
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2 της 8ης Φεβρουαρίου 2017 

 

Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:00, 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 Λ. Μαμιδάκη, ο Γεν. Γραμματέας 
Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Αν. Φράγκος και το μέλος Μ. Κορώνη,. Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ 
Λ. Ζώτος. Απουσίαζαν για προσωπικούς λόγους, τα μέλη του Δ.Σ. Λ. Βάθη, Γ. Αλεξανδρόπουλος. 

1. Θέματα Προέδρου 
Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης 
Tα πρακτικά θα υπογραφούν στην επόμενη συνεδρίαση ΔΣ. 
Προ-εθνικές ομάδες – προπονήσεις 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι ξεκίνησαν ήδη οι προπονήσεις των προεθνικών ομάδων Νέων και πρόκειται 
σύντομα να ξεκινήσουν οι προπονήσεις των Προεθνικών ομάδων όπεν και Γυναικών. Ομόφωνα 
αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης με τον προπονητή των ομάδων αυτών Φώτη 
Σκουλαρίκη με αμοιβή 3000 ευρώ καθαρά έως την 30η Ιουνίου 2017 και προπόνηση των ομάδων 
ζωντανά και μέσω Διαδικτύου τουλάχιστον 30 ώρες μηνιαίως.  
Θέματα Π.Σ. 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ότι την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου θα συνεδριάσει 
στα γραφεία της ΕΟΜ. Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν την ευχή να επισπευσθεί η εκκρεμούσα σοβαρή 
υπόθεση, η διεκπεραίωση της οποίας έχει ήδη καθυστερήσει πολύ.  
Τακτική Γενική Συνέλευση 
Το ΔΣ συζήτησε τα θέματα και θα κοινοποιηθεί στα Σωματεία η Ημερήσια διάταξη. Εγκρίθηκαν 
ομόφωνα ο Απολογισμός 2016 και η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017 που υπέβαλε ο Ταμίας της 
ΕΟΜ κ. Α. Φράγκος όπως και οι προτάσεις για τροποποίηση των Κανονισμών. Κατόπιν διαμαρτυρίας 
Σωματείου αποφασίστηκε ομόφωνα όπως τεθεί θέμα Πειθαρχικού Συμβουλίου στην ημερήσια 
διάταξη. Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η συνεδρίαση της  Τακτικής Γενική Συνέλευσης γίνει στα 
εντευκτήρια του ΑΟΜ, Μιχαλακοπούλου 181 Αθήνα.  
9th World University Bridge Championship    
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη διοργάνωση του Σεπτεμβρίου, όπως και για online -μέσω διαδικτύου- 
διοργάνωση του Μαρτίου. Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει στο μέλος της Επιτροπής Νέων 
κ. Πέτρο Ρούσσο να διερευνήσει και να συγκροτήσει ομάδα για τη διοργάνωση του Μαρτίου 2017, 
ενημερώνοντας σχετικά το Δ.Σ.  
2017 Nordic Youth Camp information 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη διοργάνωση αλλά, λόγω και της οικονομικής κατάστασης, αποφασίστηκε 
ομόφωνα να μην συμμετάσχει ελληνική αποστολή. 
Επιστολή Κυπριακής Ομοσπονδίας  
Το ΔΣ της ΕΟΜ συμφώνησε ομόφωνα ότι η ΕΟΜ δεν θα διαφημίσει τη διοργάνωση που γίνεται στα 
κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου και θα αποτρέψει Έλληνες αθλητές να συμμετάσχουν σε αυτήν. 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                      Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Συμμετοχή στο hobby fair play festival 
Το ΔΣ συζήτησε τις εναλλακτικές επιλογές περίπτερου ώστε να κατοχυρωθεί η θέση μας στην έκθεση 
και η κα Μαμιδάκη θα αναλάβει την επικοινωνία με την υπεύθυνη διοργάνωσης και σε συνεργασία 
με το Τμήμα Μαθημάτων θα καθορίσει τη  διακόσμηση και την οργάνωση των εθελοντών της ΕΟΜ. 
Εγκρίνεται ομόφωνα η καταβολή ποσού 248,00 ευρώ για το δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ.  



