
   
 

         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 8 

της 23ης Ιουλίου 2014 
 
Την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014 και ώρα 15:30, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αλέξανδρου 
Αθανασιάδη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΔΣ της ΕΟΜ, στα γραφεία της ΕΟΜ, Φειδιππίδου 30, 
Αθήνα. 
Παρόντες: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Αλ. Αθανασιάδης, ο Αντιπρόεδρος Π. Κανναβός, ο Γ. Γραμματέας Π. 
Μαρσώνης, ο Ειδικός Γραμματέας Ν. Δελημπαλταδάκης, ο Ταμίας Α. Φράγκος και το μέλος Λ. Βάθη. 
Το μέλος  Λ. Καραγιαννόπουλος ενημέρωσε ότι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορεί να 
παραβρεθεί.  Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ κ. Λ. Ζώτος.   
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Θέματα Προέδρου 
 Υπογραφή Πρακτικών  
Υπογράφηκαν τα πρακτικά της υπ. αριθ. 7/2014 συνεδρίασης του Δ.Σ.  

 Απολογισμός Πανευρωπαϊκών αγώνων ομάδων – αναμετάδοση ΒΒΟ 
Υποβλήθηκε από τον Ταμία της ΕΟΜ κ. Α. Φράγκο και εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμός της 
συμμετοχής των Εθνικών ομάδων όπεν και γυναικών στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες που έγιναν στην 
Οπατίγια της Κροατίας (επισυνάπτεται). Το Δ,Σ, ενέκρινε ομόφωνα να σταλεί επιστολή στην 
Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία με την διαμαρτυρία για το γεγονός ότι δεν αναμεταδόθηκαν αγώνες της 
ομάδας μας στο Διαδίκτυο (|Bridge Base Online). Αναμένονται οι εκθέσεις των αρχηγών των ομάδων. 
Το ΔΣ συζήτησε για τον τρόπο που σχηματίζονται οι εθνικές ομάδες καθώς και για τις προπονήσεις. 
Συζητήθηκαν τρόποι ώστε οι εθνικές ομάδες να κάνουν απόσβεση στα χρήματα με το να δημιουργούν 
κίνητρα για πρωταθλητισμό στους νεότερους. Έγιναν διάφορες προτάσεις σχετικά με θέματα που 
χρειάζονται θεσμοθέτηση, θέματα επιλογής αρχηγών, τρόπος θεσμοθέτησης κινήτρων και άλλα.  
Τα θέματα των εθνικών ομάδων θα συζητηθούν αναλυτικά σε επόμενη συνεδρίαση. 

 Τακτική Γενική Συνέλευση Σεπτεμβρίου 
Το Δ. Σ.  ενέκρινε το κείμενο της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 20 
Σεπτεμβρίου 2014.   

             Γεν. Συνέλευση EBL -  ενημέρωση 
Ο κ. Δελημπαλταδάκης ενημέρωσε το Δ.Σ. για τη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
(EBL) -όπου παρέστη ως εκπρόσωπος της ΕΟΜ- και τα τεκταινόμενα κατά τις εκλογές για την ανάδειξη 
νέου Προέδρου και Διοικ. Συμβουλίου της EBL. Μετέφερε επίσης τα συζητηθέντα στις επαφές που 
είχε με υποψήφιους συμβούλους.  

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                              Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Περιοδικό – εκτύπωση 

Αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθούν προσφορές για να εκτυπωθούν τρία τεύχη μαζί σε 2000 έως 
2500 αντίτυπα. 

Σεμινάριο Δασκάλων Β’ μέρος– Κοστολόγηση, ανάθεση εργασιών 
Ο κ Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ για τη διάλεξη του κ Παπασπύρου σχετικά με τα παιδαγωγικά και το 
ΔΣ ενέκρινε τη δαπάνη των οδοιπορικών του, όπως και τη δαπάνη για την προσφορά κερασμάτων 
στους συμμετέχοντες. Επίσης παρέχει στον κ Παπασπύρου βεβαίωση για την συνεργασία του ως 
σύμβουλος εκπαίδευσης της ΕΟΜ. 

