
    
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 11 της 4 Νοεμβρίου 2015 
  

 Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου  2015 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 Λ. Βάθη 
και  Ν. Καβαντούρης.  
  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέματα Προέδρου  

Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης 
Θα υπογραφούν στην επόμενη Συνεδρίαση.  

Επιστολή Αντιπροέδρου 
Κατόπιν αμοιβαίων επεξηγήσεων ο Αντιπρόεδρος κ. Π. Κανναβός συνεχίζει να μετέχει κανονικά στο 
Δ.Σ. της ΕΟΜ. 

Επιλογή Εθνικών ομάδων 2016 
Το ΔΣ με σκοπό την εκπροσώπηση της Ελλάδας στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες (Budapest, Hungary 
16-26/06/2016) και ενδεχομένως στα World Bridge Games (Wroclaw, Poland 2-17/09/2016) αποφάσισε 
ομόφωνα να διεξαχθούν αγώνες επιλογής εθνικών ομάδων όπεν με συμμετοχή στο τελικό στάδιο 4 
ομάδων οι οποίες θα αγωνιστούν με σύστημα διπλό νοκ άουτ (σύστημα 2014). Εάν υπάρξουν 
περισσότερες από 4 ομάδες θα γίνει αγώνας προεπιλογής για την 4η ομάδα.  
Για την Εθνική Γυναικών το ΔΣ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να σταλεί ομάδα στους Πανευρωπαϊκούς 
αγώνες που θα διεξαχθούν τις ίδιες ημερομηνίες ενώ οι λεπτομέρειες και ο τρόπος επιλογής θα 
καθορισθούν στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. Η άποψη της μειοψηφίας ήταν να εξεταστεί 
προηγουμένως το ενδεχόμενο εύρεσης χορηγού.   
Για την ομάδα Σίνιορς θα ζητηθεί εκδήλωση ενδιαφέροντος με την κάλυψη από την ΕΟΜ των 
δικαιωμάτων συμμετοχής στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες. Ο κ. Φράγκος επεσήμανε ότι δεν πρέπει να 
ξεφύγουμε από τα σχετικά κονδύλια του προϋπολογισμού. 

Επιτροπή Μεταγραφών 2016 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύνθεση της επιτροπής Μεταγραφών 2016 με μέλη τους Λίλα Βάθη, Τάκη 
Μαρσώνη, Βασίλη Μέλια, Ελένη Κονταργύρη, Κώστα Παπαμιχαλόπουλο. 

Επιστολές προς Επιτροπή Δεοντολογίας 
Το ΔΣ εξέτασε μια επιστολή αθλήτριας της Αττικής και επιστολές ενός διαιτητού και ενός αθλητού του 
ΟΑΜ Καλαμάτας και αποφάσισε ομόφωνα να τις παραπέμψει στην επιτροπή Δεοντολογίας. 

 Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                          Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Αγορά Bridgemates από Σωματεία 

Με δεδομένο ότι ο αποκλειστικός προμηθευτής εξωτερικού των Bridgmates II τα παρέχει με έκπτωση 

μόνο σε Ομοσπονδίες, το ΔΣ εξέτασε τρόπους για να αγοράσει μια ποσότητα για τα Σωματεία που 

έχουν ζητήσει. 

Αγωνιστικά Δελτία – bar code 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να εξετάσει τη δυνατότητα έκδοσης των αγωνιστικών δελτίων του έτους 

2016 με bar code.  

Εκτύπωση Επετηρίδας 2016 



Αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθούν κλειστές προσφορές. Η σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευτεί 

στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ.  

Αποθήκη ΕΟΜ- αγορές υλικού 

Αποφασίστηκε ομόφωνα η αγορά 250 σετ θηκών αγορών (bidding boxes) από τη Δανέζικη 

Ομοσπονδία που έχει τις χαμηλότερες τιμές διεθνώς. Σχετικό αίτημα θα απευθυνθεί στην Άλφα 

Τράπεζα όπου διατηρεί λογαριασμό η ΕΟΜ.   

Ενοικίαση Αποθήκης 

Δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης για μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα 

να εξετάσει την δυνατότητα μίσθωσης αίθουσας που είναι διαθέσιμη στο ισόγειο του κτηρίου όπου 

εδρεύει, με ανώτατο ενοίκιο 300 ευρώ μηνιαίως. Εφόσον κλειστεί η σχετική συμφωνία θα διακοπεί η 

μίσθωση  της υπάρχουσας αποθήκης επί της οδού Μιχαλακοπούλου 181. 

