
 
 

          
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 08 
της 17ης Ιουλίου 2013 

 
Την  Τετάρτη  17/7/2013  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 Ταμίας Α. Φράγκος, ο Ειδικός Γραμματέας Ν. Δελημπαλταδάκης και το μέλος Λ. Βάθη. 
Το μέλος  Λ. Καραγιαννόπουλος απουσίαζε για επαγγελματικούς λόγους και έστειλε τις απόψεις του 
υπόψη του συμβουλίου. Παρών επίσης και ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος.  

                    
1. Υπογραφή πρακτικών   
Υπογράφτηκαν τα πρακτικά υπ. αριθ. 7 του 2013 
 
2. Θέματα Προέδρου 
Περιοδικό ΕΟΜ  
Έγινε νέα συζήτηση με τον κ. Π. Μυριτζή εκπρόσωπο της «Επικοινωνία Αιγαίου Α.Ε.» και νέα προσφορά εκ 
μέρους  του  με  συνολική  αξία  σελιδοποίησης  και  εκτύπωσης  του  περιοδικού «το Μπριτζ»  800  ευρώ  ανά 
τεύχος. Το ΔΣ  έλαβε υπόψη του τις προσφορές άλλων εταιριών και αποφάσισε ομόφωνα να ανανεώσει τη 
συνεργασία  του με  την   «Επικοινωνία Αιγαίου Α.Ε.»  σύμφωνα με  τους  νέους  όρους,  αναμένοντας  το  νέο 
συμφωνητικό για υπογραφή, το οποίο θα έχει ισχύ από το τελευταίο τεύχος του 2013. 
Διαγραφή Σωματείων  
Σύμφωνα με τους κανονισμούς ορισμένα σωματεία θα πρέπει να διαγραφούν από το μητρώο της ΕΟΜ ή 
επίκειται  ο  χρόνος  διαγραφής  τους.  Κατόπιν  πρότασης  του  ΓΓ  της  ΕΟΜ  θα  ξαναγίνει  προσπάθεια 
ενεργοποίησης εκ νέου των σωματείων αυτών  με επικοινωνία με τους αθλητές που είχαν δραστηριοποιηθεί 
παλαιότερα στα εν λόγω σωματεία. 
Εκτύπωση βιβλίου για εκτέλεση 
Ο πρόεδρος προτείνει  στο ΔΣ  να σκεφτούν ώστε  να βρεθεί ο  τρόπος  να  εκτυπώσει η  ΕΟΜ το  τμήμα  του 
δεύτερου τόμου του βιβλίου του Ένγκαρ Κάπλαν που αναφέρεται σε εκτέλεση και άμυνα, σε μετάφραση του 
Νίκου Ασμενιάδη και επιμέλεια δική του.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε να αλλαχθεί η σειρά των θεμάτων, ώστε να επισπευτεί η διαδικασία και, 
απόντος  του κ.  Καραγιαννόπουλου,  μετατέθηκαν  για  το  επόμενο συμβούλιο όλα  τα θέματα εκπαίδευσης. 
Ειδικά  για  το  θέμα  του  Θεσμικού  Πλαισίου  εκπαίδευσης,  δεδομένου  ότι  θα  πρέπει  να  αποσταλεί  στα 
σωματεία  για  να  έχουν  άποψη,  αν  πρόκειται  αν  ψηφισθεί  στην  ΓΣ,  οι  σύμβουλοι  δεσμεύτηκαν  να  το 
μελετήσουν μέχρι το επόμενο συμβούλιο. 
 
