
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3 της 8ης  Μαρτίου 2017 

Την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 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 Λ. Μαμιδάκη, ο Γ. Γραμματέας Π. 
Μαρσώνης, ο Ταμίας Αν. Φράγκος και τα μέλη Λ. Βάθη, Μ. Κορώνη  και  Γ. Αλεξανδρόπουλος. Παρών 
επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος.  

1. Θέματα Προέδρου 
 Υπογραφή Πρακτικών 
Υπογράφηκαν τα πρακτικά της υπ. αριθ. 1 συνεδρίασης του Δ.Σ. της  18-1-2017.  

 Προ-εθνικές ομάδες – προπονήσεις 
Το ΔΣ αποφάσισε και όρισε ενδιάμεσο σύνδεσμο μεταξύ ΔΣ, επιτροπής Εθνικών ομάδων και 
προπονητών των προ-εθνικών ομάδων το μέλος της Επιτροπής Εθνικών ομάδων κ. Α. Φράγκο. 

 Θέματα Π.Σ. 
Tο ΔΣ επικύρωσε ομόφωνα το πρακτικό 1/29-2-2017 της κοινής συνεδρίασης των επιτροπών Αγώνων 
και ΣΜΑΔ που αφορούν αποκλειστικά το θέμα της αλλαγής αποτελέσματος στο Παν. Πρωτάθλημα 
Γυναικών 2016 και αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο για το θέμα αυτό τον κ.  
Παναγιώτη Κανελλόπουλο. Το Δ. Σ. ενημερώθηκε ότι οι αθλήτριες Ε. Ρασέλη και Ε. Μουσκεντέρη 
έχουν καταθέσει ή πρόκειται να καταθέσουν προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ κατά της απόφασης του Πειθ. 
Συμβουλίου. Εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΕΟΜ κ. Κανελλόπουλος 
Παναγιώτης όπως συνομολογήσει τους ισχυρισμούς των προσφευγουσών αθλητριών στο ΑΣΕΑΔ 
σύμφωνα με τα όσα περί αυτών διαλαμβάνονται στην υπ. αριθ. 1/2017 απόφαση των Επιτροπών 
Αγώνων και ΣΜΑΔ. 

  Τακτική Γενική Συνέλευση 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 1/1 έως 31/12/2017 που θα 
αποσταλεί στα Σωματεία και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Γ. Σ. Ενημερώθηκε το Δ.Σ. για την 
έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο. Εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή του 
δικηγόρου της ΕΟΜ κ.  Π. Κανελλόπουλου στη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 
18/3/2017.  

             Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων 2017 
Το Δ. Σ. αποφάσισε ομόφωνα όπως συμμετάσχει στο 26ο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων Νέων  
2017 που θα διεξαχθεί στο Samorin της Σλοβακίας από 8 έως 15 Ιουλίου 2017 με ομάδες στο 
πρωτάθλημα κάτω των 26 ετών και στο πρωτάθλημα κάτω των 16 ετών. Η σύνθεση των ομάδων 
αυτών θα καθοριστεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. κατόπιν εισηγήσεων του προπονητή κ. Φ. 
Σκουλαρίκη και της Επιτροπής Εθνικών ομάδων.  

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                           Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Συμμετοχή στο hobby festival, εκτύπωση banner, πωλήσεις ειδών Μπριτζ 

Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η Αντιπρόεδρος της ΕΟΜ κα Λ. Μαμιδάκη, σε συνεργασία με το Τμήμα 
Μαθημάτων της Επιτροπής εκπαίδευσης, οργανώσουν την πλαισίωση του περιπτέρου.   

Μπριτζ με μια ματιά – επανεκτύπωση 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως το φυλλάδιο μαθητών της Audry Grant επανεκτυπωθεί από την 
εταιρεία  Χατζηδάκης Εμμ. Και Στ. ΟΕ, που είχε κάνει και την αρχική εκτύπωση, στην τιμή των 1480,00 
ευρώ συν ΦΠΑ για 3200 τεμάχια. 

Βιβλίο μίνι μπριτζ – εκτύπωση 



Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να γίνει διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την εκτύπωση του  με 
σχετική ανακοίνωση στο Διαδίκτυο και να επικοινωνήσει η κυρία Κορώνη με το ίδρυμα «Στ. Νιάρχος» 
για ενδεχόμενη χορηγία των εξόδων εκτύπωσης.  

