
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 01 
Της 9ης Ιανουαρίου 2013 

 
Την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 16:00, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. 
Αλέξανδρου  Αθανασιάδη,  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  το  Δ.Σ.  της  ΕΟΜ,  στα 
γραφεία της ΕΟΜ, Φειδιππίδου 30 Αθήνα. 
Παρόντες: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Αλ. Αθανασιάδης, ο Γεν. 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,  λόγω 
ανειλημμένης υποχρέωσης. Παρών ο διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 

Θέμα 1ον. Θέματα Προέδρου 
Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ.  κ. Α. Αθανασιάδης αναφέρει ότι υπάρχει από την προηγούμενη 
συνεδρίαση  Δ.Σ.  εκκρεμότητα  οριστικοποίησης  των  συνθέσεων  των  επιτροπών  της 
ΕΟΜ.  Κατόπιν  σχετικής  συζήτησης  οριστικοποιείται  η  σύνθεση  όλων  των  επιτροπών, 
εκτός  της  επιτροπής  δεοντολογίας  η  οποία  θα  καθοριστεί  σε  επόμενο  συμβούλιο.  Η 
σύνθεση των επιτροπών θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο της ΕΟΜ και επισυνάπτεται στο 
παρόν πρακτικό.  

Θέμα 2ον. Περιφερειακό πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδας  
Στην  κοινή  επιστολή  που  απεστάλη  στα  Σωματεία  της  Πάτρας  απάντησε  ο  κ.  Π. 
Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου «Νίκη Πατρών». 
Ο κ. Θεοδωρόπουλος, με την απάντησή του, επιθυμεί να του δοθεί η δυνατότητα, μέσα 
από την ανάθεση του περιφερειακού Πρωταθλήματος Δυτικής Ελλάδας,  να αποδείξει 
την ικανότητά τους για ουσιαστική στήριξη και επωφελή λειτουργία του θεσμού. 
Με  δεδομένη  όμως  την  έλλειψη  κοινής  απάντησης  αποδοχής  του  Περιφερειακού 
πρωταθλήματος  από  τα  Σωματεία  των  Πατρών,  εκφράστηκαν  από  τα  μέλη  του  ΔΣ 
διάφοροι προβληματισμοί. 
Τελικά, στα πλαίσια της θέσης του ΔΣ, όπως αυτή παρουσιάστηκε στην κοινή επιστολή 
προς  τα  δύο  Σωματεία  και  σύμφωνα  με  το πνεύμα  της  επιστολής  αυτής, 
αποφασίζεται         ομόφωνα όπως η διοργάνωση του Περιφερειακού πρωταθλήματος 
Δυτικής  Ελλάδας  ανατεθεί  στην  Πάτρα,  από  κοινού  στα  δύο  Σωματεία,  στις 
καθορισμένες από το πρόγραμμα ημερομηνίες,  για  την ενίσχυση των εκεί Σωματείων 
και τη διάδοσης του αθλήματος στην πόλη. 
Με δεδομένη την  ιδιαίτερα δυναμική δραστηριότητα του σωματείου «Νίκη Πατρών», 
την  ευχέρεια  διάθεσης  των  εντευκτηρίων  του  για  τη  διοργάνωση,  καθώς  και  τη 
στελέχωσή του με άτομα που έχουν εμπειρία σε διοργάνωση ποιοτικών εκδηλώσεων, 
ορίζεται ως υπεύθυνος της διοργάνωσης ο κ. Θεοδωρόπουλος, που επιφορτίζεται με το 
καθήκον  της  προετοιμασίας  μιας  υψηλού  επιπέδου  διοργάνωσης,  στα  πλαίσια  του 
αμοιβαίου σεβασμού και προς όφελος και των δύο Σωματείων, με σκοπό την διάδοση 
και υγιή ανάπτυξη του αθλήματος στην πόλη 



Θέμα 3. Παναθηναϊκές Ημερίδες Μαθητών  
Ανατίθεται  ομόφωνα  στην  επιτροπή  εκπαίδευσης  όπως  αναθέτει  τις  Παναθηναϊκές 
Ημερίδες Μαθητών  στα  Σωματεία  Αττικής  εκ  περιτροπής  και  σε  δυο  Σωματεία  κάθε 
φορά για το έτος 2013.  