Επιστολή για Χορηγία  

Αποφασίστηκε ομόφωνα να ετοιμαστεί επιστολή προς εταιρία καλλυντικών με στόχο την χορηγία της. 

Προγράμματα λογιστικής 

Αποφασίστηκε ομόφωνα η ανανέωση του συμβολαίου λογιστικής με την εταιρεία IT Force όπως και η 

διάθεση ποσού  280 ευρώ συν ΦΠΑ για δημιουργία καρτελών Παγίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

τις ΕΟΜ.  

Διαφήμιση μέσω ιστοχώρου 

Αποφασίστηκε ομόφωνα να επιχορηγηθεί με 150 ευρώ διαφημιστική καταχώρηση μαθημάτων 

Μπριτζ του ΟΑΜ Λάρισας μέσω της ιστοσελίδας www.prefadoros.gr   

Οικονομικοί απολογισμοί Διαφημιστικής εκστρατείας – Διασυλλογικού πρωταθλήματος 

Το ΔΣ ενέκρινε τον απολογισμό της καμπάνιας μαθημάτων 2015 που έγινε μέσω Facebook, με τη 

σύμφωνη γνώμη όλων πως το ποσό των 11500 ευρώ που διατέθηκε ήταν εξαιρετικά αποδοτικό.  

Εγκρίθηκε επίσης ο απολογισμός του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος το οποίο απέφερε κέρδος 

περίπου 1500 ευρώ.  

Αμοιβή για μαθήματα σε ΛΑΤΩ 

Αποφασίστηκε ομόφωνα να δοθεί αμοιβή 500 ευρώ, μείον τις νόμιμες κρατήσεις, στον κ. Φίλιππο 

Σαράτση για μαθήματα που παρέδωσε το περασμένο έτος στον νεοιδρυθέντα όμιλο ΛΑΤΩ του Αγ. 

Νικολάου Κρήτης.  

Έξοδα εκπαιδευτών σε υπό ίδρυση Σωματεία της Περιφέρειας  

Αποφασίστηκε ομόφωνα να δοθούν οδοιπορικά έξοδα στους Ευδοκία Οικονόμου και Κύρο Πασσά για 

μαθήματα Α΄κύκλου που θα κάνουν σε υπό ίδρυση Σωματεία στην Κόρινθο και Αλεξανδρούπολη 

αντίστοιχα με την προσκόμιση εξοδολογίου και επισύναψη των νόμιμων παραστατικών.  

 Θέματα Αγώνων                                                                    Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης  

Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2016  
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα το αγωνιστικό ημερολόγιο 2016 το οποίο και θα ανακοινωθεί στα Σωματεία – 
μέλη.  

Άτυπη Σύσκεψη Σωματείων Αττικής – ποσόστωση αγώνων 4ης βαθμίδας  
Αποφασίστηκε ομόφωνα στα δικαιούμενα τριήμερα 4ης βαθμίδας των Σωματείων 2016 να μην 
υπάρξει μείωση βάσει συντελεστή. Στους αγώνες της Αττικής, σε κάθε ελεύθερο τριήμερο θα δίνονται 
έως τρεις αγώνες 4ης βαθμίδος ενώ όταν υπάρχει Περιφερειακό η Φεστιβάλ εκτός αττικής θα δίνεται 
ένα. Ομοίως τα Σωματεία της Περιφέρειας θα μπορούν να οργανώνουν έναν αγώνα 4ης βαθμίδας 
όταν διεξάγονται φεστιβάλ εκτός του νομού τους. 

Κύπελλο Ελλάδος    

Ορίστηκαν ομόφωνα οι εξής Διαιτητές ανά ενότητα κατηγοριών: ΟΠΕΝ Δ. Μπάλλας, 9 -11 Δ. 

Τζοτζολάκης, 6-9 Α. Καλιακμάνη, Γ. Μήτση, 1-6 Γ. Δοξαστάκης. 



Παν. Πρωτ. Κατηγοριών: οργάνωση, τόποι, διαιτητές       

Τα Σωματεία θα διοργανώσουν τους προκριματικούς αγώνες που αιτήθηκαν. Αποφασίστηκε 

ομόφωνα ο προκριματικός της ενότητας όπεν, που είναι διοργάνωση της ΕΟΜ, να διεξαχθεί στα 

εντευκτήρια του ΑΟΜ.  

