
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 4 της 6 Απριλίου 2016 
 

Την Τετάρτη 6 Απριλίου  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. 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Θέματα Προέδρου 

Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων 
Τα πρακτικά της προηγούμενης Συνεδρίασης θα υπογραφούν την επόμενη φορά. 

Βαλκανικά πρωταθλήματα και Διεθνές Φεστιβάλ 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι το 9ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ομάδων όπεν θα γίνει στις 5 και 6 
Οκτωβρίου 2016 στην Stara Zagora της Βουλγαρίας. Θα επακολουθήσει, στο ίδιο μέρος, από 7 έως 9 
Οκτωβρίου Διεθνές Φεστιβάλ Μπριτζ όπως και το 1ο Βαλκανικό πρωτάθλημα Νέων έως 25 ετών. 
Κατόπιν πρόσκλησης της Βουλγαρικής Ομοσπονδίας το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να συμμετάσχει μια 
ομάδα στο Βαλκανικό πρωτάθλημα Νέων αποτελούμενη από δυο ζεύγη που θα επιλεγούν. Επίσης θα 
συμμετάσχει στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα τετραμελής Εθνική ομάδα με προτεραιότητα τις νικήτριες 
(1η και 2η ομάδα) των αγώνων επιλογής και κατά δεύτερο λόγο τη νικήτρια του Πανελλήνιου 
πρωταθλήματος Ομάδων. Η ΕΟΜ θα καλύψει τα έξοδα συμμετοχής (entry fees) τόσο στα Βαλκανικά 
πρωταθλήματα όσο και στο Διεθνές Φεστιβάλ που θα επακολουθήσει, όπως και τα έξοδα διαβίωσης 
(pocket money) της ομάδας Νέων. Σε περίπτωση που στο Διεθνές Φεστιβάλ θελήσει να συμμετάσχει 
και άλλη ελληνική ομάδα η ΕΟΜ θα αποφασίσει, ανάλογα με τη δυναμικότητά της ομάδας αυτής, εάν 
θα καλύψει τα δικαιώματα συμμετοχής.  

World Bridge Games 
Το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ζευγών Νέων 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να μη συμμετάσχει.  

Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ομάδων και Ζευγών Γυναικών 
Υποβλήθηκε από τον Ταμία της ΕΟΜ κ. Α. Φράγκο ο προϋπολογισμός της συμμετοχής των Εθνικών 
Ομάδων όπεν και Γυναικών στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ομάδων (15 έως 26 Ιουνίου 2016). Ο 
προϋπολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα.  
Κατόπιν σχετικού αιτήματος το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τη συμμετοχή του ζεύγους Μακρή 
Ε. – Σκορδαλίδη Κ. στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ζευγών Γυναικών (16 έως 18 Ιουνίου 2016) 
καλύπτοντας τα δικαιώματα συμμετοχής τους 300 ευρώ. Η ΕΟΜ θα καλύψει επίσης τα δικαιώματα 
συμμετοχής στο ίδιο πρωτάθλημα των ζευγών που απαρτίζουν την Εθνική ομάδα Γυναικών εφόσον η 
προπονήτριά τους κα Χ. Συρακοπούλου εισηγηθεί τη συμμετοχή τους.  

Εισήγηση Επιτροπής Μεταγραφών 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της επιτροπής και επικύρωσε τις Μεταγραφές 2016. 
Συζητήθηκαν ορισμένα σχετικά  θέματα. Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι οι μαθητές περιόδου 2015-16 
που έκαναν μαθήματα σε εγκαταστάσεις Σωματείων που δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί από την ΕΟΜ  
μπορούν να γραφτούν προσωρινά σε άλλο Σωματείο και θα δικαιούνται δωρεάν μεταγραφή στο 



Σωματείο προέλευσής τους.  

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                     Εισηγητής: Α. Φράγκος 
7ο και 8ο Βιβλίο Grant 
Το ΔΣ αποφάσισε να ζητηθούν προσφορές για την εκτύπωση και των δυο βιβλίων της σειράς της Α. 
Grant και να προχωρήσει η εκτύπωσή τους όταν ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις και οι διορθώσεις. 

