
    

 
  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΟΜ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ 11/2016 

της 19ης Οκτωβρίου 2016 

 

Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αλέξανδρου 

Αθανασιάδη, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΕΟΜ, στα γραφεία της ΕΟΜ, Φειδιππίδου 30, Αθήνα.  

Παρόντες: Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Αλ. Αθανασιάδης, η Αντιπρόεδρος Λ. Μαμιδάκη, ο Γ. Γραμματέας Π. 
Μαρσώνης, ο Ταμίας Αν. Φράγκος, η Ειδική Γραμματέας Μ. Κορώνη και τα μέλη Γ. Αλεξανδρόπουλος, 
Λ. Βάθη. Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέματα Προέδρου 

Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων 

Υπογράφηκαν τα Πρακτικά της προηγούμενης έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 9/10/2016 που είχε 
πρώτο θέμα τη συγκρότηση σε Σώμα.  

Γενική Συνέλευση – Εκλογές  

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε το νέο ΔΣ και ευχήθηκε δημιουργική συνεργασία.  

Επιτροπές ΕΟΜ  

Τα μέλη του ΔΣ συζήτησαν ορισμένες επείγουσες προσωρινές αλλαγές και αποφάσισαν ομόφωνα να 
εκδοθεί ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη σύνθεση των επιτροπών ώστε να 
οριστικοποιηθούν αυτές στην τακτική συνεδρίαση του Δεκεμβρίου 2016. Μέχρι τότε ορίζεται 
πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης η κα Μ. Κορώνη, πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ο κ. Γ. Αλεξανδρόπουλος και μέλος της Επιτροπής Εθνικών ομάδων η κα Λ. Μαμιδάκη η 
οποία θα είναι, ως Αντιπρόεδρος, σύμφωνα με το Καταστατικό και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.  

Αναπληρωματικά μέλη ΠΣ  

Δεδομένου ότι στις πρόσφατες αρχαιρεσίες υπήρξαν μόνο τρεις υποψηφιότητες και εκλέχθηκαν τρία 
μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι σύμφωνα με το Καταστατικό αρμόδιο 
για την εκλογή αναπληρωματικών μελών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατόπιν σχετικής συζήτησης 
εκλέχτηκαν ομόφωνα και κατά σειρά ως αναπληρωματικά μέλη του Π.Σ. οι: 1. Β. Κούσης (ΑΜ 00694) 
2. Σπ. Τζάννες (ΑΜ01377).  

Εισήγηση Φ. Σκουλαρίκη για Εθνικές ομάδες          

Ο Πρόεδρος και πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων ζήτησε από τον προπονητή της Εθν. 
Ομάδας όπεν κ. Φ. Σκουλαρίκη μια αρχική εισήγηση για διαρκές πρόγραμμα προπονήσεων των 
Εθνικών ομάδων όπεν, Γυναικών και Νέων. Η εισήγηση αυτή διαβάστηκε στο Δ.Σ. το οποίο αποφάσισε 
ομόφωνα να καθοριστεί από το επόμενο έτος πλήρες πρόγραμμα για τις προπονήσεις των εθνικών 
ομάδων και να γίνει προσπάθεια για εύρεση χορηγιών. Θα κληθεί ο κ. Φ. Σκουλαρίκης  να καταθέσει 
νέα αναλυτική εισήγηση με πλήρες πρόγραμμα, ενδεικτικές αμοιβές και τρόπους ελέγχων. Τελικές 
αποφάσεις θα  παρθούν σε επόμενη συνεδρίαση ΔΣ.             

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                                   Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Οικονομική πολιτική ΕΟΜ 2016-2017 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να μη γίνει καμία αλλαγή έως το τέλος του έτους, να εξετάσει πλήρως το 
θέμα και η Οικονομική πολιτική 2017 να καθοριστεί σε επόμενη συνεδρίαση. 



