
    

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                      ΥΠ. ΑΡΙΘ.12 της 16 Νοεμβρίου 2016 

Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 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, η Αντιπρόεδρος Λίνα Μαμιδάκη, ο Γεν. Γραμματέας 
Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Αν. Φράγκος, η Ειδική Γραμματέας Μ. Κορώνη και τα μέλη Λ. Βάθη και Γ. 
Αλεξανδρόπουλος. Παρόντες επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος, ο Γ. Δοξαστάκης και ο Κ. 
Παπαζήσης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέματα Προέδρου 

Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων 

Υπογράφηκαν τα Πρακτικά της προηγούμενης Συνεδρίασης του Δ.Σ. υπ. αριθ.11 της 19/10/2016. 
Υπογράφηκαν επίσης τα Πρακτικά της Συνεδρίασης του Δ.Σ. υπ. αριθ. 9 της  28/9/2016 από τα 
παριστάμενα μέλη του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Θέματα Πειθαρχικού Συμβουλίου 

Ενημερώθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. σχετικά με τη σοβαρή υπόθεση που έχει παραπεμφθεί στο 
Πειθαρχικό Συμβούλιο και αφορά αλλαγή αποτελέσματος διανομής στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Γυναικών 2016.  Διαβάστηκαν και επικυρώθηκαν ομόφωνα το πρακτικό και οι αποφάσεις που 
λήφθηκαν της κοινής συνεδρίασης των επιτροπών Αγώνων και ΣΜΑΔ οι οποίες συγκλήθηκαν εκτάκτως 
επί του θέματος  την 25/10/2016. Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα η Εκτελεστική Επιτροπή να χειρισθεί 
κάθε σχετικό θέμα που θα προκύψει και θα αφορά το Δ.Σ, εκπροσωπώντας το Δ.Σ. και ζητώντας αν 
χρειαστεί τις υπηρεσίες δικηγόρου.  

Πρόγραμμα προετοιμασίας Εθνικών Ομάδων 

Το ΔΣ εξέτασε την υποβληθείσα νέα αναλυτική πρόταση και προσφορά του κ. Φ. Σκουλαρίκη και τις 
σχετικές προτάσεις της Επιτροπής Εθνικών ομάδων και αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει σε 
συγκρότηση προεθνικών ομάδων, πρόγραμμα προπονήσεων και συμμετοχής σε Πανελλήνια 
πρωταθλήματα για τα υποψήφια μέλη των Εθνικών ομάδων όπεν, Γυναικών και Νέων ενόψει των 
Πανευρωπαϊκών αγώνων ομάδων Νέων 2017 και όπεν και Γυναικών 2018. Θα εκδοθούν σχετικές 
αναλυτικές ανακοινώσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος και συμμετοχής και θα υπογραφεί σχετική 
σύμβαση με τον κ. Σκουλαρίκη που θα ξεκινάει από το 2017.   

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                                   Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Διαφημιστική εκστρατεία Δεκεμβρίου 2016 – Ιανουαρίου 2017 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να αναζητηθεί εταιρία που θα αναλάβει την διαφημιστική εκστρατεία 
μέσω Facebook με προοπτική έναρξης των μαθημάτων σε όσα Σωματεία δηλώσουν ενδιαφέρον ως τις 
16 Ιανουαρίου και έναρξη της διαφημιστικής εκστρατείας στα μέσα Δεκεμβρίου. 

Αγωνιστικά δελτία 2017 (τύπος, παράβολο) 

Το ΔΣ αποφάσισε να εκτυπωθούν τα Αγωνιστικά δελτία 2017 στον ίδιο τύπο με πέρυσι αλλά με 
διαφορετικό χρώμα. Θα ζητηθεί προσφορά από την ίδια εταιρεία, NOVATRON Α.Ε. 

Σεμινάριο Διαιτησίας – αμοιβές, οδοιπορικά 

Η απόφαση θα ληφθεί στην επόμενη Συνεδρίαση.  

Υλικό παρουσίασης στα Δημοτικά σχολεία 

Το ΔΣ μετά την εισήγηση της κας Μ. Κορώνη και του Τμήματος Μαθημάτων αποφάσισε ομόφωνα: 



1. Να αγοραστούν τράπουλες μεγέθους Α5 και Α4 προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην 
παρουσίαση του παιχνιδιού στους μικρούς μαθητές. 

2. Να ζητηθεί προσφορά για την εκτύπωση του βιβλίου μίνι μπριτζ.  

3. Να ετοιμαστεί ο φάκελος παρουσίασης που θα παραδίδεται στη διεύθυνση του κάθε σχολείου 
ώστε να αποφασισθεί η τελική του μορφή σε συνδυασμό με το κόστος του. 

4. Οι εκπαιδευτές που θα παρουσιάσουν το παιχνίδι θα δουλέψουν σε εθελοντική βάση ενώ όσοι 
αναλάβουν μαθήματα μετά από αίτημα κάποιου σχολείου θα αμειφθούν από την ΕΟΜ. 

