
     
 

         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 11 

της 23ης Οκτωβρίου  2013 
 
Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 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 ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος.  

                            ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
                             
Παρουσίαση Lyoness 
Πριν  την  έναρξη  της  συζήτησης  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  το  ΔΣ,  κατόπιν  αίτησης  του  κ.  Δ. 
Τζοτζολάκη είχε προσκαλεσμένο τον κ. Λύτρα  Γιάννη, εκπρόσωπο της εταιρίας Lyoness και έγινε παρουσίαση 
του τρόπου που λειτουργεί η κάρτα της εταιρίας.   To ΔΣ αφού ευχαρίστησε τον κ. Λύτρα επιφυλάχθηκε να 
συζητήσει διεξοδικότερα το θέμα και να απαντήσει.                                                  

1. Υπογραφή πρακτικού υπ. αριθ. 10  
Υπογράφτηκαν τα πρακτικά υπ. αριθ. 10 της 23/09/2013.  

2.    Θέματα Προέδρου 
Σύμβαση και πρόγραμμα δημιουργικού περιοδικού 
Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  ομόφωνα  να  διακόψει  τη  συνεργασία  του  με  την  Επικοινωνία  Αιγαίου  ΑΕ  και  να 
καταβληθεί  προσπάθεια  ώστε  το  περιοδικό  να  παράγεται  εξ  ολοκλήρου,  πλην  της  εκτύπωσης,  από  τους 
υπαλλήλους της ΕΟΜ. 

Απολογισμός ΓΣ  
‐Ο πρόεδρος δήλωσε ικανοποιημένος για την αυξημένη παρουσία στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση. 
‐Το ΔΣ συζήτησε την απόφαση της ΓΣ να αρθεί για την Περιφέρεια το μέτρο που απαγορεύει στους Διαιτητές 
των ταυτόχρονων να παίζουν και θα αποφάσισε να αποσταλεί σχετική ανακοίνωση στα σωματεία. 
‐Το  θεσμικό  πλαίσιο  εκπαίδευσης  θα  σταλεί  στα  σωματεία  ως  εγκύκλιος  και  θα  δοθεί  χρόνος  για  τις 
επισημάνσεις τους και τυχόν αλλαγές. 

 Φεστιβάλ Ελληνικά Νησιά ‐ δικαιώματα ΕΟΜ 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι έχει τη διαβεβαίωση του κ. Ματζιάρη για την σύντομη αποπληρωμή των 
δικαιωμάτων και αναλαμβάνει προσωπικά τη διευθέτηση του ζητήματος. 

Βιβλία Εκτέλεσης, προσφορά Καρδαμίτσα 
Ο πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για την εξαιρετική προσφορά των εκδόσεων Καρδαμίτσα και ο κ. Μαρσώνης 
πρόσθεσε ότι  και η  ίδια επιθυμεί  να  τα προωθήσει  και μέσω του βιβλιοπωλείου  της,  τιμητικά και όχι  για 
κερδοσκοπία. Το ΔΣ αποφάσισε να της επιτρέψει να πουλά τα βιβλία και ο πρόεδρος πρότεινε τα βιβλία που 
θα πάρει η ΕΟΜ να δίνονται δώρο στους μαθητές που ανανεώνουν το αγωνιστικό δελτίο ή σαν βραβείο. Ο κ. 
Κανναβός υπερθεμάτισε ότι θα ήταν σημαντικό να είχαμε ένα βιβλιοπωλείο που να μπορούμε να στέλνουμε 
όσους ενδιαφέρονται να βρουν τίτλους βιβλίων μπριτζ στα ελληνικά. Το ΔΣ αποφάσισε για την παραγγελία 
1000 βιβλίων. 

3.   Οικονομικά Θέματα                               Εισηγητής: Α. Φράγκος 
 Δωρεά Κ. Μιχαλάκου / παραγγελία καρεκλών 
Το ΔΣ ενέκρινε να προσφέρει ανταποδοτικά στην κα Μιχαλάκου διαφήμιση στο site της ΕΟΜ για την δωρεά 
της  στην  ΕΟΜ  ενός  καναπέ  γραφείων  όπως  και  να  της  αποστείλει  ευχαριστήρια  επιστολή.  Το  ΔΣ  επίσης 
ενέκρινε την αγορά τεσσάρων (4) καρεκλών από τον ίδιο προμηθευτή Lago ABEE για τα γραφεία της ΕΟΜ στη 
συνολική τιμή των 227 ευρώ. 