Υπόλοιπα θέματα: 3. Οικονομικά Θέματα 4. Θέματα εκπαίδευσης 5. Θέματα ΚΕΔ      6. Θέματα Αγώνων 7. 
Θέματα Διάδοσης 8. Αιτήματα Σωματείων  9. Διάφορα 
Διασυλλογικό Κύπελλο Περιφέρειας  
Ο Γ.Γ. ενημέρωσε το ΔΣ για τις σχετικές κινήσεις, συζητήσεις με όλα τα μέλη μας στην Περιφέρεια και τον 
τρόπο που αντιμετωπίσθηκαν δυσκολίες όπως πού και πότε θα γίνονται οι αγώνες, τι ομάδες θα στείλει κάθε 
σωματείο  κλπ. Όλα  τα  σωματεία  της   Πελοποννήσου δέχτηκαν  να  συμμετάσχουν  στους αγώνες  και  πολύ 
πιθανόν  να  γίνουν  κάποιες  ενοποιήσεις,  πχ  σωματεία  της  Δυτικής  Ελλάδος  να  παίξουν  άλλα  στην 
Πελοπόννησο και άλλα στη Βόρεια Ελλάδα.  
 
Διαφήμιση Μπριτζ στον ιστότοπο prefadoros.gr 
Στα πλαίσια της διάδοσης εγκρίνεται το ποσό των 150 ευρώ να δοθεί στον ιστότοπο που απευθύνεται στους 
πρεφαδόρους, με τη μεσολάβηση του κ. Δημητρακόπουλου από τον ΟΑΜΛάρισας, όπως πέρυσι. 



 
Grand Prix Σωματείων Παραλίων Αττικής  
Ο Γ.Γ. ενημερώνει για την προσπάθεια που γίνεται να διοργανωθεί ένας αγώνας που θα φέρει σε επαφή τα 
δυο νέα σωματεία ΑΚΑΜαραθώνα και ΙΟΠόρτο Ράφτη με το σωματείο του «Πρόοδος» Νέου Βουτζά ώστε να 
γνωριστούν οι νέοι παίκτες των Σωματείων αυτών μεταξύ τους. 
 
Αίτημα ΙΟΘ 
Εγκρίνεται ομόφωνα το αίτημα του Σωματείου για διοργάνωση Grand Prix 4ης βαθμίδας σε συγκεκριμένες μη 
συνεχόμενες ημερομηνίες. 
 
Αιτήματα ΣΛΑΜ, ΟΑΜΧΝ, ΑΟΜΣ, ΟΑΜΧ 
Μετά από  έντονο προβληματισμό  του ΔΣ  και  συζήτηση  σχετική  με  το  πώς  κάθε φορά θα  γίνονται  δεκτά 
αιτήματα σχετικά με αλλαγές στο αγωνιστικό ημερολόγιο εγκρίνονται τα αιτήματα των παραπάνω σωματείων 
για αλλαγές ημερομηνιών των τουρνουά που δικαιούνται και την μετάθεσή τους την τελευταία εβδομάδα του 
Αυγούστου,  εφ  όσον  τα  αιτήματα  είναι  δικαιολογημένα  και  δεν  επηρεάζουν  τις  διοργανώσεις  άλλων 
σωματείων. Εγκρίνεται επίσης το τριήμερο του ΑΟΜΧ την 28η Οκτωβρίου. 
Το αγωνιστικό ημερολόγιο της ΕΟΜ με τις εν λόγω αλλαγές θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο. 
 
Δυναμικότητα Τούρκων Αθλητών με ΑΔ ΕΟΜ 
Τόσο ο Πρόεδρος, όσο και ο ΓΓ και ο Διευθυντής της ΕΟΜ, που συμμετείχαν σε πρόσφατους αγώνες 
με τους Τούρκους Αθλητές που έχουν αγωνιστικό Δελτίο της Ομοσπονδίας μας, κατέθεσαν στο ΔΣ την 
άποψη ότι η δυναμικότητα  των παικτών με βάση  τις  επιδόσεις  τους σε καμία περίπτωση δεν είναι 
αυτή  που  αναγράφεται  στο  δελτίο  τους.    Υπάρχει  μάλιστα  και  αθλητής  ο  οποίος  αξίζει  να  είναι 
κατηγορία  14.  Το  ΔΣ  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  της  ΣΜΑΔ  αποφάσισε  ομόφωνα  να  προάγει  τέσσερις 
Τούρκους αθλητές στην κατηγορία 10, τον δε κ. Yukcel Toros  (AM 8495) στην κατηγορία 14.  
 