Θέμα 4. Θέματα Αγώνων  
α)  Πρωτάθλημα  Μικτών  ομάδων  ‐  τόποι  τέλεσης.  Αποφασίζονται  ομόφωνα  οι 
αναθέσεις  διοργάνωσης  του  πρωταθλήματος  στα  Σωματεία  ΑΟΤ  (κατηγορίες  1‐16), 
ΑΟΜ (κατηγορίες 1‐10) και ΟΑΜΚΗ (κατηγορίες 1‐6). Σχετικά θα εκδοθεί ανακοίνωση. 
β)  Ημερίδες  Ομάδων.  Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  η  αποστολή  και  ανάρτηση 
αποτελεσμάτων  στο  Διαδίκτυο  των  αγώνων  ομάδων  5ης  βαθμίδας  γίνεται  σε  κάθε 
ημερίδα.  
γ) Πανελ. πρωτάθλημα Ζευγών. Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ κ. Α. Αθανασιάδης αναφέρεται σε 
έγγραφο αίτημα του ΟΑΜΘ να διεξαχθεί ο  τελικός  του Πανελληνίου πρωταθλήματος 
Ζευγών Όπεν 2013  στη Θεσσαλονίκη  αναλύοντας  τη  σχετική  αιτιολόγηση.  Το  αίτημα 
γίνεται δεκτό ομόφωνα. Αποφασίζεται ομόφωνα όπως η επιτροπή ανάθεσης ορίσει τα 
Σωματεία  που  θα  διοργανώσουν  τους  προκριματικούς  λαμβάνοντας  υπόψη  τις 
δηλώσεις προτίμησης τους ανά ενότητα κατηγοριών.  
δ) Διασυλλογικό Κύπελλο Αττικής. Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής αγώνων, 
αποφασίζεται ομόφωνα να προκηρυχθεί Διασυλλογικό πρωτάθλημα Αττικής στις εξής 
ημερομηνίες:  Σάββατο,  9  Φεβρουαρίου  (Προκριματικός  Γύρος),  Σάββατο,  23 
Φεβρουαρίου  (Προημιτελικός  Γύρος),  Σάββατο,  2  Μαρτίου  (Ημιτελικός  Γύρος),  
Σάββατο, 20 Απριλίου (Τελικός) με ώρα έναρξης κάθε φορά την 11:00 π.μ. Στην πρώτη 
αυτή  διοργάνωση  κάθε  όμιλος  θα  μπορεί  να  συμμετάσχει  στις  ενότητες  κατηγοριών 
όπεν, 1‐11, 1‐9 και 1‐6 με μια ομάδα, αποτελούμενη από 6  το πολύ αθλητές σε κάθε 
ημερίδα  και  10  το  πολύ  συνολικά.  Τα  Σωματεία  της  Αττικής  θα  φιλοξενήσουν  τους 
αγώνες εκ περιτροπής και κατόπιν κλήρωσης.  Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.  

Θέμα 5. Οικονομικά Θέματα 
α)  Παραγγελία  τράπουλες,  φάκελοι.  Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  το  θέμα 
ξανασυζητηθεί σε επόμενο συμβούλιο αφού γίνει διερεύνηση της ελληνικής αγοράς.  
β)  Διαφημίσεις  ΕΟΜ.  Ανταλλάσσονται  απόψεις  μεταξύ  των  μελών  του  ΔΣ  και 
σημειώνεται  η  επιτακτική  ανάγκη  να  βρεθούν  χορηγοί  με  αντάλλαγμα  τη  διαφήμισή 
τους από την ΕΟΜ ώστε να καλυφτούν οικονομικές ανάγκες της ΕΟΜ. 
γ)  Επιδότηση Μαθητικών  τουρνουά.  Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  δεν  επιδοτηθούν 
την φετινή χρονιά 2013 τα οδοιπορικά για τα μαθητικά τουρνουά που γίνονται κατά τη 
διάρκεια εκδρομικών ή φεστιβάλ.  
δ)  Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  το  παράβολο  αγωνιστικού  δελτίου  για  το  2013 
διατηρηθεί σε 30€.  Αποφασίζεται ομόφωνα όπως ανατεθεί στην εταιρεία Φραγκίσκος 
Α. Πανούσης η παραγωγή των αγωνιστικών δελτίων των αθλητών 2013. Η ίδια εταιρεία 
παρήγαγε και τα περσινά αγων. δελτία 

Θέμα 6. Διάφορα θέματα  
α)  Τα  λειτουργικά  έξοδα  μισθοδοσίας  και  εισφορών  της Ομοσπονδίας  μας  μέχρι  την 
31η Ιανουαρίου 2013 είναι τα εξής: 



     ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΟΣΟ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013  5.175,58 ΜΙΣΘΟΙ 

2  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  3.245,24 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

3  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ Δ/Χ 2013  3.297,91 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Εξουσιοδοτείται  ο  υπάλληλος  της  ΕΟΜ  κ.  Λουκάς  Ζώτος  όπως  καταθέσει  τις 
υποχρεώσεις  της  Ομοσπονδίας  προς  το  ΙΚΑ,  εισφορές  Δεκεμβρίου  2013  και  Δώρου 
Χριστουγέννων  2013,  αρ.  μητρώου  εργοδότη  0630152905  και  τη  μισθοδοσία 
προσωπικού  της Ομοσπονδίας  Ιανουαρίου 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. 

