
     
         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 12 
της 20ης Νοεμβρίου  2013 

Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 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 τo μέλoς Λ. Βάθη. 
Απών λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων ο  Λ. Καραγιαννόπουλος.   Παρών ο Διευθυντής της ΕΟΜ 
Λ. Ζώτος.  

                            ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
        1. Θέματα Προέδρου 
Αγώνες επιλογής Εθνικών ομάδων Όπεν και Γυναικών 
Κατόπιν σχετικής συζήτησης το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα, ότι κριτήριο για την κατάταξη των ομάδων 
που  θα  δηλώσουν  συμμετοχή  στους  αγώνες  επιλογής  Γυναικών    θα  είναι  οι  βαθμοί  προεθνικής 
Γυναικών. 

Περιοδικό ΕΟΜ 
Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ ότι τα ελεύθερα στο Διαδίκτυο προγράμματα δεν είναι ολοκληρωμένα 
από την άποψη ότι απαιτούν πολλά περιφερειακά προγράμματα και επίσης είναι δύσχρηστα και με 
κακή συνδεσιμότητα με τα προγράμματα επεξεργασίας της ΕΟΜ. Κατόπιν σχετικής συζήτησης το ΔΣ 
αποφάσισε ομόφωνα να αγοραστεί το πρόγραμμα δημιουργικού του περιοδικού Adobe CS6 Design 
Standard WIN EN που είναι το πλέον διαδεδομένο στην αγορά αφού μελετηθούν οι τιμές της αγοράς. 
Για την εκτύπωση του περιοδικού θα ζητηθούν προσφορές. 
Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα ότι  το περιοδικό θα εξακολουθήσει να μην ταχυδρομείται στην Αττική, 
όπου οι αθλητές θα το παραλαμβάνουν από τα Σωματεία. 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                               Εισηγητής:Α. Φράγκος 
 Αγορά bridge mate 
Κατόπιν  εισήγησης  της  επιτροπής  αγώνων  και  της  οικονομικής  επιτροπής  εγκρίνεται  ομόφωνα  η 
αγορά  100  μηχανημάτων  καταχώρησης  αποτελεσμάτων  Bridgemate  II  και  τριών  server  από  την 
ολλανδική  εταιρεία  Bridge  Systems  BV  που  είναι  η  μόνη  που  τα  διαθέτει.  Τα  άλλα  παρόμοια 
μηχανήματα  της  αγοράς  όπως  π.χ.  της  Jannersten  forlag  κρίθηκαν  κατώτερα  ή  προβληματικά.  Η 
προσφορά της Bridge Systems BV για 90 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) το μηχάνημα και 160 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ο 
κάθε server γίνεται δεκτή.   

 Αγορά τραπουλών και θηκών αγοράς 
Εγκρίνεται  ομόφωνα  η  αγορά  140  σετ  θηκών  αγοράς  (bidding  box)  από  την  εταιρεία  Danmarks 
Bridgeforbund / The Danish Bridge Federation που είναι η φθηνότερη της αγοράς.  

Κατόπιν  απόφασης  που  ελήφθη  στην  προηγούμενη  συνεδρίαση  του  ΔΣ  αποφασίζεται  ομόφωνα  η 
παραγγελία  6300  τραπουλών  στη  σουηδική  εταιρεία  Jannersten  Forlag  στην  τιμή  0,82  ευρώ  το 
τεμάχιο  συν  300  ευρώ  μεταφορικά  συν  ΦΠΑ.  Από  την  ποσότητα  αυτή  1300  τεμάχια  αφορούν 
παραγγελίες Σωματείων οι οποίες θα εξυπηρετηθούν από την ΕΟΜ με είσπραξη του αντιτίμου τους 
από τα Σωματεία.  

 Ντουπλικαδιέρα ΕΟΜ 
Το ΔΣ δεν εγκρίνει προς το παρόν την αγορά δεύτερης ντουπλικαδιέρας και αναζητά τρόπους για να 
επισκευάσει το παλαιό μηχάνημα που κατέχει. 

 Δάνειο σε υπάλληλο 
Εγκρίνεται ομόφωνα το ποσό των 2400 ευρώ ως δάνειο σε υπάλληλο της ΕΟΜ με αποπληρωμή έως 
το Δεκέμβριο του 2014 από το μισθό της.  

 Χορηγία Κ. Μιχαλάκου 



Τo ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να μπει διαφήμιση της εταιρείας της χορηγού Κ. Μιχαλάκου στο site της 
ΕΟΜ και στο περιοδικό της ΕΟΜ. 

