
    
           

                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9 της 2 Σεπτεμβρίου 2015 
  

  

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου  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. Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος.   Παρών στο ΔΣ ο κ. Δ. Μπάλλας. 
  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέματα Προέδρου  

Καταρχήν ο Πρόεδρος έδωσε εκτάκτως το λόγο στον κ. Μπάλλα ο οποίος ενημέρωσε για προφορική 
πρόταση που του έγινε να αναλάβουμε μια μεγάλη Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκή διοργάνωση το 2017. 
Τα μέλη του ΔΣ εξέφρασαν απόψεις και ζήτησαν πρόσθετες διευκρινίσεις. Το θέμα θα ξανασυζητηθεί 
σε επόμενη συνεδρίαση. Στη συνέχεια ο κ. Μπάλλας αποχώρησε.  

Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης 
Υπογράφηκαν από τα μέλη τα πρακτικά της προηγούμενης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. της 15/7/2015. 

Τακτική Γενική Συνέλευση: Πρόσκληση, οικονομικές εκκρεμότητες σωματείων, λοιπά θέματα 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Οκτωβρίου 
2015, όπως και τις τροποποιήσεις των Κανονισμών που θα προταθούν,  εξέτασε τις εκκρεμότητες των 
Σωματείων και ανέθεσε στην υπηρεσία να ενημερώσει εγκαίρως τα Σωματεία. 

Εκδηλώσεις 50 ετών 
Το ΔΣ ανέθεσε ομόφωνα στον κ. Ζώτο την επιμέλεια  του αναμνηστικού φυλλαδίου για τα 50 χρόνια 
της ΕΟΜ και στην κ. Σκορδαλίδη να δημιουργήσει ένα ειδικό βίντεο.  

Αθλητική Αναγνώριση Σωματείων – Αναφορές του Μπριτζ στις εγκυκλίους της ΓΓΑ 
Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα Σωματεία 
που δεν έχουν αθλητική αναγνώριση και το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθεί το θέμα στην 
τακτική Γενική Συνέλευση στα Διάφορα Θέματα. 

Αναγνώριση και πριμοδότηση διεθνούς επιτυχίας αθλητή 
Τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα εξέφρασαν τα συγχαρητήριά τους για την επιτυχία του νεαρού αθλητή 
Οικονομόπουλου Ιωάννη που κατέκτησε την 3η θέση ως μέλος διακρατικής ομάδας στο Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα Νέων που διεξήχθη στην Οπατίγια της Κροατίας και αποφάσισαν ομόφωνα να δοθεί το 
ποσό των 300 ευρώ για κάλυψη οδοιπορικών του εξόδων επιπλέον των δικαιωμάτων συμμετοχής του 
που εγκρίθηκαν με προηγούμενη απόφαση του ΔΣ.  

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                          Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Προσφορές εκτυπώσεων βιβλίων μπριτζ 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση  της Οικονομικής Επιτροπής και αποφάσισε ότι η 2η έκδοση του 
1ου βιβλίου των μαθητών ανατεθεί στην εταιρεία Ε. και Στ. Χατζηδάκης ΟΕ με την εκτύπωση 2500 
βιβλίων. Νέος διαγωνισμός θα προκηρυχθεί για την 2η έκδοση του 2ου βιβλίου και για την 1η έκδοση 
του 4ου βιβλίου που αφορά το 2ο έτος μαθημάτων. 

Διασυλλογικοί αγώνες 

Το ΔΣ ανέθεσε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει την Οικονομική επιτροπή για έγκριση από αυτήν των 

απαιτούμενων κατά την κρίση της  κονδυλίων για τη διοργάνωση των Διασυλλογικών αγώνων 2015. 



 

Αγορά κυπέλλων για απονομές στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα   

Το ΔΣ ενέκρινε τα δείγματα των κυπέλλων για το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα και τα Διασυλλογικά 

Κύπελλα 

Καμπάνια Σεπτεμβρίου – διάθεση κονδυλίων 

Το ΔΣ δε θα διαθέσει κανένα ξεχωριστό κονδύλι για διαφημιστικές κινήσεις Σωματείων. 

Δείγμα σκριν 

Το ΔΣ ενέκρινε το ποσό των 90 ευρώ για το δείγμα που ετοιμάστηκε μετά από παραγγελία μας εν 

όψει έρευνας αγοράς για την αλλαγή των σκρινς.  

