
   
         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 6 
της 14ης Μαΐου 2014 

 
Την Τετάρτη 14ης Μαΐου 2014 και ώρα 15:30, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αλέξανδρου 
Αθανασιάδη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΔΣ της ΕΟΜ, στα γραφεία της ΕΟΜ, Φειδιππίδου 30, 
Αθήνα. 
Παρόντες: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Αλ. Αθανασιάδης, ο Αντιπρόεδρος Π. Κανναβός, ο Γ. Γραμματέας Π. 
Μαρσώνης, ο Ειδικός Γραμματέας Ν. Δελημπαλταδάκης, ο Ταμίας Α. Φράγκος και τα μέλη Λ. Βάθη 
και  Λ. Καραγιαννόπουλος.  Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ κ. Λ. Ζώτος.   
 
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Θέματα Προέδρου 
Υπογραφή Πρακτικών  
Υπογράφηκαν τα πρακτικά της υπ. αριθ. 5/2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. 

ΕBL Γενική Συνέλευση – εξουσιοδότηση αντιπροσώπου 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον ειδικό γραμματέα κ. Ν. Δελημπαλταδάκη ως 
εκπρόσωπο της ΕΟΜ στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που θα γίνει κατά τη 
διάρκεια των Πανευρωπαϊκών αγώνων ομάδων στην Οπατίγια της Κροατίας την 29η Ιουνίου 2014. 
Οδηγίες για την ψηφοφορία θα του δοθούν στο επόμενο ΔΣ ενώ η εξουσιοδότηση θα υπογραφεί από 
τον Πρόεδρο και θα αποσταλεί στην EBL.  

Περιοδικό «το Μπριτζ» 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον κ. Ζώτο για τις ανάγκες των υπαλλήλων σε εκπαίδευση πάνω στο 
γραφιστικό πρόγραμμα δημιουργικού του περιοδικού και ενέκρινε  να εκπαιδευτεί η υπάλληλος της 
ΕΟΜ κα  Α. Μπαμπούλα.  Το ποσό που θα απαιτηθεί για την εκπαίδευση αυτή από σχετική εταιρεία 
θα οριστεί σε επόμενη συνεδρίαση.  

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής         Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – δικαιώματα συμμετοχής, ξενοδοχείο, έξοδα πούλμαν 
Το ΔΣ αποφάσισε και ενέκρινε τα έξοδα διαμονής, μετακίνησης και ημερησίων εξόδων κλπ των 
αθλητών που θα συμμετάσχουν σύμφωνα  και με τον προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί στην ΓΓΑ 
(επισυνάπτεται).  

Επιλογή εταιρίας εκτύπωσης υλικού διάδοσης 
Σύμφωνα με το πρακτικό και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 14ης Μαΐου 2014, το ΔΣ 
ενέκρινε ομόφωνα την ανάθεση στην «Εμμανουήλ & Στυλιανός Χατζηδάκης ΟΕ» την παραγωγή 1000 
αφισών στην τιμή των 260 ευρώ συν ΦΠΑ και στην «Αθηνά Τσεβδού – Τυπογραφείο Offset» την 
παραγωγή 100000 τεμαχίων φυλλάδιου Δίπτυχου στην τιμή των  1350,00 ευρώ + ΦΠΑ όπως και 
100000 τεμαχίων Φύλλων αποτελεσμάτων στην τιμή των 450,00 ευρώ + ΦΠΑ. 

Αγωνιστικά Δελτία μαθητών και μεταγραφών 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως αμέσως μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής μεταγραφών τυπωθούν 
τα ΑΔ των μαθητών και των μεταγραφόμενων αθλητών. Επίσης λόγω του λάθους στη χρονολογία των 
ΑΔ κατά την προηγούμενη εκτύπωση αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθεί και από όποιον άλλο 
αθλητή θέλει να επανεκτυπωθεί το δελτίο του.  

