκε  η  συνεδρίαση.  Η  επόμενη  συνεδρίαση  ΔΣ 
ορίστηκε για την 15η Ιανουαρίου 2014 και ώρα 3.30 στα γραφεία της ΕΟΜ. 
 
 
                         Πρόεδρος                               Αντιπρόεδρος                                  Γεν. Γραμματέας 

 

Αλέξανδρος Αθανασιάδης         Π. Κανναβός              Παναγιώτης Μαρσώνης 

 

Μέλη: 

                                                                                

                                                                                 Α. Φράγκος 

 

                                                       Νίκος Δελημπαλταδάκης 

     

                                                                                  Λίλα Βάθη 

 

  Λάζαρος Καραγιαννόπουλος 

 
 
 
 
 
 
       


