
    
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 12 της 2 Δεκεμβρίου 2015 
 

 Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου  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 Γ. Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Αν. 
Φράγκος, ο Ειδικός Γραμματέας Ν. Δελημπαλταδάκης και τα μέλη Λ. Βάθη και  Ν. Καβαντούρης. Ο 
Αντιπρόεδρος Π. Κανναβός απουσίαζε λόγω ασθενείας. Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. 
Ζώτος. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέματα Προέδρου  

Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων 
Υπογράφηκαν τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 10 και 11/2015.    

Επιτροπές ΕΟΜ 2016 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα 

εξεταστούν στο επόμενη συνεδρίαση οπότε και θα καθοριστούν οι επιτροπές για το έτος 2016.  

Επιλογή Εθνικής ομάδας Γυναικών 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως οι αγώνες επιλογής  Γυναικών διεξαχθούν με σύστημα Ομάδων. Η 

Επιτροπή Εθνικών Ομάδων θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση.  

1st EBL Winter Games 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε σχετικά με τους αγώνες που θα γίνουν στο Μονακό. Ανάλογα με το 

ενδιαφέρον που θα προκύψει από πρωταθλητικά ζεύγη, θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις σε 
επόμενη Συνεδρίαση.  

Σεμινάριο Στελεχών Ομοσπονδιών 
Το ΔΣ συζήτησε τον τρόπο επιλογής εκπροσώπων για το σχετικό σεμινάριο της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας που θα γίνει στη Ρώμη 28 με 31 Ιανουαρίου 2016 και αποφάσισε ομόφωνα να 
αποστείλει τους κ.κ. Δ. Παπασπύρου, σύμβουλο Εκπαίδευσης της ΕΟΜ, Β. Βιρβιδάκη, μέλος της 
Επιτροπής Εκπαίδευσης της ΕΟΜ και την κα Μ. Κορώνη, μέλος των Επιτροπών Εκπαίδευσης και 
Νέων της ΕΟΜ, με κάλυψη των αεροπορικών τους εισιτηρίων.  

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Οικονομική πολιτική ΕΟΜ 2016 

Αποφασίστηκε ομόφωνα να διατηρηθούν  για το 2016 οι ίδιες τιμές σε όλα τα δικαιώματα από 

αγώνες της ΕΟΜ όπως και τα παράβολα των Αγωνιστικών δελτίων.  

Αγωνιστικά Δελτία 2016 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως τα αγωνιστικά δελτία 2016 εκτυπωθούν από την Εταιρεία 

NOVATRON, που εκτύπωσε και αυτά του 2015, στην τιμή των 0,20 ευρώ ανά τεμάχιο για 

περισσότερα από 4000 τεμάχια.  Τα δελτία θα εκτυπωθούν σε διαφορετικούς χρωματισμούς από 

πέρυσι.  Για τη χρονιά αυτή δεν θα περιληφθούν barcodes. 

Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής  

 Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό υπ. αριθ. 7 της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά αμοιβές για τη 

μετάφραση και επεξεργασία του 4ου και 5ου βιβλίου της  A. Grant.  

Αγορές επάθλων  

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να λάβει προσφορές για αγορά όλων των επάθλων του 2016 όπως και για 

τα έπαθλα του 2015 που δεν έχουν απονεμηθεί.  



Εισαγωγές υλικού- Bridgemates 

Ο Διευθυντής της ΕΟΜ ενημέρωσε το ΔΣ ότι υπάρχουν πολλά αιτήματα από Σωματεία για την 

προμήθειά τους μέσω της ΕΟΜ μηχανών καταχώρησης αποτελεσμάτων Bridgemates ΙΙ για τις 

ανάγκες των αγώνων τους αλλά και για τις δυσκολίες παραγγελιών στο εξωτερικό λόγω των 

capitals control. Αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει σχετική παραγγελία στις αρχές του 2016 μέσω 

των δυο τραπεζών όπου διατηρεί λογαριασμούς η ΕΟΜ.  

Αποθήκη ΕΟΜ – ενημέρωση 

Ο υπάλληλος της ΕΟΜ κ. Ι. Σουβατζής ενημέρωσε το Δ.Σ. για τα υπόλοιπα υλικού αγώνων που 

βρίσκονται στην Αποθήκη της ΕΟΜ όπως και για το πρόβλημα χώρου που έχει δημιουργηθεί. Ο 

Ταμίας της ΕΟΜ κ. Α. Φράγκος ενημέρωσε το Δ.Σ. για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για τη 

μίσθωση νέου χώρου αποθήκευσης σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε στην προηγούμενη 

Συνεδρίαση του ΔΣ. 

