
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 7 της 13 Ιουλίου 2016 

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου  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 Αντιπρόεδρος Π. Κανναβός, ο Γ. 
Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Αν. Φράγκος, ο Ειδικός Γραμματέας Ν. 
Δελημπαλταδάκης και τα μέλη Ν. Καβαντούρης. Λ. Βάθη. Παρών επίσης ο Διευθυντής της 
ΕΟΜ Λ. Ζώτος. Παρών επίσης το μέλος της Επιτροπής Αγώνων Κ. Κοντομήτρος. 

1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Θέματα Προέδρου 
Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης 
Τα μέλη του ΔΣ ενέκριναν και υπέγραψαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης ΔΣ 
υπ. αριθ.6 της 15/6/2016. 

Περιοδικό ΕΟΜ –διαφημίσεις 
Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση. 

Ενημέρωση για isbn βιβλίων ΕΟΜ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι η ΕΟΜ δεν μπορεί να φαίνεται ως εκδότης των βιβλίων λόγω του 
ΙΣΒΝ. Αναλυτική ενημέρωση θα γίνει από εκτυπωτικές εταιρείες . 

Αίτημα για χορηγία σε Τράπεζα 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι στάλθηκε επιστολή στην Eurobank με αίτημα χορηγίας προς την 
ΕΟΜ. 

Bridge World Games  
Το ΔΣ, χωρίς τη συμμετοχή των κ.κ. Π. Κανναβού και Ν. Δελημπαλταδάκη που αποχώρησαν 
από τη συνεδρίαση, αποδέχθηκε ομόφωνα σχετική επιστολή της ομάδας Έιντι και 
αποφασίζει ομόφωνα όπως η ομάδα που θα συμμετάσχει στη διοργάνωση Bridge World 
Games έχει την εξής σύνθεση: Μ. Ειντι, Β. Βρούστης, Π. Κανναβός, Θ. Τριανταφυλλόπουλος, 
Ν. Δελημπαλταδάκης, Γ. Παπακυριακόπουλος. Αυτή η απόφαση λήφθηκε λόγω αδυναμίας 
του ζεύγους Φ. Καραμανλή – Στ. Μπομπολάκη και ειδικότερα του πρώτου να συμμετάσχει 
στους αγώνες. Εφόσον δεν αποδεχτεί ο Στ. Μπομπολάκης τη θέση του μη παίζοντος 
αρχηγού της ομάδας θα οριστεί ως παίζων αρχηγός ο Μ. Ειντι.  

Βαλκανικά πρωταθλήματα  
Κατόπιν της ανακοίνωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΟΜ υπ. αριθ. 44 της 4/7/2016 
στην κατηγορία όπεν δήλωσε συμμετοχή εμπρόθεσμα μόνο μια ομάδα αποτελούμενη από 
τους Δημοσθένη Διονυσόπουλο, Κώστα Μπόζεμπεργκ, Νίκο Παπαχατζή και Γιώργο 
Παπακώστα. Η ομάδα αυτή κατέλαβε την τρίτη θέση στους αγώνες επιλογής Εθνικών 
ομάδων 2016. Το Δ. Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη συμμετοχή της ομάδας αυτής στο Βαλκανικό 
πρωτάθλημα, στην κατηγορία όπεν, με κάλυψη εκ μέρους της ΕΟΜ των δικαιωμάτων 
συμμετοχής στο πρωτάθλημα.  
Στην κατηγορία των Νέων (έως 25 ετών) υπάρχουν δηλώσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση, 
τεσσάρων ζευγών αποτελούμενα από τους Μ. Μπομπολάκη – Ι. Σακελλάρη, Ι. 
Οικονομόπουλο – Α. Καπαγιαννίδη, Φ. Κρίτσαλη – Α. Νικητόπουλο και Ζ. Καρυοφυλλίδη - 
Κ. Βώβο. Κατόπιν συνεννόησης με τη διοργανώτρια χώρα εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή 
2 τετραμελών ομάδων Νέων  στο 1ο Βαλκανικό πρωτάθλημα Νέων με κάλυψη εκ μέρους 



της ΕΟΜ των εξόδων μετάβασης για το Βαλκανικό πρωτάθλημα και το Διεθνές Φεστιβάλ 
που θα επακολουθήσει. Τα έξοδα διαμονής και των τριών παραπάνω ομάδων, όπεν και 
Νέων, καλύπτονται από την Βουλγαρική Ομοσπονδία.  

