
   
         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 5 
της 9ης Απριλίου 2014 

 
Την Τετάρτη 9 Απριλίου 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.  Παρών επίσης στην 
αρχή της συνεδρίασης το μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ κ. Π. Γεροντόπουλος.  
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Θέματα Προέδρου 

 Υπογραφή Πρακτικών  
 Οι σύμβουλοι υπέγραψαν τα πρακτικά των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων υπ. αριθ. 3/2014 και 
04/2014. 
 Πάνος Γεροντόπουλος – παρουσίαση προγράμματος 
Ο κ. Γεροντόπουλος, μέλος του Δ.Σ. και υποψήφιος για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Μπριτζ (EBL) ευχαρίστησε το ΔΣ της ΕΟΜ για την υποστήριξη του, η οποία θα ήθελε πέρα από την 
υπηκοότητά του να βασίζεται και στο πρόγραμμά του. Ενόψει της υποψηφιότητάς του ως Πρόεδρος 
της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ ( EBL) την οποία υπηρετεί 29 χρόνια και λόγω εμπειρίας 
αλλά και λόγω του ότι αρκετοί συμμερίζονται τις ιδέες του θα δεχθεί να παίξει αυτόν τον ρόλο. Στη 
συνέχεια παρουσιάζει το πρόγραμμά του:  
Κατά την άποψή του η EBL έχει ακόμη ”παιδικά” προβλήματα και θα πρέπει να αλλάξει. Μια πρώτη 
αλλαγή που έχει σκοπό είναι να φέρει διαφάνεια στην εκλογή του προέδρου και στην κατάθεση του 
προγράμματος του καθενός. Στις εκλογές επίσης θα πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι.  
Στο καθ’ αυτό πρόγραμμα θα δοθεί προτεραιότητα στο να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της EBL που 
αναφέρονται στο καταστατικό της. Η λειτουργία της EBL ως τώρα έχει Προεδρο-κεντρικό χαρακτήρα  
και η πρόοδος βασιζόταν κυρίως στην αποτελεσματικότητα του κάθε προέδρου και όχι συμμετοχικά. 
Αποκέντρωση και συμμετοχή προτείνει εν γένει ο κ. Γεροντόπουλος. 
Ο κυριότερος σκοπός θα είναι η ανάπτυξη καθώς το μπριτζ σήμερα “πεθαίνει” λόγω και του 
αυξημένου ανταγωνισμού από τα πολλά παιχνίδια που έχουν προκύψει. Ο κύριος δρόμος για την 
ανάπτυξη θα περνά μέσω υπηρεσιών που θα παρέχει η EBL στις Ομοσπονδίες μέλη της. 
Ένας ακόμη τομέας είναι τα πρωταθλήματα και η οργάνωσή τους, να αποφευχθούν, για παράδειγμα, 
ακυρώσεις όπως έγιναν πέρσι στην Οστάνδη, που οφείλονταν στον συγκεντρωτισμό και τη μη 
συνεργασία των αρμοδίων. Νέες επίσης εκδηλώσεις, υποστηριγμένες από σπόνσορες, θα είναι ένας 
τομέας προς ανάπτυξη, για παράδειγμα μέσω διαδικτύου, έτσι ώστε να δοθεί σημασία και στον 
χαμηλότερης δυναμικότητας παίκτη. 
Η συνεργασία με τις Ομοσπονδίες θα στρέφεται στην εκμετάλλευση της υποδομής όλων των 
Ομοσπονδιών και στην αναβάθμιση του ετήσιου σεμιναρίου για την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων. 
Περισσότερες λεπτομέρειες αφορούν στην αναβάθμιση της Διοίκησης της EBL, με καθαρά 
οριοθετημένους τομείς και τα αρμόδια στελέχη τους, με διαδικασία που θα στηρίζεται στην 
αποτελεσματικότητα 
Ο πρόεδρος του ΔΣ έθιξε το θέμα των ακριβών συνδρομών αλλά και των ξενοδοχείων και ο κ. 
Γεροντόπουλος είπε ότι οι συνδρομές βασίζονται σε έναν αλγόριθμο που προκύπτει από τον αριθμό 
των μελών που δηλώνει κάποια χώρα, τα οποία όμως μέλη  ορίζονται με διαφορετικούς τρόπους (πχ 
διαφοροποίηση μελών από αθλητές). Αυτός ο τρόπος υπολογισμού θα πρέπει να αλλάξει. Για τα 
ξενοδοχεία τώρα και τα πρωταθλήματα, επειδή τα κονδύλια προέρχονται αναλογικά από τις 
συμμετοχές και φυσικά μπαίνουν καπέλα στις τιμές των ξενοδοχείων, δημιουργείται ένας φαύλος 
κύκλος και η ιδέα που υποστηρίζει ο κ. Γεροντόπουλος είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα έσοδο από 



