
    
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 1 της 13 Ιανουαρίου 2016 

Την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου  2016 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 

Υπογράφηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης Συνεδρίασης υπ. αριθ. 12/2015, τελευταίας του 
προηγούμενου έτους.  

Κοπή πίτας ΕΟΜ 
Ο Πρόεδρος έκοψε την πίτα 2016 της ΕΟΜ. Από τους υπαλλήλους το φλουρί κέρδισε ο Τ. Πουρναράς 
που θα λάβει δώρο 130 ευρώ.  

Οριστικοποίηση Επιτροπών, Επετηρίδας 
Οριστικοποιήθηκαν οι συνθέσεις των Επιτροπών της ΕΟΜ για το 2016 οι οποίες θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα της ΕΟΜ. Επίσης εγκρίθηκε το περιεχόμενο της επετηρίδας ΕΟΜ 2016.  

Μεταγραφές 2016    
Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις μεταγραφές 2016.        

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                                 Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Αποθηκευτικός χώρος ΕΟΜ 
Ο κ. Φράγκος ενημέρωσε το ΔΣ για τις συνεννοήσεις που είχε με υποψήφιο εκμισθωτή πάνω στο θέμα 
αυτό. 

Πόρτας Ασφαλείας Γραφείων 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθούν και άλλες προσφορές γιατί οι υφιστάμενες είναι υψηλού 
κόστους. Η απόφαση θα ληφθεί σε επόμενη συνεδρίαση.   

Παράβολο εφέσεων - προσφυγών  
Αποφασίζεται ομόφωνα ότι το παράβολο εφέσεων και προσφυγών κατά αποφάσεων Διαιτητών στα 
πρωταθλήματα που θα διοργανώσει η ΕΟΜ εντός του έτους 2016 παραμένει 50 ευρώ. Σύμφωνα με 
τους Κανονισμούς της ΕΟΜ στους αγώνες των Σωματείων το παράβολο εφέσεων είναι το μισό του 
ποσού αυτού.  

Αγωνιστικά δελτία 2016 
Εγκρίθηκε ομόφωνα ο τύπος και το χρώμα όπως και η προσθήκη σε κάθε δελτίο κάθε αθλητή 
ξεχωριστού κωδικού αριθμού που θα χρησιμεύσει στις δηλώσεις συμμετοχών. 

Παραγγελία μηχανών Bridgemates 
Κατόπιν αιτήματος των Σωματείων για τις ανάγκες των αγώνων τους αποφασίστηκε ομόφωνα η 
παραγγελία 70 Bridgemates II στην Ολλανδική εταιρεία Bridge Systems BV, που είναι ο αποκλειστικός 
προμηθευτής των, στην τιμή των 90 ευρώ το τεμάχιο συν ΦΠΑ.  Τα Σωματεία θα χρεωθούν τα 
ανάλογα ποσά με ισόποση μείωση των οφειλών τους από αγώνες. Επίσης θα παραγγελθούν στην ίδια 
εταιρεία 6 Bridgemates II servers στην τιμή των 160 ευρώ συν ΦΠΑ το τεμάχιο.  

Προσφορές για Επετηρίδα 2016 
Κατόπιν μελέτης των προσφορών που υποβλήθηκαν το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως η επετηρίδα 
2016 εκτυπωθεί σε 1000 αντίτυπα από την εταιρία Εμ. και Στ. Χατζηδάκης ΟΕ στην τιμή των 1570 ευρώ 
συν ΦΠΑ.  



Θέματα Αγώνων                                                                                               Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης 

Αγώνες  επιλογής Εθνικών Ομάδων 2016 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι υποβληθείσες από την Επιτροπή Εθνικών ομάδων προκηρύξεις των αγώνων 
επιλογής Εθνικών ομάδων 2016. Αποφασίστηκε ομόφωνα η αναμετάδοση στο Διαδίκτυο και ειδικά 
στον ιστότοπο Βridge Base Online τόσο των προκριματικών όσο και των τελικών των αγώνων επιλογής. 
Το προσωπικό που θα κάνει την αναμετάδοση θα αμειφθεί με 50 ευρώ ανά άτομο και ανά ημερίδα. 
Ορίστηκαν οι Διαιτητές και οι τόποι τέλεσης των αγώνων.  