Αποφασίστηκε ομόφωνα οι τελικοί του πρωταθλήματος να διεξαχθούν ανά ενότητα στα εντευκτήρια 

των εξής Σωματείων: Όπεν ΟΠΑΦ, 9-11 ΑΟΜ, 6-9 ΟΑΜ-ΛΕ, 1-6   ΟΑΜΚΗ, Consolation ΑΟΜΨ.                                   

    Θέματα ΚΕΔ                                                                                                         Εισηγητής: Π. Κανναβός 

Δηλώσεις συμμετοχής σε σεμινάριο EBL  

 Αποφασίστηκε ομόφωνα να αποσταλούν με κάλυψη των αεροπορικών εξόδων τους και οι έξι (6) 

διαιτητές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, εφόσον δεχτεί τον αριθμό αυτό η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

άλλως θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το χρόνο δήλωσης.                  

Εξετάσεις Διαιτητών 

Αποφασίστηκε ομόφωνα και οριστικά να γίνουν στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, με τους 

ίδιους όρους με τις αντίστοιχες περσινές. Θα εξετασθούν μόνο έμπειροι ή πτυχιούχοι διαιτητές για 

την επόμενη βαθμίδα.  Θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις.  

Θέματα Εκπαίδευσης                                                                                  Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης  

Απολογισμός Νέων τμημάτων Μαθητών 

Παρουσιάστηκε από την υπεύθυνη υπάλληλο Α. Μπαμπούλα ενημερωτικός πίνακας όπου φαίνεται 

πώς κατανεμήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι στις τρεις πρώτες συναντήσεις στα Σωματεία και πόσοι από 

αυτούς είχαν ενημερωθεί από την καμπάνια της ΕΟΜ στο Διαδίκτυο.  

Απολογισμός Εξετάσεων Εκπαιδευτών – αναφορά ΟΔΕ 

Η ομάδα διενέργειας των εξετάσεων των εκπαιδευτών συνυπέγραψε και κατέθεσε στο ΔΣ έγγραφο 

ιστορικού και απολογισμού των εξετάσεων.    

Θέματα Διάδοσης                                                                                                Εισηγήτρια: Λ. Βάθη  

Νέα Σωματεία – αξιοποίηση πτυχιούχων εκπαιδευτών 
Μαθήματα πραγματοποιούνται ήδη στην Αλεξανδρούπολη και την Κόρινθο στην Περιφέρεια. Στην 
Αττική ξεκίνησαν νέα γκρουπ στην Πετρούπολη, στον Πολιτιστικό Σύλλογο των εργαζομένων ΟΣΕ και 
στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Στα εν λόγω τμήματα τα μαθήματα ανέλαβαν και κάποιοι από 
τους καινούργιους πτυχιούχους εκπαιδευτές. 
Το ΔΣ αποφάσισε να γίνει και νέα διαφημιστική καμπάνια τον Ιανουάριο ενώ προγραμματίζονται ήδη 
νέα γκρουπ σε Κατερίνη, Θήβα, Σαλαμίνα και Ελευσίνα και στην Εστία Ν. Σμύρνης.  

Αιτήματα Σωματείων                                                                                      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Αιτήματα υλικού αγώνων 

Όλα τα αιτήματα των Σωματείων έγιναν ομόφωνα δεκτά, εφόσον μπορούν να ικανοποιηθούν με 

ευχέρεια από τα υπάρχοντα διαθέσιμα της ΕΟΜ. Εξουσιοδοτήθηκε προς τούτο ο Γ.Γ της ΕΟΜ κ. 

Μαρσώνης.  

Επιστολή από ΕΔΡΑ 

Αποφασίστηκε ομόφωνα να συνταχθεί απαντητική επιστολή που θα υπογράψουν, σύμφωνα με το 

Καταστατικό, ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας της ΕΟΜ.  

ΘΡΑΚΟΜ αλλαγή ημερομηνίας τριημέρου 

Το αίτημα έγινε δεκτό.  

ΟΑΜΚΗ τριήμερο 4ης βαθμίδας 

Το αίτημα έγινε δεκτό.  

Διάφορα Θέματα                                                                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύνεται η Συνεδρίαση. 

Επόμενη συνεδρίαση ορίζεται την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου. 



 

                 Πρόεδρος                                      Αντιπρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας                                
  

           Α. Αθανασιάδης                                    Π. Κανναβός                     Π. Μαρσώνης  
                

                                                                  

           Τα μέλη  
 

                                                                         Α. Φράγκος 

    

                                                                   Ν. Δελημπαλταδάκης 

  

                                                                               Λ. Βάθη 
 

                                                                              Ν. Καβαντούρης 
                        
 