Περιφερειακό Κεντρικής Ελλάδας 

Αποφασίζεται ομόφωνα ότι εκτάκτως και λόγω της ζημιάς στον αριθμό των συμμετοχών που θα 

υποστεί το Περιφερειακό πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδας, λόγω της διοργάνωσης του Διεθνούς 

Φεστιβάλ του Ζαππείου τις αμέσως προηγούμενες ημέρες, να καλυφθούν τα έξοδα και η αμοιβή του 

διαιτητή του Περιφερειακού Ν. Κηπουρού. Για τις ανάλογες πιθανές ζημιές που πιθανόν θα υποστούν 

Σωματεία της Αττικής θα ληφθεί απόφαση σε επόμενη Συνεδρίαση.    

Θέματα Αγώνων                                                                        Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης  

Διασυλλογικό πρωτάθλημα Ομάδων 2015  
Το Δ.Σ. ανέθεσε ομόφωνα την οργάνωση των αγώνων στους κ.κ. Μαρσώνη, Φράγκο και Ζώτο που θα 

επιμεληθούν κάθε σχετικό ζήτημα σε συνεννόηση μεταξύ τους.  

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα τη σύνθεση της ομάδας των Διαιτητών για το Διασυλλογικό πρωτάθλημα. 
Επικεφαλής Διαιτητής θα είναι ο Δ. Τζοτζολάκης. Σχετικά με τους αγώνες αποφασίστηκε να προστεθεί 
δοκιμαστικά για πρώτη χρονιά αγώνας swiss ζευγων με σύνθεση ζευγών του ίδιου ομίλου, με 
βαθμολογία εναντίον μέσου όρου και δικαιώματα συμμετοχής 25 ευρώ σε ενιαίο αγώνα stratified. Ο 
αγώνας αυτός δεν θα συμμετέχει για τον καθορισμού του πολυνίκη του πρωταθλήματος.  

Απολογισμός αποστολής Εθνικής Νέων στο Τρόμσο 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον κ. Ζώτο για τον οικονομικό απολογισμό της αποστολής και αναμένεται η 
έκθεση από τον αρχηγό της αποστολής κ. Μπομπολάκη.  

Εσωτερικά εορταστικά πρωταθλήματα – τρόπος διάθεσης στα σωματεία (ημερολόγιο grand prix) 
Ο κ. Μαρσώνης παρουσίασε στο ΔΣ τον προβληματισμό του σχετικά με τα προβλήματα που 
δημιουργούνται όταν τα σωματεία της Αττικής διοργανώνουν ταυτόχρονα εορταστικά ή άλλα 4ης 
βαθμίδας τουρνουά. Το ΔΣ θα επανέλθει στο θέμα σε επόμενη συνεδρίαση.   

Αποστολή ομάδας στο Βαλκανικό Κύπελλο 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις τελευταίες λεπτομέρειες της αποστολής της ομάδας που έχει προσκληθεί 
στο Βαλκανικό Κύπελλο που θα γίνει   από 14 έως 15 Οκτωβρίου στην Στάρα Ζαγόρα της Βουλγαρίας 
και στο Διεθνές Φεστιβάλ που θα επακολουθήσει. Η σύνθεση της εθνικής ομάδας θα αποτελείται από 
2 ζεύγη, τους Δοξιάδης Κ. – Ρούσσος Π. και Διονυσόπουλος Δ. – Μπόζεμπεργκ Κ. Επιπρόσθετα 
αποφασίστηκε ομόφωνα όπως καλυφτούν τα δικαιώματα συμμετοχής στο Βαλκανικό κύπελλο ομάδας 
του ΟΑΜΘ αποτελούμενης από τους Παπαγιάννη Ι., Νίνο Σ., Αθανασιάδη Α., Οικονομόπουλο Γ. και 
Οικονομόπουλο Ι.  

