
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 4 της 5ης Απριλίου 2017 

Την Τετάρτη 5 Απριλίου 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.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1 Θέματα Προέδρου 

Υπογραφή Πρακτικών 
Υπογράφηκαν τα πρακτικά της συνεδρίασης υπ. αριθ. 2 της 8-2-2017 του Δ.Σ.   

Προ-εθνικές ομάδες: ενημέρωση, αίτηση αθλητών 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πορεία των προπονήσεων των προ-εθνικών ομάδων και έκανε ομόφωνα 
δεκτό το αίτημα των ζευγών Σ. Νίνου – Ν. Βουκούτη και Μ. Κορώνη – Τ. Δογάνη όπως μετάσχουν στο 
πρόγραμμα των προπονήσεων. Το Δ. Σ. αποφάσισε ομόφωνα όπως τις προπονήσεις της Εθνικής 
ομάδας Νέων αναλάβει στο εξής ο κ. Κ. Δοξιάδης ενώ ο κ. Φ. Σκουλαρίκης θα επικεντρωθεί 
αποκλειστικά στις προπονήσεις των προ-εθνικών ομάδων Γυναικών και Όπεν.  

Εθνική αποστολή Νέων και Παίδων  
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για την αναφορά και εισήγηση του προπονητή κ. Φ. Σκουλαρίκη και τη 
σχετική εισήγηση της επιτροπής Εθνικών Ομάδων και ομόφωνα ανακήρυξε τις συνθέσεις των 
Εθνικών ομάδων Νέων κάτω των 26 ετών και Παίδων κάτω των 16 ετών  που θα συμμετάσχουν στις 
αντίστοιχες κατηγορίες του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Νέων που θα διεξαχθεί στο Samorin της 
Σλοβενίας  από 8 έως 15 Ιουλίου 2017. Οι πλήρεις συνθέσεις: Εθνική Νέων κάτω των 26 ετών: Κ. 
Βώβος - Ι. Οικονομόπουλος, Φ. Κρίτσαλης – Ν. Καραπάνος και Ζ. Καρυοφυλλίδου - Α. Καπαγιαννίδου. 
Μη παίζων αρχηγός: Κ. Δοξιάδης. Εθνική Παίδων κάτω των 16 ετών: Ι. Βιρβιδάκης – Ι. Παπασπύρου, 
Α. Μαλλώσης -  Μ. Σούμπλης και Ι. Φωτεινάκης - Δ. Καπίρης. Μη παίζων αρχηγός: Β. Βιρβιδάκης. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα ο αρχικός προϋπολογισμός της αποστολής και εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα ο 
Διευθυντής της ΕΟΜ κ. Λ. Ζώτος σε συνεργασία με τους αρχηγούς και την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων 
να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμετοχή των ομάδων στο Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα.  

Απολογισμός Γενικής Συνέλευσης – επόμενες δράσεις 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της και 
συζητήθηκαν οι προσεχείς ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρήσει το Δ.Σ. Το θέμα θα συζητηθεί 
και στην επόμενη Συνεδρίαση.  

Χορηγία Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για πρόγραμμα Νέων 
Το ΔΣ αποδέχεται ομόφωνα τη χορηγία 2000,00 ευρώ που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Μπριτζ (EBL) για το πρόγραμμα Παίδων, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν.  
Το ΔΣ επίσης ενημερώθηκε από την κα Κορώνη για την επαφή που έχουμε με την Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία και για την απαντητική και ευχαριστήριο επιστολή που συνέταξε ο σύμβουλος 
εκπαίδευσης κ. Δ. Παπασπύρου για την επιχορήγηση αυτή. 

2 Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                          Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Βιβλίο μίνι μπριτζ – εκτύπωση 
Το ΔΣ εξέτασε τις υποβληθείσες προσφορές για την εκτύπωση για την κάλυψη του κόστους της 
οποίας  έχει ήδη κάνει επαφές για χορηγία και αποφάσισε ομόφωνα να αναβάλλει τη λήψη σχετικής 



απόφασης.  

Αγορά υλικού αγώνων  
Ο ΓΓ ενημέρωσε το ΔΣ για τις ανάγκες της ΕΟΜ σε υλικό υπολογίζοντας τις ανάγκες τόσο των 
Σωματείων όσο και της διεξαγωγής του επόμενου Διασυλλογικού πρωταθλήματος. Το ΔΣ αποφάσισε 
ομόφωνα να γίνει καταρχήν παραγγελία 200 σετ Biding Boxes στην Δανέζικη Ομοσπονδία Danmarks 
Bridgeforbund. Ενημέρωσε επίσης για τις ανάγκες σε βιβλία. Το θέμα για τα βιβλία θα συζητηθεί στο 
επόμενο ΔΣ.  