Πολυνίκης σύλλογος σε Διασυλλογικούς 
Το ΔΣ αποφάσισε να ζητήσει από την επιτροπή αγώνων ένα σχέδιο που θα ορίζει τα κριτήρια με βάση τα 
οποία θα προκύπτει ο Πολυνίκης σύλλογος στους ετήσιους Διασυλλογικούς αγώνες ομάδων και τις τιμές και 
έπαθλα που θα πρέπει να του αποδίδονται. 
 
Αγώνες 6ης Βαθμίδος που συνεχίζονται το καλοκαίρι 
Πολλά σωματεία καταστρατηγούν τους κανονισμούς συνεχίζοντας και την περίοδο του καλοκαιριού τουρνουά 
6ης βαθμίδος, δηλ μαθητικά. Ο Πρόεδρος διαβάζει στο ΔΣ σχετική εισήγηση του τμήματος Μηχανογράφησης 
‐ συγκεκριμένα για αγώνες 5ης βαθμίδας από 12‐18 διανομές ‐ και προτείνει, εφόσον εγκριθεί, να τεθεί στη ΓΣ 
του Οκτωβρίου για αλλαγή στους κανονισμούς.   
 
Υπογραφή Σύμβασης με αίθουσα Ξιφασκίας Διασυλλογικών 
Ο  κ.  Φράγκος  ενημερώνει  το  ΔΣ  ότι  πέτυχε  έκπτωση  στην  τιμή  της  αίθουσας  και  αναμένει  το  τελικό 
συμφωνητικό προς υπογραφή. 
 
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι στην ΔΕΘ δε θα υπάρξει παρουσίαση των αθλημάτων όπως είχε αρχικά 
προγραμματιστεί και ότι ο υπεύθυνος της διοργάνωσης μας παραχωρεί υπαίθριο χώρο, με τέντα περίπου 12 
τμ με κόστος 75 ευρώ το μέτρο. Το κόστος ενοικίασης και λοιπών εξόδων θα ξεπεράσει τα 2500 ευρώ . 
Το Δ.Σ. με την εμπειρία της έκθεσης στο Αεροδρόμιο, που ήταν αμιγώς αθλητική   και προσμετρώντας   και 
άλλους παράγοντες, επιφυλάσσεται θεωρώντας ότι με το ίδιο ή μικρότερο ποσό υπάρχουν εναλλακτικοί και 
πιο παραγωγικοί  τρόποι διάδοσης,  όπως  για παράδειγμα να στηθεί  κιόσκι σε μια  κεντρική πλατεία ή στο 
Πανεπιστήμιο, στα πλαίσια μιας άλλης εκδήλωσης. 
Ο Γ.Γ. θεωρεί ότι η ΔΕΘ είναι μεγάλη ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη και θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε 
αφού και 50 μαθητές να κερδίσουμε θα είναι επιτυχία. 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα ότι θα συμμετέχει στη ΔΕΘ μόνο αν υπάρχει αθλητική παρουσίαση.  
 



 
Αγορά Επάθλων για απονομή στους Διασυλλογικούς 
Το ΔΣ εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Γ.Γ., τον Ταμία και τον Διευθυντή της ΕΟΜ να αγοράσουν όλα τα έπαθλα των 
πρωταθλημάτων  που  είναι  προγραμματισμένο  να  απονεμηθούν  κατά  τη  διάρκεια  των  διασυλλογικών 
αγώνων ομάδων. 
 
Βαθμίδες Χορηγών – σύνδεση με site 
Το συγκεκριμένο θέμα αναβάλλεται για επόμενη Συνεδρίαση. 
 