Συμμετοχή ζεύγους σε Διεθνές Φεστιβάλ στη Νορβηγία 
Εγκρίνεται ομόφωνα το ποσό των 220 ευρώ που αφορά δικαιώματα συμμετοχής (entry 
fees) για τη συμμετοχή του ζεύγους πρωταθλητών μας Κ. Κοντομήτρου – Ν. 
Δελημπαλταδάκη σε μεγάλο Διεθνές Φεστιβάλ που θα γίνει στη Νορβηγία από 5 έως 7 
Αυγούστου 2016. 

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                      Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Παραγγελία σημαίες με λογότυπο Σωματείων 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την παραγγελία με δαπάνη της μίας σημαίας για κάθε Σωματείο - 
μέλος της  με το λογότυπό του. Οι σημαίες αυτές θα αναρτηθούν κατά τη διάρκεια του 
Διασυλλογικού πρωταθλήματος ομάδων 2016 στην αίθουσα των αγώνων και μετά θα 
δοθούν στα Σωματεία.   Εξουσιοδοτείται ομόφωνα η Οικονομική επιτροπή να εγκρίνει το 
έξοδο κατόπιν προσφοράς. Το τμήμα διάδοσης της ΕΟΜ θα ζητήσει και θα συγκεντρώσει 
τα λογότυπα όλων των Σωματείων της ΕΟΜ.   

Αγορά Πλαστικών Τραπεζιών  
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αγορά 30 πλαστικών τραπεζιών από την εταιρεία Πλαστόνα ΑΒΕΕ 
στην τιμή των 541,67 ευρώ (εμπεριέχεται ΦΠΑ) για τις ανάγκες των προσεχών 
Διασυλλογικών αγώνων, όπως και για τη προσωρινή εξυπηρέτηση αναγκών Σωματείων για 
τους θερινούς χώρους αγώνων.  

Έγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πρακτικά υπ. αριθ. 1 και 2 της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αγορά πολυμηχανήματος γραφείων ΕΟΜ 
Εγκρίνεται ομόφωνα η αγορά πολυμηχανήματος (εκτυπωτής/σκάνερ/φωτοτυπικό) από την 
εταιρεία «Πλαίσιο» στην τιμή των 101,85 ευρώ, για τις ανάγκες των γραφείων της ΕΟΜ. 

Αγορά ηλεκτρονικού υλικού – ανάγκες Διασυλλογικών  
Οι σχετικές αγορές θα εγκριθούν σε επόμενη συνεδρίαση ΔΣ. 

Εκπτώσεις σε Πολύτεκνους – Επιστολή αθλητή  
Το ΔΣ αποφάσισε να εξετάσει το θέμα το νέο ΔΣ που θα εκλεγεί, σύμφωνα με την 
οικονομική πολιτική του.  

Αγωνιστικά δελτία αθλητών  
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα στατιστικά στοιχεία ανανεώσεων αγωνιστικών δελτίων.  

Αγορά sms για ανάγκες διάδοσης 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αγορά 5000 sms για τις ανάγκες της διαφημιστικής του Σεπτεμβρίου 
στο συνολικό ποσό των 95 ευρώ από την εταιρία του Διαδικτύου Sms Now.gr με την οποία 
έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν.  

Εκτυπώσεις ΑΔ με τη λήξη του 2ου 4μηνου 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση όλων των δελτίων νέων αθλητών που εκκρεμούν μετά 
το τέλος του 2ου 4μηνου και την έκδοση των νέων βαθμών διάκρισης.  