Ανοιχτά σχολεία – αμοιβές  
Το ΔΣ εξέτασε τον πίνακα μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν στα ανοιχτά σχολεία και ενέκρινε τις 
πληρωμές των εκπαιδευτών και των βοηθών τους.  

Οδοιπορικά εκπαιδευτή για Καβάλα 
Το ΔΣ ενέκρινε ποσό έως 40 ευρώ οδοιπορικά και έως 8 φορές για κάθε μετακίνηση του κ. Ι. Μαρκάκη, 
από Θεσσαλονίκη στη Καβάλα, όπου θα παραδώσει μαθήματα νέων αθλητών στο νεοσύστατο 
Σωματείο.  

             Παραγγελίες επάθλων  
Το Δ. Σ. εξουσιοδότησε ομόφωνα την Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει κάθε αγορά επάθλων για 
τις διοργανώσεις της ΕΟΜ από την εταιρεία Παπαδόπουλος Α. Δημήτριος. Το Δ.Σ. ανέθεσε ομόφωνα 
στην Αντιπρόεδρο της ΕΟΜ κα Λ. Μαμιδάκη και στον Διευθυντή της ΕΟΜ κ. Λ. Ζώτο όπως εξετάσουν 
τη δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας των κυπέλλων που δίνονται ως έπαθλα απευθυνόμενοι και 
σε άλλους προμηθευτές.  

Απασχόληση  Ε. Μακρή στα γραφεία της ΕΟΜ και πρόσληψή της με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου 

Δεδομένων των αναγκών της ΕΟΜ στον τομέα της διάδοσης, του προγράμματος ανοικτών σχολείων, 
των νέων μαθητών αλλά και σε άλλους τομείς η Οικονομική επιτροπή αποφάσισε να απασχολήσει 
περιστασιακά την κα Ελένη Μακρή στα γραφεία της ΕΟΜ και σε εξωτερικούς χώρους από  23 
Φεβρουαρίου 2017. Το Δ.Σ. ενέκρινε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αποφάσισε 
ομόφωνα να χορηγήσει αμοιβή για τις εργασίες αυτές 558,35 ευρώ μικτά με έκδοση τίτλου κτήσης. 
Κατόπιν πρότασης του Γεν. Γραμματέα κ. Π. Μαρσώνη το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη της 
κας Ε. Μακρή με σύμβαση ορισμένου χρόνου από 16/3/2017 έως 31/5/2017 με μηνιαίες μικτές 
αποδοχές 761,90 ευρώ. Για την πρόσληψη αυτή θα ενημερωθούν οι εκπρόσωποι των Σωματείων 
στην τακτική Γ.Σ. της 18/3.  

Νέα παραγγελία Bridgemates 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να εκδοθεί ανακοίνωση για να εξοπλιστούν και τα υπόλοιπα Σωματεία  
που επιθυμούν με μηχανές καταχώρησης αποτελεσμάτων, ώστε να προχωρήσει στην επόμενη 
παραγγελία εντός του Μαΐου 2017.  

            Συμμετοχή σε σεμινάριο ΔΚΑΜ 2017 
Ενόψει της τροποποίησης του Διεθνή Κώδικα Αγωνιστικού Μπριτζ (ΔΚΑΜ) και σύμφωνα με την 
απόφαση στην προηγούμενη συνεδρίαση Δ.Σ. αποφασίστηκε ομόφωνα όπως καλυφθούν από την 
ΕΟΜ τα αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή από 15 έως 19 Μαΐου του υπάλληλου της ΕΟΜ και 
Εθνικού Διαιτητή κ. Π. Πουρναρά όπως συμμετάσχει στο σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, 
που θα γίνει από 16 έως 18 Μαΐου 2017 στην Πράγα Τσεχίας.  

Συνδρομές σε EBL και WBF 
Το ΔΣ έδωσε εντολή  στον κ. Λ. Ζώτο να προχωρήσει στις πληρωμές των ετησίων συνδρομών της ΕΟΜ 
προς τις Διεθνείς Ομοσπονδίες.  