την αναμετάδοση και θα υποστηρίξει μια κινεζική εταιρία που θα αναλάβει την ευθύνη της 
μετάδοσης έναντι κάποιων χρηματικών ποσών. Εφόσον υπάρξει έσοδο λοιπόν  θα επιμερισθεί στον 
τομέα της ανάπτυξης και της ελάφρυνσης των δικαιωμάτων συμμετοχής. 
Ο κ Γεροντόπουλος, κλείνοντας, ενημερώνει ότι μπορεί ακόμη και την τελευταία στιγμή να αποσυρθεί 
από την υποψηφιότητα, αν και εφόσον κρίνει ότι δεν έχει νόημα η οποιαδήποτε συμμετοχή του. 

Στο σημείο αυτό ο κ. Γεροντόπουλος αποχωρεί.  

 Εργασίες που απαιτούνται κατόπιν εντολής της ΓΣ 
α. Πρόγραμμα που συνοδεύει τα αποτελέσματα του perfect score και δείχνει δυναμικά τις αλλαγές 
στην κατάταξη μετά από κάθε σκορ στις διανομές. Η ΓΣ ζήτησε να φτιαχτεί από την ΕΟΜ και να δοθεί 
σε όλα τα σωματεία. Ο πρόεδρος ενημερώνει για την αντίρρηση του κ Πουρναρά να το κατασκευάσει 
ο ίδιος με το επιχείρημα ότι έχει υπογράψει ρήτρα με τον ΑΟΜΨ. Η υπηρεσία θα αναζητήσει και 
άλλες λύσεις και θα δώσει λίγο χρόνο για το ζήτημα. 

β. Η ΓΣ έδωσε εντολή να ενημερωθούν σωστά τα σωματεία για τα φορολογικά, τα ασφαλιστικά και 
λοιπά οικονομικά θέματα.  

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                     Εισηγητής: Α. Φράγκος 
 Εισήγηση Επιτροπής Προβολής 
 (Εκτυπώσεις φυλλάδια – αφίσες – αριθμοί αγώνων – σακούλες – κονκάρδες) 
Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενο συμβούλιο αφού έρθουν οι οικονομικές προσφορές για κάθε 
είδος. 
        Δικαιώματα σε Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία 
 Λογαριασμοί σε άλλες τράπεζες 
Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ για τα ετήσια δικαιώματα που πρέπει να κατατεθούν σε  Ευρωπαϊκή και 
Παγκόσμια Ομοσπονδία και ότι έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για άνοιγμα λογαριασμού όψεως 
στην Άλφα Τράπεζα. 
          Μαθήματα σε ¨Κεραυνό¨ Ωραιοκάστρου 

Εγκρίνεται ομόφωνα ποσό 400,00 ευρώ καθαρά για αμοιβή μαθημάτων και οδοιπορικά στον Ιωάννη 
Οργαντζίδη για το Σωματείο  «Κεραυνό» Ωραιοκάστρου.   

3. Θέματα Αγώνων                         Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης           
      Διαιτητές Swiss 
Ορίζονται ομόφωνα ανά κατηγορία οι Σ.Bιλλιώτη: 1-6, Γ. Δοξαστάκης: 1-9, Δ. Μπάλλας: 1-11, Τ. 
Πουρναράς: Όπεν. 
 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων 
Διαιτητής ορίστηκε ο Ν. Κηπουρός. Για τους νέους από την Περιφέρεια θα δοθούν και οδοιπορικά με 
κατάθεση παραστατικών και έως 100 ευρώ ανά άτομο. 
             Μετάθεση ημερομηνίας τελικού Διασυλλογικού κυπέλλου Αττικής  
Μετά και τις αλλαγές στο ημερολόγιο λόγω εκλογών, το Διασυλλογικό κύπελλο Αττικής ομόφωνα 
μετατίθεται και θα διεξαχθεί στις 17 Μαΐου.  