Οδοιπορικά Εκπαιδευτών για σεμινάρια και Α’ κύκλο μαθημάτων σε Περιφέρεια      
                                                                                                                                         Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 

Η κα Λ. Μαμιδάκη έθεσε το ζήτημα του κατά πόσο το ΔΣ θα πρέπει να είναι αυστηρό στον διορισμό 
εκπαιδευτών στην  Περιφέρεια. Το προηγούμενο Δ.Σ. έχει ήδη απαγορεύσει τη διενέργεια μαθημάτων 
στην Αττική από μη διαπιστευμένους εκπαιδευτές. Αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει προσπάθεια να 
ακολουθηθεί η ίδια τακτική και στην Περιφέρεια, όπου όμως η έλλειψη εκπαιδευτών και οι ειδικές 
συνθήκες, ιδίως στους νέους τόπους μαθημάτων, όπως και η τυχόν μεγάλη απόσταση από την Αττική 
μπορεί να οδηγήσουν στον ορισμό μη διαπιστευμένων εκπαιδευτών, οι οποίοι όμως σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να έχουν επαρκή εμπειρία. Η ΕΟΜ χορηγεί κατά περίπτωση με απόφαση του 
Δ.Σ. μόνο τα οδοιπορικά έξοδα, με σύνταξη σχετικού εξοδολογίου. 

Αποθήκη ΕΟΜ                                                                                                                Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 

Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώθηκαν για τον τρόπο τήρησης Αποθήκης, τα υπόλοιπα του υλικού αγώνων 
όπως και για την επιτακτική ανάγκη εύρεσης  νέου αποθηκευτικού χώρου. Για το τελευταίο θέμα θα 
γίνει προσπάθεια εξεύρεσης λύσης και σχετικές εισηγήσεις θα γίνουν στην επόμενη συνεδρίαση.  

Εκτύπωση Επετηρίδας και Ημερολογίου 2017 

Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως εκδοθεί ανακοίνωση με τις σχετικές προδιαγραφές για κατάθεση 
προσφορών για την εκτύπωση της επετηρίδας 2017 της ΕΟΜ. Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως δεν 
εκδοθεί ημερολόγιο ΕΟΜ 2017 σε έντυπη μορφή.  

Διαφημιστικές εκστρατείες Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 

Παρουσιάστηκε ο απολογισμός της διαφημιστικής εκστρατείας του Οκτωβρίου που έγινε σχεδόν εξ 
ολοκλήρου μέσω Διαδικτύου (Facebook) όπως και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματά της. Αποφασίστηκε 
ομόφωνα όπως νέα διαφημιστική εκστρατεία, πάλι μέσω Διαδικτύου, που θα αφορά εντατικά 
μαθήματα, ξεκινήσει το 2ο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 2016 και συνεχιστεί μέχρι τα μέσα 
Ιανουαρίου 2017. Θα εξεταστεί η περίπτωση όπως η διαφημιστική αυτή εκστρατεία ανατεθεί σε 
Εταιρεία.  

Ανανέωση συμβάσεων με σταθερούς συνεργάτες 

Αποφασίζεται ομόφωνα όπως επανεξεταστεί η σύμβαση με την εταιρεία Σπίντεξ Α.Ε. όπως και η λήψη 
προσφοράς και από άλλη ταχυδρομική εταιρεία.  

Διόρθωση – εκτύπωση 2ου βιβλίου A. Grant 

Ενημερώθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. ότι το απόθεμα σε βιβλία νέων Μαθητών, ειδικά 2ο και 3ο βιβλίο A. 
Grant επαρκεί για τις ανάγκες της περιόδου 2016-17. Παρά το γεγονός αυτό ανατέθηκε ομόφωνα στην 
Επιτροπή Εκπαίδευσης να προγραμματίσει τυχόν διορθώσεις των παραπάνω βιβλίων. 

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 

Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν τα αναλυτικά έξοδα του 
Διασυλλογικού πρωταθλήματος 2016 η έγκριση των οποίων είχε ανατεθεί στην Οικονομική Επιτροπή 
από το προηγούμενο Δ.Σ.    