Εκτύπωση επετηρίδας 
Η οικονομική επιτροπή άνοιξε τις 3 κλειστές προσφορές που έλαβε και ενέκρινε την προσφορά της 
εταιρίας Ε. και Σ. Χατζηδάκης Ο.Ε. για 1200 τεμάχια επετηρίδων στην τιμή των 1750 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

  3. Θέματα Αγώνων                  Εισηγητής:Ν. Δελημπαλταδάκης           

Προκριματικoί ‐ Τελικοί ΠΠΖΚ/ Τόποι τέλεσης 
Το ΔΣ αποφάσισε τα σωματεία ανάθεσης και τους διαιτητές των τελικών ως εξής:  η κατηγορία 12‐16 
στον ΟΑΜΛΕ (Δ. Μπάλλας), οι 9‐11  ΑΟΜΒ (Ν. Κηπουρός, Δ. Τάσσιος), η 6‐9 ΟΑΜΠΕΙ (Δ. Τζοτζολάκης‐ 
Γ. Δοξαστάκης) η 1‐6 ΟΑΜΚΗ (Σ. Βιλλιώτη – Ι. Πολυχρονάκου). 
Λόγω ισοβαθμίας στα κριτήρια πρόκρισης έγινε, σύμφωνα με την προκήρυξη, κλήρωση μεταξύ των 
Σωματείων ΟΑΜ Ρόδου  και  Κερκυραϊκού ΟΑΜ για  την πρόκριση δευτέρου  ζεύγους στους  τελικούς 
της κατηγορίας 12‐16. Η κλήρωση ανέδειξε τον Κερκυραϊκό ΟΑΜ.  
Οι αγώνες του Β’ τελικού (Consolation) θα γίνουν στον ΑΟΜΨ (διαιτητές Π. Πουρναράς, Ν. Γκούμα) 
εφόσον  συγκεντρωθούν  έως  και  22  τραπέζια  αλλιώς  θα  μετακινηθεί  κάποια  κατηγορία  στα 
εντευκτήρια του ΟΠΑΦ. 

Απολογισμός Διασυλλογικού 
Λόγω  του  προβλήματος  μηχανογράφησης  και  ελλείψεως  αρχείων  το  θέμα  αναβάλλεται  για  την 
επόμενη συνεδρίαση,  

Πρόκριση ζεύγους 6‐9 ΟΑΜΘ σε τελικό /Αποχώρηση ζεύγους από Προκριματικούς Μάστερς 
Εγκρίνεται  η  πρόκριση  ζεύγους  από  τον  προκριματικό  της  Θεσσαλονίκης  όπου  συμμετείχε,  στον 
ενιαίο αγώνα, μόνο αυτό στην κατηγορία του. 
Το  ΔΣ  συζήτησε  το  θέμα  ακύρωσης  συμμετοχής  ζεύγους  από  τον  τελικό  της  κατηγορίας  12‐16  την 
ημέρα έναρξης των αγώνων. Σχετική αναφορά του κ. Ζώτου προωθήθηκε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

Απολογισμός αποστολής Νέων, επιστολή σε αρχηγό αποστολής 
Συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των αποστολών 2 ομάδων Νέων στο 1ο Διεθνές τουρνουά Νέων του 
Παρισιού  και  κρίθηκαν  ικανοποιητικά  καθώς  η  μια  ομάδα  διεκδίκησε  μέχρι  τέλους  τη  νίκη  ενώ  οι 
αθλητές  της  2ης  ομάδας,  που  ήταν  όλοι  πολύ  νέοι  στο  χώρο  του  Μπριτζ  παίκτες,  αποκόμισαν 
απαραίτητες  για  την  εξέλιξή  τους  εμπειρίες.  Διαβάστηκε  η  έκθεση  του  αρχηγού  αποστολής  κ. 
Διονυσόπουλου  και  αποφασίστηκε  ομόφωνα  να  σταλεί  ευχαριστήρια  επιστολή  σε  αυτόν  και  τη 
βοηθό του Κ. Σκορδαλίδη.  

Διαιτητής Περιφερειακού Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος 
Κατόπιν σχετικού αιτήματος εγκρίνεται ομόφωνα να αντικαταστήσει η πτυχιούχος διαιτητής της ΕΟΜ 
Ι.  Πολυχρονάκου  τον  Εθνικό  διαιτητή  της  ΕΟΜ  Α.  Τριχόπουλο  στον  αγώνα  Ομάδων  του 
Περιφερειακού Βόρειας Ελλάδας 2013.  

Κύπελλο Ελλάδος (αλλαγή τόπου τέλεσης 1‐6)                                         Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Ο κ. Φράγκος εισηγήθηκε στην επιτροπή ότι το ΔΣ πρέπει να πάρει καίριες αποφάσεις σχετικά με το 
σε ποιά σωματεία αναθέτει αγώνες με αυστηρές τις προδιαγραφές χώρων ώστε να δοθεί κίνητρο και 
στα σωματεία να αναβαθμίσουν τους χώρους τους. 

4. Θέματα Κανονισμών                                 Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Ορισμός Φεστιβάλ (προϋποθέσεις σε αριθμό τραπεζιών και ετών) 
Ο  κ  Μαρσώνης  εισηγήθηκε  και  το  ΔΣ  αποφάσισε  ομόφωνα  όπως  ο  ορισμός  του  φεστιβάλ  3ης 
βαθμίδος έχει κριτήριο συγκέντρωση 50 τραπέζιων για 2 συνεχόμενες χρονιές. Τα υπόλοιπα κριτήρια 
που  είχαν  τεθεί  σε  προηγούμενη  συνεδρίαση  Δ.Σ.  ισχύουν  επίσης.  Σχετικά  θα  εκδοθεί  σχετική 
ανακοίνωση 

Δικαιούμενα τριήμερα, επιστολές ΙΚΑΡΟΥ, ΜΠΟΚΑ 
Το  ΔΣ  παραπέμπει  το  θέμα  στην  επιτροπή  κανονισμών  και  αγώνων  ώστε  να  εισηγηθούν  σχετικά, 
θεωρώντας  ότι  με  τις  αλλαγές  των  τελευταίων  ετών  θα  πρέπει  να  μεταβληθεί  και  ο  τρόπος  που 
προκύπτουν   τα δικαιούμενα τριήμερα. 