 Εκτυπώσεις Αγωνιστικών Δελτίων Μεταγραφών κλπ 
 Ο κ Φράγκος παρέδωσε στην ΕΟΜ και τα τελευταία δελτία μετά και τη λήξη της περιόδου 
μεταγραφών. 



             Αγορά Επάθλων 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα την λήψη προσφορών για αγορά των επάθλων των διοργανώσεων της 
ΕΟΜ  του 2013 που θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια  των Διασυλλογικών αγώνων 2014.  

           Εκτύπωση Βιβλίων Μαθητών νέας χρονιάς 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να ληφθούν κλειστές προσφορές από τρεις τουλάχιστον προμηθευτές για 
να εκτυπωθούν τα τρία πρώτα βιβία της νέας εκπαιδευτικής μεθόδου της ΕΟΜ που βασίζονται στα 
βιβλία της εκπαιδευτικής μεθόδου της κας Audrey Grant.  

 Ελληνικό ΑΕ 
Το ΔΣ εξέτασε τις οικονομικές εκκρεμότητες των προηγούμενων ετών στη συνεργασία μας με το 
Ελληνικό ΑΕ και ενέκρινε ομόφωνα την πληρωμή τους. 

 Παραγγελία υλικού αγώνων (αυτοκόλλητα, ανταλλακτικά ΒΒoxes) 
Ο Γεν. Γραμματέας κ. Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ για την προσφορά ιδιώτη στην Ελλάδα να 
κατασκευάσει το παραπάνω υλικό που προμηθευόμαστε από το εξωτερικό και θα την προσκομίσει σε 
επόμενη συνεδρίαση.   

Θέματα Αγώνων                                   Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης 
Διασυλλογικοί αγώνες – ανάθεση εργασιών, προκήρυξη 

Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα το περιεχόμενο της προκήρυξης των αγώνων και θα συζητήσει στην επόμενη 
συνεδρίαση για την ανάθεση των εργασιών και για τα επί μέρους θέματα οργάνωσης.  

 Αναμόρφωση Περιφερειακών Πρωταθλημάτων                        Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Το θέμα δεν συζητήθηκε 

 Φεστιβάλ Ελληνικά Νησιά – αίτημα για υλικό κλπ           Εισηγητής: Τ. Κανναβός 
Παρών στη συνεδρίαση ΔΣ ήταν ο κ. Φίλιππος Καραμανλής, ως εκπρόσωπος της Οργανωτικής 
επιτροπής του Φεστιβάλ, ο οποίος εξέθεσε όλα τα αιτήματα σχετικά με το απαιτούμενο υλικό. Το ΔΣ 
ενέκρινε ομόφωνα να παρασχεθεί όλο το υλικό που ζητήθηκε καθώς επίσης και οι μηχανές bridge 
mates με τους δυο σέρβερ. Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι για τους συμμετέχοντες από άλλες χώρες δεν 
θα πληρωθούν δικαιώματα στην ΕΟΜ. O κ. Καραμανλής δεσμεύτηκε ότι τα δικαιώματα της ΕΟΜ θα 
καταβληθούν άμεσα μετά την ολοκλήρωση του Φεστιβάλ. Εγκρίνεται ομόφωνα όπως τα 
αποτελέσματα των αγώνων εξαχθούν με σύστημα stratified.  

 Καθορισμός αγώνων με Bridge Mates  
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να παρέχει μηχανές bridge mates σε όλα τα Περιφερειακά, Φεστιβάλ και 
3ης βαθμίδας τουρνουά εφόσον ζητηθούν και με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διαιτητής έμπειρος 
στη χρήση τους. 

Θέματα ΚΕΔ                                        Εισηγητής: Τ. Κανναβός 
Σεμινάριο διαιτητών (δηλώσεις συμμετοχής, ορισμός επιτροπής εξετάσεων) 

Παρατείνονται οι προθεσμίες δηλώσεων συμμετοχής μέχρι μια εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή των 
σεμιναρίων.    