Αμοιβή σε δικηγόρο 
Εγκρίνεται ομόφωνα η καταβολή αμοιβής 429,00 ευρώ συν ΦΠΑ στον δικηγόρο Παναγιώτη 
Κανελλόπουλο για υπηρεσίες που προσέφερε και για παράσταση στο ΑΣΕΑΔ, εκπροσωπώντας την 
ΕΟΜ σε προσφυγή των αθλητριών Ε. Ρασέλη και Ε. Μουσκεντέρη κατά αποφάσεως του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου. 

Ενημέρωση ΕΦΚΑ                 
Έγινε σχετική ενημέρωση από τον υπάλληλο και λογιστή της ΕΟΜ κ. Ι. Σουβατζή.  

Φιλοξενία Παίδων στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από την κα Μ. Κορώνη ότι θα αναλάβει να κατασκευάσει διανομές για τον αγώνα 
μίνι μπριτζ που θα γίνει παράλληλα με τα πρωταθλήματα Νέων και Παίδων. Τα παιδιά θα έχουν 
δωρεάν ένα σάντουιτς και ένα αναψυκτικό και θα  φάνε πίτσα με χορηγία από την pizza fun.  

Οδοιπορικά αθλητών από Αλεξανδρούπολη 
To ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα το ποσό των 102,40 ευρώ για μετακίνηση και συμμετοχή μαθητών της 
Αλεξανδρούπολης σε αγώνα στη Δράμα. 

Μαθήματα σε Σωματεία της Περιφέρειας 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα τα οδοιπορικά έξοδα, με υποβολή εξοδολογίου και αποδείξεων του κ. Δ. 
Κούρτη για τα μαθήματα προχωρημένων στον Φίλανδρο Λευκάδας και αποφάσισε ομόφωνα το 
πρόγραμμα να συνεχιστεί μέχρι και τον επόμενο μήνα Μάιο. 
Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τα οδοιπορικά έξοδα, με υποβολή εξοδολογίου και αποδείξεων, της 
εκπαιδεύτριας κας Μ. Αγγελοπούλου για μαθήματα αρχαρίων στο νέο Σωματείο Σφιγξ Θήβας έως και 
τον Μάιο 2017. 
Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τα οδοιπορικά έξοδα, με υποβολή εξοδολογίου και αποδείξεων, του κ. Δ. 
Δημητρακόπουλου για μαθήματα αρχαρίων στο νέο Σωματείο ΣΑΜ Καβάλας έως και τον Μάιο 2017. 
Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τα οδοιπορικά έξοδα, με υποβολή εξοδολογίου και αποδείξεων, του κ. Γ. 
Παπακώστα για μαθήματα προχωρημένων στο νέο Σωματείο ΜΣΑΚ Αίγινας έως και τον Μάιο 2017. 
Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τα οδοιπορικά έξοδα, με υποβολή εξοδολογίου και αποδείξεων, του κ. Γ. 
Δημητρακόπουλου για μαθήματα αρχαρίων και προχωρημένων στα Σωματεία Άμιλλα Τρικάλων και 
ΣΑΤΟ Καρδίτσας  έως και τον Μάιο 2017. 

Διαμόρφωση χώρων γραφείων ΕΟΜ 
Το ΔΣ ανέθεσε στον Ταμία της ΕΟΜ κ. Α. Φράγκο να φέρει συγκεκριμένες προτάσεις.   

 Αμοιβή εκπαιδευτών   
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την κατάσταση αμοιβών των εκπαιδευτών  που ασχολήθηκαν  με το 
πρόγραμμα  «ανοιχτά σχολεία» έως και 31/3/2017. Η κατάσταση επισυνάπτεται.   

3 Θέματα Αγώνων                                                                                  Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Παγκόσμιο ταυτόχρονο – αγώνες, περιορισμοί, τμηματοποίηση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι μετά από επικοινωνία με τους διοργανωτές των ημερίδων του παγκόσμιου 



ταυτόχρονου αγώνα δεν υπάρχει πρόβλημα με την τμηματοποίηση ή το χωρισμό των αγώνων 
ανάλογα με τη δυναμικότητα των αθλητών. Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να αφήσει ελεύθερα τα 
Σωματεία - μέλη να επιλέξουν τον τρόπο που θα διεξάγουν τους αγώνες αυτούς στα εντευκτήριά 
τους. 