Παραγγελίες υλικού αγώνων 

Ο Ταμίας της ΕΟΜ κ. Αν. Φράγκος ενημερώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του υλικού αγώνων της ΕΟΜ 
και ειδικά το απόθεμα σε θήκες διανομών, θήκες αγορών (bidding boxes) και τράπουλες διατέθηκε 
μετά την ολοκλήρωση των Διασυλλογικών αγώνων στα Σωματεία. Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως 
παραγγελθούν στην Δανέζική Ομοσπονδία Μπριτζ, που έχει τις χαμηλότερες τιμές, 1296 θήκες 
διανομών (36 σετ) στην τιμή των 1,08 ευρώ ανά διανομή και 200 σετ θήκες αγορών (x4) στην τιμή των 
12,35 ανά σετ. Οι τιμές αυτές είναι χωρίς ΦΠΑ, το οποίο καταβάλλεται στην Ελλάδα.  
Ο Διευθυντής της ΕΟΜ θα έχει σχετική συνάντηση και ερευνά τη δυνατότητα ώστε οι τράπουλες, με 
τις ειδικές προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας,  να παραγγέλνονται σε Ελληνική εταιρεία. Ως 
εκ τούτου αποφασίζεται ομόφωνα να μην παραγγελθούν τράπουλες προς το παρόν.   



Θέματα Αγώνων                                                                                 Εισηγητές: Π. Μαρσώνης – Μ. Κορώνη 

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων – Απολογισμός 

Κατατέθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμός των Διασυλλογικών αγώνων 2016 που έγιναν στην 
αίθουσα Ξιφασκίας των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού και ήταν η μεγαλύτερη 
διοργάνωση σε ενιαίο χώρο που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, με συμμετοχή 209 ομάδων στον κύριο 
αγώνα ενώ υπήρξαν επίσης και παράπλευρα τουρνουά. Τα μέλη συμφώνησαν ότι, παρά το μέγεθός 
της, η διοργάνωση στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία ενώ απετέλεσε και μεγάλη διαφήμιση για το 
αγωνιστικό Μπριτζ. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα κατόπιν και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αγώνων όπως οι 
ενότητες κατηγοριών στο  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών αλλάξουν σε 1-6, 1-9, 1-11 ώστε να 
μην υπάρχουν προβλήματα, ειδικά στην Περιφέρεια, συγκρότησης ζευγών. Η ενότητα 12 – 16 
(Μάστερς) θα παραμείνει ως έχει για λόγους προώθησης του πρωταθλητικού Μπριτζ, καθώς είναι ο 
μοναδικός ετήσιος αγώνας με συμμετοχή μόνο κορυφαίων ζευγών, αλλά και για λόγους παράδοσης. 
Θα εκδοθεί ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα Σωματεία της Αττικής για την ανάθεση 
σε αυτά διοργάνωσης προκριματικών. Η διοργάνωση των προκριματικών στην Περιφέρεια είναι 
ελεύθερη για κάθε Σωματείο – μέλος που θα δηλώσει συμμετοχή.  

Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2017 – Άτυπη σύσκεψη  

Το ΔΣ οριστικοποίησε το αγωνιστικό ημερολόγιο ΕΟΜ του έτους 2017 που υπέβαλε η Επιτροπή 
Αγώνων. Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η άτυπη σύσκεψη των εκπροσώπων των Σωματείων γίνει στις 
5 Νοεμβρίου 2016 στα γραφεία της ΕΟΜ ενώ ορίστηκε και η σχετική διαδικασία που θα ακολουθηθεί 
για να οριστούν οι διοργανώσεις αγώνων 4ης και 3ης βαθμίδας των Σωματείων της Αττικής. Θα 
εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις. 

Πρωινές ημερίδες σωματείων                                         Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 

Η κα Λ. Μαμιδάκη έθιξε το θέμα των πρωινών ημερίδων και τις διαμαρτυρίες που εκφράζουν 
Σωματεία που έχουν εντευκτήρια σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Το ΔΣ συμφώνησε ομόφωνα ότι 
το θέμα είναι μόνο ηθικό, καθώς σύμφωνα με τους Κανονισμούς δεν χρειάζεται άδεια της ΕΟΜ για 
διοργάνωση αγώνων 5ης βαθμίδας και θα πρέπει να κινηθούν μόνα τους τα σωματεία και να 
συνεργαστούν με καλή την πίστη. 

