
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3 της 9 Μαρτίου 2016 
 

Την Τετάρτη 9 Μαρτίου  2016 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 Ν. Καβαντούρης. Λ. Βάθη. Παρών επίσης ο Διευθυντής 
της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 

1. Θέματα Προέδρου 
Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων 
Υπογράφηκαν τα πρακτικά των συνεδριάσεων 1/13-1-2016 και 2/10-2-2016 του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τακτική Γενική Συνέλευση της 19/3/2016 
Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν ομόφωνα τις υποβληθείσες από τον Ταμία κ. Α. Φράγκο 
οικονομικές καταστάσεις που θα τεθούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης της 19/3/2016 ήτοι τον απολογισμό χρήσης 2015 και τον αναμορφωμένο 
Προϋπολογισμό 2016. Ακολούθως  εγκρίθηκαν ομόφωνα η έκθεση Διοικητικού 
συμβουλίου για την χρήση 2015 όπως και η πρόταση για τροποποίηση των άρθρων 
2.5.14.4.4  περί αλλαγής του τρόπου υπολογισμού βαθμών διάκρισης στις ομάδες με 
κίνηση τύπου Whist και 2.5.14.4.5 αφαίρεση κειμένου που αφορά ζεύγη και όχι 
ομάδες, που επίσης θα υποβληθούν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.  

Εθνικές Ομάδες 2016 
Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων επιλογής Εθνικών ομάδων το Δ.Σ. και την 
εκδήλωση προτίμησης όσον αφορά το τρίτο ζεύγος, τόσο της τετραμελούς ομάδας 
που αναδείχθηκε νικήτρια στους αγώνες Όπεν όσο και της τετραμελούς ομάδας που 
αναδείχθηκε νικήτρια στους αγώνες Γυναικών, το Δ.Σ. αποφάσισε σχετικά  και 
ανακήρυξε ομόφωνα τις Εθνικές ομάδες ‘Οπεν και Γυναικών που θα εκπροσωπήσουν  
τη χώρα μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων 2016, που θα γίνει στη 
Βουδαπέστη από 16/6 έως 25/6/2016. Η σύνθεση των ομάδων αυτών θα είναι οι 
εξής: 
Εθνική όπεν: (ΑΜ4474) Δοξιάδης Κ. – (ΑΜ7065) Ρούσσος Π., (ΑΜ868) Ματζιάρης Α. 
– (ΑΜ1455) Φίλιος Α., (ΑΜ5223) Κοντομήτρος Κ. –(ΑΜ3348) Κουκουσέλης Α.  
Εθνική Γυναικών: (ΑΜ594) Κατσαρέλη Ε. – (ΑΜ5496) Μούλιου Τ., (ΑΜ2068) Βελώνη 
Α. – (ΑΜ1325) Σταθακοπούλου Ρ., (ΑΜ3050) Μήτση Γ. – (ΑΜ2197) Σπανού Β.  
Για τον ορισμό προπονητών το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε καταρχήν τις προπονήσεις 
της ομάδας όπεν να κάνει ο κ. Φ. Σκουλαρίκης με βοηθό την κα Χ. Συρακοπούλου και 
των Γυναικών η κα Χ. Συρακοπούλου. Οι προπονήσεις θα γίνονται τόσο μέσω 
Διαδικτύου όσο και με φυσική παρουσία τουλάχιστον μια φορά εβδομαδιαίως. Η 
επιτροπή Εθνικών ομάδων θα διαπραγματευθεί τις αμοιβές των προπονητών και θα 
υποβάλλει την πρότασή της προς έγκριση στην επόμενη Συνεδρίαση.  
Για τον ορισμό προπονητών και αρχηγών θα ληφθεί οριστική απόφαση από την 
επιτροπή Εθνικών ομάδων και θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. 

Επιστολή Στ. Ναούμη 



Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα ότι οι αιτιάσεις του κ. Στ. Ναούμη δεν στηρίζονται στα 
έγγραφα δεδομένα που υποβλήθηκαν από το λογιστήριο της ΕΟΜ. Ανατέθηκε 
ομόφωνα στον Πρόεδρο του Δ. Σ. να συντάξει και αποστείλει απαντητική επιστολή. 

Πρόταση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προβολής 
Οι συμμετέχοντες στο Σεμινάριο στελεχών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας κ.κ. 
Βιρβιδάκης και Δ. Παπασπύρου ενημέρωσαν το Δ.Σ. για Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Προβολής  που θα επιχορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Το Δ.Σ. αποφάσισε 
ομόφωνα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό. Αναλυτικές αποφάσεις θα ληφθούν 
αφού υποβληθεί  το πλήρες πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.        