Παγκόσμιοι αγώνες άθλησης 50+ ετών – ενημέρωση  
Το ΔΣ ενημερώθηκε από την κα Μπαμπούλα για τις συναντήσεις με τους διοργανωτές και την πορεία 
των εργασιών για την εν λόγω διοργάνωση 

Παν. Πρωταθλήματα Swiss και Μικτών Ζευγών 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως η διεξαγωγή του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Μικτών Ζευγών 
2017 ανατεθεί ανά ενότητα στα εξής Σωματεία: Όπεν: ΑΟΜ, 1-11: ΑΟΜΒ , 1-9: ΟΠΑΦ και 1 -6:  Ίκαρος. 

Πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία - Σχολικό Πρωτάθλημα 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για το αίτημα της ΕΟΜ προς τα «Ανοιχτά Σχολεία» να διοργανωθεί Σχολικό 
πρωτάθλημα, κάτι που θα συζητηθεί στη συνάντηση με τη διοργάνωση  «Ανοιχτά σχολεία» που θα 
γίνει στις 9/4 και συζήτησε γενικά για το μέλλον της δράσης προς τα δημοτικά σχολεία αλλά και τα 
γυμνάσια. Το ΔΣ συμφώνησε στο τέλος της δράσης των ανοιχτών σχολείων να ενημερωθούν οι γονείς 
και να εκδοθούν αγωνιστικά δελτία των μαθητών στην ΕΟΜ.  

Πασχαλινό Γκραν Πρι 4ης βαθμίδας 
Το ΔΣ μετά την σχετική ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, αναθέτει ομόφωνα στο Σωματείο 
ΟΠΑΦ έκτακτο εορταστικό τριήμερο  grand prix για την εβδομάδα του Πάσχα.  

4 Θέματα Κανονισμών                                 
Τροποποιήσεις Παγίων – αποφάσεις ΓΣ 
Ενημερώθηκε το ΔΣ για τις αποφάσεις της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης και τις ενέργειες που 
εκκρεμούν και αφορούν τροποποιήσεις των Κανονισμών της ΕΟΜ και ανέθεσε στον κ. Λ. Ζώτο να 
συνεργαστεί με τον Πρόεδρο του ΠΟΑΜ και δικηγόρο κ. Η. Στεφανόπουλο πάνω στο θέμα αυτό και 
να φέρει σχετική εισήγηση στο Δ.Σ.  

Δυναμικότητες ομάδων σε αγώνες Σωματείων 
Το ΔΣ συζήτησε την περίπτωση οι δυναμικότητες των αθλητών που αγωνίζονται σε αγώνες ομάδων 
1-6 και 1-9  3ης και 4ης βαθμίδας Σωματείων να είναι αυστηρά στα πλαίσια της αντίστοιχης ενότητας.  
Η πρόταση δεν έγινε δεκτή. 

Κατανομή τριημέρων  
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να ετοιμαστούν, κατόπιν μελέτης από τις αρμόδιες επιτροπές, προτάσεις 
για: 1. Κατανομή τριημέρων αγώνων Σωματείων με τροποποίηση του υπάρχοντος Κανονισμού, 2. 
Θεσμοθέτηση κριτηρίων για την ανάθεση των Πανελληνίων πρωταθλημάτων και 3. Θεσμοθέτηση 
κριτηρίων για τη διεξαγωγή των φεστιβάλ.  

5 Θέματα Διαιτησίας                                                                                  Εισηγητής: Λ. Ζώτος 
Υποθέσεις ΚΕΔ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για το Πρακτικό υπ. αριθ. 1/2017  και τις αποφάσεις της ΚΕΔ που περιέχονται σε 
αυτό.  

Διαιτητές αγώνων 5ης βαθμίδας 
Το ΔΣ συζήτησε την περίπτωση να επιβάλλεται η διεξαγωγή των αγώνων 5ης βαθμίδας με τουλάχιστον 
Έμπειρους διαιτητές της ΕΟΜ ή ακόμα, για την περιοχή Αττικής, με Πτυχιούχους Διαιτητές. Το ΔΣ 
προβληματίστηκε για το θέμα και για το αν είναι επαρκής ο  αριθμός των εν ενεργεία διαιτητών. Το 
ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να θέσει το θέμα στην ΚΕΔ ώστε να επεξεργαστεί το θέμα αυτό όπως και 



άλλα θέματα Διαιτησίας και να κάνει σχετική εισήγηση για την τροποποίηση του κανονισμού. 