Θέματα ΚΕΔ                                       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Σεμινάριο Διαιτησίας - εξετάσεις διαιτητών 

Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι Σεμινάριο Διαιτησίας και εξετάσεις διαιτητών θα γίνουν στην Αττική, στα 
εντευκτήρια του ΑΟΜΒ, που τα παραχωρεί δωρεάν, από 11 έως 13 Νοεμβρίου 2016. Οι εισηγητές και 
εξεταστές θα αποφασιστούν από την ΚΕΔ και την εκτελεστική Επιτροπή. Τα έξοδα κυλικείου για τους 
συμμετέχοντες θα καλυφθούν από την ΕΟΜ και δεν θα υπερβούν τα 600 ευρώ. Οι αμοιβές εξεταστών 
– εισηγητών θα καθοριστούν στην επόμενη Συνεδρίαση. 

Σεμινάριο EBL στην Αθήνα 

Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών όπως και για τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε 
η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Η σύνθεση των συμμετεχόντων Διαιτητών από τη χώρα μας θα 
αποφασιστεί σε επόμενη Συνεδρίαση. 

Σεμινάρια και εξετάσεις στην Περιφέρεια                                                                        Εισηγητής: Λ. Ζώτος 

Ο κ. Λ. Ζώτος μετέφερε σχετική συζήτηση με τους Πρόεδρους του ΟΜΗ και του ΠΟΑΜ 
υπενθυμίζοντας ότι παρόμοια Σεμινάρια και εξετάσεις είχαν γίνει στο παρελθόν στη Ρόδο. 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να εξεταστεί ο τρόπος και να βρεθούν οι εισηγητές – εξεταστές ώστε να 
διοργανωθούν τον επόμενο χρόνο σεμινάρια και εξετάσεις διαιτητών στο Ηράκλειο και στην Πάτρα.  

Θέματα Εκπαίδευσης             Εισηγητές: Π. Μαρσώνης – Μ. Κορώνη 



Έγκριση παρουσίασης του Μπριτζ στα δημοτικά σχολεία 

Η Ειδική Γραμματέας κα Μ. Κορώνη διάβασε την εγκριτική απόφαση του υπουργείου όπως και την 
σχετική επιστολή του σύμβουλου Εκπαίδευσης κ. Δ. Παπασπύρου και στην επόμενη συνεδρίαση θα 
φέρει πλήρη εισήγηση για τον τρόπο υλοποίησης της ευνοϊκής και σημαντικής για την ανάπτυξη του 
αγωνιστικού Μπριτζ στην Ελλάδα απόφασης του υπουργείου.   

Ανακήρυξη νέων πτυχιούχων εκπαιδευτών - ειδικές περιπτώσεις εκπαιδευτών, εκτυπώσεις πτυχίων 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση της επιτροπής εκπαίδευσης και η ανακήρυξη των νέων πτυχιούχων 
εκπαιδευτών. Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση και θα εκτυπωθούν πτυχία από την εταιρεία της Α. 
Τσεβδού. Για ειδικές περιπτώσεις και αιτήματα παλαιών εκπαιδευτών που δεν είναι πτυχιούχοι θα 
αποφασίσει το Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίασή του.    

Σεμινάρια στη Βόρεια Ελλάδα 

Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι σεμινάριο για νέους υποψήφιους εκπαιδευτές και διαιτητές, θα 
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Βορείου 
Ελλάδος. Συγκεκριμένα θα διοργανωθεί 4ωρο σεμινάριο την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016, που θα 
πραγματοποιηθεί είτε στον χώρο των αγώνων, είτε στα εντευκτήρια του ΟΑΜΘ. Θα προηγηθούν 
σχετικές ανακοινώσεις.  