Θέματα Κανονισμών              Εισηγητής: Π. Μαρσώνης  
             Τροποποίηση Παγίων   
Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση του τμήματος μηχανογράφησης σχετικά με τη μέθοδο βαθμολόγησης 
stratified. Επίσης συζήτησε, κατόπιν και πολλών διαμαρτυριών που έγιναν, να επεκτείνει και στην 
περιφέρεια τη θεσμοθέτηση του μη παίζοντα διαιτητή στους  ταυτόχρονους αγώνες 5ης βαθμίδας.  

Θέματα Εκπαίδευσης        Εισηγητής: Λ. Καραγιαννόπουλος 
             Αναλυτικό πρόγραμμα σχολικής χρονιάς 2014-2015 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου την 2η εβδομάδα του Οκτωβρίου 
και ενέκρινε το κείμενο που θα απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους με τον χωρισμό των μαθημάτων 
σε 4 κύκλους. 

             Απολογισμός σεμιναρίου με την Audrey Grant   
Το ΔΣ ενημερώθηκε από το τμήμα εκπαίδευσης για την όλη πορεία που είχε το σεμιναρίου 
εκπαίδευσης της Α. Grant. Υποβλήθηκε από τον ταμία της ΕΟΜ Α. Φράγκο και εγκρίθηκε ομόφωνα, 



αναλυτικός απολογισμός του κόστους του σεμιναρίου και της μετάκλησης της κας Grant στην Αθήνα   
(επισυνάπτεται).  

 Ορισμός Εξεταστικής Επιτροπής σεμιναρίων εκπαιδευτών 
To ΔΣ θα περιμένει συγκεκριμένη εισήγηση από την επιτροπή Εκπαίδευσης.  

Θέματα Διάδοσης                             
Διαφημιστική εκστρατεία Σεπτεμβρίου                  Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης 

Αποφασίστηκε ομόφωνα η διαφημιστική εκστρατεία περιόδου 2014-15 να ξεκινήσει αρχές 
Σεπτεμβρίου με τον ίδιο επιτυχημένο και οικονομικά επωφελή τρόπο που έγινε και πέρσι, κυρίως 
μέσω Διαδικτύου και Facebook.  

Αιτήματα Σωματείων                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΕΔΡΑ αίτημα για υλικό 

Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την παροχή υλικού (τράπουλες) που ζήτησε το Σωματείο. 

             ΘΡΑΚΟΜ ενημέρωση - αίτημα 
Παρούσα στη συνεδρίαση η Πρόεδρος του Σωματείου Θρακομακεδόνων κα Κλαμπάνη Ελένη η οποία 
ενημέρωσε για το αίτημα αλλαγής των ημερομηνιών διεξαγωγής αγώνα 4ης βαθμίδας, όπως και για 
την αλλαγή  χώρου διεξαγωγής των καθημερινών αγώνων του Σωματείου και άλλα θέματα. 

Διάφορα Θέματα                                              Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
                   Νέος τραπεζικός λογαριασμός 
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών της Ομοσπονδίας μέσω του 
νέου λογαριασμού που ανοίχτηκε στην ΑΛΦΑ Τράπεζα, κατάστημα Πύργου Αθηνών, με αριθμό 112 
00 2002 021729: 

1. Ανοιχτεί internet banking για συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου.  
2. Εκδοθεί χρεωστική εταιρική κάρτα στο όνομα της Ομοσπονδίας αποκλειστικά για συναλλαγές 

μέσω Διαδικτύου. 
Προς τούτο εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο Διευθυντής της ΕΟΜ κ. Λουκάς Ζώτος, με αριθ. ταυτότητας 
ΑΚ 721681, όπως υποβάλλει και υπογράψει τη σχετική αίτηση για συνδρομή Web Banking, χορήγηση 
κωδικών καθώς και πρόσθετο κωδικό ασφαλείας (τοκεν) με όλα τα δικαιώματα χρήσης (ενημέρωση, 
χρέωση, πίστωση) για τον παραπάνω λογαριασμό. Εξουσιοδοτημένος χρήστης θα είναι ο κ. Λουκάς 
Ζώτος χωρίς άλλο επίπεδο έγκρισης, ο οποίος και θα παραλάβει το τόκεν.  