Συνδρομές  EBL και WBF 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για το ύψος των συνδρομών 2016 προς την Ευρωπαϊκή (EBL) και Παγκόσμια (WBF) 
Ομοσπονδία που ανέρχονται σε 3177,75 ευρώ και  2881.00 ευρώ αντίστοιχα. Εξουσιοδοτήθηκε 
ομόφωνα ο Διευθυντής της ΕΟΜ κ. Λ. Ζώτος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
καταβολή τους.  

Δικαιώματα συμμετοχής Εθνικών ομάδων 
Τα Δικαιώματα συμμετοχής δυο Εθνικών ομάδων, Όπεν και Γυναικών στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
Ομάδων 2016 που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη Ουγγαρίας ανέρχονται σε 6750,00 ευρώ συνολικά.  
Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα ο Διευθυντής της ΕΟΜ κ. Λ. Ζώτος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την καταβολή τους.  

Ξενοδοχείο Εθνικών ομάδων στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
Αποφασίστηκε ομόφωνα η καταβολή προκαταβολής 1000,00 ευρώ στο ξενοδοχείο που θα διαμείνουν 
οι Εθνικές ομάδες κατά τη διάρκεια του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος μέσω της χρεωστικής κάρτας 
της ΕΟΜ της Άλφα τράπεζας.  

Αυτοκόλλητα υλικού ΕΟΜ 
Ο Διευθυντής εισηγήθηκε σχετικά και το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να ζητηθούν προσφορές για την 
κατασκευή αυτοκόλλητων μακράς διάρκειας με το λογότυπο της ΕΟΜ ώστε να μαρκαριστεί το υλικό 
της ΕΟΜ που διατίθεται στα Σωματεία.  

Βεβαιώσεις συμμετοχής σε Σεμινάρια     
Το ΔΣ εξέτασε δείγματα βεβαιώσεων τα οποία θα δίνονται στους συμμετέχοντες στα σεμινάρια 
εκπαιδευτών και στελεχών που διοργανώνει η ΕΟΜ, αναδρομικά από το έτος 2014  και αποφάσισε 
αρχικά την παραγωγή τους. Οριστική απόφαση θα ληφθεί στην επόμενη συνεδρίαση. 

Παραγγελία φακέλων 
Εγκρίνεται ομόφωνα η παραγγελία 50000 φακέλων στην εταιρεία Αθηνά Κ. Τσεβδού στη συνολική 
τιμή των 1050,00 ευρώ συν ΦΠΑ. 

Φύλαξη αρχείων (backup) ΕΟΜ                                                         
Κατόπιν προβλήματος που παρουσιάστηκε στη φύλαξη ορισμένων αρχείων της ΕΟΜ και μετά από 
πρόταση του υπεύθυνου της μηχανογράφησης, υπαλλήλου της ΕΟΜ κ. Π. Πουρναρά, αποφασίστηκε 
ομόφωνα όπως τα αρχεία της ΕΟΜ φυλάσσονται στο εξής από την εταιρεία του Διαδικτύου “Dropbox” 
έναντι 100 περίπου ευρώ ετησίως. Το πρώτο έτος το κόστος θα είναι 140 περίπου ευρώ καθώς θα 
χρησιμοποιηθούν δοκιμαστικά και πρόσθετες λειτουργίες που παρέχει η εταιρεία.  

     Θέματα Αγώνων                                                                                   Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων –Kids 
Το ΔΣ μελέτησε τις σχετικές προτάσεις της επιτροπής Kids και αποφάσισε ομόφωνα να διεξαχθούν 2 
ξεχωριστά πρωταθλήματα, Νέων έως 25 ετών και  Kids (Παίδων) έως 16 ετών στις ίδιες ημερομηνίες 
που έχει προγραμματιστεί το Π.Π. Νέων 2016 αλλά σε 2 ημερίδες, 23 και 24 Απριλίου. Το πρωτάθλημα 
Kids θα είναι 5ης βαθμίδας.  