Αντιμετώπιση αθλητών που παίζουν χωρίς ανανεωμένο ΑΔ 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να εφαρμόσει το ίδιο –πετυχημένο- μέτρο με την περσινή χρονιά, δηλαδή 
αθλητές που από 1ης Ιουνίου παίζουν χωρίς ανανεωμένο ΑΔ να χρεώνονται με 4 επιπλέον ευρώ ανά 
ημερίδα, ποσό που θα εισπράττεται από τα σωματεία διοργανωτές υπ΄ ευθύνη τους. Θα  
παραγράφονται οι 5 πρώτες συμμετοχές του έτους.  

Audrey Grant   



Το ΔΣ ενημερώθηκε για την νόμιμη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σχετικά με τα 
παραστατικά εξόδων από την κ. Grant.   

Bridgemates   
Αρκετά Σωματεία εκδήλωσαν επιθυμία για αγορά μηχανών καταχώρησης αποτελεσμάτων Bridgemate 
II. Εφόσον γίνει αυτό το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να παραγγείλει  δυο σέρβερ επιπλέον τα οποία θα 
διαθέσει για εξυπηρέτηση των διοργανώσεων των Σωματείων.  

1. Θέματα Αγώνων         Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης    
Φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την κατάταξη του αγώνα στην 3η βαθμίδα λόγω μη συμμετοχής ξένων 
αθλητών, με διαιτητή την Πτυχιούχο διαιτητή της ΕΟΜ κ. Ι. Πολυχρονάκου. Εγκρίθηκε επίσης τα 
τουρνουά να είναι ενιαία και εκτός της ενιαίας κατάταξης να γίνει απονομή βαθμών διάκρισης 
ξεχωριστά και για τις κατηγορίες 1-9 και 1-6 (stratified).  

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ζευγών Νέων 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να εκδώσει ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αθλητές έως 20 
ετών που θα αγωνιστούν στον αγώνα Youngsters. Εγκρίνει καταρχήν τη συμμετοχή στον αγώνα αυτό 
των Γιάννη  Οικονομόπουλου και Κατερίνας Καπαγιαννίδη, εφόσον αγωνιστούν ως ζεύγος, και στο 
επόμενο συμβούλιο να ληφθεί η οριστική απόφαση για την πιθανή αποστολή άλλου ή άλλων ζευγών. 

Απολογισμός Swiss – Bridgemates 
Το ΔΣ συμφώνησε ότι η φετινή διοργάνωση του Πρωταθλήματος, λόγω και της χρήσης των 
Bridgemates,  ήταν εξαιρετική και πρότεινε στην επιτροπή Αγώνων να προβλεφθούν τρόποι για να 
εξασφαλίζεται ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα στους αγώνες όπως π.χ. σύστημα delayed swiss. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών – διαιτητές 
Διαιτητές του αγώνα ορίζονται οι κυρίες Α. Μπαμπούλα και Ι. Πολυχρονάκου.  

 Μαθητικοί αγώνες Καλοκαιριού – δικαιώματα συμμετοχής 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την διοργάνωση  πενθήμερου ταυτόχρονου αγώνα 5ης βαθμίδας για νέους 
παίκτες κατηγορίας 1-4 στους οποίους αθλοθετεί έπαθλο για τρία ζευγάρια σε κάθε ημερίδα. 

Επιτροπή Αγώνων  
Ο κ. Δελημπαλταδάκης ενημέρωσε το ΔΣ ότι οι συνεδριάσεις της επιτροπής θα γίνονται μέσω ίντερνετ 
προκειμένου να διευκολύνονται τα μέλη σε περιπτώσεις ανάγκης άμεσης λήψης αποφάσεων. 