Εκτύπωση βιβλίων μαθητών 



Εγκρίνεται  η  επανεκτύπωση  βιβλίων  για  τους  μαθητές Α  ́ και  Β  ́ κύκλου, 400  τεμάχια ανά  κύκλο από  την 
εταιρεία Ε. και Σ. Χατζηδάκης ΟΕ  στην τιμή των 2,40 ανά τεμάχιο για τα πρώτα και 2,60 ανά τεμάχιο για τα 
δεύτερα, χωρίς ΦΠΑ.  

Παραγγελίες υλικού αγώνων 
Το ΔΣ για τις ανάγκες που έχουν προκύψει σε υλικό αγώνων αποφασίζει ομόφωνα: α) να πάρει προσφορές  
σχετικά με τα Βidding Boxes β) Να παραγγελθούν οι τράπουλες στην Jannersten Forlag  που έχει τις μακέτες 
της ΕΟΜ αλλά η απόφαση για την ποσότητα και το χρόνο παραγγελίας να παρθεί στο επόμενη συνεδρίαση γ) 
Για την παραγωγή σκρινς θα ζητηθεί προσφορά από τον κ. Δ. Θεοδώρου. δ) για σκληρές θήκες θα γίνει μια 
πρόβλεψη σχετική και με τις ανάγκες των νέων σωματείων. ε) Σχετικά με τα μηχανήματα bridge mates θα 
ζητηθεί από τα σωματεία να παραγγείλουν και δικά τους μηχανήματα ώστε να επιτευχθεί οικονομικότερη 
παραγγελία. Το ΔΣ αποφάσισε να επιδοτήσει την αγορά server για τα σωματεία ώστε να μπορεί να δανείζεται 
το υλικό στις μεγάλες της διοργανώσεις.  

Απολογισμός Διασυλλογικών/Έγκριση αποφάσεων οικον. Επιτροπής 
Ο Γεν. Γραμματέας συγχαίρει τα σωματεία που πρόθυμα έδωσαν – και κάποια έφεραν και τα ίδια – το υλικό 
τους για τη διεξαγωγή των αγώνων. Το ΔΣ συμφώνησε ότι η διοργάνωση ήταν από τις πλέον επιτυχημένες, 
εφάμιλλη  των  ευρωπαϊκών  και  συνεχάρη  όλο  το  προσωπικό  της  ΕΟΜ  για  τις  προσπάθειές  του  για  την 
διεξαγωγή της μεγάλης αυτής διοργάνωσης. 
Το  ΔΣ  εγκρίνει  ομόφωνα  όλα  τα  έξοδα που  έκανε  η  οικονομική  επιτροπή  (καθαριότητος,  φωτογράφησης, 
κυλικείου, μεταφορών, διαιτησίας,  κλπ) σύμφωνα με την κατάσταση Απολογισμού που επισυνάπτεται στο 
παρόν πρακτικό.  

 Οδοιπορικά Φ. Σαράτση σε Αγ. Νικόλαο Κρήτης 
Εγκρίνεται αποζημίωσή του για οδοιπορικά για μαθήματα που έκανε στο νέο Σωματείο ΛΑΤΩ Αγ. Νικολάου 
Κρήτης  σύμφωνα  με  εξοδολόγιο  που  θα  καταθέσει.  Το  ακριβές  ποσό  θα  καθοριστεί  στην  επόμενη 
συνεδρίαση.   