Θέματα Αγώνων                                                                    Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης  

Πρωτάθλημα Κατηγοριών: Προτάσεις αλλαγών, Διαιτητές  
Τα μέλη του Δ.Σ. συζήτησαν όπως στο επόμενο Πρωτάθλημα Κατηγοριών οι ενότητες Κατηγοριών 

είναι ανοικτές προς τα κάτω, παρόμοια με τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, με εξαίρεση ίσως τον 
αγώνα Μάστερς. Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η Επιτροπή Αγώνων προσκομίσει σχετική 
πρόταση.  

Καθορίστηκαν ομόφωνα οι Διαιτητές των Τελικών του πρωταθλήματος ως εξής: Τζοτζολάκης Δ. στο 
Μάστερς, Κηπουρός Ν. στο 9-11, Δημητρόπουλος Ε. στο 6-9, Μήτση Γ. στο 1-6 και Πολίτου Α. στον 
Β΄ τελικό Αττικής.  

Διαδικασία δηλώσεων συμμετοχών σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα 
To ΔΣ ανέθεσε στην Επιτροπή Αγώνων και το τμήμα Μηχανοργάνωσης της ΕΟΜ να εξετάσει τη 

δυνατότητα ώστε οι δηλώσεις συμμετοχών της Αττικής να γίνονται αυτοματοποιημένα μέσω 
ίντερνετ. Ήδη η δυνατότητα αυτή υπάρχει για τα ζεύγη της Περιφέρειας που δηλώνονται από τα 
Σωματεία για συμμετοχή τους στους τελικούς.  

Εορταστικές ημερίδες 4ης βαθμίδας 
Το ΔΣ συζήτησε την περίπτωση ένα Σωματείο να μπορεί σε επιλεγμένη ημέρα να πραγματοποιήσει 

έως τρεις ημερίδες διαφορετικών κατηγοριών σε διαφορετικές ώρες. Αποφασίστηκε ομόφωνα 
όπως από 1-1-16 να μπορούν να πραγματοποιηθούν οι ημερίδες με αυτόν τον τρόπο και να 
ανήκουν όλες στην 4η βαθμίδα.  

Θέματα ΚΕΔ  

Σεμινάριο EBL / Εκπαίδευση Επιμόρφωση Διαιτητών  

Μετά την αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας η ΕΟΜ θα στείλει όλους τους διαιτητές που 

εκδήλωσαν εγγράφως ενδιαφέρον στο Σεμινάριο Διαιτησίας της EBL που θα διεξαχθεί στην 

Πράγα της Τσεχίας από 3 έως 7 Φεβρουαρίου 2016. Οι Διαιτητές αυτοί είναι: Τζοτζολάκης Δ., 

Κηπουρός Ν., Πουρναράς Π., Παπανικολάου Α., Πολίτου Α. και Γκούμα Ν. Η ΕΟΜ θα καλύψει τα 

αεροπορικά έξοδα όλων.    

Εξετάσεις Διαιτητών 

Η εξεταστική επιτροπή των εξετάσεων Διαιτητών που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη στις 12 Δεκεμβρίου 

2015 ορίστηκε ομόφωνα να απαρτιστεί από τους: Μπάλα Δ., Αθανασιάδη Α. και Ζώτο Λ. Τα 

γραπτά θέματα θα ετοιμάσει ο Εθνικός Διαιτητής κ. Μπάλας με αμοιβή 150 ευρώ καθαρά. Θα 

εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. 

Αναρτήσεις αποτελεσμάτων και διανομών αγώνων- υποχρεώσεις διαιτητών 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμπει στην ΚΕΔ τους διαιτητές που δε θα αναρτούν εγκαίρως 

στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ τα αποτελέσματα και τις διανομές των αγώνων. 

Θέματα Εκπαίδευσης                                                                                            Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης  

Μαθητικές ημερίδες, προκήρυξη, έπαθλα, πίτα 



Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως οι ταυτόχρονες μαθητικές ημερίδες αναβαθμιστούν σε 5ης βαθμίδας, 

με χρέωση 0,50 ευρώ ανά αθλητή χωρίς απονομή βαθμών διάκρισης στη γενική κατάταξη του 

ταυτόχρονου. Τα έπαθλα και οι διανομές θα διατίθενται από την ΕΟΜ. 