Έπαθλα – εκκρεμότητες Διασυλλογικών 
Αποφασίστηκε ομόφωνα η παραγγελία να γίνει με βάση τα πρότυπα των τελευταίων ετών, 
δηλαδή  μεγάλα κύπελλα στις πρώτες νικήτριες ομάδες κάθε ενότητας και πάπυροι στους 



αθλητές της.  Κατά τη διάρκεια του Διασυλλογικού πρωταθλήματος θα απονεμηθούν και 
τα έπαθλα για πρωταθλήματα του 2016 που δεν έχουν απονεμηθεί. Εξουσιοδοτείται 
ομόφωνα ο κ. Λ. Ζώτος όπως επιλέξει και παραγγείλει τα έπαθλα κατόπιν ενημέρωσης της 
Οικονομικής επιτροπής.  

Επανεκτύπωση βιβλίου 1 A. Grant 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η επανεκτύπωση (3η έκδοση) του 1ου βιβλίου μαθημάτων της επίσημης 
μεθόδου της Α. Grant μετά και τις διορθώσεις που θα γίνουν για ποσότητα 2000 τεμαχίων.  
Θα ληφθούν σχετικά 3 προσφορές. Η Οικονομική επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά εντός 
του επόμενου μήνα, Αυγούστου, και η απόφαση θα τεθεί για επικύρωση στην επόμενη 
συνεδρίαση ΔΣ.   

Παραγγελία θηκών διανομών/ θηκών αγορών 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η παραγγελία 1792 θηκών διανομών και ανάλογων αυτοκόλλητων 
στην συνολική τιμή (με μεταφορικά) των 2438,40 ευρώ στην εταιρεία Σουηδίας “Jannersten 
Forlag AB”. Το ΦΠΑ θα καταβληθεί στη χώρα μας.  

Αυτοκόλλητα για υλικό ΕΟΜ 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την εκτύπωση 4000 αυτοκόλλητων για το υλικό της ΕΟΜ στην τιμή 
με ΦΠΑ 229,40 ευρώ. 

Αγορά κάμερας 
Εγκρίνεται ομόφωνα η αγορά κάμερας Panasonic HC V380 EG K από την εταιρεία Media 
Saturn Ελλας ΑΕ μαζί με βοηθητικά εξαρτήματα στην τιμή με ΦΠΑ περίπου 500,00 ευρώ. Η 
κάμερα θα χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των Σεμιναρίων που διοργανώνει η ΕΟΜ 
όπως και του Διασυλλογικού πρωταθλήματος και των άλλων μεγάλων διοργανώσεων.  

Έξοδα κυλικείου για σεμινάρια Εκπαιδευτών και Διαιτητών  
Εγκρίνεται ομόφωνα η δαπάνη κυλικείου για την εξυπηρέτηση των Σεμιναρίων 
Εκπαιδευτών και Διαιτητών που θα γίνουν εντός του Ιουλίου 2016 στα εντευκτήρια του 
Ίκαρου στη Ν. Σμύρνη έως του ποσού των 1300 ευρώ. 

Έξοδα διαφημιστικής εκστρατείας σε Καβάλα 
Εγκρίνεται ομόφωνα η διάθεση ποσού έως 250 ευρώ για διαφημιστική εκστρατεία Μπριτζ 
σε νέο Σωματείο που πρόκειται να ιδρυθεί στην Καβάλα, όπως και ποσού έως 100 ευρώ για 
ενίσχυση σχετικής εκδήλωσης, όπως και ποσού έως 100 ευρώ για αφίσες.   

Θέματα Αγώνων                                                               Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης 
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων – πρόοδος εργασιών (αίθουσα, νέοι αγώνες κλπ) 
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε ότι το φετινό Διασυλλογικό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί οριστικά στις 
εγκαταστάσεις του Ελληνικού, κτίριο Ξιφασκίας όπως και όλα τα τελευταία χρόνια. 
Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα ο Ταμίας της ΕΟΜ κ. Α. Φράγκος να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση με την «Ελληνικό Α.Ε.». Στην επόμενη Συνεδρίαση θα οριστεί η ειδική Επιτροπή 
διοργάνωσης του πρωταθλήματος και θα επικυρωθεί η Προκήρυξη των αγώνων.  