4.    Εθνικές ομάδες                                            Εισηγητής: Α. Αθανασιάδης 
Αγώνες επιλογής 2014  
Το  ΔΣ  μετά  και  την  εντολή  της  ΓΣ  να  αποσταλεί  με  έξοδα  της  ΕΟΜ  η  Εθνική  ομάδα  όπεν  στους 
Πανευρωπαϊκούς  αγώνες  ομάδων  2014  αποφάσισε  να  ανακοινώσει  πρόσκληση  ενδιαφέροντος  και  το 
σύστημα των αγώνων επιλογής σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής εθνικών ομάδων.   Για την Εθνική 
Γυναικών  θα  ανακοινωθεί  πρόσκληση  ενδιαφέροντος  για  αγώνα  επιλογής  κατά  ομάδες,  όπου  και  θα 
αναφέρεται η πρόθεση της ΕΟΜ να επιδοτήσει την ομάδα τουλάχιστον με τα δικαιώματα συμμετοχής στους 
Πανευρωπαϊκούς 2014.  Για την  εθνική ομάδα Seniors θα ανακοινωθεί επίσης πρόσκληση ενδιαφέροντος και, 
ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής και την πορεία των οικονομικών, το Δ.Σ. θα αποφασίσει αν θα σταλεί 
ομάδα.   

Συμμετοχή Νέων σε Διεθνές τουρνουά 
Οριστικοποιήθηκε η συμμετοχή δυο ομάδων Νέων στο 1Ο  διεθνές  τουρνουά Νέων που θα διεξαχθεί  στο 
Παρίσι από 1 έως 5 Νοεμβρίου 2013 με καλυμμένα τα έξοδα διαμονής και αεροπορικών εισιτηρίων από τη 
διοργανώτρια  Γαλλική  Ομοσπονδία.  Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  ομόφωνα  τη  διάθεση  ποσού  έως  300  ευρώ,  επί 
αποδώσει,  για  οδοιπορικά  και  άλλα  μικροέξοδα  στον  τόπο  των  αγώνων,  όπως  και  την  κάλυψη  των 
οδοιπορικών του μέλους της αποστολής  Ι. Οικονομόπουλου που διαμένει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη για τη 
μετάβαση του στην Αθήνα και επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη έως του ποσού των 120 ευρώ και την κάλυψη 
οδοιπορικών ποσού 50  ευρώ  του μέλους  της αποστολής Κ.  Βώβου από Κεφαλλονιά,  όπου σπουδάζει,  σε 
Αθήνα.  Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως αρχηγός αποστολής οριστεί ο Δ,. Διονυσόπουλος, στη θέση του 
ειδικού γραμματέα του Δ.Σ. Ν. Δελημπαλταδάκη ο οποίος κωλύεται λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και 
βοηθός αρχηγού η Κ. Σκορδαλίδη.  

5.    Θέματα εκπαίδευσης                   Εισηγητής: Λ. Καραγιαννόπουλος 
ΕΔΡΑ – επιστολές    
Το ΔΣ μετά από επιστολές που έλαβε σχετικά με συμβάντα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αρχαρίων στο 
νέο  Σωματείο  των  Βριλησσίων  αποφασίζει  ομόφωνα  να  ενημερωθεί  ο  υπεύθυνος  του  Σωματείου  για  τις 
διαδικασίες που ισχύουν σε όλα τα άλλα σωματεία και με αυτή τη βάση θα έχει την υποστήριξη της ΕΟΜ.                              



Υλικό για μαθήματα ‐ μέθοδος 
Ο κ. Καραγιαννόπουλος ενημέρωσε το ΔΣ για το υλικό που μπορεί να έχει στη διάθεσή του ένας δάσκαλος 
από  το  forum,  εκτός  από  το  βιβλίο  της  ΕΟΜ,  αλλά  επέστησε  την  προσοχή  στο  γεγονός  ότι  δεν  υπάρχει 
καταγεγραμμένη κάρτα συμβάσεων για μαθητές. Λόγω του γεγονότος αυτού προέκυψε σχετικό θέμα στους 
Διασυλλογικούς.  Ο  κ.  Καραγιαννόπουλος  ενημέρωσε  το  ΔΣ  ότι  θα  ασχοληθεί  με  τη  συγγραφή  κάρτας 
σύμφωνης με τη νέα μέθοδο διδασκαλίας της ΕΟΜ.  