Αποθήκη ΕΟΜ προτάσεις – προσφορές 

Ο κ. Κ. Παπαζήσης παρουσίασε εκ μέρους της εταιρείας του ολοκληρωμένη πρότασή του για την 
επίλυση του θέματος της αποθήκης της ΕΟΜ, η οποία εδώ και πολλούς μήνες δεν επαρκεί, όπως και 
για τις μεταφορές υλικού στις αίθουσες των αγώνων και στα Σωματεία. Σχετικός κατάλογος με 
ανάλογες τιμές θα εκδοθεί και για τα Σωματεία – μέλη. Τα μέλη του Δ.Σ. συζήτησαν το θέμα και 
σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν στην επόμενη Συνεδρίαση με την κατάθεση επίσημης προσφοράς. 

Στη συνέχεια ο κ. Παπαζήσης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση.    

Παραγγελία Bridgemates 

Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως παραγγελθεί ποσότητα 90 Bridgemates και 9 servers στην Ολλανδική 
εταιρεία Bridge Systems BV για να καλυφθούν οι ανάγκες των Σωματείων σύμφωνα με τα αιτήματα 
που υπέβαλαν. 

Προσφορά Γενικής Ταχυδρομικής 

Υποβλήθηκε προσφορά της εταιρείας Γενικής Ταχυδρομικής για κάλυψη των σχετικών αναγκών της 
ΕΟΜ. Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα όπως λάβει προσφορές από 2 ακόμη ταχυδρομικές εταιρείες πριν 
προχωρήσει σε υπογραφή σύμβασης.  

Θέματα Αγώνων                                                                                       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης  

Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2017 – Απολογισμός Άτυπης 

Ενημερώθηκαν τα μέλη από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα για τη διαδικασία και τα 
αποτελέσματα της άτυπης σύσκεψης των εκπροσώπων των Σωματείων, που έγινε στις 5 Νοεμβρίου 
2016 στα γραφεία της ΕΟΜ. Επικυρώθηκε το ημερολόγιο της ΕΟΜ εμπλουτισμένο με τις διοργανώσεις 
3ης και 4ης βαθμίδας των Σωματείων. 

 Αναβάθμιση αγώνων 1-11 - Αγορά σκρινς 

Δεδομένου της αύξησης του αριθμού των συμμετεχόντων και του γεγονότος ότι σε ορισμένα 
Πανελλήνια πρωταθλήματα που διεξάγονται σε ένα τελικό στάδιο ο αριθμός των σκρινς που έχει στη 
διάθεσή της η ΕΟΜ δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες της ενότητας 1-11, αποφασίστηκε 
ομόφωνα όπως εξεταστεί πάλι η δυνατότητα, σύμφωνα με τα οικονομικά της ΕΟΜ, είτε της 
κατασκευής σκρινς στην Ελλάδα είτε η παραγγελία τους στο εξωτερικό.  

Τελικοί Πανελ. Πρωταθλήματος Κατηγοριών 

Αποφασίστηκαν ομόφωνα οι αναθέσεις ανά ενότητα: 12-16:   ΟΑΜ-ΛΕ, 1-11: ΟΠΑΦ, 1-9: ΑΟΤ, 1-6: 
ΟΑΑ, Β΄ τελικός: ΑΟΜΨ. Ρυθμίστηκαν θέματα του τελικού της ενότητας 12-16 κατόπιν εισήγησης της 
Επιτροπής Αγώνων.  

Θέματα ΚΕΔ                                       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Σεμινάριο Διαιτησίας - εξετάσεις διαιτητών, απολογισμός 

Έγινε ομόφωνη ανακήρυξη των νέων διαιτητών που επέτυχαν στις εξετάσεις που έγιναν κατά τη 
διάρκεια του σεμιναρίου, από 11 έως 13 Νοεμβρίου. 
Ο υπάλληλος της ΕΟΜ και Εθνικός Διαιτητής κ. Πουρναράς ενημέρωσε σχετικά τα μέλη του ΔΣ και 
έλαβε συγχαρητήρια για την διοργάνωση που έγινε. Το ΔΣ αποφάσισε να δώσει βεβαιώσεις στους 
συμμετέχοντες και να αναρτηθούν οι απαντήσεις στα θέματα κρίσεως. Επίσης συζήτησε, χωρίς να 



ληφθεί οριστική απόφαση, ότι για τόσο υψηλού επιπέδου σεμινάρια θα πρέπει να υπάρχουν 
δικαιώματα συμμετοχής. Το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης ομόφωνα να δώσει στους τρεις πρώτους 
συμμετέχοντες που έχουν τόπο διαμονής στην  περιφέρεια 200 ευρώ συνολικά ως οδοιπορικά. 
Ακολούθησε συζήτηση σχετική με τον τρόπο που θα πρέπει να γίνονται τα σεμινάρια και οι εξετάσεις 
των διαιτητών για την επιμόρφωση και την εξέλιξή τους. 