Διασυλλογικοί αγώνες         Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Το ΔΣ οριστικοποίησε τις ημερομηνίες των αγώνων για 19 έως 21 Σεπτεμβρίου. Υπογράφτηκε το 
ιδιωτικό συμφωνητικό από την ΕΟΜ και απεστάλη προς υπογραφή στην εταιρεία του Δημοσίου 
Ελληνικό ΑΕ. Το ΔΣ αποφάσισε επίσης ομόφωνα να βρεθεί τρόπος ώστε τα δικαιώματα συμμετοχής 
των ομάδων να κατατίθενται απευθείας σε Τράπεζα. Η σχετική ανακοίνωση που θα ενημερώνει τα 
σωματεία για τις αλλαγές των ημερομηνιών θα εκδοθεί άμεσα. Θα κληθούν επίσης τα σωματεία που 
είχαν προκηρύξει αγώνες το εν λόγω τριήμερο να στείλουν τις προτάσεις τους για αλλαγές στο 
πρόγραμμα. 

Ο κ. Μαρσώνης πρότεινε στο ΔΣ να εξεταστεί για τους επόμενους  Διασυλλογικούς  αγώνες Αττικής να 
προστεθούν και αγώνες ειδικών κατηγοριών. Το ΔΣ θα εξετάσει το θέμα σε προσεχή συνεδρίαση 

Ημερομηνία ΠΠ Μικτών - Ημερολόγιο  
Λόγω των αλλαγών που προέκυψαν στο αγωνιστικό ημερολόγιο για το Φεστιβάλ Ανθοκομικής το 
Πρωτάθλημα Μικτών Ζευγών μεταφέρεται και θα διεξαχθεί από 17 έως 19 Οκτωβρίου.                                  

2. Θέματα Εθνικών αποστολών 
Ενδυμασία εθνικών αποστολών 
Οι κ.κ Δελημπαλταδάκης και Ζώτος ενημέρωσαν για τις προσφορές των εταιρειών TEMPO SPORTS και 
PRESENΤ TEAM για την παραγωγή ενδυμασίας (μπλουζάκια πόλο) των Εθνικών ομάδων με το 
λογότυπο της ΕΟΜ.  Κατόπιν σχετικής συζήτησης το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την 
προσφορά του κ. Βασιλειάδη της PRESENΤ TEAM στην τιμή των 10,96 ευρώ ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ 



και να γίνει παραγγελία 150 τεμαχίων για τις ανάγκες των εθνικών ομάδων που θα συμμετάσχουν 
στους Πανευρωπαϊκούς ομάδων όπεν και  Γυναικών και Πανευρωπαϊκούς Ζευγών Νέων.  

Αγώνες για προπόνηση εθνικών ομάδων 
Εγκρίνονται ομόφωνα οδοιπορικά για τα μέλη της Εθνικής ομάδας όπεν Π. Αγγελόπουλο και Σ. Ζώζη, 
100 ευρώ έκαστος, για να συμμετάσχουν στον αγώνα προπόνησης Εθνικών ομάδων που θα γίνει από 
13 έως 15 Ιουνίου στην Αθήνα.  

3. Θέματα ΚΕΔ                       Εισηγητής: Τ. Κανναβός 
Σεμινάριο διαιτητών (απολογισμός, προκήρυξη εξετάσεων) 
Το ΔΣ αποφάσισε να γίνουν προφορικές εξετάσεις διαιτητών στις 13 Δεκεμβρίου στην Θεσσαλονίκη 
και την 1 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Ειδική ανακοίνωση θα συνταχθεί από την ΚΕΔ. 

4. Θέματα Εκπαίδευσης          Εισηγητής: Λ. Καραγιαννόπουλος 
 Audrey Grant  -  Σεμινάρια εκπαιδευτών  
 (Προϋπολογισμός, ημερομηνίες, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τόπος διεξαγωγής) 
Ο κ. Καραγιαννόπουλος παρουσίασε το πρόγραμμα που έστειλε η κα Grant και το ΔΣ  συζήτησε 
θέματα επιπλέον εξόδων και προϋπολογισμού τόσο για το σεμινάριο της κ. Grant που θα γίνει στον 
ΑΟΜΒ, όσο και για το δεύτερο μέρος των σεμιναρίων εκπαιδευτών που θα γίνει τον Σεπτέμβριο. 