Φύλλο μαθήματος, αναφορά δασκάλου                  Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Αποφασίζεται ομόφωνα ότι πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η συμπλήρωση σχετικού φύλλου μετά από κάθε 
μάθημα και να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΕΟΜ σε ειδικό ιστότοπο. Το θέμα θα συζητηθεί από τη σχετική 
επιτροπή. 

6.    Θέματα Κανονισμών                                       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Θεσμικό πλαίσιο/εγκύκλιος/ Τροποποιήσεις 
Οι  τροποποιήσεις  των  Κανονισμών  που  ψηφίστηκαν  στη  πρόσφατη  Γεν.  Συνέλευση  θα  ισχύσουν  μετά 
παρέλευση  ενός μηνός από  την αποστολή  τους  στη  Γεν.  Γραμματεία Αθλητισμού.  Για  το θεσμικό πλαίσιο 
μαθημάτων Ισχύει ότι προαναφέρθηκε.  

7.    Θέματα Διαιτησίας                                           Εισηγητής: Π. Κανναβός 
Επιστολή‐αναφορά Νίκης Πατρών 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει την επιστολή στην ΚΕΔ. 

8.    Θέματα Αγώνων                                                 Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης 
Κύπελλο Ελλάδος 2013 
Το ΔΣ συζήτησε και αποφάσισε τους χώρους διεξαγωγής και τους διαιτητές του Κυπέλλου Ελλάδος 2013. 

Παν. πρωτάθλημα Κατηγοριών 2013 
Σχετικά με την οριοθέτηση των κατηγοριών για την κατηγορία 12‐16 το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να επιτρέψει 
στην κατηγορία αυτή συμμετοχή ζευγών όπου ο ένας αθλητής είναι κατηγορία 11 και ό άλλος κατηγορία 13 ή 
παραπάνω. Αποφασίζεται επίσης ομόφωνα στον τελικό 12‐16 να συμμετάσχουν 28 ζεύγη που θα αγωνιστούν 
σε 2 στάδια και 4 αγωνιστικές ημερίδες.  

Χρονόμετρα σε αγώνες 
Το ΔΣ αποφάσισε να σταλεί και πάλι στα Σωματεία υπενθυμιστικά η ανακοίνωση που ορίζει ότι για όλους τους 
αγώνες πρέπει να υπάρχει χρονόμετρο στις αίθουσες αγώνων. 

Αγώνες 4ης βαθμίδας 
Το ΔΣ διαπιστώνοντας ότι η αύξηση των τριημέρων για το 2014 θα είναι της τάξης του 25% αποφάσισε ότι 
κατά τη διεξαγωγή Περιφερειακών Πρωταθλημάτων θα μπορούν   κατά περίπτωση να γίνονται παράλληλα 
Grand Prix. Το θέμα θα συζητηθεί περισσότερο και οριστικά σε επόμενη συνεδρίαση. 
                                                   

9.   Θέματα Διάδοσης                                                Εισηγήτρια: Χ. Βάθη  
Απολογισμός Διαφημιστικής εκστρατείας μαθημάτων Οκτωβρίου – Διαφημιστική εκστρατεία Ιανουαρίου  
Υποβάλλεται  και  εγκρίνεται  ομόφωνα  ο  Απολογισμός  της  διαφημιστικής  εκστρατείας  2013  που 
επισυνάπτεται. 
Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμα συγκεντρωθεί όλα τα στοιχεία, καθώς πολλά σωματεία της Περιφέρειας δεν 
έχουν  ξεκινήσει  αλλά  και  από  τα  αθηναϊκά  δεν  έχουν  έρθει  στην  ΕΟΜ  τα  στατιστικά,  το  Δ.Σ.  αποφασίζει 
ομόφωνα να  εξετάσει  το θέμα νέας διαφημιστικής  εκστρατείας  και  νέας σειράς μαθημάτων  τον προσεχή 
Ιανουάριο στην επόμενη συνεδρίαση. 
 

10. Νέα Σωματεία                     Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Τρίκαλα – Οδοιπορικά δασκάλου 
Το ΔΣ αποφάσισε να επιχορηγήσει  το νέο σωματείο  των Τρικάλων, όπου γίνονται μαθήματα από τον κ.  Γ. 
Δημητρακόπουλο, με το ποσόν των 1250 ευρώ,  σύμφωνα με κατάσταση εξόδων που μας έχει αποσταλεί, για 
οδοιπορικά και διαμονή δασκάλου, μαθήματα, ενοικίαση αίθουσας και διαφήμιση.  

