
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 6 της 15 Ιουνίου 2016 

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου  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 προηγούμενης Συνεδρίασης 

Τα μέλη του ΔΣ ενέκριναν και υπέγραψαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης ΔΣ 
υπ. αριθ.5 της 18/5/2016. 

 Περιοδικό ΕΟΜ –ηλεκτρονική πλατφόρμα 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο της ηλεκτρονικής μορφής του περιοδικού που θα ανέβει 
στο Διαδίκτυο συνδεδεμένο με το site της ΕΟΜ.  

Βαλκανικά πρωταθλήματα 
Στο επόμενο ΔΣ θα οριστικοποιηθούν οι συνθέσεις των ομάδων που θα συμμετάσχουν στα 
Βαλκανικά πρωταθλήματα αφού προηγηθεί ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος 
σύμφωνα με τα αποφασισθέντα στη συνεδρίαση της 6/4/2016. 

Συμμετοχή σε Bridge World Games – επιστολή 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για επιστολή που απέστειλαν τα μέλη της Εθνικής ομάδας όπεν 
2016 η οποία θα συμμετάσχει στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες, όπου εκφράζεται η πρόθεση 
να βρει χορηγούς ώστε η ομάδας με την ίδια σύνθεση να συμμετάσχει στη διοργάνωση 
Bridge World Games. Σύμφωνα με τα αποφασισθέντα στην προηγούμενη συνεδρίαση του 
Δ.Σ. έχει γίνει δεκτή η πρόταση της ομάδας Έιντι για συμμετοχή της στους αγώνες αυτούς 
με κάλυψη εκ μέρους της όλων των εξόδων πλην των δικαιωμάτων συμμετοχής. Με 
δεδομένο την επιστολή αυτή και το ότι η προθεσμία για δήλωση συμμετοχής ομάδας στους 
αγώνες Bridge World Games παρατάθηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία έως την 15η 
Ιουλίου 2016, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα, χωρίς τη συμμετοχή των κ.κ. Π. Κανναβού και 
Ν. Δελημπαλταδάκη που αγωνίστηκαν στους αγώνες επιλογής, όπως: 1ον περιμένει τα 
αποτελέσματα της συμμετοχής στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες που τελειώνουν στις 
25/6/2016. 2ον σε περίπτωση που η ομάδα που απέστειλε την επιστολή βρει χορηγούς, να 
απευθυνθεί στην Παγκόσμια Ομοσπονδία με αίτημα τη συμμετοχή και 2ης Εθνικής ομάδας. 
3ον Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό να καλύψει τα δικαιώματα συμμετοχής 
όσων ζευγών της ομάδας αυτής προτίθενται να συμμετάσχουν στους αγώνες Ζευγών του 
Bridge World Games με κάλυψη εκ μέρους τους των υπολοίπων εξόδων.  

Συμμετοχή σε Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων – επιστολή 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για το αίτημα ζεύγους των Νέων Κ. Βώβου (ΑΜ 08118) και Φ. 
Κρίτσαλη (ΑΜ 10535) όπως εγκρίνει η ΕΟΜ να συμμετάσχουν στο Πανευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα Ζευγών Νέων στην κατηγορία έως 25 ετών και τις κινήσεις τους για το σκοπό 
αυτό που είχαν προηγηθεί. Σχετικά ζητήθηκε και από Σωματείο της Αττικής ημερίδα 4ης 
βαθμίδος προς ενίσχυση του ζεύγους. 
Το ΔΣ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει τη συμμετοχή τους, χωρίς επιδότηση από 
την ΕΟΜ και το Σωματείο να αφιερώσει ημερίδα 5ης βαθμίδος.  



Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ομάδων – ενημέρωση 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για όλες τις ενέργειες που έγιναν για τη συμμετοχή των Εθνικών 
ομάδων όπεν και Γυναικών στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ομάδων.  