Σχετικά με  τα αιτήματα  των ΜΠΟ.ΚΑ.  και  Ίκαρου, αποφασίζεται ομόφωνα,  για  τον υπολογισμό  των 
δικαιούμενων τριημέρων κάθε Σωματείου, να προσμετρούνται όλες οι διοργανώσεις έως τη Δευτέρα 
πριν την ημερομηνία της άτυπης σύσκεψης των Σωματείων Αττικής. 

5. Θέματα Εκπαίδευσης                         
Σεμινάρια στην Κω – οδοιπορικά Μπαμπούλα                              Εισηγητής:Π. Μαρσώνης 

Εγκρίνεται το ποσό των 140 ευρώ για αεροπορικά εισιτήρια για την υπάλληλο και δασκάλα της ΕΟΜ 
κ. Μπαμπούλα η οποία θα διδάξει στους αθλητές του υπό ίδρυση Σωματείου της Κώ. Τα υπόλοιπα 
έξοδα θα καλυφτούν από το Σωματείο.  

6. Αιτήματα Σωματείων                                     Εισηγητής:Π. Μαρσώνης 
Παράρτημα Εκάλης ΟΑΜΚΗ 
Εγκρίνεται υλικό 5 τραπεζιών για το νέο τμήμα στο οποίο θα κάνει μαθήματα ο κ. Κ. Πανόπουλος. 
Το ΔΣ συζήτησε σχετικά με το ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερώνουμε όλους τους αθλητές – 
όπως η περίπτωση των νέων Σωματείων και η πρόσφατη  της Εκάλης –  και αποφάσισε ότι με πολύ 
φειδώ θα πρέπει να απευθυνόμαστε σε όλους τους αθλητές. 

Τριήμερα Εορταστικά τουρνουά 4ης βαθμίδας 
Εγκρίνονται ομόφωνα αιτήματα για τριήμερα 4ης βαθμίδας εντός του 2013 των Σωματείων ΣΛΑΜ και 
ΠΟΑΜ.  

Διαφημιστική εκστρατεία Διόνυσου 
Το αίτημα θα εξεταστεί σε μελλοντικό συμβούλιο. 

7. Διάφορα Θέματα                            Εισηγητής:Π. Μαρσώνης 
Πληρωμή προμηθευτών εξωτερικού  

Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές εξωτερικού Δεκεμβρίου 2013 είναι οι εξής: 
    
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΟΣΟ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1  Danmarks Bridgeforbund  2450,00 Inv.163609/22‐11‐2013 
2  Jannersten forlag  AB  6832,50 Order conf. 10348/12‐11‐2013 

Ομόφωνα εξουσιοδοτείται ο υπάλληλος της ΕΟΜ κ. Λουκάς Ζώτος όπως καταθέσει τις υποχρεώσεις 
εξωτερικού της Ομοσπονδίας με χρέωση του λογαριασμού όψεως 011 08048056900 που διατηρεί η 
Ομοσπονδία μας στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 080 Σταδίου 38 υπογράφοντας κάθε 
σχετικό έγγραφο. 

Προβλήματα στο εσωτερικό δίκτυο της ΕΟΜ 
Διαβάστηκε σχετική αναφορά του κ. Ζώτου. Στη συνέχεια ο υπεύθυνος μηχανογράφησης της ΕΟΜ  κ. 
Πουρναράς  ενημέρωσε  το  ΔΣ  για  το  ιστορικό  καταστροφής  των  δίσκων  της  ΕΟΜ  τις  προσπάθειες 
ανάκτησης  των  αρχείων  που  βρίσκεται  σε  εξέλιξη.  Το  ΔΣ  θα  συζητήσει  εκ  νέου  το  θέμα  και  στην 
επόμενη Συνεδρίαση 

Τεχνικός Ασφαλείας ΕΟΜ 
Το ΔΣ ενέκρινε τον ορισμό του Γ. Δοξαστάκη ως τεχνικού ασφαλείας ΕΟΜ με ετήσια σύμβαση καθώς 
από το νόμο ορίζεται ως τεχνικός ασφαλείας άτομο που έχει κάνει τα ειδικά σεμινάρια και διαθέτει 
τις απαραίτητες γνώσεις. 
                       Πρόεδρος                                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Αλέξανδρος Αθανασιάδης           Π. Κανναβός         Παναγιώτης Μαρσώνης 

                                                                        Α. Φράγκος 

  Νίκος Δελημπαλταδάκης 

   Λίλα Βάθη 