ΟΜΗ – Μεταγραφή αθλητών ΠΛΗ 



Δεδομένου ότι  το Σωματείο ΟΜΗ ξεκίνησε ήδη  τη δραστηριότητά  του και  το Σωματείο ΠΛΗ πρόκειται  να 
αναστείλει τη δική του δραστηριότητα το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως στη νέα μεταγραφική περίοδο τα 
μέλη  του  ΠΛΗ  μεταγραφούν  στο  νέο  Σωματείο  χωρίς  την  καταβολή  παραβόλου  μεταγραφών,  όπως 
αποφασίστηκε και στ Γ.Σ., αρκεί το Σωματείο ΠΛΗ να αποστείλει σχετική επιστολή.  
 

11. Αιτήματα Σωματείων                                      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Υλικό σε σωματεία στους Διασυλλογικούς 

ΑΕΠΜΑ‐ Τριήμερο 4ης βαθμίδας 
Εγκρίνεται  το  αίτημα  του  Σωματείου  για  διοργάνωση  του    τριημέρου  του  στις  20‐22  Δεκεμβρίου  στα 
εντευκτήρια του ΟΑΜΚΗ ως εκτός έδρας. 

ΑΟΜΣ‐ Τριήμερο 4ης βαθμίδας 
Το Σωματείο δεν δικαιούται άλλο τριήμερο για φέτος και το αίτημά του απορρίπτεται ομόφωνα. 

ΕΣΠΕΡΟΣ – ενίσχυση για διαφήμιση, αίτημα για τριήμερο 
Το σωματείο ενημέρωσε την ΕΟΜ ότι έχει βρει εξαιρετικό χώρο για την πραγματοποίηση των Διασυλλογικών 
της  κεντρικής  Ελλάδος,  μετά  τη  συμφωνία  και  των  υπολοίπων  Σωματείων  στα  οποία  θα  συμμετέχει  το 
πιθανότερο και η Χαλκίδα και το ΔΣ ενέκρινε την ανάθεση των αγώνων. Το Δ.Σ. ενέκρινε το ποσό των 80 ευρώ 
για διαφημιστική εκστρατεία του Σωματείου.  

ΑΡΚΟΑΜ – αίτημα για υλικό 
Δεδομένου ότι ο σύλλογος έχει 20 νέους μαθητές το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την παροχή σε τσόχες, Bidding 
boxes και σετ διανομών για την οργάνωση του νέου σωματείου 
 

12. Διάφορα θέματα                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Εκτύπωση ΑΔ, αλλαγές σε ποιότητα και τρόπο εκτύπωσης 
Το ΔΣ συζήτησε  τη διαδικασία της εκτύπωσης των δελτίων του 2014 και ο κ. Ζώτος εισηγήθηκε να αλλάξουμε 
την ποιότητα  του δελτίου σε μια που θα προσομοιάζει αυτή  της πιστωτικής κάρτας.  Το ΔΣ αποφάσισε να 
διερευνήσει το θέμα συνεκτιμώντας ιδιαίτερα το σχετικό κόστος. 

Εκκρεμότητες σε εργασίες Μηχανογράφησης 
Το ΔΣ αναφέρθηκε στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο που δεν έχει ακόμα γίνει. Ο κ. Δελημπαλταδάκης ανέλαβε θα 
ασχοληθεί άμεσα με το θέμα. 

Επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ.  συμβούλιο ορίζεται  για  τις 20 Νοεμβρίου 2013.  Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα 
λύεται η Συνεδρίαση.  

 

                       Πρόεδρος                                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Αλέξανδρος Αθανασιάδης           Π. Κανναβός         Παναγιώτης Μαρσώνης 
                                                                 
             

Α. Φράγκος 
 
 

  Νίκος Δελημπαλταδάκης 
 
 

   Λάζαρος Καραγιαννόπουλος 
 
 

Λίλα Βάθη 