Διεθνές Φεστιβάλ Ζαππείου – υλικό αγώνων     
Ο πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ τα τελευταία αιτήματα της διοργανώτριας εταιρίας του Φεστιβάλ και το 
ΔΣ ενέκρινε να παραχωρηθεί πρόσθετο υλικό.                                                  

Θέματα Κανονισμών                                                                     Εισηγητές: Π. Μαρσώνης - Λ. Ζώτος   
Τροποποιήσεις Κανονισμών – τελικό κείμενο για Γενική Συνέλευση 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να στείλει στα Σωματεία διορθωμένη πρόταση της υπηρεσίας σχετικά με 
τους αγώνες stratified. Επίσης εγκρίθηκαν ομόφωνα αλλαγή σχετικά με τις βαθμίδες αγώνων που 



μπορεί να διευθύνουν οι διαιτητές ανά βαθμίδα. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι υπόλοιπες προτάσεις 
τροποποιήσεων για τα άρθρα των κανονισμών υπ. αριθ. 2.1, 2.2 και 3.   

Θέματα ΚΕΔ                             Εισηγητής: Π. Κανναβός 
Εξετάσεις Διαιτητών 

Ο κ. Μαρσώνης τοποθετήθηκε στο ΔΣ σχετικά με την ανάγκη να πραγματοποιηθούν και φέτος 

εξετάσεις για τους διαιτητές και αποφασίστηκε  να βγει ανακοίνωση για το πόσοι αθλητές θέλουν να 

δώσουν εξετάσεις. 

Επιμόρφωση Διαιτητών με θέμα τα bridge mate – σχετική ανακοίνωση 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να στείλει ανακοίνωση σε όλα τα Σωματεία και τους διαιτητές ότι από 

1/1/16 όλα τα πρωταθλήματα θα πραγματοποιούνται με χρήση bridge mates -εφόσον ο αριθμός των 

επαρκεί- και θα οργανώσει σχετική διαδικασία για την επιμόρφωσή των διαιτητών.  

Βοηθός Διαιτητή στους αγώνες όλων των βαθμίδων 

Το ΔΣ συζήτησε την καταστρατήγηση που παρατηρείται σχετικά με το θεσμό του βοηθού διαιτητή 

όπου εμφανίζονται δυο και τρεις βοηθοί σε ένα μικρό τουρνουά. Το ΔΣ προβληματίστηκε για το αν θα 

πρέπει ακόμη και τα τουρνουά 5ης βαθμίδας στην Αττική να γίνονται από πτυχιούχο διαιτητή.  

Σεμινάριο Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

Μετά από πρόσκληση της EBL το ΔΣ αποφάσισε να ζητήσει με ανακοίνωση την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από τους διαιτητές. 

Θέματα Εκπαίδευσης                                                                                            Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης  

Εξετάσεις εκπαιδευτών – πρόγραμμα 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα οι εξετάσεις των εκπαιδευτών να μετατεθούν λόγω βουλευτικών εκλογών 

την επόμενη εβδομάδα. Σχετικά το ΔΣ ενέκρινε να επιβαρυνθεί η ΕΟΜ τη διαφορά για τους 

υποψηφίους της Περιφέρειας που έχασαν από την ακύρωση των εισιτηρίων.  

 Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε και την κάλυψη όλων των εξόδων της συμμετοχής του Γ. 

Πουρλιώτη τιμής ένεκεν για την προσφορά του στον χώρο. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα να του 

χορηγηθεί εκτάκτως ως αμοιβή το ποσό των 400 ευρώ συνολικά για δημοσιογραφικές καλύψεις που 

έχει κάνει τα τελευταία χρόνια από το χώρο του Μπριτζ και άρθρα που έχει συντάξει. 

Τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων αποφασίζεται ομόφωνα να είναι τα εντευκτήρια Ίκαρου. 

Μαθήματα σε νέους αθλητές περιόδου 2015-2016, κόστος για πρωτοετείς και δευτεροετείς 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα η δεύτερη χρονιά μαθημάτων των νέων αθλητών να τελεί επίσης υπό την 

αιγίδα της. Σχετικά θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την παραγωγή διανομών.  

Βιβλία ΕΟΜ μαθητών – διορθώσεις 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον κ. Ζώτο για την πορεία των διορθώσεων των βιβλίων τα οποία θα 

βρίσκονται έτοιμα για διάθεση στη ΓΣ. 