Απάντηση από Εθνική Τράπεζα 
Ο κ. Ζώτος ενημερώνει το ΔΣ ότι το αίτημα χορηγίας που είχε απευθυνθεί στα κεντρικά της Εθνικής Τράπεζας 
Ελλάδος για την εκτύπωση φακέλων δεν έγινε δεκτό καθώς η τράπεζα δεν τυπώνει πια τους φακέλους της στα 
δικά της τυπογραφεία.  
 
Εκτύπωση Φυλλαδίων, νέο site διάδοσης 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα στη φετινή καμπάνια διάδοσης να χρησιμοποιηθούν τα παλαιά φυλλάδια που 
έχουμε στην αποθήκη και από καινούργια αυτά που θα μας χορηγήσει η Pizza Fun. Θα δημιουργηθεί ειδικό 
site διάδοσης που ξεκίνησε ήδη να φτιάχνει το τμήμα μηχανογράφησης. Ο κ. Δελημπαλταδάκης ενημερώνει 
το  ΔΣ  για  τον  συντονισμό που  κάνει  στο  τμήμα Μηχανογράφησης  για  το  σχεδιασμό  και  Διάδοσης  για  τα 
κείμενα του νέου ειδικού site που θα προβάλλει στο ιντερνετ το μπριτζ. Η ιδέα βασίζεται στο σχεδιασμό μιας 
εντελώς απλής  ιστοσελίδας που δε θα απαιτεί από  τον  επισκέπτη κανένα πάτημα κουμπιού αλλά θα  τον 
παροτρύνει συνεχώς να γραφτεί στο παιχνίδι παρουσιάζοντάς του ένα ‐ ένα με τη σειρά όλα τα επιχειρήματα 
υπέρ του μπριτζ. 
 
Αγωνιστικά Δελτία απλήρωτα 
Μετά από ενημέρωση του τμήματος Μηχανογράφησης βρέθηκαν 320 αθλητές να έχουν παίξει πάνω από 10 
φορές χωρίς να έχουν ανανεώσει το δελτίο τους. 
Το ΔΣ προβληματίστηκε με ποιούς τρόπους θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα με αναφορές σε μέτρα που 
να  περιλαμβάνουν  πχ  μη  εξαγωγή  αποτελεσμάτων,  ανάθεση  του  θέματος  στους  διαιτητές  ή  στους 
διοργανωτές  ή  και  στους  δυο,  μη  απόδοση μάστερ πόιντς,  μη  συμμετοχή στο  τουρνουά,  ανοχή  για  έναν 
αριθμό αγώνων, πληρωμή πριν την έναρξη του αγώνα κλπ. 
Το  ΔΣ  μετά  από  διεξοδική  συζήτηση  αποφάσισε  ομόφωνα  ότι  από  την  1η  Αυγούστου  θα  χρεώνεται 
προσαύξηση  4  ευρώ  ανά  ημερίδα  αγώνα  για  κάθε  μη  ανανεωμένο  δελτίο  με  επιβάρυνση  του  αθλητή, 
ειδάλλως του διοργανωτή. 
 
Δικαιώματα συμμετοχής σε αγώνες 4ης και 3ης βαθμίδας 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να συστήσει στα σωματεία που διοργανώνουν αγώνες 4ης ή 3ης βαθμίδας όπως τα 
δικαιώματα συμμετοχής για αγώνα τριών ημερίδων να μην υπερβαίνουν τα 25 ευρώ ανά άτομο, που είναι τα 
δικαιώματα συμμετοχής σε Πανελλήνια πρωταθλήματα. Πρόσθετη χρέωση μέχρι 5 ευρώ για όλον τον αγώνα 
μπορεί να τεθεί εφόσον προσφέρονται δωρεάν καφές, αναψυκτικά κλπ κατά την διάρκειά του. Δεξίωση ή 
μπουφές στο τέλος  του αγώνα για την απονομή των επάθλων εμπεριέχεται στα παραπάνω ποσά ή 
χρεώνεται  επιπρόσθετα  αλλά  προαιρετικά  για  τους  αθλητές.    Επιπλέον  χρέωση  στα  δικαιώματα 
συμμετοχής  μπορεί  να  τεθεί  εφόσον  απονέμονται  ικανά  χρηματικά  έπαθλα.  Για  αγώνα  λιγότερων 
ημερίδων τα δικαιώματα συμμετοχής μειώνονται αναλογικά.  
 