Πανελ. Πρωτάθλημα Ζευγών – τόποι τέλεσης τελικών, διαιτητές 
To ΔΣ όρισε ομόφωνα τους τόπους τέλεσης και τους Διαιτητές των τελικών του πρωταθλήματος. 

Διασ. Κύπελλο Αττικής – κλήρωση, ημερομηνίες, ρυθμίσεις 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση της επιτροπής αγώνων και όρισε τις ημερομηνίες και τους 
τόπους τέλεσης των 2 πρώτων ημερίδων. Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.  
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως  διοργανωθεί φέτος για πρώτη φορά και Διασυλλογικό κύπελλο 
Αττικής για τις κατηγορίες Ομάδων Σίνιορς και Μικτών ομάδων σε διαφορετικές ημερομηνίες από το 
κύριο Διασ. Κύπελλο Αττικής.  

Τελικός Μάστερς 2015 – επιστολή Π. Ρούσσου  
Τα μέλη του ΔΣ με αφορμή την επιστολή του αθλητή συζήτησαν διεξοδικά τα θέματα που προέκυψαν 
στον τελικό του Π.Π. Κατηγοριών και θα επιμεληθούν σχετικά. Επίσης ευχαριστούν τον αθλητή για τις 
επισημάνσεις του που λήφθηκαν σοβαρά υπόψη.  

Εορταστικά τουρνουά – κοπές πίτας 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως στο εξής τα εορταστικά τουρνουά 4ης βαθμίδας μιας ημερίδας των 
Σωματείων της Αττικής συντονίζονται ώστε να μη υπάρχουν δυο διοργανώσεις 4ης βαθμίδας και άνω 
την ίδια μέρα.  

Κύπελλο ΕΟΜ – επιβραβεύσεις αθλητών 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει και φέτος να εκδώσει δωρεάν ΑΔ 2016 στους τρεις αθλητές 
που συμμετείχαν τις περισσότερες φορές στους αγώνες του προηγούμενου έτους. Εγκρίθηκε 
ομόφωνα και η κατάσταση με τους υπόλοιπους αθλητές που δικαιούνται δωρεάν αγωνιστικό δελτίο 
2016.  

Αγώνες «Γκούλας»                               Εισηγήτρια: Λ. Βάθη 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να δέχεται ειδικούς αγώνες προμοιρασμένων διανομών «Γκούλας» μόνο 
σε τουρνουά 5ης βαθμίδας και εφόσον υπάρχει σχετική προκήρυξη – ανακοίνωση του Σωματείου. 

Θέματα ΚΕΔ                                        Εισηγητής: Τ. Κανναβός 

Απολογισμός Εξετάσεων διαιτητών – Επιστολή Καλιάλη Χ.        
Τα μέλη του ΔΣ συζήτησαν θέματα που αφορούν τους διαιτητές όπως και την επιστολή της κας 
Καλιάλη. Τα θέματα των εξετάσεων των Διαιτητών που έγιναν στις 12/12/2015 όπως και οι απαντήσεις 
των θεμάτων θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο.       

Θέματα Κανονισμών                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης  

Μαραθώνιος –κανονισμός αντικατάστασης             
Αποφασίστηκε ομόφωνα να αναγράφεται υποχρεωτικά στις προκηρύξεις των αγώνων των Σωματείων 
τύπου Μαραθωνίου ότι δεν επιτρέπονται αντικαταστάσεις ώστε να μην καταστρατηγείται το πνεύμα 
του αγώνα.  

Θέματα Εκπαίδευσης        Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης  

Φλουρί πίτας ταυτόχρονης Μαθητικής ημερίδας 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να επιβαρυνθούν το κόστος τα Σωματεία στα οποία θα ανατεθεί η 
διοργάνωση. 

