
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 5 της 10 Mαΐου 2017 

Την Τετάρτη 10 Μαΐου 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 
Θέματα Προέδρου 

 Υπογραφή Πρακτικών  
Τα μέλη του ΔΣ ενέκριναν και υπέγραψαν το Πρακτικό υπ. αριθ. 3 της 8/3/2017 

 Προ-εθνικές ομάδες: ενημέρωση 
Μετά την έκθεση του προπονητή της Προ-εθνικής Γυναικών και εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών 
ομάδων το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να τεθεί ανώτατο όριο στις απουσίες από τις προπονήσεις. Θα 
εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.  

             Εθνικές αποστολές Νέων και Παίδων  
Οριστικοποιήθηκαν ομόφωνα οι προϋπολογισμοί των Εθνικών αποστολών Νέων και Παίδων στους 
26ους Πανευρωπαϊκούς αγώνες Νέων που θα γίνουν στο Σαμορίν της Σλοβακίας από 5 έως 15 Ιουλίου 
2017. Οι προϋπολογισμοί αυτοί θα κατατεθούν εμπρόθεσμα προς έγκριση στη Γεν. Γραμματεία 
Αθλητισμού. Λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης του αρχηγού της Εθνικής Νέων κ. Δοξιάδη το ΔΣ 
αποφάσισε ομόφωνα ότι για τις πρώτες δυο ημέρες των αγώνων αρχηγός στην εθνική Νέων θα είναι 
η κα Μ. Κορώνη.  

             Εθνική αποστολή σε Ανοικτό Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
Το Δ.Σ. αποδέχεται ομόφωνα αίτημα ομάδας, που κατετάγη 3η στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ομάδων 
2017, αποτελούμενης από τους Ντίνο Δοξιάδη, Κώστα Κοντομήτρο, Τάσο Κουκουσέλη, Γιάνκο 
Παπακυριακόπουλο, Πέτρο Ρούσσο και Άρη Φίλιο να συμμετάσχει στο Ανοικτό Πανευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα που θα γίνει στο Μοντεκατίνι της Ιταλίας από 10 έως 24 Ιουνίου 2017, στην κατηγορία 
ομάδων όπεν, με κάλυψη από την ΕΟΜ των δικαιωμάτων συμμετοχής στον αγώνα αυτό, ύψους 
800,00 ευρώ. Εφόσον η ομάδα διακριθεί στους αγώνες αυτούς η ΕΟΜ θα καλύψει, αναλόγως, 
επιπλέον έξοδά της.  

 Αποστολή ομάδας σε Ισραήλ  
Η Ισραηλινή Ομοσπονδία προσκάλεσε μια Ελληνική αντιπροσωπευτική ομάδα να συμμετάσχει στο 
51ο Διεθνές Φεστιβάλ που θα διοργανώσει στο Τελ-Αβιβ από 30 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου 2017 με  
κάλυψη των εξόδων διαμονής και κίνησης όπως και των δικαιωμάτων συμμετοχής. Κατόπιν της 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με την ανακοίνωση υπ. αριθ. 30 της ΕΟΜ, το Δ.Σ. αποφασίζει 
ομόφωνα να αποδεχτεί την πρόσκληση και να αποστείλει ομάδα αποτελούμενη από τα ζεύγη 
Αγγελόπουλο Πέτρο - Παπαγιάννη Γιάννη και Δαρκαδάκη Θάνο - Παπαπέτρο Γιώργο. 

             5ο Ανοικτό Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων 
Το Δ.Σ. αποφάσισε καταρχήν ομόφωνα να μη συμμετάσχει με εθνική αποστολή στο Ανοικτό 
πρωτάθλημα Νέων που θα διεξαχθεί στη Λυών από 15 έως 24 Αυγούστου 2017, με αγώνες Ζευγών 
και Ομάδων, εκτός αν υπάρξει σχετική χορηγία.   

 Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                               Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Εκτυπώσεις βιβλίων εκπαίδευσης 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να ζητηθούν εντός του Ιουλίου προσφορές για την επανεκτύπωση του 



1ου και του 2ου βιβλίου εκπαίδευσης για 1.500 και 2.500 τεμάχια. Για το βιβλίο του μίνι μπριτζ το 
θέμα θα συζητηθεί μετά τα νέα δεδομένα για τα σχολεία από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. 