Θέρμανση και μόνωση γραφείων ΕΟΜ, προσφορές 
Το ΔΣ εξέτασε τις ληφθείσες προσφορές χωρίς να ληφθεί σχετική απόφαση.  
Αποστολές δεμάτων στα Σωματεία της Περιφέρειας 
Το θέμα θα αποφασισθεί σε επόμενη συνεδρίαση. 
Απόθεμα 2ου βιβλίου – επανεκτύπωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για το υπάρχον απόθεμα και ότι οι ανάγκες για νέα βιβλία θα προκύψουν το 
καλοκαίρι. 
Βιβλίο μίνι μπριτζ – εκτύπωση 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει σε διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για  παραγωγή 
1000 βιβλίων. Εγκρίθηκε ομόφωνα η παραγωγή δειγμάτων 10 βιβλίων από την εταιρεία Ε. και Στ. 
Χατζηδάκης ΟΕ στην τιμή με ΦΠΑ των 180,20 ευρώ.  
Ανοιχτά σχολεία – αμοιβές βοηθών 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή του Μπριτζ στο πρόγραμμα «Ανοιχτά σχολεία» του Δήμου 
Αθηναίων και του ιδρύματος Στ. Νιάρχου και ενέκρινε καταρχήν το ποσό των 20 ευρώ αμοιβής για 
τους βοηθούς που θα χρησιμοποιηθούν στα τμήματα μίνι μπριτζ του προγράμματος και των 10 ευρώ 
οδοιπορικών για τις αρχικές συναντήσεις που δεν θα πραγματοποιηθεί μάθημα με δέσμευση των 
συμμετεχόντων να συντάξουν τα σχετικά εξοδολόγια.  
Συμμετοχή σε σεμινάριο ΔΚΑΜ 2017 
Ενόψει της τροποποίησης του Διεθνή Κώδικα Αγωνιστικού Μπριτζ (ΔΚΑΜ) που θα γίνει φέτος το ΔΣ 
αποφάσισε ομόφωνα όπως συμμετάσχει στο σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, που θα γίνει 
από 16 έως 18 Μαΐου 2017 στην Πράγα Τσεχίας, αποστέλλοντας τον υπάλληλο της ΕΟΜ και Εθνικό 
Διαιτητή κ. Π. Πουρναρά, ο οποίος και θα αναλάβει μετέπειτα τη μετάφραση του νέου κώδικα 2017 
που θα ψηφιστεί στην Ελληνική γλώσσα.  
Ανανέωση σύμβασης με Vodafone 
To Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον Ταμία της ΕΟΜ κ. Φράγκο Αναστάσιο του 
Δημητρίου κάτοχο του ΑΔΤ Κ308836/76 όπως ανανεώσει τις υπάρχουσες τηλεφωνικές συνδέσεις της 
ΕΟΜ, σταθερές και κινητές με την Εταιρεία VODAFONE, καθώς και να μεταφέρει στην παραπάνω 
εταιρεία νέα γραμμή κινητού τηλεφώνου από την εταιρεία WIND, υπογράφοντας κάθε σχετικό 
έγγραφο.   
Σύμβαση με Εθνικό διαιτητή 
Το Δ.Σ. επικυρώνει ομόφωνα την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπογραφή της 
σύμβασης με τον Εθνικό Διαιτητή κ. Ν. Κηπουρό για διαιτησίες Παν. Πρωταθλημάτων που θα κάνει 
από 1/1 έως 30/4/2017 όπως και άλλες εργασίες σχετικές με τη Διαιτησία στο διάστημα αυτό  με 
αμοιβή 2400,00 ευρώ συν ΦΠΑ και παρακράτηση και απόδοση των εισφορών.  
Διάθεση Bridgemates 
Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΜ στην συνεδρίασή του της 13/12/2016 η ΕΟΜ προχώρησε 
στην εκ νέου αγορά, εντός του τρέχοντος έτους 2017, 90 μηχανών καταχώρησης αποτελεσμάτων 
Bridgemates II και 8 εξυπηρετητών (servers) για εξυπηρέτηση των αναγκών των υπόλοιπων 
Σωματείων που αιτήθηκαν και δεν έλαβαν στις πρώτες παραγγελίες.  
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η παραγγελία αυτή διατεθεί ως εξής: ΙΚΑΡΟΣ 20 Bridgemates II και 1 
Server II. ΑΟΜ: 16 Bridgemates II και 1 Server, ΟΜΗ, ΟΑΜΠΙ και ΑΟΤ: από 10 Bridgemates II και 1 
Server II.  ΡΟΜ και ΑΡΚΟΑΜ: από 6 Bridgemates II και 1 Server II.  ΣΑΜΟΣ: 5 Bridgemates II και 1 Server 
II.  ΣΛΑΜ: 5 Bridgemates II (επιπλέον από όσα έχει ήδη πάρει) και ΧΟΜ: 2  Bridgemates II (επιπλέον 
από όσα έχει ήδη πάρει) 
Τα μηχανήματα αυτά (Bridgemates II) θα  διατεθούν στα αιτούντα Σωματεία για την πραγματοποίηση 
του σκοπού και την ανάπτυξη του αθλήματος έναντι έκτακτης εισφορά – συνδρομής για την αγορά 
τους. Οι εξυπηρετητές (servers) θα διατεθούν στα Σωματεία δωρεάν.  