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                  Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Οδοιπορικά εκπαιδευτή για ΛΑΤΩ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την προσπάθεια του εκπαιδευτή Ι. Προκοπίου να παραδώσει 
μαθήματα στους αθλητές του Σωματείου ΛΑΤΩ Αγ. Νικολάου Κρήτης και ενέκρινε ομόφωνα 
την αποζημίωση των μετακινήσεών του με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών. 

Παραγγελία σημαίες 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει προσφορές με στόχο να τυπώσει σημαίες με το 
λογότυπο κάθε Σωματείου - μέλους ώστε να διακοσμηθεί το στάδιο στο Διασυλλογικό 
πρωτάθλημα Ομάδων. Τα Σωματεία θα ενημερωθούν σχετικά να αποστείλουν το λογότυπό 
τους. 

7ο και 8ο Βιβλίο Grant 
 Το Δ. Σ. εξετάζει τις υποβληθείσες προσφορές για το 7ο βιβλίο της A. Grant «Βελτιώστε την 
τεχνική της εκτέλεσης» και αποφασίζει ομόφωνα την εκτύπωσή του από την εταιρεία «Ε. 
και Στ. Χατζηδάκης ΟΕ» στην τιμή των 2300,00 ευρώ συν ΦΠΑ τα 2500 αντίτυπα. 
Το βιβλίο 2 over 1 της Α. Grant (8ο βιβλίο της σειράς) εγκρίθηκε ομόφωνα από το ΔΣ να το 
επιμεληθεί η κα Ηρώ Πλακίδα βασιζόμενη στην αρχική μετάφραση της κας Φιλοπούλου. Τα 
οικονομικά δεδομένα θα συζητηθούν σε επόμενο ΔΣ. 

Πρόσθετη εισαγωγή τράπουλες 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αγορά 1930 τραπουλών που τυπώθηκαν και στάλθηκαν επιπλέον της 
προηγούμενης παραγγελίας από την εταιρεία Jannersten Forlag της Σουηδίας, στην τιμή 
0,82 ανά τεμάχιο συν ΦΠΑ. 

Παραγγελία τσόχες 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η προσφορά της «Μακρόπουλος Η. Σπυρίδων» για παραγγελία τσοχών 
ως εξής: 50 χρώματος μπλέ ρουά και 50 χρώματος γκρι στην τιμή των 7,5 ευρώ συν ΦΠΑ το 
τεμάχιο και 100 χρώματος πράσινου στην τιμή των 9,5 ευρώ συν ΦΠΑ το τεμάχιο.  

Διάθεση Bridgemates 
Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΜ στην προηγούμενη συνεδρίασή του της 
18/5/2016 η ΕΟΜ προχώρησε στην εκ νέου αγορά εντός του τρέχοντος έτους 70 μηχανών 
καταχώρησης αποτελεσμάτων Bridgemates II και 7 εξυπηρετητών (servers) για εξυπηρέτηση 
των αναγκών των υπόλοιπων Σωματείων που αιτήθηκαν και δεν έλαβαν στην πρώτη 
παραγγελία.  
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η παραγγελία αυτή διατεθεί ως εξής: ΟΠΑΦ,   ΟΑΜΚΗ και 
ΑΟΜΒ: από 15 Bridgemates II και 1 Server II ο καθένας. ΚΟΑΜ: 10 Bridgemates II και 1 Server, 
ΟΑΜΡ: 7 Bridgemates II και 1 Server II και  ΧΟΜ: 8 Bridgemates II και 1 Server II.   
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. Η ΕΟΜ, για την ικανοποίηση των υπόλοιπων αιτημάτων των Σωματείων θα 
προχωρήσει σε νέα αγορά μέχρι το τέλος του έτους.  

Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό – ανάγκες καλοκαιριού/ 2ου έτους 
Το ΔΣ ενέκρινε την παραγωγή εκπαιδευτικών διανομών αγώνων για το καλοκαίρι όπως και 



για το 2ο έτος διδασκαλίας από τον κ. Μ. Κουτούγκο ο οποίος ενημέρωσε εγγράφως το ΔΣ 
για την πορεία του έργου που έχει αναλάβει. Εγκρίθηκε η καταβολή ποσού 330 ευρώ έναντι 
των εργασιών αυτών. 