4. Θέματα Κανονισμών                                                                           Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Εντευκτήρια σωματείων  

Το ΔΣ αποφάσισε να σταλεί επιστολή σε όλα τα σωματεία που δεν πληρούν τις προδιαγραφές και τα 
κριτήρια που αναγράφονται στους Πάγιους Κανονισμούς σχετικά  με τα εντευκτήρια τους, ώστε να 
σταματήσουν τις δραστηριότητές τους στους χώρους αυτούς. 

5. Θέματα Εθνικών αποστολών 
Ορισμός αρχηγών 

Η εθνική ομάδα όπεν κατέθεσε στην ΕΟΜ πρόταση για να οριστεί αρχηγός της ομάδας στους 
Πανευρωπαϊκούς αγώνες ο Κ. Δοξιάδης. Το ΔΣ αφού έκρινε ότι πληροί τις προϋποθέσεις και τα 
κριτήρια ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση αυτή.  Για την ομάδα γυναικών το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα 
να περιμένει έγγραφη επιστολή με τη γνώμη της ομάδας. Αρχηγός της αποστολής θα είναι μέλος από 
το ΔΣ που θα οριστεί στην επόμενη συνεδρίαση. 

Ενδυμασία εθνικών αποστολών 



Ανατίθεται ομόφωνα στον κ. Δελημπαλταδάκη να φέρει προσφορές και σχέδια για μπλουζάκια για 
όλη την αποστολή. 

Προϋπολογισμός  
Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν ομόφωνα τον υποβληθέντα από τον ταμία της ΕΟΜ κ. Α. Φράγκο 
προϋπολογισμό εξόδων για τις αποστολές των ομάδων Όπεν και Γυναικών στους Πανευρωπαϊκούς 
αγώνες.                                            

Επιστολές 
Ο πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για επιστολή που έλαβε προσωπικά από αθλητή, σχετικά με την 
επιλογή εθνικών ομάδων. Η συμβουλή νομικών, στους οποίους απευθύνθηκε, είναι να μην δοθεί 
απάντηση και στην περίπτωση που δοθεί συνέχεια από τον αθλητή να παραπεμφθεί το θέμα στο 
Πειθαρχικό Συμβούλιο για δυσφήμηση της ΕΟΜ. 
             Αγώνες για προπόνηση εθνικών ομάδων 
Το ΔΣ δεν ενέκρινε το αιτούμενο κονδύλι για την προπόνηση της εθνικής γυναικών σύμφωνα με την 
επιστολή τους. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η διεξαγωγή τριήμερου αγώνα προπόνησης 3ης βαθμίδας για τις εθνικές όπεν και 
Γυναικών που θα γίνει από 13 έως 15 Ιουνίου 2014 στα εντευκτήρια του ΟΑΜΚΗ. 

6. Θέματα ΚΕΔ                                                                                           Εισηγητής: Τ. Κανναβός 
Σεμινάριο διαιτητών 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις μέχρι τώρα εργασίες. Τα σεμινάρια ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη 15 
Απριλίου μέσω διαδικτύου. Για την αμοιβή των ομιλητών – εισηγητών οριστική απόφαση θα παρθεί 
στην επόμενη συνεδρίαση. 

Άρνηση διαιτητών για συμμετοχή σε επιτροπές εφέσεων 
Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση ΔΣ. 

Διαιτησίες Ν. Ιγγλέση 
Το θέμα παραπέμπεται στη ΣΜΑΔ για να αποφανθεί. 