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών Ζευγών  



Αποφασίστηκαν ομόφωνα οι τόποι τέλεσης και οι Διαιτητές του πρωταθλήματος ως εξής: ενότητα 1-
16:  ΟΑΜΚΗ  Δ. Τζοτζολάκης, ενότητα 1-11: ΟΠΑΦ Γ. Μεσθενέας, ενότητα 1-9:  ΑΟΜ Ν. Κηπουρός, 
ενότητα 1-6: ΟΑΜΛΕ Μ. Κουτούγκος. 

Υπερτελικός Παν. Πρωταθλήματος Ομάδων 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα τη μετάδοση του αγώνα μέσω Διαδικτύου από το Bridge Base Online και 
ενέκρινε 4 συνολικά μεταδόσεις. Σε κάθε μετάδοση θα χρησιμοποιηθούν 2 άτομα με αμοιβή 50 ευρώ 
ο καθένας ανά μετάδοση. Διαιτητής ορίστηκε ο Ν. Κηπουρός.  

Διαιτητές Swiss  - Seniors 
Ορίστηκαν οι Διαιτητές του πρωταθλήματος Swiss ως εξής: ενότητα 1-16:  ΑΟΜΒ Δ. Μπάλλας, ενότητα 
1-11: ΟΑΜΠΕΙ Δ. Τζοτζολάκης, ενότητα 1-9:  ΟΠΑΦ Α. Καλιακμάνη, ενότητα 1-6: ΙΚΑΡΟΣ Γ. Δοξαστάκης. 
Για το πρωτάθλημα Seniors που θα γίνει στον ΑΟΤ σε 2 ενότητες: Διαιτητής Ε. Δημητρόπουλος. 

3. Θέματα ΚΕΔ                                                          Εισηγητής: Τ. Κανναβός 
Σεμινάριο Διαιτητών  
Η ΚΕΔ θα κάνει σχετική εισήγηση και οι αποφάσεις θα παρθούν σε επόμενη Συνεδρίαση. 

Επιστολή αθλήτριας 
Η Επιστολή διαβάστηκε παρουσία εκπροσώπου του Σωματείου το οποίο καταγγέλλεται. Το θέμα 
αφορούσε ακατάλληλες, κατά τη γνώμη της αθλήτριας, συνθήκες αγώνα,. Απαντητική επιστολή 
παρέδωσε στο ΔΣ της ΕΟΜ το εν λόγω Σωματείο. Μετά από τη σχετική συζήτηση το ΔΣ αποφάσισε να 
κοινοποιήσει την απάντηση του Σωματείου στους συντάκτες της επιστολής. 

Άλλα θέματα διαιτησίας        
Το ΔΣ συζήτησε εκ νέου το θέμα των διαιτησιών από τον τρόπο διορισμού, τον αριθμό των διαιτητών 
σε κάθε πρωτάθλημα, όπως και τις αμοιβές. Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως οι βοηθοί διαιτητών, στα 
πρωταθλήματα που είναι αναγκαίοι, λαμβάνουν μέγιστη αμοιβή το ήμισυ της αμοιβής των Διαιτητών 
της ίδιας βαθμίδας, όπως αυτές έχουν οριστεί από το Δ.Σ. της ΕΟΜ τον Σεπτέμβριο του 2013. .  

4. Θέματα Εκπαίδευσης                      Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης  
Σεμινάριο Στελεχών Σωματείων  
Ο κ. Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με το Σεμινάριο Στελεχών Σωματείων που διεξάχθηκε, για 
πρώτη φορά, στις 2 Απριλίου 2016 με μεγάλη επιτυχία. Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως δοθεί μπόνους 
150 ευρώ στον καθένα από τους υπαλλήλους της ΕΟΜ Λ. Ζώτο, Π. Πουρναρά και Α. Μπαμπούλα που 
ήταν εισηγητές και διοργάνωσαν το σεμινάριο. 