Σεμινάρια 
Ο Γ.Γ. κ. Π. Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ για τα προσεχή σεμινάρια Διαιτητών που θα γίνουν τον 
Σεπτέμβριο και θα προηγηθούν της εφαρμογής του νέου ΔΚΑΜ. 

Περιοδικό ΕΟΜ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη νέα κατηγορία  άρθρων που ξεκίνησαν στο περιοδικό, σχετικά με τη 
Διαιτησία.  

6 Θέματα Εκπαίδευσης       Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη  
Φάκελος προγράμματος για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο ΥΠΕΠΘ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από το Τμήμα Μαθημάτων για τις προθεσμίες κατάθεσης του φακέλου στο 
ΥΠΕΠΘ και διάβασε την σχετική αίτηση, η οποία έγινε δεκτή υπό αίρεση, καθώς θα πρέπει να 
μελετηθεί στην λεπτομέρειά της από την επιτροπή εκπαίδευσης. Η επιτροπή θα είναι σε συνεχή 
επαφή με το ΔΣ μέχρι τη τελική διαμόρφωση του εγγράφου. 

Επιστολή σε Ιδιωτικά Σχολεία 
Η Ειδική Γραμματέας κα Μ. Κορώνη ενημέρωσε το ΔΣ ότι το επόμενο σχολικό έτος θα γίνει μια 
προσπάθεια να προσεγγισθούν πρότυπα και μεγάλα ιδιωτικά σχολεία ώστε να έχουν μεγαλύτερες 
πιθανότητες απόδοσης οι δράσεις με μαθητές δημοτικών και γυμνασίων. 

Μαθήματα στα Δημοτικά και Ανοιχτά σχολεία. Μαθητικό Πρωτάθλημα. Ενημέρωση 
Το θέμα καλύφθηκε παραπάνω. 

Φεστιβάλ έναρξης μαθητικής χρονιάς – Σεπτέμβριος 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα εορταστικό τριήμερο για τους μαθητές στα πλαίσια του Φεστιβάλ Πειραιά 
με αγώνα ατομικό, ζευγών και ομάδων. 

7 Θέματα Διάδοσης                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Απολογισμός συμμετοχής στο Hobby Festival 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη δράση συμμετοχής  της ΕΟΜ στο hobby festival, την ευχαριστήρια  
επιστολή των διοργανωτών, το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσε το Τμήμα Μαθημάτων και 
ευχαριστεί τους αθλητές και υπάλληλους της ΕΟΜ που βοήθησαν στη λειτουργία του περιπτέρου: 
Μπαμπούλα Αναστασία, Μακρή Ελένη, Μήτση Γεωργία, Σάλεμ Νάντια, Σοφιό Μιχάλη και 
Μπομπολάκη Μαριλένα. 

Αναγνώριση Σωματείου ΑΟΜΚορίνθου 
Κατόπιν ενημέρωσης από τον Διευθυντή της ΕΟΜ ότι ο ΑΟΜ Κορίνθου συγκεντρώνει τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις,  το Σωματείο αναγνωρίζεται ομόφωνα ως τακτικό μέλος της ΕΟΜ. 

8   Αιτήματα Σωματείων                                                   Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΟΜΑ αίτημα για διευκολύνσεις 
Το ΔΣ συζήτησε το αίτημα του Σωματείου το οποίο δεν έγινε δεκτό. 

ΟΠΑΦ και ΠΟΑΜ, τουρνουά στις ημερομηνίες του Παγκόσμιου Ταυτόχρονου 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να διεξάγει ο ΟΠΑΦ το προγραμματισμένο τριήμερό του με αναβάθμισή 
του σε αγώνα 3ης  βαθμίδας εφόσον οι δυο ημερίδες του συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο ταυτόχρονο.  

9   Διάφορα Θέματα                                                   Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Διάθεση υλικού σε αγώνα μπριτζ ξένων παικτών   
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την επαφή με ξενοδοχείο που ζήτησε να δανειστεί υλικό για τη διοργάνωση 
αγώνων από τουριστικό γκρουπ. Αποφασίστηκε να ζητηθεί σχετικό έγγραφό ώστε να καταχωρηθεί 
επίσημα το αίτημα, που κατ’ αρχήν έγινε δεκτό. 



Επόμενη Συνεδρίαση θα γίνει στις  10 Μαΐου. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα 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 

 

 

 

 

 

 