                   Διαγραφή Σωματείων από τη δύναμη της ΕΟΜ 
Δεδομένου ότι τα Σωματεία «Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ» και «Λέσχη Επιστημόνων»  απέστειλαν 
στην ΕΟΜ επιστολή διακοπής της δραστηριότητάς τους και έκτοτε ουδεμία δραστηριότητα έχουν το 
Δ.Σ. της ΕΟΜ αποφασίζει ομόφωνα την οριστική διαγραφή τους από το μητρώο των Σωματείων 
μελών. 
Δεδομένου ότι τα Σωματεία «Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Βέροιας» και «Αμβρακικός Όμιλος Μπριτζ»  
δεν έχουν παρουσιάσει αγωνιστική δραστηριότητα για περισσότερα από 2 έτη το Δ.Σ. της ΕΟΜ 
αποφασίζει ομόφωνα την οριστική διαγραφή τους από το μητρώο των Σωματείων μελών. 
Δεδομένου ότι τα τμήματα αγωνιστικού Μπριτζ των Σωματείων «Αττικός Όμιλος Αντισφαιρίσεως 
Φιλοθέης» και «Ελλάνιος Ζεύς»  δεν έχουν παρουσιάσει αγωνιστική δραστηριότητα για περισσότερα 
από 2 έτη το Δ.Σ. της ΕΟΜ αποφασίζει ομόφωνα την οριστική διαγραφή τους από το μητρώο των 
Σωματείων μελών. 
Οι παραπάνω αποφάσεις θα παρουσιαστούν για επικύρωση στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.  
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Καταστατικού της ΕΟΜ απόσπασμα πρακτικού με τις 
αποφάσεις αυτές θα αποσταλούν στα Σωματεία με Δικαστικό Επιμελητή. Εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο  
Νικόλαος Αθ. Καραμανλής, Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ 3880), όπως προβεί στις απαραίτητες προς τούτο 
ενέργειες.  Τα Σωματεία που διαγράφονται μπορούν να προσφύγουν κατά της απόφασης αυτής προς 
την Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από τη νόμιμη κοινοποίηση σ’ αυτά 
της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαγραφή τους, 

             Εξουσιοδότηση για παραλαβή φορολογικής ενημερότητας. 



Εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο υπάλληλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ιγνάτιος Σουβατζής, με 
αρ. αστυν. ταυτότητας Χ 667842, να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που 
χρειάζονται, υποβάλλοντας και υπογράφοντας  κάθε σχετικό έγγραφο, για να παραλάβει φορολογική 
ενημερότητα στο όνομα της Ομοσπονδίας από την ΔΟΥ ΙΒ Αθηνών. 

             Επιστολή Ε. Οικονόμου (Ίκαρος) 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα – δεδομένης της επώνυμης καταγγελίας για συγκεκριμένο συμβάν – να 
παραπέμψει το θέμα στην επιτροπή Δεοντολογίας. Η επιτροπή θα αρχειοθετήσει την επιστολή και θα 
ενεργήσει άμεσα εφόσον υπάρξει και δεύτερη σχετική καταγγελία. 

Ορίστηκε η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ για τις 3 Σεπτεμβρίου 2014. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα 
λύνεται η Συνεδρίαση.   
  
                 Πρόεδρος                                  Αντιπρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας                                                                             
 
           Αλέξανδρος Αθανασιάδης          Π. Κανναβός                     Π. Μαρσώνης 
        
                                                                 
                   Τα μέλη 
  
                                                                               Α. Φράγκος 
 

Ν. Δελημπαλταδάκης 
 

Λίλα Βάθη 
 
                      

 
 
 