3. Θέματα Αγώνων                                                                                       Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Παγκόσμιοι αγώνες άθλησης 50+ ετών 
Ο κ Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ ότι όλες οι ενέργειες για την εν λόγω διοργάνωση θα ξεκινήσουν αυτήν 
την εβδομάδα.  
Διασυλλογικό κύπελλο Αττικής – τόποι τέλεσης  
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως ο ΟΑΜΚΗ διοργανώσει τις ενότητες 1-6 & 1-9, και  ο ΟΠΑΦ τις 
ενότητες 1-11 & 1-16. 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων 2017 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως ο Προκριματικός όπεν διεξαχθεί στον ΑΟΜΒ και ληφθούν εκδηλώσεις 
ενδιαφέροντος για τις διοργανώσεις στις άλλες ενότητες κατηγοριών.  
Επιστολή ΑΡΚΟΑΜ 
Το ΔΣ συζήτησε την επιστολή του ΑΡΚΟΑΜ και την ανησυχία του Σωματείου σχετικά με την 
υποστήριξη της ΕΟΜ και αποφάσισε να καθησυχάσει τον πρόεδρο του Σωματείου στην συνάντηση 
της επόμενης εβδομάδας και να τον διαβεβαιώσει ότι η ΕΟΜ είναι πάντα αρωγός σε όλα τα Σωματεία 
της 
Κινήσεις Βαρόμετρο   
Το ΔΣ συζήτησε την πρόταση της κας Μαμιδάκη ο τελικός ζευγών να γίνεται εξ ολοκλήρου με κίνηση 
βαρόμετρο και δόθηκε εντολή στον υπεύθυνο μηχανογράφησης να διερευνήσει μαζί με τον Εθνικό 
διαιτητή κ. Δ. Μπάλλα το θέμα, τουλάχιστον για το επόμενο έτος. 

        4. Θέματα Κανονισμών                                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Τετραήμερα σε αργίες – φύλλα αγώνων με τρεις ημερίδες 
Το ΔΣ αποφάσισε καταρχήν ότι, σε τριήμερο που προστίθεται αργία, τα Σωματεία που έχουν 
αναλάβει διοργάνωση 4ης ή 3ης βαθμίδας να διοργανώνουν αγώνα 4 ημερίδων. Το μέτρο θα προταθεί 
στην επόμενη άτυπη σύσκεψη των εκπροσώπων των Σωματείων. 
Τροποποιήσεις Παγίων 
Το ΔΣ αποφάσισε να αποστείλει στα Σωματεία τις προτάσεις της επιτροπής ώστε να ετοιμαστούν για 
την επόμενη Γενική Συνέλευση. 
Περίοδος μεταγραφών  
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να μην αλλάξει την περίοδο των μεταγραφών που παραμένει από 1η  
Φεβρουαρίου έως 1η Μαρτίου κάθε έτους.  

