
    

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                      ΥΠ. ΑΡΙΘ.13 της 14ης Δεκεμβρίου 2016 

Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:30, 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. Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Θέματα Προέδρου 

Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης 

Υπογράφηκαν τα Πρακτικά της προηγούμενης Συνεδρίασης του Δ.Σ. υπ. αριθ.12 της 16/11/2016. 

Θέματα Πειθαρχικού Συμβουλίου 

Τα μέλη του Δ.Σ. συζήτησαν τις υποθέσεις που εκκρεμούν πειθαρχικά με δεδομένα τις έγγραφες 
αναφορές της Προέδρου του Π.Σ.  

Πρόγραμμα προετοιμασίας Εθνικών Ομάδων 

Το ΔΣ εξέτασε την έγγραφη εισήγηση του κ. Γ. Ρούσσου σχετικά την επιλογή των εθνικών ομάδων. 
Ενημερώθηκε ότι δόθηκε παράταση στις δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων και για ένα 
αρχικό πλάνο προπονήσεων όπως δόθηκε από τον κ. Σκουλαρίκη. Συζητήθηκε επίσης η περίπτωση να 
ορισθεί βοηθός προπονητή. 

Ορισμός Επιτροπών ΕΟΜ 2017 

Το ΔΣ εξέτασε τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων και όρισε τις νέες συνθέσεις όλων των Επιτροπών της 
ΕΟΜ. Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.  

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                  Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Οικονομική πολιτική ΕΟΜ 2017 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως για το έτος 2017 διατηρηθεί η ίδια οικονομική πολιτική. 

Διαφημιστική εκστρατεία Δεκεμβρίου 2016 – Ιανουαρίου 2017 

Αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου (Facebook) με διάρκεια περίπου 20 
ημέρες. Στην επόμενη συνεδρίαση οπότε τα μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους και στατιστικά στοιχεία, 
θα αποφασιστεί επακριβώς ο χρόνος διακοπής της. 

Σεμινάρια Νέων εκπαιδευτών και διαιτητών Θεσσαλονίκης– αμοιβές, οδοιπορικά 

Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα, για το σεμινάριο νέων εκπαιδευτών και διαιτητών που έγινε στη 
Θεσσαλονίκη από 10 έως 11 Δεκεμβρίου 2016, ποσό 150 ευρώ οδοιπορικά για την υπάλληλο της ΕΟΜ 
εισηγήτρια και οργανωτή κα Α. Μπαμπούλα και ποσό 250 ευρώ ως αμοιβή και οδοιπορικά για τον 
εισηγητή κ. Δ. Παπασπύρου.  

Σεμινάριο Διαιτησίας 

Για το σεμινάριο και εξετάσεις Διαιτητών που έγιναν στην Αττική από 11 έως 13 Νοεμβρίου 2016 
εγκρίθηκε ομόφωνα αμοιβή για τις ώρες απασχόλησης και εργασίας ποσό 10 ευρώ την ώρα  μικτά για 
τους οργανωτές – εξεταστές – εισηγητές κ.κ. Π. Πουρναρά, Δ. Μπάλλα, Ν. Κηπουρό και  Στ. Ακριτίδη. Ο 
επικεφαλής οργανωτής και υπάλληλος της ΕΟΜ κ. Π. Πουρναράς θα υποβάλει τις ώρες εργασίας για 
κάθε έναν από τους παραπάνω,  

Αποθήκη ΕΟΜ – σύμβαση 



Τα μέλη του ΔΣ εξέτασαν και ενέκριναν ομόφωνα το προτεινόμενο συμφωνητικό παραχώρησης 
αποθηκευτικού χώρου και διαχείρισης αποθηκευμένων υλικών που υπέβαλε η εταιρεία Αθηναϊκή ΑΕ 
και ανέθεσαν ομόφωνα την υπογραφή του στον Πρόεδρο κ. Αλ. Αθανασιάδη.  