Αποστολή βιβλίων στην A. Grant 

Αποφασίστηκε ομόφωνα η αποστολή αντιτύπων εκδόσεων στα ελληνικά βιβλίων της A. Grant στη 
συγγραφέα που διαμένει στον Καναδά. 

Θέματα Διάδοσης                                                            Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη 

Απολογισμός 1ης εβδομάδας μαθημάτων 

Το τμήμα Μαθημάτων ενημέρωσε το ΔΣ για τον μέχρι τώρα καταμερισμό των μαθητών στα διάφορα 
Σωματεία. 

Πρόγραμμα BE ACTIVE – ενημέρωση για 50+ 

Έγινε ενημέρωση από την υπάλληλο της ΕΟΜ και μέλος της Επιτροπής Διάδοσης κα Α. Μπαμπούλα 
για το πρόγραμμα BE ACTIVE της ΓΓΑ και τη συμμετοχή που είχε η ΕΟΜ. Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε για το 
πρόγραμμα 50+ ετών της ΓΓΑ και σχετική επικοινωνία που είχε για εκδήλωση  που πρόκειται να γίνει 
το καλοκαίρι με συμμετοχή της ΕΟΜ.  

Σωματεία υπό ίδρυση: ΙΩΝ Ν. Ιωνίας, ΑΟΜ Κορίνθου 

Εγκρίθηκαν ομόφωνα ως Σωματεία υπό ίδρυση ο ΙΩΝ Ν. Ιωνίας Αττικής και ο Αγωνιστικός Όμιλος 
Μπριτζ Κορίνθου που υπέβαλλαν σχετικές αιτήσεις αναγνώρισής τους στο Ειρηνοδικείο. 

Αιτήματα Σωματείων                                                                                 Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

ΟΑΜΑ – επιστολή εκπαιδευτή, ΔΣ 

Το ΔΣ συζήτησε το θέμα και αποφάσισε ομόφωνα να αποστείλει εκπαιδευτή, με κάλυψη των 
οδοιπορικών εξόδων, μόνο σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών το απαιτεί. 

ΟΑΜ Νίκαιας – ημερίδα και τριήμερο 4ης βαθμίδας 

Εγκρίθηκε ομόφωνα εορταστική ημερίδα 4ης βαθμίδας. Δικαίωμα για 3ημερο 4ης βαθμίδας έχει το 
Σωματείο το 2017. 

ΟΑΜΚΗ –αγώνας 5ης βαθμίδας στην Εκάλη 

Εγκρίθηκε ομόφωνα. 

ΑΟΜΧ – πινακίδα νέων εντευκτηρίων 

Εγκρίθηκε ομόφωνα αίτημα του Σωματείου, που πρόσφατα μεταφέρθηκε και λειτουργεί σε νέα 

εντευκτήρια, για καλύτερη προβολή και κατ΄ επέκταση την ευρύτερη διάδοση του αθλήματος του 



Μπριτζ στην πόλη της Χαλκίδας η ενίσχυση για τοποθέτηση πινακίδας στην πρόσοψη των 

εντευκτηρίων έως του ποσού των 350 ευρώ (εμπεριέχεται ΦΠΑ).  

Διάφορα Θέματα                                                                                  Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Επιστολή - διαμαρτυρία αθλητή για αγώνες επιλογής Σωματείου 

Σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Κανονισμούς η ΕΟΜ δεν επεμβαίνει στον τρόπο επιλογής 
ομάδων που θα εκπροσωπήσουν το Σωματείο τους σε Διασυλλογικούς αγώνες.  

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύνεται η Συνεδρίαση. Επόμενη Συνεδρίαση θα γίνει 16 Νοεμβρίου. 

 

                 Πρόεδρος                                          Αντιπρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας                                
  

           Α. Αθανασιάδης                                      Λ. Μαμιδάκη                                     Π. Μαρσώνης  
             

                                                                   

           Τα μέλη 
 
                                                                         Αν. Φράγκος 
 

                                                                         Μ. Κορώνη 

    

                                                                            Λ. Βάθη 

 

                                                                       Γ. Αλεξανδρόπουλος 

                        

 

 