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                       Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Διαφημιστικό υλικό ΕΟΜ – επιστολή Δ. Παπασπύρου 
Διαβάστηκε πρόταση του κ. Δ. Παπασπύρου για προώθηση του Μπριτζ και της ΕΟΜ 
μέσω ενδυμάτων, σημάτων και συμβόλων. Αποφάσεις θα ληφθούν σε επόμενη 
Συνεδρίαση.  

6ο, 7ο και 8ο Βιβλίο Grant 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει προσφορές για το 6ο βιβλίο της A. Grant «η 
Αντάμ» που βρίσκεται στην τελική του διαμόρφωση. Τα άλλα δυο βιβλία πρόκειται 
να ετοιμαστούν έως τον Μάιο 2016.  

Αγορές επάθλων Κυπέλλων 2016 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την προσφορά της βιοτεχνίας «Παπαδόπουλος Αναστάσιος» 
για 300 τεμάχια κύπελλα τριών μεγεθών στην τελική τιμή με ΦΠΑ 1140 ευρώ. Τα 
κύπελλα αυτά θα απονεμηθούν στους νικητές των πρωταθλημάτων και άλλων 
διοργανώσεων της ΕΟΜ 2015 και 2016. Πρόσθετα κύπελλα που ενδεχομένως θα 
χρειαστούν εντός του 2016 θα παραγγελθούν στην ίδια εταιρεία στις τιμές της 
προσφοράς ήτοι 4, 3,6 και 3,3 ανά κύπελλο κάθε μεγέθους με έκπτωση 15% συν ΦΠΑ. 

Αγορά Τσόχες 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόφαση της Οικονομικής επιτροπής για αγορά 106 τσοχών 
από την «Μακρόπουλος Ηλ. Σπυρίδων στην τιμή των 7,50 ανά τεμάχιο συν ΦΠΑ.  

Μαθήματα kids 
Εγκρίνεται ποσό 30 ευρώ ανά μάθημα στους Μ. Κορώνη και Β. Ρουσσέα που 
παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά έως 16 ετών (kids) στην Αθήνα (ΟΑΜΛΕ) και 
Καλαμάτα (ΟΑΜΚ) αντίστοιχα, με υποβολή κάθε φορά αναλυτικής κατάστασης. 

Γεύμα εκπροσώπων Σωματείων 
Εγκρίνεται ομόφωνα η παράθεση γεύματος στους εκπροσώπους των Σωματείων που 
θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 19/3/2016, αμέσως μετά το 
πέρας αυτής. 

Διάθεση Bridgemates 
Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΜ στη συνεδρίασή του της 13/1/2016 η 
ΕΟΜ προχώρησε στην αγορά 70 μηχανών καταχώρησης αποτελεσμάτων Bridgemates 
II και 6 εξυπηρετητών (servers) για εξυπηρέτηση των αναγκών των Σωματείων – 
μελών, κατόπιν αιτήματος πολλών από αυτών. Η ΕΟΜ ως Ομοσπονδία Μπριτζ 
προμηθεύεται τις μηχανές αυτές με  έκπτωση 25%, έκπτωση που δεν γίνεται, από τον 
προμηθευτή, σε Σωματεία ή σε τρίτους. Τα μηχανήματα αυτά (Bridgemates II) θα 
διατεθούν στα αιτούντα Σωματεία για την πραγματοποίηση του σκοπού και την 



ανάπτυξη του αθλήματος έναντι έκτακτης εισφορά – συνδρομής για την αγορά τους. 
Οι εξυπηρετητές (servers) θα διατεθούν στα Σωματεία δωρεάν.  
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να  ικανοποιήσει πρώτα τα αιτήματα των Σωματείων της 
Περιφέρειας ΟΑΜΛ, ΑΟΜΜ, ΟΑΜΡ, ΟΑΜΚ, και ΣΛΑΜ και κατόπιν τα υπόλοιπα 
Σωματεία, χρονολογικά με την υποβολή του αιτήματός των.  
Συνεπώς η ως άνω παραγγελία θα διατεθεί ως εξής: 
ΟΑΜΛ: 10 Bridgemates II και 1 Server II, έκτακτη εισφορά – συνδρομή: 1.080,00€ 
ΑΟΜΜ: 10 Bridgemates II και 1 Server II, έκτακτη εισφορά – συνδρομή: 1.080,00€ 
ΟΑΜΡ: 15 Bridgemates II και 1 Server II, έκτακτη εισφορά – συνδρομή: 1.620,00€ 
ΟΑΜΚ: 12 Bridgemates II και 1 Server II, έκτακτη εισφορά – συνδρομή: 1.296,00€ 
ΣΛΑΜ: 10 Bridgemates II και 1 Server II, έκτακτη εισφορά – συνδρομή: 1.080,00€ 
ΑΟΜΨ: 13 Bridgemates II και 1 Server II, έκτακτη εισφορά – συνδρομή: 1.404,00€ 
Η ΕΟΜ, για την ικανοποίηση των υπόλοιπων αιτημάτων των Σωματείων θα 
προχωρήσει σε νέα αγορά εντός του έτους.  