5. Θέματα Διάδοσης        Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης  
ΚΟΜΚ – αναγνώριση σωματείου 
Μετά και την εγγραφή 20 νέων αθλητών και την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων 
αναγνωρίζεται το σωματείο της Κω ως ενεργό σωματείο - μέλος. 

6. Αιτήματα Σωματείων            Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Παγκόσμιο Ταυτόχρονο – σωματεία διοργανωτές 
Το ΔΣ εγκρίνει την διοργάνωση ανεξάρτητων ημερίδων 3ης βαθμίδος από τα σωματεία χωρίς όμως 
ενιαία βαθμολογία διημέρου. 

ΣΑΜΟΣ αίτημα για υλικό   
Εγκρίνεται το αίτημα του σωματείου για την παραχώρηση υλικού ενόψει του Περιφερειακού 
Πρωταθλήματος. 

ΟΑΜΚΗ – Ανθοκομική κλπ    
Το ΔΣ ενημερώθηκε για το ιστορικό αλλαγών του Φεστιβάλ και την επαναφορά του αγώνα στο 
Ζηρίνειο. 

7. Διάφορα Θέματα          Εισηγητής: Π. Μαρσώνης    
Πληρωμή δικαιωμάτων συμμετοχής (entry fees) σε Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπριτζ (EBL) για το 
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων 2014:  
Τα δικαιώματα συμμετοχής των δυο εθνικών ομάδων, Όπεν και  Γυναικών, που θα συμμετάσχουν στο 
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων 2014 είναι τα εξής: 

    
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπριτζ 3500,00 Δικ. συμμετοχής εθν. ομάδας όπεν 
2 Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπριτζ 3500,00 Δικ. συμμετοχής εθν. ομάδας Γυναικών 

Η προθεσμία πληρωμής των δικαιωμάτων αυτών λήγει την 15η Μαΐου 2014.  
Εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο Διευθυντής της ΕΟΜ κ. Λουκάς Ζώτος όπως καταθέσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις εξωτερικού της Ομοσπονδίας με χρέωση του λογαριασμού όψεως 011 08048056900 
που διατηρεί η Ομοσπονδία μας στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 080 Σταδίου 38 
υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο. 

 Βιβλίο Δ. Κούρτη – από την Πρέφα στο Μπριτζ (προβολή στο site – διάθεση από ΕΟΜ) 
Το ΔΣ συμφώνησε ότι το βιβλίο δε θα πρέπει να προβληθεί στο site αλλά μπορούν να υπάρχουν 
αντίτυπα στην ΕΟΜ για κάθε ενδιαφερόμενο. 

Κ. Κοντός, συστατικές επιστολές 



Το ΔΣ συμφώνησε να προμηθεύσει στον κ. Κοντό τις σχετικές συστατικές επιστολές και βεβαιώσεις, εν 
όψει της αποχώρησής του για την Αμερική.  

Φύλλο αγώνος ΟΑΜΠΕΙ 
Το ΔΣ αποφάσισε ότι το φύλλο αγώνα όπου αθλήτρια έπαιξε λιγότερες από το ήμισυ των διανομών 
δεν θεωρείται έγκυρο και το φύλλο αγώνα θα πρέπει να διορθωθεί. 

  
Ορίζεται η Επόμενη Συνεδρίαση του ΔΣ στις 11 Ιουνίου 2014. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η 
Συνεδρίαση.   
  
                 Πρόεδρος                                  Αντιπρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας                                                                             
 
           Αλέξανδρος Αθανασιάδης          Π. Κανναβός                     Π. Μαρσώνης 
        
                                                                 
                   Τα μέλη 
  
                                                                               Α. Φράγκος 
 

Ν. Δελημπαλταδάκης 
 

Λάζαρος Καραγιαννόπουλος 
 

Λίλα Βάθη 
 
                      

 
 
 