Παραγωγή πρόσθετων μαθητικών διανομών  

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το ΔΣ η πρόταση για την ανάγκη παραγωγής πρόσθετων διανομών για τις 

ταυτόχρονες ημερίδες, το Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα και τις πρόσθετες ανάγκες του 

πρώτου έτους διδασκαλίας. Η εργασία  θα ανατεθεί συμπληρωματικά στον κ. Μ. Κουτούγκο 

έναντι του ποσό των 500 ευρώ καθαρά.  

Θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης: Διορισμός εκπαιδευτών, πλήθος μαθητών ανά τμήμα 

Το ΔΣ προβληματίστηκε για τα παραπάνω θέματα και το πώς αντιμετωπίζονται στο υπάρχον θεσμικό 

πλαίσιο. Ο κ. Δελημπαλαταδάκης θα καταθέσει σχετική πρόταση πριν την έναρξη της επόμενης 

διαφημιστικής εκστρατείας.  

Επετηρίδα Εκπαιδευτών 

Το ΔΣ  ενέκρινε την πρόταση της ΕΕ να αναγραφούν οι ενεργοί εκπαιδευτές και οι βοηθοί που έχουν 

εκπληρώσει την θητεία τους 

Σχέδιο Δ. Παπασπύρου για την κατηγορία «Kids / Under 16» για την τριετία 2017 – 2019 

Το ΔΣ εξέτασε την πρόταση του κ. Παπασπύρου και αποφάσισε να εισηγηθεί σχετικά και η επιτροπή 

Νέων.  Σχετικά θα επιμεληθεί ο ειδικός γραμματέας ο κ. Δελημπαλαταδάκης. 

Θέματα Διάδοσης                                                                                               Εισηγήτρια: Λ.Βάθη  

Υπό ίδρυση Σωματεία, νέες αιτήσεις  
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα σωματεία της Αττικής και της Περιφέρειας που κάνουν ενέργειες για να 

ιδρύσουν τμήμα αγωνιστικού Μπριτζ. 
Διαδικασία ίδρυσης νέων σωματείων στην Περιφέρεια  
Το ΔΣ δεσμεύτηκε να ορίσει συγκεκριμένη διαδικασία σε επόμενη συνεδρίαση. 

Αιτήματα Σωματείων                                                                                        Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Εορταστικές Ημερίδες κοπής πίτας 

Το θέμα καλύφθηκε από το αντίστοιχο στα θέματα αγώνων 

Γαλαξίας Δράμας- Τριήμερο 4ης βαθμίδας, μαθήματα σε Καβάλα  

Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου 

Διόνυσος ΟΠΑ – Τριήμερο 4ης βαθμίδας 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να μη γίνει δεκτό το αίτημα του Σωματείου. 

Διάφορα Θέματα                                                                                                       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Εσωτερική λειτουργία ΕΟΜ - Εισήγηση Τμήματος Μαθημάτων 

Το τμήμα μαθημάτων έθιξε θέμα δυσκολιών στην διεκπεραίωση των εργασιών. Σε επόμενη 

συνεδρίαση θα γίνει λεπτομερής εισήγηση. 

Επετηρίδα – αλλαγές, περιεχόμενα 

Το ΔΣ ενέκρινε ορισμένες αλλαγές στα στοιχεία  

Γραφεία ΕΟΜ – καθαρισμός, συντήρηση 

Αποφασίστηκε ομόφωνα και ανατέθηκε στον Ταμία της ΕΟΜ κ. Φράγκο να επιμεληθεί την αναζήτηση 

νέου συνεργείου καθαριότητος καθώς υπάρχουν προβλήματα με το υπάρχον. 

Επόμενη συνεδρίαση ορίζεται την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016. 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύνεται η Συνεδρίαση. 

 

 

                 Πρόεδρος                                      Αντιπρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας                                
  

           Α. Αθανασιάδης                                    Π. Κανναβός                     Π. Μαρσώνης  

                



                                                                  

           Τα μέλη  
 

                                                                         Α. Φράγκος 

    

                                                                   Ν. Δελημπαλταδάκης 

  

                                                                               Λ. Βάθη 
 

                                                                              Ν. Καβαντούρης 
                        
 