3η έκδοση βιβλίου 1 A. Grant  
Το ΔΣ αποφάσισε να εγκρίνει το ποσό έως και των 200,00 ευρώ μικτά  για την διόρθωση 
του βιβλίου 1 από την κα Χ. Δελή. Αποφάσισε επίσης ομόφωνα να τυπώσει αυτοκόλλητα 
με το όνομα της κας A. Grant για το βιβλίο «το μπριτζ με μια ματιά».    

Δικαιώματα συμμετοχής Εθνικής Γυναικών 
Το ΔΣ ενέκρινε την κατβολή από την ΕΟΜ των δικαιωμάτων συμμετοχής της Εθνικής 
Ομάδας Γυναικών στο Φεστιβάλ Ανθοκομικής Κηφισιάς. 

3. Θέματα Αγώνων                                                              Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης 
Διασυλλογικό Κύπελλο Αττικής – επιστολή Ν. Κηπουρού 
Το ΔΣ συζήτησε το φαινόμενο της αποχής ομάδων που δεν διεκδικούν διάκριση από το 
τελικό στάδιο των αγώνων νοκ άουτ. Αποφασίστηκε ομόφωνα να αναθεωρηθεί ο τρόπος 
διεξαγωγής του συγκεκριμένου αγώνα. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών, Kids – Απολογισμός 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για το ρεκόρ συμμετοχής αλλά προβληματίστηκε για το κατά πόσο η 
χρήση των μηχανών καταχώρησης Bridgemates ήταν ενδεδειγμένη ή οδήγησε στα λάθη 
που έγιναν στην καταγραφή των αποτελεσμάτων.  

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων – πρόοδος εργασιών 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι παρά την επικοινωνία με το Ελληνικό ΑΕ δεν έχουμε οριστική 
απόφαση για τη διάθεση της αίθουσας και θα συνεχισθούν οι προσπάθειες. Συζητήθηκαν 
επίσης θέματα υλικού για τους αγώνες αυτούς.  

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αττικής  
Κατόπιν συζήτησης αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάθεση της διοργάνωσης στα εξής 
Σωματεία: ενότητα όπεν ΑΟΜ Ψυχικού, ενότητα 1-11 ΑΟΜ Βουλιαγμένης, ενότητα 1-9 
ΟΑΜ – ΛΕ, ενότητα 1-6 Ίκαρος.  

Εορταστικές ημερίδες 4ης βαθμίδας έναρξης θερινού προγράμματος Σωματείων 
Συζητήθηκε πρόταση να εγκρίνονται σε όλα τα Σωματεία ημερίδες 4ης βαθμίδας έναρξης 
της θερινής περιόδου χωρίς να ληφθεί σχετική απόφαση.   

Ημερίδα Διασυλλογικού Κυπέλλου 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως η ημερίδα που εκκρεμεί για την ολοκλήρωση του  
Διασυλλογικού Κυπέλλου Αττικής Μικτών Ομάδων γίνει το Σάββατο 1 Οκτωβρίου στον 
ΑΟΜ. Εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα η διεξαγωγή του Διασυλλογικού Κυπέλλου 
Πελοποννήσου εντός του μήνα Ιουλίου σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.  

4. Θέματα ΚΕΔ                                        Εισηγητής: Τ. Κανναβός 
Επιστολή αθλητή ΑΑΑ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον αντιπρόεδρο και πρόεδρο της ΚΕΔ κ. Π. Κανναβό για την 
καταγγελία του αθλητή σχετικά με το λάθος στην κίνηση σε μαθητικό τουρνουά και ότι η 
ΚΕΔ σκοπεύει να συγκαλέσει όλους τους καταγγελθέντες διαιτητές για προκαταρκτική 
ακρόαση. 
Το ΔΣ συζήτησε τις αλλαγές των κανονισμών που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να 
ορισθεί επακριβώς το πλαίσιο του θεσμού του διαιτητή και του βοηθού διαιτητή.  