Περιληπτικό έντυπο μαθημάτων Κ. Μπόζεμπεργκ – Λ. Ζώτου 

Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα το ποσά των 250 ευρώ στον κ. Κ. Μποζεμπεργκ για την εργασία του για την 

παραγωγή περιληπτικού εντύπου των επίσημων μαθημάτων που γίνονται με τη μέθοδο της κας 

Grant. Ο κ. Ζώτος που συνεργάζεται στην συγγραφή του ίδιου εντύπου δεν δέχτηκε αμοιβή.  

Θέματα Διάδοσης                                                                                                    Εισηγήτρια: Λ. Βάθη 

Διαφημιστική εκστρατεία Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου – ωράριο υπαλλήλου ΕΟΜ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η καμπάνια μέσω facebook θα ξεκινήσει στις 14 Σεπτεμβρίου και θα 
συνεχιστεί έως και την έναρξη των μαθημάτων. Την ενημέρωση θα αναλάβει η κ. Μπαμπούλα με 
υπερωριακή εργασία καθημερινές και Σάββατο. 

Τρόποι προβολής κατά το Φεστιβάλ Ελληνικά Νησιά  



Τα Δ. Σ. ενημερώθηκε από τους διοργανωτές ότι στη διοργάνωση θα υπάρξει συνεχής προβολή 
παρουσίασης για το μπριτζ καθώς και ειδικό γραφείο όπου οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώνουν τα 
στοιχεία τους και θα παραλαμβάνουν διαφημιστικό υλικό. 

Διάθεση αφισών και φυλλαδίων 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα το διαφημιστικό υλικό να δοθεί στα Σωματεία και να το χειριστούν εκείνα 
κατά την κρίση τους.  

Αιτήματα Σωματείων                                                                                             Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΜΣΑΚ: Αίτημα για αντιμετώπιση ως Σωματείο Περιφέρειας 

Το ΔΣ εξέτασε το αίτημα του Σωματείου και ενέκρινε ομόφωνα τη μεταχείρισή του οικονομικά και 

διοικητικά ως Σωματείο της Περιφέρειας. 

ΟΑΜΚΗ: Αίτημα για τουρνουά 4ης βαθμίδας 

Το αίτημα απορρίπτεται ομόφωνα καθώς δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς. 

Διάφορα Θέματα                                                                                                       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Επιστολές Αθλητών και Σωματείων 

Ο κ. Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ για την επίσκεψή του στον ΑΟΜ Συκιώνος  και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει το Σωματείο και ότι ίσως χρειαστεί να σταλεί κάποιος για σεμινάρια οργάνωσης, 

διαιτησίας αλλά και μαθήματα. Ενημέρωσε επίσης για τις αλλαγές στη διοίκηση του ΟΜ Αιγίου και ότι 

η νέα διοίκηση θα στείλει εκπρόσωπο στην ΕΟΜ για ενημέρωση και επιμόρφωση. 

Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του ΑΟΜ Ψυχικού για επιπλέον τράπουλες. 

Αντιμετώπιση ανέργων  

Ο κ. Μαρσώνης παρουσίασε στο ΔΣ πρόταση με την οποία θα εκδίδεται ειδικό κουπόνι για τους 

ανέργους, που θα αφορά τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένα Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Το ΔΣ 

ανέθεσε ομόφωνα στον κ. Μαρσώνη να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτής της ιδέας και να την 

παρουσιάσει σε επόμενο συμβούλιο. 

Προετοιμασία για ομάδα Νέων 

O κ. Μαρσώνης εξέθεσε στο ΔΣ τον προβληματισμό του για αλλαγές που πρέπει να γίνουν σχετικά με 

την προετοιμασία των εθνικών ομάδων Νέων. Ο κ. Δελημπαλταδάκης συνηγόρησε, προτείνοντας την 

οργάνωση θεματικής κατασκήνωσης.  

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύνεται η Συνεδρίαση. 

Επόμενη συνεδρίαση ορίζεται τη Δευτέρα στις 5 Οκτωβρίου. 

 

                 Πρόεδρος                                      Αντιπρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας                                
  

           Α. Αθανασιάδης                                    Π. Κανναβός                     Π. Μαρσώνης  
                

                                                                  

           Τα μέλη  
 

                                                                         Α. Φράγκος 

    

                                                                   Ν. Δελημπαλταδάκης 

  

                                                                               Λ. Βάθη 
 

                                                                              Ν. Καβαντούρης 

                        

 