Τριήμερο Νέων Παικτών – έναρξη σχολικής χρονιάς  
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα τη διοργάνωση αυτή εφόσον μπορέσει να ενσωματωθεί σε κάποιο 
από τα προγραμματισμένα τριήμερα Σωματείων εντός του μήνα Σεπτέμβριου. Η 
εκτελεστική επιτροπή της ΕΟΜ θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες.  

Επιστολές για Μαραθώνιο ΟΑΜΠΕΙ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις σχετικές επιστολές διαμαρτυρίας αθλητών. Ο διαιτητής του 



αγώνα αυτού κ. Π. Πουρναράς επεξήγησε τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στη 
διοργάνωση και τις διαμαρτυρίες που έγιναν από τους παίκτες – οι οποίες κυρίως 
οφείλονταν στο κυλικείο του ΠΟΙΑΘ και στην κλοπή του υλικού.  

Διεθνές Φεστιβάλ Μπριτζ «Ελληνικά Νησιά» 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για το αίτημα για παροχή υλικού αγώνων στη διοργανώτρια εταιρία 
του Φεστιβάλ  και αποφάσισε ομόφωνα την παροχή του εντός των δυνατοτήτων της ΕΟΜ. 
Τα δικαιώματα συμμετοχής που θα λάβει η ΕΟΜ ορίζονται σε 1,5 ευρώ ανά άτομο και 
ημερίδα για κατόχους αγωνιστικού δελτίου ΕΟΜ και σε ένα ευρώ ανά άτομο και ημερίδα 
για τους αλλοδαπούς.  

Αγώνες 4ης βαθμίδας σε Σωματεία της Περιφέρειας 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα όπως τα τριήμερα 4ης βαθμίδας  για τα Σωματεία της Περιφέρειας 
δυνατόν να διεξάγονται, κατόπιν αιτήματος, σε μη συνεχόμενες ημερομηνίες και σε 
περισσότερες από μια εβδομάδες. 
 
Θέματα ΚΕΔ                                                 Εισηγητής: Τ. Κανναβός 
Πανευρωπαϊκό σεμινάριο Διαιτησίας 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα κόστη και τη σχετική πρώτη ενημέρωση που έκανε η EBL.  
Δεδομένων των επερχόμενων εκλογών  το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αναλάβει τις 
τελικές ρυθμίσεις της διοργάνωσης.  

Απαντήσεις επιστολών 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από την ΚΕΔ ότι διορθώθηκε, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, απόφαση 
Διαιτητή και σχετικό αποτέλεσμα σε αγώνα Σωματείου.  Ενημερώθηκε σχετικά ο αθλητής 
που έκανε την καταγγελία. 

Σεμινάριο Διαιτησίας  
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις εργασίες του διήμερου σεμιναρίου που θα γίνει 23 και 24 
Ιουλίου στα εντευκτήρια του Ίκαρου στη Ν. Σμύρνη. Το οικονομικό μέρος θα συζητηθεί σε 
επόμενο ΔΣ. 
 
Θέματα Κανονισμών                                            Εισηγητής: Π. Μαρσώνης   
Απαγόρευση προσέλευσης αθλητή σε Σωματείο  
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την περίπτωση και συζήτησε το θέμα σχετικά με το αν τηρήθηκαν 
οι σωστές διαδικασίες. Αποφασίστηκε ομόφωνα να σταλεί στο Σωματείο σχετική επιστολή. 

Διαιτητές σε Μαθητικό πρωτάθλημα  
Ο Γ. Γ. κ. Π. Μαρσώνης ενημερώνει ότι το θέμα της διαιτησίας στο Μαθητικό πρωτάθλημα 
είναι ευαίσθητο και θα πρέπει οι διαιτητές να επιλέγονται προσεκτικά από την ΕΟΜ αλλά 
και να υπάρχει ένας ανά 10 τραπέζια. Το Δ.Σ. θα αποφασίσει σε επόμενη συνεδρίασή του. 