Αποστολή Ομάδας στη Βουλγαρία 
Με βάση τις δηλώσεις ενδιαφέροντος αποφασίζεται ομόφωνα όπως ομάδα αποτελούμενη από τους 
Α.  Κουκουσέλη  –  Κ.  Κοντομήτρο  και  Γ.  Παπακυριακόπουλο  –  Ν.  Δελημπαλταδάκη,  με  αρχηγό  τον 
τελευταίο,   μας εκπροσωπήσει στο 7ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που θα γίνει από 2 έως 3 Οκτωβρίου 
2013 και το 32ο Διεθνές φεστιβάλ Μπριτζ που θα ακολουθήσει. Η ΕΟΜ θα καταβάλει τα δικαιώματα 
συμμετοχής στο πρωτάθλημα Βαλκανικών χωρών. 
 
ΑΟΜΒ ‐ Νάξος   



Το ΔΣ αποφάσισε να παραπέμψει στην ΚΕΔ αναφορά σχετική με το εβδομαδιαίο εκδρομικό τουρνουά του 
ΑΟΜΒ στη Νάξο όπου παρατηρήθηκε το φαινόμενο της εξαγωγής αποτελεσμάτων με παλαιότερη έκδοση του 
προγράμματος Perfect Score, καθώς και αρκετά λάθη στην ονοματοθεσία των αρχείων, τα οποία λάθη από 
αμέλεια του διαιτητή αλλά και του σωματείου δε διορθώθηκαν αμέσως αλλά ταλαιπώρησαν τους παίκτες και 
την υπηρεσία. 
 
ΠΠ Ανδρών ‐ Γυναικών – Τόποι, διαιτητές 
Το ΔΣ αποφάσισε τα παρακάτω: 
Το πρωτάθλημα θα γίνει σε δυο κατηγορίες Όπεν και 1‐9. Οι τόποι διεξαγωγής θα είναι: 
1‐16 Γυναικών στον ΑΟΜ. 1‐9 Γυναικών στον ΟΑΜΚΗ. 1‐16 Ανδρών και 1‐9 Ανδρών θα γίνουν στον ΑΣΑΕ και 
στον ΑΟΜΒ με προτεραιότητα να πάρει ο ΑΣΑΕ, αν έχει την μεγάλη αίθουσα, την 1‐16. Σε περίπτωση που δεν 
δεχθεί ο ΑΣΑΕ να διοργανώσει το πρωτάθλημα η μικρή κατηγορία θα ανατεθεί στον ΑΟΤ. 
Σχετικά με τους διαιτητές εξουσιοδοτείται ο κ. Μαρσώνης να επικοινωνήσει με διαιτητές για τη διαθεσιμότητά 
τους.  

 
Επιλογή Εθνικών Ομάδων 
Ο Γ.Γ. παρουσίασε στο ΔΣ πρόταση που κατατέθηκε στην ΕΟΜ από τον κ. Κούμενο για τον τρόπο επιλογής της 
Εθνικής Ομάδας 2014 η οποία συζητήθηκε εκτενώς, καθώς και άλλες ιδέες και προτάσεις. Η απόφαση για την 
διαδικασία  θα  παρθεί  σε  προσεχές  συμβούλιο,  μετά  την  μελέτη  από  την  Επιτροπή  Εθνικών Ομάδων  των 
σχετικών εναλλακτικών. 
 
Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2014 – Προτάσεις επιτροπής αγώνων 
Το ΔΣ μελέτησε το προσχέδιο του Αγωνιστικού Ημερολογίου ΕΟΜ του 2014 που υπέβαλε ο κ. Ζώτος όπου 
τοποθετήθηκαν τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα όπως και εισήγηση της επιτροπής αγώνων για αλλαγές στον 
τρόπο διεξαγωγής ορισμένων πρωταθλημάτων αλλά  και άλλες καινοτομίες όπως για τις ώρες έναρξης των 
αγώνων  το  Σάββατο.  Εκφράστηκαν  διάφορες  απόψεις.  Τελική  συζήτηση  για  το  ημερολόγιο  θα  γίνει  σε 
επόμενο συμβούλιο. 
 
Πλάνο προπόνησης γυναικών    
Η κα Βάθη ως πρόεδρος της επιτροπής Γυναικών ενημέρωσε ότι θα πρέπει μέσω του site να καλέσουμε τις 
ενδιαφερόμενες  και  αν  η  συμμετοχή  είναι  μεγάλη  να  βρεθεί  και  άλλος  καθηγητής  εκτός  της  κας 
Συρακοπούλου. 
 
ΣΑΤ – εκπροσώπηση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε και προβληματίστηκε με αφορμή το αίτημα των αθλητών του τμήματος μπριτζ του ΣΑΤ να 
ανεξαρτητοποιηθούν από το κύριο σωματείο  της Αντισφαίρισης. 
Συγκεκριμένα  για  την  Τρίπολη  η  διαμαρτυρία  των  παικτών  βασίζεται  στο  ότι  η  διοίκηση  του  ΣΑΤ  δεν 
ενδιαφέρεται,  όπως  θα  επιθυμούσαν,  για  το  μπριτζ  και  καρπώνεται  εισπράξεις  των  μπριτζιστικών 
διοργανώσεων που  χρησιμοποιεί  για  ανάγκες  του  τμήματος  αντισφαίρισης.    Απεστάλη  από  μέλη  σχετική 
επιστολή ζητώντας να αποστέλλουμε την αλληλογραφία σε νέους παραλήπτες αντί της Διοίκησης του ΣΑΤ. 
Ο ΓΓ ενημέρωσε ότι απάντησε στον Πρόεδρο του ΣΑΤ ότι θα γίνει επίσκεψη εκπροσώπου της ΕΟΜ, εφόσον το 
αποφασίσει το ΔΣ, αλλά και με τον όρο ότι θα είναι   παρόντες το ΔΣ του ΣΑΤ, το συμβούλιο του τμήματος 
Μπριτζ, η σύνθεση του οποίου εστάλη από τα μέλη, αλλά και ο κ. Καλτεζιώτης που είναι ο πρωτεργάτης της 
δημιουργίας του τμήματος μπριτζ στην Τρίπολη. 
Το ΔΣ εξουσιοδότησε ομόφωνα τον Γ.Γ. να χειριστεί το θέμα και να μεταβεί για το σκοπό αυτό στην Τρίπολη. 
 
Νέες κλίμακες Βαθμολογίας Ομάδων από την WBF 
O Πρόεδρος ενημερώνει για τις νέες κλίμακες για τις Ομάδες που προώθησε η WBF στις Ομοσπονδίες χωρίς 
να τις υποχρεώνει να τις χρησιμοποιήσουν.  Η νέα κλίμακα χρησιμοποιεί δεκαδικά ανά imp ενώ, εναλλακτικά, 
υπάρχει και νέα κλίμακα στρογγυλοποιημένη. Εκφράζεται από όλους η άποψη ότι οι νέες κλίμακες είναι πιο 
δίκαιες. Το τμήμα μηχανογράφησης έχει ήδη κάνει τις αλλαγές στο πρόγραμμα αποτελεσμάτων της ΕΟΜ και 
εκκρεμεί εισήγηση της επιτροπής αγώνων στο πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε. 
 



Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ορίζεται επόμενο συμβούλιο στις 28 Αυγούστου και λύεται η 
Συνεδρίαση. 
 
                                                      
                Πρόεδρος                                      Τα Μέλη          Ο Γεν. Γραμματέας 
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