3. Θέματα Αγώνων                                                         Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης 
Κατανομή Περιφερειακών πρωταθλημάτων 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως, λόγω της αύξησης των Σωματείων – μελών της ΕΟΜ 
και κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΑΜΙ, από το τρέχον έτος 2016 το Περιφερειακό 
πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδας χωριστεί σε Περιφερειακό πρωτάθλημα Βόρειο-
Δυτικής Ελλάδας και Περιφερειακό πρωτάθλημα Πελοποννήσου. Το τελευταίο θα 
διεξαχθεί στην Καλαμάτα 24 έως 27 Μαρτίου ενώ το Περιφερειακό πρωτάθλημα 
Βόρειο-Δυτικής Ελλάδας  θα διεξαχθεί  στη Λευκάδα 23 έως 25 Σεπτεμβρίου 2016. Η 
απόφαση θα τεθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 19-3-2016.                                             
Π.Π. Μικτών Ομάδων, Ζευγών Swiss, Seniors και Νέων 
Καθορίστηκαν ομόφωνα οι τόποι τέλεσης των πρωταθλημάτων. Θα εκδοθεί σχετική 
ανακοίνωση.  

4. Θέματα ΚΕΔ                                                                           Εισηγητής: Τ. Κανναβός 
Σεμινάριο Διαιτητών – Απολογισμός αποστολής 
Υποβλήθηκε από τον υπάλληλο της ΕΟΜ και Εθνικό Διαιτητή κ. Π. Πουρναρά, τους 
Εθνικούς Διαιτητές Ν. Κηπουρό και Δ. Τζοτζολάκη και την Πτυχιούχο Διαιτητή Α. 
Πολίτου απολογισμός της συμμετοχής των στο Σεμινάριο Διαιτητών της  Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας. 

5. Θέματα Κανονισμών                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης  
Αγώνες Ομάδων Μίνι ματς 
Η πρόταση συζητήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα (θέμα 1).  

Αγοραστικά συστήματα προς έγκριση 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα υποβληθέντα αγοραστικά συστήματα από τους κ,κ. Φ. 
Λαγγουράνη και Μ. Αθανάσογλου τα οποία θα μπορούν να παίζονται μόνο σε αγώνες 
όπεν οιασδήποτε βαθμίδας.  

6. Θέματα Εκπαίδευσης                                               Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης  
Σεμινάριο Στελεχών Σωματείων – Πρόγραμμα, Προϋπολογισμός 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως το Σεμινάριο στελεχών (απόφαση ΔΣ της 10/2/2016) 
διεξαχθεί στα εντευκτήρια του ΑΟΜΒ που τα παραχωρεί δωρεάν. Θα προσφερθούν 
δωρεάν αναψυκτικά και σνακς με έξοδα της ΕΟΜ.   

Σεμινάριο Εκπαιδευτών – Προκήρυξη, Προϋπολογισμός 



Θα συζητηθεί σε επόμενη Συνεδρίαση. 

7. Θέματα Διάδοσης                           Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης 
Ενημέρωση για μαθήματα σε νέα Σωματεία 
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την πρόοδο των μαθημάτων που γίνονται σε Εστία Ν. 
Σμύρνης, Πανελλήνιο Γ.Σ., Αλεξανδρούπολη, Θήβα και Σύρο όπως και για την πρόοδο 
οργάνωσης μαθημάτων και νέων Σωματείων σε Πύλο, Αμοργό, Πετρούπολη, Κέα.  

8. Αιτήματα Σωματείων                                                      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΟΑΜ-ΛΕ Τετραήμερο 4ης βαθμίδας 
Εγκρίνεται ομόφωνα όπως το Σωματείο διοργανώσει 4ήμερο αντί 3ήμερο από 24 έως 
27 Μαρτίου 2016.  
9. Διάφορα Θέματα                                                      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύνεται η Συνεδρίαση.  
 

            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                
  

           Α. Αθανασιάδης                                    Π. Κανναβός                     Π. Μαρσώνης  
      
                                                                  

           Τα μέλη 
  
                                                                         Α. Φράγκος 

                                                        Ν. Δελημπαλταδάκης 

                                                                       Ν. Καβαντούρης 

                                                                           Λ. Βάθη 
 