Επιστολή Πειθαρχικού Συμβουλίου 
Το ΔΣ έχει πάρει ήδη απόφαση στην προηγούμενη συνεδρίαση για παραπομπή της 
αναφερόμενης υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και στην ΚΕΔ. 

5. Θέματα Κανονισμών                                        Εισηγητής: Π. Μαρσώνης  
Προετοιμασία για αλλαγές κανονισμών στην Τακτική ΓΣ 
Δεδομένου ότι η επόμενη Τακτική Γεν. Συνέλευση είναι εκλογική και ο χρόνος για άλλα 
θέματα θα είναι περιορισμένος αποφασίστηκε ομόφωνα όπως δεν τεθούν θέματα 
τροποποίησης των Κανονισμών παρά μόνο αν είναι πολύ επείγοντα.  

Αγοραστικό σύστημα προς έγκριση 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την κάρτα συμβάσεων που κατέθεσαν οι αθλητές Σ. Γιαννακούρος 
(09062)– Μ. Αθανάσογλου (ΑΜ 06596).  

6. Θέματα Εκπαίδευσης                     Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης  
Σεμινάριο Εκπαιδευτών – Απολογισμός 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Π. Κανναβό και Π. Μαρσώνη που ήταν 
παρόντες στο σεμινάριο ότι αυτό δεν ήταν αντάξιο των προσδοκιών των συμμετεχόντων και 
ότι πολλά από τα θέματα ήταν εκτός ύλης. Συζητήθηκε ότι στα επόμενα σεμινάρια της ΕΟΜ 
θα πρέπει το ΔΣ να εγκρίνει εκ των προτέρων την επακριβή θεματολογία και το κείμενο των 
εισηγήσεων.  

7. Θέματα Διάδοσης                            Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης 
Διαφημιστική εκστρατεία μαθημάτων Οκτωβρίου 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να ξεκινήσει την 1η  Σεπτεμβρίου με βάση τα πρότυπα των δύο 
τελευταίων ετών.  

Νέα Σωματεία υπό ίδρυση  
Αναγνωρίστηκαν ομόφωνα σαν Σωματεία υπό ίδρυση: 1. Σύλλογος Αγωνιστικού Μπριτζ 
Πετρούπολης (ΣΑΜΠΑ) 2. ΕΣΤΙΑ Ν. Σμύρνης και 3. Πολιτιστικό-Μορφωτικό Κέντρο 
Σιδηροδρομικών Ν. Αττικής. 

8. Αιτήματα Σωματείων                                        Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Ημερίδες εγκαινίων θερινών εντευκτηρίων 
Σε συνέχεια των όσων καταγράφτηκαν παραπάνω και εξετάζοντας τα αιτήματα των 
Σωματείων εγκρίθηκαν οι ημερίδες 4ης βαθμίδος για τα Σωματεία: Ίκαρος, ΑΟΜΨ, ΕΔΡΑ και 
ΑΑΑ.  

9. Διάφορα Θέματα                                        Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Αποδείξεις σε αθλητές – επιστολή 
Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ για την δυνατότητα που έχει το πρόγραμμα αποτελεσμάτων 
της ΕΟΜ να τυπώνει αποδείξεις στους αγώνες ζευγών και το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως 
η μηχανογράφηση ετοιμάσει αντίστοιχη δυνατότητα και για τους αγώνες ομάδων.  
  
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύθηκε η Συνεδρίαση. Επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για τις 
13 Ιουλίου. Τον Αύγουστο δεν θα γίνει τακτική συνεδρίαση ΔΣ.    
 
            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                
  

           Α. Αθανασιάδης                                    Π. Κανναβός                     Π. Μαρσώνης        
                                                                  



           Τα μέλη 
  
                                                                         Α. Φράγκος 

                                                        Ν. Δελημπαλταδάκης 

                                                                       Ν. Καβαντούρης 

                                                                           Λ. Βάθη 
 

 