Placing σε Grand Prix - επιστολή αθλητή 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την επιστολή αθλητή ο οποίος επισημαίνει την, κατά τη γνώμη του, 
αδικία στον τρόπο απονομής των βαθμών νίκης, κυρίως στους αγώνες ομάδων. Το ΔΣ 
επιφυλάχθηκε να αποφασίσει αφού επεξεργαστούν το θέμα και εισηγηθούν σχετικά οι 
επιτροπές Κανονισμών (μόνιμη και ειδική). 
   
Θέματα Εκπαίδευσης      Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης  
Σεμινάριο Εκπαιδευτών – Β’ μέρος / Εξετάσεις Εκπαιδευτών 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις εργασίες του σεμιναρίου που θα γίνει 16 Ιουλίου στα 



εντευκτήρια του Ίκαρου στη Ν. Σμύρνη που θα καταγραφεί με κάμερα βιντεοσκόπησης.  

Προτεινόμενο Κόστος μαθημάτων 
Το ΔΣ ενέκρινε το κείμενο που θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω διαδικτύου 

Έγκριση Τροποποίησης Θεσμικού Πλαισίου  
Το ΔΣ θα εξετάσει προσεκτικότερα όλες τις λεπτομέρειες που εισηγήθηκε η Επιτροπή 
Εκπαίδευσης και θα αποφασίσει σε επόμενη Συνεδρίασή του. 

Διορθώσεις βιβλίων ΕΟΜ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πορεία εργασιών της διόρθωσης του πρώτου βιβλίου της A. 
Grant ενόψει της επανέκδοσής του.  

Θέματα Διάδοσης                                          Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης 
Διαφημιστική εκστρατεία μαθημάτων Οκτωβρίου (χρονοδιάγραμμα, υπερωρίες υπαλλήλου 
ΕΟΜ) 
Το ΔΣ αποφάσισε η καμπάνια να ξεκινήσει  την 1η Σεπτεμβρίου. Η υπάλληλος του 
τμήματος μαθημάτων θα παραμένει στα γραφεία της ΕΟΜ έως τις 8.00 μμ.  

Νέα Σωματεία, Σωματεία υπό ίδρυση  
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι εκκρεμούν τα πλήρη ιδρυτικά έγγραφα για να γίνουν δεκτά ως υπό 
ίδρυση νέα Σωματεία σε Νίκαια, Θήβα, Καβάλα, Κεφαλονιά, Κέα, Αλεξανδρούπολη, Δράμα 
και Μεσολόγγι.  

Επανέκδοση παλαιότερων βιβλίων ΕΟΜ 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να μην επανεκδοθούν παλαιές εκδόσεις της ΕΟΜ που 
βασίζονται στο αγοραστικό σύστημα των  4φυλλων μαζέρ.  

Αιτήματα Σωματείων                                                          Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΘΡΑΚΟΜ / ΑΣΝΒ Ημερομηνίες αγώνων 4ης βαθμίδας 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να προταθεί στα Σωματεία να διοργανώσουν τα τριήμερα που 
αιτούνται, εκτάκτως και εκτός άτυπης σύσκεψης, καθημερινές ώστε να μην επηρεαστούν 
σημαντικά οι άλλες διοργανώσεις. 

ΕΔΡΑ μετάθεση ημερομηνιών τριημέρου 4ης βαθμίδας.  
Επειδή δεν βρέθηκαν οι κατάλληλες ημερομηνίες θα ξανασυζητηθεί σε επόμενη 
Συνεδρίαση 

Διάφορα Θέματα                                                                             Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύθηκε η Συνεδρίαση. Επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για τις  
7  Σεπτεμβρίου    

Ο  Πρόεδρος                           Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Α. Αθανασιάδης                     Π. Κανναβός                     Π. Μαρσώνης 
                                                                  

Τα μέλη 
Α. Φράγκος 

Ν. Δελημπαλταδάκης 

Ν. Καβαντούρης 

Λ. Βάθη 


