
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 18 

Της 3ης Νοεμβρίου 2012 
 
Το  Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:00, 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 Αντιπρόεδρος Π. Κανναβός, ο Γεν. 
Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Α. Φράγκος, ο Ειδικός Γραμματέας Ν. 
Δελημπαλταδάκης και το μέλος Λ. Καραγιαννόπουλος. Απούσα το μέλος κα Λ. Βάθη, που 
ειδοποιήθηκε έγκαιρα, λόγω απουσίας της στο εξωτερικό. Παρών και ο διευθυντής 
γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 
 
Στην αρχή της συνεδρίασης υπογράφεται το πρακτικό Δ.Σ. υπ. αριθ. 17 της 13/10/2012. 
ΘΕΜΑ 1ον: Θέματα Προέδρου. Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου αποφασίζεται ομόφωνα 
όπως επιστολή του κ. Γ. Δημητρακόπουλου σχετική με τις πρόσφατες αρχαιρεσίες, όπου 
διαπιστώθηκε ότι από λάθος καταμέτρησης της εφορευτικής επιτροπής οι σταυροί προτίμησης 
που έλαβε ο εκλεγείς κ. Α. Φράγκος αναφέρθηκαν ως 14 αντί του ορθού 19, αποσταλεί προς 
ενημέρωση σε όλα τα Σωματεία της ΕΟΜ.  
Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΟΜ και εφόσον δεν εκλέχτηκαν στην πρόσφατη Γενική 
Συνέλευση ορίζονται ομόφωνα από το Δ.Σ. αναπληρωματικά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
οι 1. Σπύρος Τζάννες 2. Βασίλειος Κούσης  με αυτή τη σειρά προτεραιότητας.  
ΘΕΜΑ 2ον: Σύσταση Επιτροπών ΕΟΜ. Γίνεται σχετική συζήτηση και αποφασίζεται όπως η 
σύνθεση των Επιτροπών της ΕΟΜ οριστικοποιηθεί στην επόμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 3ον: Απολογισμός Διασυλλογικού. Υποβάλλεται από τον ταμία της ΕΟΜ ο απολογισμός 
του Διασυλλογικού πρωταθλήματος 2012. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση. Ο απολογισμός 
εγκρίνεται και επισυνάπτεται.  
ΘΕΜΑ 4ον: Θέματα ΚΕΔ. Αποφασίζεται ομόφωνα όπως το σεμινάριο Διαιτησίας διεξαχθεί τον 
επόμενο χρόνο. Σχετικά με το σεμινάριο διαιτητών της EBL αποφασίζεται να γίνει ανακοίνωση  στο 
ιστοχώρο της ΕΟΜ. 
ΘΕΜΑ 5ον: Παν. Πρωτάθλημα Κατηγοριών. Αποφασίζονται ομόφωνα οι τόποι τέλεσης των 
προκριματικών του Παν. Πρωταθλήματος Κατηγοριών για τους οποίους θα εκδοθεί σχετική 
ανακοίνωση. Αποφασίζεται ομόφωνα όπως σε αμιγώς ζεύγος Γυναικών επιτραπεί στην 
κατηγορία 12-16 η συμμετοχή αθλήτριας χαμηλότερης κατηγορίας εφόσον συγκεντρώνει 
τουλάχιστον 25 βαθμούς προεθνικής Γυναικών.  
ΘΕΜΑ 6ον: Περιφερειακό Δυτικής Ελλάδος. Αποφασίζεται ομόφωνα όπως το Περιφερειακό 
Δυτικής Ελλάδας διεξαχθεί το 2013 τις ημερομηνίες που έχουν καθοριστεί. Θα καταβληθεί 
προσπάθεια να συμμετάσχουν στη διοργάνωση και τα δυο Σωματεία της Πάτρας. Οριστική 
απόφαση για τον διοργανωτή θα ληφθεί σε επόμενο Συμβούλιο. Ανατίθεται στο μέλος του Δ. Σ. 
κ. Λ. Καραγιαννόπουλο να συντάξει σχετική επιστολή προς τα Σωματεία της Πάτρας. Για το 2014 
και με δεδομένο ότι τα Σωματεία της Περιφέρειας έχουν αυξηθεί θα εξεταστεί το θέμα της 
κατανομής των διοργανώσεων των Περιφερειακών εξαρχής με πιθανότητα αύξησης του 
αριθμού των.   
ΘΕΜΑ 7ον: Φεστιβάλ Καλαμάτας. Συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης του Φεστιβάλ. Το είδος 
στήριξης θα καθοριστεί σε επόμενη συνεδρίαση.  