        5. Θέματα Διαιτησίας                                                                                             Εισηγητής:  Λ. Ζώτος 
 Σεμινάριο Πανευρωπαϊκής – Απολογισμός, επόμενες δράσεις 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την διοργάνωση, τις επιδόσεις των Ελλήνων συμμετεχόντων, τη φιλοξενία 
που πρόσφερε η ΕΟΜ στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Yves Aubry και αποφάσισε 
ομόφωνα με την ανακοίνωση των νέων κανονισμών να ορισθεί ημερομηνία υποχρεωτικού 
σεμιναρίου όλων των διαιτητών μας. Το ΔΣ σκοπεύει να διαπραγματευτεί με τον Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, να ζητήσει να επαναληφθεί αυτό σύντομα στην Ελλάδα και να συζητήσει 
την περίπτωση το σεμινάριο αυτό να γίνεται κάθε χρόνο στη χώρα μας με σχετική αποζημίωση από 
την EBL.   

        6. Θέματα Εκπαίδευσης                                                            Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη  
Μαθήματα στα Δημοτικά σχολεία. Απολογισμός 
Η κα Κορώνη ενημέρωσε το ΔΣ για το πρόγραμμα που αναρτήθηκε από τα ανοιχτά σχολεία και το 
πώς κατανεμήθηκαν οι εκπαιδευτές – αρχικά οι γυναίκες δασκάλες- , όπως και για τη σοβαρότητα 
και την ευθύνη του εγχειρήματος. 
Πρόγραμμα σεμιναρίων 2017 (Εκπαιδευτές Θεσσαλονίκη, Εκπαιδευτές Αθήνα, Διαιτητές) 
Το ΔΣ ενέκρινε τις ημερομηνίες για τη Θεσσαλονίκη και θα γίνει διερεύνηση από τα Σωματεία για το 



πόσοι εκπαιδευτές θα συμμετέχουν. Η συμμετοχή στα σεμινάρια αποτελεί προαπαιτούμενο για τις 
εξετάσεις και το ΔΣ θα εξετάσει και την περίπτωση συμβολικής συμμετοχής. 
Χρήση βοηθητικών σημειώσεων σε μαθητικά τουρνουά                             Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Το ΔΣ αποφάσισε να γίνει υπενθύμιση στους εκπαιδευτές ότι οι ταυτόχρονες μαθητικές ημερίδες θα 
πρέπει να γίνονται με όλους τους τύπους. 

7. Θέματα Διάδοσης                                                                Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Αναγνώριση Σωματείων: ΣΦΙΓΞ Θήβας, ΣΑΜ Κέας, ΙΩΝ Ν. Ιωνίας και Καβάλα 
Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ ότι τα παραπάνω νέα Σωματεία έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους 
για να γίνουν τακτικά μέλη της ΕΟΜ. Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την εγγραφή τους.  
 Απολογισμός διαφημιστικής εκστρατείας Ιανουαρίου   
Το ΔΣ ενημερώθηκε από το τμήμα μαθημάτων και το λογιστήριο ότι δόθηκαν περίπου 6000 ευρώ 
στην διαφήμιση των μαθημάτων νέων αθλητών Ιανουαρίου ενώ στις αίθουσες των Σωματείων 
παρουσιάστηκαν περίπου 300 άτομα. 

         8. Αιτήματα Σωματείων                                                                     Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Υλικό αγώνων  
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα τα αιτήματα των Σωματείων. 
AOMΨ μηχανογραφικά στοιχεία 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα να δοθούν οι εκθέσεις της Ελεγκτικής επιτροπής που περιέχουν τα στοιχεία 
που ζήτησε το Σωματείο.   

         9. Διάφορα Θέματα                                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Φθορές υλικού από αθλητές 
Θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση ΔΣ 
Μετάφραση site – επιστολή αθλητή 
Ενημερώθηκε το αρμόδιο τμήμα της ΕΟΜ. 

Επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για τις 8 Μαρτίου 2017. Στη συνέχεια λύθηκε η Συνεδρίαση. 
 
 
            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                
  

           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης        
                                                                  

           Τα μέλη 
  
                                                                         Α. Φράγκος 

                                                               Μ. Κορώνη 

 

 

 

 