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως – αναφορά, παρουσίαση επιτροπής Εκπαίδευσης 



Ενημερώθηκαν τα μέλη για σχετική εισήγηση του κ. Δ. Παπασπύρου πάνω σε σχέδιο του κ. Δ. 
Καρτάλου. Επισημάνθηκαν ορισμένες αλλαγές-διορθώσεις και το θέμα θα ξανασυζητηθεί.  

Πρόγραμμα under 16 – Διαδικασίες 
Υποβλήθηκε μελέτη του σύμβουλου εκπαίδευσης της ΕΟΜ Δ. Παπασπύρου, όπως και πρότασή του 
που έγινε ομόφωνα δεκτή για την ανάπτυξη του Μπριτζ στις ηλικίες 16 και κάτω ετών όπως και την 
παράδοση μαθημάτων, με αμοιβή των εκπαιδευτών, στα Σωματεία που λειτουργούν ήδη αμιγή 
τμήματα των νέων αυτών αθλητών, ΟΑΜ Καλαμάτας και ΟΑΜ-ΛΕ. Ορίστηκε ο Δ. Παπασπύρου ως 
αρμόδιος συντονιστής του προγράμματος αυτού.  

Ξανά Μαθητές – Κίνητρα και διαδικασίες 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις περιπτώσεις αθλητών που επανέρχονται μέσα σε μια 5ετία ως ξανά 
μαθητές και αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνονται δεκτοί κανονικά ως εξαρχής μαθητές, ανήκοντες 
όμως στο Σωματείο που έχουν ήδη εκδώσει το Αγωνιστικό τους δελτίο. Πέραν της 5ετίας έχουν 
δικαίωμα να εκδώσουν δελτίο σε όποιο Σωματείο που επιθυμούν.   

Θέματα Διάδοσης                                   Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης 

Καμπάνια Ιανουαρίου – Ανάθεση αρμοδιοτήτων, Υπερωρίες 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει διαφημιστική εκστρατεία αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου και ειδικά 
του κοινωνικού δικτύου Facebook. Στην ΕΟΜ θα παρέχουν εθελοντική εργασία οι αθλητές Ι. 
Σακελλάρης, Μ. Μπομπολάκη και Μ. Αγγελοπούλου που θα ενημερώνουν τους νέους αθλητές 
επικοινωνώντας μαζί τους. Η ΕΟΜ θα επιβαρυνθεί μόνο ενδεχόμενα έξοδα στάθμευσης των 
εθελοντών.   

Νέες πόλεις και περιοχές που ξεκινούν μαθήματα 
Έγινε σχετική ενημέρωση από το μέλος της επιτροπής Εκπαίδευσης και υπάλληλο της ΕΟΜ Α. 
Μπαμπούλα.  

Σωματεία Υπό Ίδρυση, Αναγνώριση Σωματείων 
Έγινε σχετική ενημέρωση από τον Διευθυντή της ΕΟΜ Λ. Ζώτο. Όσα Σωματεία υπέβαλλαν σχετικά 
αιτήματα ειδοποιήθηκαν για την ανάγκη τροποποίησης του Καταστατικού των.  

Αιτήματα Σωματείων                                                  Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Αίτημα ΑΟΤ – ΑΟΜΒ αντιμετάθεση τουρνουά 4ης βαθμίδας  
Το αίτημα δεν έγινε δεκτό  

Διάφορα θέματα                                                                                                         Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Σεμινάριο Στελεχών Σωματείων – Πρόγραμμα, Προϋπολογισμός 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να διεξαχθεί στην Αττική σεμινάριο στελεχών των Σωματείων.  

Επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίζεται για την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016. Επειδή δεν υπάρχει 

άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η Συνεδρίαση. 

 

                 Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας                                
  

             Α. Αθανασιάδης                                                                         Π. Μαρσώνης  
               Τα μέλη  

                                                                       Α. Φράγκος 

    

                                                                   Ν. Δελημπαλταδάκης 

 

                                                                                Λ. Βάθη 

                                                                             Ν. Καβαντούρης 
                        