Σεμινάριο Εκπαιδευτών – Εξετάσεις – Ανάθεση σε Ομάδα – Παράβολο Συμμετοχής 
Ο κ Μαρσώνης εξέθεσε στο ΔΣ το ιστορικό της διοργάνωσης των σεμιναρίων αυτών. Το ΔΣ εξέτασε τις 
έγγραφες προτάσεις της περσινής Ομάδας διενέργειας και αποφάσισε να αναθέσει στην ίδια επιτροπή 
τη διενέργεια και του φετινού σεμιναρίου όπως και των εξετάσεων υποψήφιων εκπαιδευτών με 
συνολικές αμοιβές έως του ποσού των 3500,00 ευρώ μικτά. Ορίστηκαν οι ημερομηνίες 11 και 12 
Ιουνίου για τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου όπως και η 27η Σεπτεμβρίου για τη διεξαγωγή των 
εξετάσεων.  
Το ΔΣ αποφάσισε την αλλαγή του Θεσμικού Πλαισίου εκπαίδευσης ορίζοντας ως υποχρεωτική τη 
διενέργεια μαθημάτων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μόνο από πτυχιούχους και άνω εκπαιδευτές. 

Διορθώσεις βιβλίων και υλικού εκπαίδευσης 
Το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη Συνεδρίαση 

Διάθεση βιβλίων - αρίθμηση  
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως τα βιβλία της A. Grant που εκδίδει η ΕΟΜ αριθμηθούν από το 1 έως 



το 8.  
5. Θέματα Διάδοσης                                            Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης 

Παρουσίαση Μπριτζ σε ραδιόφωνο Διαδικτύου 
Το τμήμα Μαθημάτων ενημέρωσε το ΔΣ για την εκπομπή που προγραμματίστηκε σε ραδιόφωνο της 
Νέας Σμύρνης με ομιλητές την υπεύθυνη μαθημάτων της ΕΟΜ και τους Εκπαιδευτές των δυο 
Σωματείων της Νέας Σμύρνης. 

Μαθήματα Αλεξανδρούπολη – Επιστολή κ. Πασά 
Διαβάστηκε η επιστολή του κ. Πασά. Ο κ. Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ ότι το Σωματείο ΠΕΣΤΑ της 
Αλεξανδρούπολης προτίθεται να συνεχίσει τα μαθήματα  με δάσκαλο τον κ Χρ. Λεοντάκη. Το Δ.Σ. 
συμφώνησε και αποφάσισε ομόφωνα  να δίνονται οδοιπορικά έξοδα στον κ. Χρ. Λεοντάκη με την 
κατάθεση εξοδολογίου και σχετικών παραστατικών.  

Αναφορά για Σύρο – Επιστολή 
Ο κ. Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ για τη διακοπή των μαθημάτων στη Σύρο και τη σχετική επιστολή 
του αθλητή που ξεκίνησε την όλη κίνηση ότι όλο το υλικό που διέθεσε η ΕΟΜ θα επιστραφεί. 

Ενημέρωση για υπό ίδρυση Σωματεία- Κέα, Άνω Λιόσια 
Ο κ Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ για την επαφή που έκαναν ενδιαφερόμενοι για ίδρυση Σωματείων στις 
παραπάνω περιοχές, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από την υπηρεσία για τα προαπαιτούμενα. 

6. Αιτήματα Σωματείων                                                              Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Επιστολή ΠΟΑΜ 
Το Δ.Σ. συζήτησε το θέμα και αποφάσισε ομόφωνα να εξετάσει τρόπους ικανοποίησης του αιτήματος. 

ΟΑΜΚ Διήμερο 4ης βαθμίδας 
Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να κάνει δεκτό το αίτημα του Σωματείου. 

7. Διάφορα Θέματα                                                                 Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύθηκε η συνεδρίαση. Επόμενη Συνεδρίαση ορίστηκε για την Τετάρτη 
11 Μαΐου 2016. 
 

              Ο  Πρόεδρος                                     Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                
  

           Α. Αθανασιάδης                                    Π. Κανναβός                     Π. Μαρσώνης        
                                                                  

           Τα μέλη 
  
                                                                         Α. Φράγκος 

                                                        Ν. Δελημπαλταδάκης 

                                                                       Ν. Καβαντούρης 

                                                                           Λ. Βάθη 
 

 

 