ΘΕΜΑ 8ον: Αιτήματα Σωματείων. Εγκρίνονται ομόφωνα τα τουρνουά 4ης βαθμίδας που 
ζητήθηκαν από τα Σωματεία ΣΑ Τρίπολης, ΣΛΑΜ Μυτιλήνης, ΑΣΑΕ και ΟΠΑΦ.  
ΘΕΜΑ 9ον: Έγκριση αποφάσεων οικονομικής και εκτελεστικής επιτροπής.  
α) Εγκρίνεται ομόφωνα η παραγγελία σετ διανομών και ετικετών στην εταιρεία Jannersten 
Forlag συνολικής αξίας 2.199,25 ευρώ.   
β) Εγκρίνεται ομόφωνα η αποπληρωμή τιμολογίου αξίας με ΦΠΑ 307,50 ευρώ για διανομή 
φυλλαδίων μέσω εφημερίδας νοτίων προαστίων που ανατέθηκε από το προηγούμενο ΔΣ.  
γ)  Εγκρίνεται η εκτύπωση 100.000 φύλλων αποτελεσμάτων από την εταιρία ".Μπαξάς ΑΕ" αξίας 
553,50 με το ΦΠΑ. 
δ)  Εγκρίνεται ομόφωνα η αλλαγή server του ιστοχώρου της ΕΟΜ, λόγω αυξημένου όγκου 
δεδομένων, με μετακίνηση στην εταιρία Web faction Swarma limited και μηνιαίο μίσθωμα 9,00 
δολάρια ΗΠΑ.  
ε) Εγκρίνεται ομόφωνα η κατανομή των δικαιουμένων ημερίδων αγώνων 4ης βαθμίδας 2013 των 
Σωματείων σύμφωνα με την περσινή ποσόστωση 70% και σύμφωνα με τον κανονισμό 
2,5,6 της ΕΟΜ.      
ΘΕΜΑ 10ον: Διάφορα θέματα 
1ον Τα λειτουργικά έξοδα μισθοδοσίας και εισφορών της Ομοσπονδίας μας μέχρι την 30η 
Νοεμβρίου 2012 είναι τα εξής: 

    
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 4.775,58 ΜΙΣΘΟΙ 
2 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 3.245,24 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Εξουσιοδοτείται ο υπάλληλος της ΕΟΜ κ. Λουκάς Ζώτος όπως καταθέσει τις υποχρεώσεις 
της Ομοσπονδίας προς το ΙΚΑ, εισφορές Αυγούστου, αρ. μητρώου εργοδότη 0630152905 
και τη μισθοδοσία προσωπικού της Ομοσπονδίας Σεπτεμβρίου 2012 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. 
2ον. Αποφασίζεται ομόφωνα όπως η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ ανοίξει δεύτερο 
κωδικό Internet Banking που θα εξυπηρετεί τον λογαριασμό όψεως 011 08048056900 
που διατηρεί η Ομοσπονδία μας στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 080 
Σταδίου 38, ώστε μέσω του κωδικού αυτού να μπορούν να γίνουν χρηματικές 
συναλλαγές μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ για υποχρεώσεις του ταμείου της. 
Χειριστής του λογαριασμού αυτού θα είναι ο Ταμίας του Δ.Σ. της ΕΟΜ κ. Αναστάσιος 
Φράγκος.  Ο κωδικός που ήδη υπάρχει θα εξακολουθήσει να υπάρχει μόνο για 
παρακολούθηση των κινήσεων, όπως ήταν μέχρι τώρα. Εξουσιοδοτείται ο υπάλληλος της 
ΕΟΜ κ. Λουκάς Ζώτος όπως υποβάλλει το απόσπασμα πρακτικού με την απόφαση αυτή 
και προβεί στις απαραίτητες ενέργειες υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο. 
3ον. Εγκρίνεται ομόφωνα η επιδότηση με το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο δασκάλων 
TEACHERS ACCREDITATION PROGRAM της ACBL της Αγγελικής Πολίτου αξίας 125 
δολαρίων ΗΠΑ. Η κα Πολίτου θα έχει επαφές με την κα Audrey Grant με σκοπό την 
παραχώρηση των δικαιωμάτων μετάφρασης και έκδοσης της μεθόδου διδασκαλίας 
αρχαρίων της τελευταίας.  
4ον . Σε επιστολή με θέμα ονομασίας ομάδας στο Κύπελλο Ελλάδας το ΔΣ παραπέμπει σε  
απόφαση προηγούμενου Διοικ. Συμβουλίου με πρόθεση να ξανασυζητήσει το θέμα σε 
επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ.. 
5ον.  Αποφασίζεται ομόφωνα να αποσταλεί απαντητική επιστολή στον Μ. Γαρουφαλή για 
αίτημά του.  



6ον.  Αποφασίζεται ομόφωνα να ενισχυθούν οι δημόσιες σχέσεις με την Ομοσπονδία της 
Κύπρου με την παροχή βοήθειας εκ μέρους της ΕΟΜ σε τεχνικά θέματα.  
7ον Αποφασίζεται ομόφωνα η διόρθωση φύλλου αγώνα με λανθασμένα στοιχεία  
αθλητή.  
8ον Αποφασίζεται ομόφωνα το κλείσιμο του σωματείου ΟΑΜ Βέροιας, που είναι επί πολύ 
χρόνο ανενεργό. 
9ον Αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει διερεύνηση από τα μέλη του Δ.Σ. στην ελληνική 
αγορά για παραγωγή screens για τους αγώνες της ΕΟΜ και των Σωματείων.  

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 
 

  Πρόεδρος                        Τα Μέλη        Ο Γεν. Γραμματέας 

 
 
        Αλέξανδρος Αθανασιάδης          Παναγιώτης Κανναβός    Παναγιώτης Μαρσώνης                                        

 

                                                Αναστάσιος Φράγκος 

 

                                                 Νίκος Δελημπαλταδάκης 

 

                                                    Λάζαρος Καραγιαννόπουλος 

 
 

 