β)  Ορισμός  Επιτροπής  Μεταγραφών.  Ως  μέλη  της  Επιτροπής  Μεταγραφών  2013 
ορίζονται  ομόφωνα  οι  παρακάτω:  Μαρσώνης  Π.  Γ.Γ.  της  ΕΟΜ  που  προεδρεύει  της 
επιτροπής,  Παπαδάκης  Χ.,  Φράγκος  Α.,  Μούλιου  Τ.,  Καλιακμάνη  Α.  Αποφασίζεται 
ομόφωνα  ότι  το  παράβολο  μεταγραφής  παραμείνει  στα  30€.  Όσοι  αθλητές 
μεταγραφούν  λόγω  αποδεδειγμένης  μετοικεσίας  και  εγγραφούν  σε  Σωματείο  του 
νομού  κατοικίας  τους  από  Σωματείο  άλλου  νομού  εξαιρούνται  από  την  καταβολή 
παραβόλου.  Επίσης  όσοι  αθλητές  μεταγραφούν  λόγω  αθλητικής  απραξίας  του 
Σωματείου τους για διάστημα μεγαλύτερο του έτους (άρθρο 1.4.2.4) δεν καταβάλλουν 
παράβολο μεταγραφής. Άλλες εξαιρέσεις ή μειώσεις του παραβόλου είναι αυτές που 
προβλέπονται από τον κανονισμό της ΕΟΜ 1.4.  

γ)  Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  οι  τρεις  αθλητές  με  τον  μεγαλύτερο  αριθμό 
συμμετοχών σε ημερίδες οιασδήποτε βαθμίδας κάθε ημερολογιακού έτους όπως και ο 
πρώτος νικητής του διαγωνισμού αγορών όπεν του περιοδικού της ΕΟΜ κάθε έτους θα 
λαμβάνουν  το  αγωνιστικό  τους  δελτίου  του  επομένου  έτους  χωρίς  την  καταβολή 
παραβόλου.  

Θέμα 7. Σχέσεις με Κύπρο  
Εγκρίνεται  ομόφωνα  το  κείμενο  της  σχετικής  επιστολής  στήριξης  της  Ομοσπονδίας 
Μπριτζ Κύπρου.   

Θέμα 8. Αιτήματα Σωματείων:  
Α) ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Υλικό για μαθήματα – επιστολή 
Αποφασίζεται ομόφωνα να παρασχεθεί  το αιτούμενο υλικό καθώς  τα μαθήματα που 
γίνονται στην περιοχή αυτή έχουν επιτυχία και αναμένεται η ίδρυση Σωματείου.   
Β) ΙΚΑΡΟΣ Υλικό αγώνων – επιστολή 
Αποφασίζεται ομόφωνα να παρασχεθεί το αιτούμενο υλικό. 
Γ) ΑΕΠΜΑ Ονομασία Σωματείου 
Το  αίτημα    που  απέστειλε  με  επιστολή  της  η  ΑΕΠΜΑ  για  αλλαγή  του  τίτλου  του 
Σωματείουπου  περιγράφεται  σε  ηλεκτρονικά    αρχεία  αποτελεσμάτων  της  ΕΟΜ 
αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  γίνει  δεκτό  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  αριθμός  των 



χαρακτήρων  του  τίτλου δεν υπερβαίνει  τους  χαρακτήρες που δέχεται  το ηλεκτρονικό 
πρόγραμμα της ΕΟΜ.  

Αποφασίζεται όπως η επόμενη τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. διεξαχθεί στις 6 Φεβρουαρίου 
2013. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 

Πρόεδρος                               Τα Μέλη                                Ο Γεν. Γραμματέας 

Αλέξανδρος Αθανασιάδης          Αναστάσιος Φράγκος             Παναγιώτης Μαρσώνης  

 

                                          Νίκος Δελημπαλταδάκης 

 

                                      Λάζαρος Καραγιαννόπουλος 

 

Λίλα Βάθη 