Σεμινάριο EBL στην Αθήνα 

Ο κ. Πουρναράς εισηγήθηκε στο ΔΣ για το ποιοι διαιτητές θα πρέπει να συμμετέχουν στο σεμινάριο 
της  EBL. Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και του ανέθεσε την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης. 

Θέματα Κανονισμών                                                                                                   Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Κατανομή τριημέρων 4ης και 3ης βαθμίδας Σωματείων 
Το θέμα συζητήθηκε και θα γίνει σχετική επεξεργασία από την αρμόδια επιτροπή. Επίσης η επιτροπή 
θα συζητήσει και άλλα θέματα για επεξεργασία προς εισαγωγή στην επόμενη Γεν. Συνέλευση. 

Θέματα Εκπαίδευσης                                        Εισηγήτρια:Μ. Κορώνη 

Οριστικοποίηση Θεσμικού Πλαισίου 

Τα μέλη του Δ.Σ. θα ενημερωθούν επί της εισήγησης και σχετική απόφαση θα ληφθεί σε επόμενη 
συνεδρίαση. 

Σεμινάριο εκπαιδευτών και διαιτητών Θεσσαλονίκης 

Αποφασίστηκε ομόφωνα η κάλυψη των οδοιπορικών των εισηγητών και των σχετικών με το σεμινάριο 
εξόδων των στελεχών και υπαλλήλων της ΕΟΜ.  

Διάθεση βιβλίων εκπαίδευσης 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να αγοράσει 2 σειρές βιβλίων πρώτου κύκλου της A. Grant στην αγγλική 
γλώσσα, για τις ανάγκες της ΕΟΜ. Το ΔΣ αποφάσισε επίσης όπως τα βιβλία 2, 3, 4 και 5 διατεθούν το 
νέο έτος.  Το βιβλίο υπ. αριθ. 8 θα διατίθεται μόνο σε μαθήματα προχωρημένων κατόπιν σχετικού 
αιτήματος. 

Θέματα Διάδοσης                                              Εισηγήτριες: Λ. Μαμιδάκη -Μ. Κορώνη 

Προσωρινός απολογισμός μαθημάτων περιόδου Οκτωβρίου 

Υποβλήθηκε προς ενημέρωση των μελών από την Επιτροπή Διάδοσης. 

Πρόγραμμα παρουσίασης του Μπριτζ στα δημοτικά σχολεία 

Η κα Κορώνη ενημέρωσε για τις έως τώρα δράσεις του τμήματος μαθημάτων της επιτροπής 
Εκπαίδευσης σχετικά με τις επαφές στα σχολεία, τον φάκελο που θα πρέπει να παραδίδεται, την 
εκτύπωση του βιβλίου μίνι μπριτζ, το σεμινάριο των  εκπαιδευτών για το διαδραστικό παιχνίδι και την 
αγορά της ειδικής τράπουλας.  

Σωματεία υπό ίδρυση – ΑΟΜ Κορίνθου 

Το Σωματείο υπέβαλλε τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα και αναγνωρίστηκε ομόφωνα ως υπό 
ίδρυση. 

Αιτήματα Σωματείων                                                             Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

ΙΟΠΟΡ – Αναγνώριση ως περιφερειακό Σωματείο 

Το αίτημα δεν έγινε δεκτό. 

ΟΑΜΛΕ – Τουρνουά 5ης βαθμίδας στην Ερυθραία 

Το ΔΣ ενέκρινε την αιτηθείσα πρωινή ημερίδα του σωματείου με ψήφους 6 προς 1.  Η ημερίδα αυτή 
θα είναι με χρέωση εκτός έδρας και το ίδιο θα ισχύει για όλα τα σωματεία που κάνουν παρόμοιες 
διοργανώσεις 5ης βαθμίδας. 

Διάφορα Θέματα                                                             Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 



Ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχών και άλλες αυτοματοποιημένες διαδικασίες 

Ανατέθηκε ομόφωνα στον υπάλληλο μηχανογράφησης της ΕΟΜ κ. Π. Πουρναρά η δημιουργία 
σχετικής φόρμας ώστε οι δηλώσεις συμμετοχών στις διοργανώσεις της ΕΟΜ να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά.  

Διαμαρτυρία ΙΚΑΡΟΥ 

Ο εκπρόσωπος του Σωματείου Ίκαρου κ. Γ. Δοξαστάκης παρουσιάστηκε στο ΔΣ και υπέβαλε 
προφορικά τη διαμαρτυρία του διότι δεν του ανατέθηκε δεύτερος αγώνας (ενότητας 1-11) στους 
προκριματικούς του Κύπελου Ελλάδας 2017 όπως είχε αιτηθεί.   

Επόμενο συμβούλιο ορίστηκε για την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος 
λύθηκε η Συνεδρίαση. 

 

             Ο   Πρόεδρος                                 Η    Αντιπρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας                                
             

             Α. Αθανασιάδης                              Λ. Μαμιδάκη                                           Π. Μαρσώνης   

     

                                                                            Τα μέλη 
  
                                                                         Α. Φράγκος 
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