Παραγγελία Τράπουλες – Bridgemates 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα την παραγγελία 4300 τραπουλών διπλής όψης με το λογότυπο της ΕΟΜ 
στην εταιρεία Jannersten Forlag της Σουηδίας στην τιμή 0,82 ανά τεμάχιο συν ΦΠΑ και μεταφορικά. 

Σύμφωνα με απόφαση της προηγούμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. αποφασίστηκε ομόφωνα να 
προχωρήσει η παραγγελία 90 Bridgemates II στην Ολλανδική εταιρεία Bridge Systems BV, που είναι ο 
αποκλειστικός προμηθευτής των, στην τιμή των 90 ευρώ το τεμάχιο συν ΦΠΑ.  Τα Σωματεία που τα 
αιτήθηκαν θα χρεωθούν τα ανάλογα ποσά. Επίσης θα παραγγελθούν στην ίδια εταιρεία 8 Bridgemates 
II servers στην τιμή των 160 ευρώ συν ΦΠΑ το τεμάχιο. 

Αμοιβές Διαιτητών 

Εορταστικό Πίτας Μαθητών 

Εγκρίθηκε το ποσό των 50 ευρώ για πίτα 2017 στον ταυτόχρονο αγώνα των Μαθητών. 

Εκτύπωση Επετηρίδας – προσφορές 

Οι προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 22 Δεκεμβρίου. Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα 
η Οικονομική Επιτροπή της ΕΟΜ να ανοίξει τις προσφορές που θα υποβληθούν και να υποβάλει την 
πρότασή της στην επόμενη Συνεδρίαση.  

Εκτύπωση Αγωνιστικών Δελτίων 

 Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως τα αγωνιστικά δελτία 2016 εκτυπωθούν από την Εταιρεία 

NOVATRON, που εκτύπωσε και αυτά των δυο προηγουμένων ετών, στην ίδια τιμή των 0,25 ευρώ ανά 

τεμάχιο για 4600 τεμάχια.  Τα δελτία θα εκτυπωθούν σε χρώμα λιλά, σύμφωνα με δοκίμιο που θα 

αποστείλει η Εταιρεία και αφού αυτό εγκριθεί.  

Οδοιπορικά για μαθήματα νέων αθλητών 

Αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση της κάλυψης οδοιπορικών με κατάθεση εξοδολογίου για 

μαθήματα νέων αθλητών στην Θήβα, εκπαιδεύτρια κα Μ. Αγγελοπούλου και στην Καβάλα, 

εκπαιδευτής κ. Δ. Δημητρακόπουλος.  

Οδοιπορικά για μαθήματα προχωρημένων  αθλητών 

Έγινε ομόφωνα δεκτό το αίτημα του Σωματείου Φίλανδρου Λευκάδας για χορήγηση οδοιπορικών στον 

εκπαιδευτή Δ. Κούρτη που παραδίδει μαθήματα προχωρημένων αθλητών από 19/10/2016 με 

κατάθεση αναλυτικού εξοδολογίου και λίστας μαθητών.  

Έγινε ομόφωνα δεκτό το αίτημα του Σωματείου ΟΑΜ Καλαμάτας για χορήγηση οδοιπορικών με 

κατάθεση εξοδολογίου και αμοιβής 150 ευρώ στον εκπαιδευτή Λ. Ζώτο που θα παραδώσει εκεί 

μαθήματα προχωρημένων αθλητών το τριήμερο 17-19 Φεβρουαρίου 2017  

 

3. Θέματα Αγώνων                                                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης  

Πανελλήνια Πρωταθλήματα Μικτών Ομάδων και Ζευγών 2017 

Αποφασίστηκαν ομόφωνα οι αναθέσεις στα Σωματεία: 1) Π.Π. Μικτών ομάδων: 1-16 ΟΑΜΠΕΙ, 1-11 
ΑΟΜΒ, 1-9 ΑΟΜ, 1-6 Ίκαρος. 2) Π.Π. Ζευγών στο κέντρο Αττικής:  Όπεν ΟΑΜΚΗ. Υπόλοιπες ενότητες 
Αττικής σύμφωνα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος μετά από σχετική ανακοίνωση της ΕΟΜ.  