7. Θέματα Εκπαίδευσης                                                          Εισηγητής: Λ. Καραγιαννόπουλος 
             Audrey Grant  - Πρόσκληση, Παραχώρηση δικαιωμάτων, Σεμινάρια εκπαιδευτών  
 (Προϋπολογισμός, ημερομηνίες, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τόπος διεξαγωγής) 
Ο κ. Καραγιαννόπουλος παρουσιάζει στο ΔΣ τα βιβλία μεθόδου διδασκαλίας που του έστειλε η κ. 
Grant και για τα οποία υποσχέθηκε να μας παραχωρήσει τα δικαιώματα μετάφρασης και έκδοσης 
στην ελληνική γλώσσα καθώς και όλη τη συνομιλία που είχε μαζί της σχετικά με το κόστος του 
σεμιναρίου και ποιος είναι ο πρώτος προγραμματισμός για αυτό. 
Το ΔΣ αποφάσισε να γίνει επίσημη πρόσκληση ώστε να μας στείλει γραπτώς η κ. Grant την πλήρη 
συμφωνία για το ποσό των 8000, 00 ευρώ που ζήτησε. Πρόσθετη κατάσταση εξόδων που θα 
απαιτηθούν για τη διοργάνωση σεμιναρίου μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού που έχει ήδη 
ψηφισθεί από τη ΓΣ θα κατατεθεί στο επόμενο ΔΣ. 
Ο κ. Ζώτος εξέφρασε την άποψη ότι για το σεμινάριο θα πρέπει να ενημερωθεί η ΓΓΑ και να συνταχτεί 
συμφωνητικό  κατόπιν συμβουλών δικηγόρου ενώ για τα παραστατικά που θα ληφθούν ή εκδοθούν 
θα πρέπει να ληφθούν συμβουλές από φοροτεχνικό. 
Κατόπιν εισήγησης του κ. Καραγιαννόπουλου εγκρίνεται ομόφωνα ομάδα εργασίας για τη 
μετάφραση και σελιδοποίηση των τριών πρώτων βιβλίων της κας Grant, αποτελούμενη από τους Κ. 
Μπόζεμπεργκ, Δ.Κούρτη, Η.Πλακίδα με αμοιβή 600 ευρώ καθαρά ο καθένας. Η εργασία αυτή πρέπει 
να γίνει έως την ημερομηνία του σεμιναρίου. 

8. Θέματα Διάδοσης                                                           Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης  
NAYΠΛΙΟ Μαθήματα - Ενημέρωση  

Εγκρίνεται το ποσό των 0,20 ανά χιλιόμετρο για τις μετακινήσεις του κ. Δράσσα ο οποίος παραδίδει 
μαθήματα σε υπό σύσταση Σωματείο στο Ναύπλιο, εφόσον κατατεθεί η αίτηση για την ίδρυση του 
Σωματείου.    

9. Αιτήματα Σωματείων                                                            Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΑΟΜΜ  ημερομηνίες Διασυλλογικών Κεντρικής Ελλάδος 

Θα οριστικοποιηθούν σε επόμενη συνεδρίαση όταν κατατεθούν οι προτάσεις των Σωματείων. 



ΑΟΜΜ/ΕΣΠΕΡΟΣ/ΟΑΜΛ Τριήμερο 4ης βαθμίδας σε συνδιοργάνωση 
Ο ΓΓ θα είναι σε επαφή με τα σωματεία για τις τελικές ημερομηνίες.  

ΟΜΑ Τουρνουά 4ης βαθμίδας  
Εγκρίνεται το αίτημα του ΟΜΑ για την διοργάνωση “Πριμαρόλια”.  

10. Διάφορα Θέματα                                                  Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Πληρωμή ετησίων συνδρομών σε Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπριτζ.  
Οι υποχρεώσεις προς Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπριτζ (EBL) και Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Μπριτζ (WBF) για το έτος 2014 είναι οι εξής: 

    
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 European Bridge League  2933,00 Invoice 31-03-14 
2 World Bridge Federation 2386,00 Invoice 14/I/015  09-3-14 

Εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο υπάλληλος της ΕΟΜ κ. Λουκάς Ζώτος όπως καταθέσει τις 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 
Το ΔΣ αποφάσισε να εκδώσει σχετική ανακοίνωση και να παρουσιαστεί το βιβλίο στο περιοδικό. 
  
  
                 Πρόεδρος                                  Αντιπρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας                                                      
 
           Αλέξανδρος Αθανασιάδης          Π. Κανναβός                     Π. Μαρσώνης 
        
                                                                 
                   Τα μέλη 
  
                                                                               Α. Φράγκος 
 

Ν. Δελημπαλταδάκης 
 

Λάζαρος Καραγιαννόπουλος 
 

Λίλα Βάθη 
 
                      

 
 
 