3. Θέματα Αγώνων                                                                 Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Παγκόσμιοι αγώνες άθλησης 50+ ετών – προκήρυξη και οργάνωση 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να διοργανώσει τον αγώνα αυτό κατά τη διάρκεια του Βυζαντινού 
Φεστιβάλ στο χώρο του Βυζαντινού Αθλητικού κέντρου εφόσον συμφωνήσει και η οργανωτική 



Επιτροπή των Παγκόσμιων αγώνων άθλησης 50+ ετών, με την οποία θα συνεργαστεί. Ο αγώνας θα 
είναι 3ης βαθμίδας και θα διεξαχθεί σε 2 ημερίδες. 

             Παγκόσμιο ταυτόχρονο 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα ότι όποιο Σωματείο – μέλος επιθυμεί συμμετάσχει στο Παγκόσμιο 
ταυτόχρονο 2017 με κεντρική  επιστασία και διάθεση διανομών από την ΕΟΜ. Οι ημερίδες θα είναι 
ανεξάρτητες 3ης βαθμίδας σύμφωνα με τον Κανονισμό.  

Πρωταθλήματα Seniors – Νέων/Παίδων 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως το πρωτάθλημα Seniors ανατεθεί στον ΑΟΤ και τα πρωταθλήματα 
Νέων και Παίδων στον ΑΟΜ. Παράλληλα και στον ίδιο χώρο με τα πρωταθλήματα Νέων (έως 25 ετών) 
και Παίδων (έως 16 ετών) θα διοργανωθεί αγώνας μίνι μπριτζ με τους μαθητές από Αθήνα και 
Καλαμάτα το οποίο θα επιδοτηθεί από την ΕΟΜ.  
Η ΕΟΜ θα επιδοτήσει τους συμμετέχοντες στα πρωταθλήματα Νέων και Παίδων που διαμένουν 
εκτός Αττικής με μέρος των οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής κατά περίπτωση και με 
υποβολή παραστατικών. Η ΕΟΜ επίσης θα αναλάβει την αμοιβή του Διαιτητή του αγώνα Ν. 
Κηπουρού όπως και  τα έξοδα σίτισης  των συμμετεχόντων Νέων και Παίδων κατά τη διάρκεια και 
αμέσως μετά τους αγώνες. 

             Πρωτάθλημα Swiss ζευγών 
Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αγώνων το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως το  
Πρωτάθλημα Swiss ζευγών 2017 διεξαχθεί με σύστημα matchpoints. Εξάλλου το πρωτάθλημα θα 
ανατεθεί στα εξής Σωματεία: Ενότητα όπεν στον ΟΑΜΚΗ, 1-11 στον ΑΟΜ, 1-9 στον ΟΑΜΛΕ και 1-6  
στον ΑΟΜΨ.  

Σχολικό Πρωτάθλημα 
To ΔΣ ενημερώθηκε από την Ειδική Γραμματέα κα Μ. Κορώνη για τη διοργάνωση και αποφασίστηκε 
ομόφωνα να αναλάβει η ίδια μαζί με το Τμήμα Μαθημάτων της Επιτροπής Εκπαίδευσης τις σχετικές 
διεργασίες.  

4. Θέματα Κανονισμών                                 
Τροποποιήσεις Παγίων  

Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα τα τελικά κείμενα που θα υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.  

5. Θέματα Διαιτησίας                                                                            Εισηγητής: Λ. Ζώτος 
Υποθέσεις ΚΕΔ 

Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ για την επικείμενη συνεδρίαση της ΚΕΔ  που θα γίνει μετά την τακτική  
ΓΣ και η οποία θα επιληφθεί όλων των θεμάτων που είναι σε εκκρεμότητα είτε από την παρούσα είτε 
από την προηγούμενη σύνθεση της Επιτροπής. Ενημερώθηκε επίσης το Δ.Σ. ότι ο Πρόεδρος της ΚΕΔ 
κ. Α. Ρακάς προχωρά σε συγγραφή βιβλίου κινήσεων αγώνων Μπριτζ και το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα 
να εκδοθεί αυτό με έξοδα της ΕΟΜ. 