Πολυήμερο Νέων Παικτών 

Το ΔΣ αποφάσισε όπως μη διοργανωθεί ξεχωριστός αγώνας για τους δευτεροετείς μαθητές οι οποίοι 
θα πρέπει να ενθαρρύνονται από τους εκπαιδευτές να συμμετέχουν στα στους αγώνες 1-6. 

Ονομασίες Ομάδων              



Το ΔΣ συζήτησε και πάλι το θέμα και αποφάσισε ομόφωνα ότι ισχύει η προηγούμενη απόφαση όπου 
οι ομάδες θα πρέπει να παίρνουν ονόματα  Σωματείων, αθλητών ή τόπων. Για άλλες επιλογές, οι 
ονοματοθεσίες  θα πρέπει να γίνονται πάντα μέσα στα όρια της ευπρέπειας και θα είναι, σε κάθε 
περίπτωση υπό την έγκριση και ευθύνη του διαιτητή. 

4. Θέματα ΚΕΔ                                      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Σεμινάριο Διαιτησίας - εξετάσεις διαιτητών, απολογισμός 

Έγινε απολογισμός των πρόσφατων Σεμιναρίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Αποφασίστηκε ομόφωνα 
να εξετάσει και προτείνει η ΚΕΔ νέες ημερομηνίες Σεμιναρίων εντός του 2017 αμέσως μετά το 
Σεμινάριο της EBL θα γίνει στην Αθήνα.   

Σεμινάριο EBL στην Αθήνα 

Τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν για τις επιστολές της EBL και την τελική λίστα των συμμετεχόντων 
διαιτητών. 

Επιστολή ΟΑΜΚ 

Η επιστολή του Σωματείου που αφορά απόφαση διαιτητών στο Π.Π. Κατηγοριών 2016 ενότητα 1-11, 
για την οποία όμως δεν υποβλήθηκε έφεση, προωθήθηκε στην ΚΕΔ.  

Ενημέρωση Π.Σ. για εκκρεμούσα υπόθεση αναφοράς κατά διαιτητών  

Τα μέλη ενημερώθηκαν σχετικά από το έγγραφο του Πειθαρχικού Συμβουλίου για την εκκρεμούσα 
υπόθεση αναφοράς κατά διαιτητών στα Π.Π Swiss Ζευγών 2016 και Π.Π. Μικτών Ζευγών 2016. Το 
έγγραφο  προωθήθηκε προς εξέταση στην νέα επιτροπή ΚΕΔ.  

5. Θέματα Κανονισμών                                                                                      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Προτάσεις κατανομής τριημέρων 4ης και 3ης βαθμίδας Σωματείων 
Θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση ενόψει της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μαρτίου 2017.  
 
Άλλα θέματα για επεξεργασία προς εισαγωγή στην επόμενη Γεν. Συνέλευση 
Ανατέθηκε στις επιτροπές Κανονισμών η επεξεργασία και οι σχετικές εισηγήσεις στο Δ.Σ.  
 

6. Θέματα Εκπαίδευσης                            Εισηγήτρια:Μ. Κορώνη 

Παρουσίαση Εκπαιδευτικής πρότασης «Εκπαίδευση Ικανοτήτων» 

Παρών στη συνεδρίαση ο Βασίλης Κομεσσάριος που παρουσίασε το σύστημα «Εκπαίδευση 
Ικανοτήτων».  Πρότεινε στο ΔΣ  να γίνει έρευνα στους ενδιαφερόμενους μαθητές Φεβρουαρίου με 
ένα τεστ για το τι τύπος προσωπικότητας σε σχέση με την πολλαπλή νοημοσύνη είναι ο καθένας και 
στη συνέχεια σε δείγμα από αυτούς που έμειναν, ώστε να δούμε αν υπάρχει ανάγκη για αλλαγή στον 
τρόπο εκπαίδευσης. Δεν λήφθηκε καμία απόφαση. 

Οριστικοποίηση Επετηρίδας Εκπαιδευτών 

Οριστικοποιήθηκε ομόφωνα μετά από σχετικές ρυθμίσεις. 

Οριστικοποίηση Θεσμικού Πλαισίου 

Συζητήθηκε διεξοδικά και μετά από ορισμένες τροποποιήσεις θα εγκριθεί στην επόμενη συνεδρίαση. 

Διανομές μαθημάτων – ομάδα εργασίας 

Αποφασίστηκε ομόφωνα να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να ανατεθεί 
το έργο σε ομάδα εργασίας.  

7. Θέματα Διάδοσης                                            Εισηγήτριες: Λ. Μαμιδάκη -Μ. Κορώνη 

ΙΩΝ Νέας Ιωνίας  

Εγκρίθηκε ομόφωνα ως Σωματείο υπό ίδρυση σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα που 
προσκόμισε. 



Περιοδικό: ανάθεση αρθρογραφίας 

Έγινε σχετική συζήτηση για αναζήτηση και άλλων αρθρογράφων του περιοδικού καθώς ο χρόνος των 
υπαλλήλων της ΕΟΜ είναι περιορισμένος.  

Πρόγραμμα παρουσίασης του Μπριτζ στα δημοτικά σχολεία – ενημέρωση 

Η κα Κορώνη ενημέρωσε το ΔΣ ότι σε συνεργασία με το τμήμα μαθημάτων και κάποιους εθελοντές 
εκπαιδευτές έγινε επικοινωνία με αθλητές μας εκπαιδευτικούς ώστε να συνηγορήσουν στα σχολεία 
τους προκειμένου να δεχθούν να γίνει παρουσίαση του μπριτζ με βάση και την άδεια που έχουμε από 
το ΥΠΕΠΘ. 

Δημιουργήθηκε επίσης φάκελος με σχετικές επιστολές και υλικό προβολής που θα παραδίδεται στους 
διευθυντές και στους συλλόγους Γονέων και κηδεμόνων. 

Εκκρεμεί επίσης απάντηση από τη Διεύθυνση ανοιχτών σχολείων Αττικής για την πιθανότητα να 
ενταχθεί το μπριτζ στο πρόγραμμά τους για παιδιά και ενήλικες. 

Το ΔΣ με βάση την απόφαση της προηγούμενης συνεδρίασης αποφάσισε όπως επιδοτήσει τους 
εκπαιδευτές που θα αναλάβουν μαθήματα σε δημοτικά σχολεία με 30 ευρώ το μάθημα της 1,5 ώρας, 
ενώ οι παρουσιάσεις θα γίνονται από τους εκπαιδευτές δωρεάν.  

Διαφημιστική εκστρατεία Ιανουαρίου 

Παρουσία του μέλους της Επιτροπής διάδοσης και αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. κ. Ν. 
Δελημπαλταδάκη το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα η καμπάνια για νέους μαθητές να αρχίσει την εβδομάδα 
μετά τα Χριστούγεννα και να ενισχυθεί τις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου.  

8. Διάφορα Θέματα                                                              Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχών - Ηλεκτρονική αίτηση ΑΔ 

Ενημερώθηκαν τα μέλη ότι τα προγράμματα είναι υπό κατασκευή από το τμήμα μηχανοργάνωσης της 
ΕΟΜ. 

Επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος 
λύθηκε η Συνεδρίαση. 

 

             Ο   Πρόεδρος                                 Η    Αντιπρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας                                
             

             Α. Αθανασιάδης                              Λ. Μαμιδάκη                                           Π. Μαρσώνης   

     

                                                                            Τα μέλη 
  
                                                                         Α. Φράγκος 

                                                                               

                                                                         Μ. Κορώνη   
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