              Σεμινάριο Διαιτησίας   
Ο κ. Μαρσώνης εισηγήθηκε να γίνει ένα μεγάλο σεμινάριο και εξετάσεις για όλους τους διαιτητές 
μετά την έκδοση του νέου ΔΚΑΜ. Αποφασίστηκε καταρχήν το Σεμινάριο να διοργανωθεί τον 
Σεπτέμβριο του 2017.  

        6. Θέματα Εκπαίδευσης                                     Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη  
Μαθήματα στα Δημοτικά και Ανοιχτά σχολεία. Απολογισμός 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από την κα Κορώνη για όλα τα στοιχεία του προγράμματος και τους ελέγχους και 
τα δημοσιεύματα που έγιναν σχετικά. Αποφασίζεται ομόφωνα να αποσταλεί σχετική επιστολή προς 
το Δήμο Αθηναίων για οικονομική ενίσχυση του προγράμματος της ΕΟΜ όπως και για πιθανή έκδοση 



του βιβλίου μίνι Μπριτζ. 

             Πρόγραμμα σεμιναρίων 2017  
Το ΔΣ αποφάσισε να μην προγραμματίσει σεμινάριο στην Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του 
Φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας καθώς αυτό ενδέχεται να  διεξαχθεί  εκτός πόλης και θα επιβαρύνει 
τους συμμετέχοντες με έξοδα διαμονής. Επίσης οι ημερομηνίες του Πανελλήνιου Μαθητικού δεν 
εξυπηρετούν,  λόγω Πανελληνίων εξετάσεων,  και θα συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση οι νέες 
ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου, το πιθανότερο αρχές Σεπτεμβρίου. 

Βεβαίωση εκπαιδευτών για παραλαβή βιβλίων και εφαρμογή μεθόδου. Εισηγητής: Π. 
Μαρσώνης 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως στην επόμενη μαθητική περίοδο (2017-18) οι εκπαιδευτές 
βεβαιώνουν ο καθένας για την εφαρμογή από αυτούς της επίσημης μεθόδου της ΕΟΜ ώστε να 
παραλαμβάνουν δωρεάν τα ανάλογα με τους μαθητές τους βιβλία. 

7. Θέματα Διάδοσης                                 Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
  Αναγνώριση Σωματείων: ΠΕΣΤΑ Αλεξανδρούπολης 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι το Σωματείο έχει καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εγγραφή του 
και έχει εκδώσει περίπου τα μισά από τα απαιτούμενα δελτία. Ως εκ τούτου αναγνωρίζεται ομόφωνα 
ως Σωματείο ως υπό ίδρυση. Εγκρίνεται ομόφωνα η παροχή οδοιπορικών εξόδων αθλητών της  
Αλεξανδρούπολης για συμμετοχή τους σε αγώνα νέων αθλητών που θα γίνει στην Καβάλα. 

      8.   Αιτήματα Σωματείων                                                          Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα όλες οι αιτήσεις των Σωματείων για παροχή από την ΕΟΜ υλικού αγώνων και 
βιβλίων μαθητών. 

      9.   Διάφορα Θέματα                      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
             Εξουσιοδότηση για παραλαβή συστημένων από το ΕΛΤΑ 

Εξουσιοδοτείται ομόφωνα η υπάλληλος της Ομοσπονδίας Αναστασία Μπαμπούλα, κάτοχος του 
δελτίου αστυν. ταυτότητας ΑΖ434159 όπως παραλαμβάνει συστημένες επιστολές και δέματα από τα 
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), κατάστημα Μεσογείων 15 Αθήνα, κάνοντας  οποιαδήποτε ενέργεια 
και υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που θα χρειαστεί για τον σκοπό αυτό. 

  Επιστολή αθλητών 
Η επιστολή διαβιβάστηκε στην ΚΕΔ. 

Επόμενη συνεδρίαση ορίζεται για την 5η  Απριλίου 2017 και μεθεπόμενη για την 10η Μαΐου 2017. Μη 
υπάρχοντος άλλου θέματος λύνεται η Συνεδρίαση 
 
            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                
  

           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης        
                                                                  

          Τα μέλη 
                                                                          Α. Φράγκος 
                                   

                                                                             Λ. Βάθη                                                

                                                                          Μ. Κορώνη  

     Γ. Αλεξανδρόπουλος       