             Αποστολές Εθνικών ομάδων Παίδων και Νέων 
Εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο υπάλληλος της ΕΟΜ Λ. Ζώτος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων της ΕΟΜ σύμφωνα με τους 
εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των αποστολών αυτών. Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως τα 
αεροπορικά εισιτήρια των αποστολών αυτών εκδοθούν από την εταιρεία Mondo Travel. Η ΕΟΜ θα 
καταβάλει αρχικά και τα έξοδα διαμονής των αθλητών της Εθνικής Παίδων (τρία δίκλινα δωμάτια), 
το κόστος των οποίων θα επιστραφεί εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπριτζ (EBL), 
σύμφωνα με την προκήρυξη του αγώνα.  

             Ρουχισμός Εθνικών ομάδων Παίδων και Νέων 
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως παραγγελθούν στην εταιρεία Α.Δ. Καραγιάννης ΕΠΕ 68 μπλουζάκια 
τύπου πόλο, για τις ανάγκες των Εθνικών αποστολών, στην τιμή των 9,61 ευρώ το τεμάχιο συν 2,1 
ευρώ το κέντημα σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας.  

            Παραγγελία φακέλων και score sheets  
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως, για τις ανάγκες των διοργανώσεων αγώνων της ΕΟΜ και των 
Σωματείων, παραγγελθούν 20.000 φάκελοι στην τιμή των 480 ευρώ συν ΦΠΑ και 50.000 score sheets 
στην τιμή των 350 ευρώ συν ΦΠΑ στην εταιρεία Αθηνά Κ. Τσεβδού.  

            Παραγγελία θηκών αγορών και θηκών διανομών 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως, για τις ανάγκες των διοργανώσεων αγώνων της ΕΟΜ και των 
Σωματείων, παραγγελθούν στην εταιρεία της Δανέζικης Ομοσπονδίας Danmarks Bridgeforbund 200 
σετ θηκών αγορών (bidding boxes) στη συνολική τιμή με μεταφορικά των   2685,00 ευρώ.  

Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως, για τις ανάγκες των διοργανώσεων αγώνων της ΕΟΜ και των 
Σωματείων, παραγγελθούν στην εταιρεία της Δανέζικης Ομοσπονδίας Danmarks Bridgeforbund 2880  
θήκες αγορών (bidding boxes) στη συνολική τιμή με μεταφορικά των   3884,00 ευρώ.  

Δημοσιεύσεις άρθρων 
Το ΔΣ εξέτασε την πρόταση αθλητή για δημοσιεύσεις άρθρων και παρουσίαση του μπριτζ έναντι 
αμοιβής και αποφάσισε να επανεξετάσει την πρόταση πριν τη διαφημιστική εκστρατεία του 
Φθινοπώρου.  

Μαθήματα σε Γαλαξία Δράμας  
Το ΔΣ ενέκρινε ποσό έως 200 ευρώ για τα οδοιπορικά της κας Ι. Πολυχρονάκου για σεμινάρια σε 
νέους μαθητές στη Δράμα μετά από αίτημα του Σωματείου Γαλαξίας Δράμας.  

Μαθήματα σε ΣΑΜ Καβάλας  
Το ΔΣ ενέκρινε ποσό έως 160 ευρώ για τα οδοιπορικά του κ. Ι. Μαρκάκη για μαθήματα σε νέους 
μαθητές στο νέο-ιδρυθέντα όμιλο της Καβάλας.  

Έρευνα παραγγελίας και αγορά Σκρινς 
Το ΔΣ, αφού εξέτασε σχετικά δείγματα που παρέλαβε, αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει σε 
παραγγελία 15 τεμαχίων σκρινς στην εταιρεία Δ. Μακρής ΑΕΒΕ στην τιμή των 85 ευρώ το τεμάχιο με 
προδιαγραφές κάθε τεμαχίου 1,30 x 0,70 μ.  

Έπαθλα αγώνων 
 Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την παραγγελία των επάθλων  του πρωταθλήματος Μικτών Ζευγών 2017 
στην εταιρεία Βαλαμόντε Δανάη - Βασιλική στο ποσό των 146,40 ευρώ συν ΦΠΑ.  
Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα την παραγγελία των επάθλων  του Μαθητικού πρωταθλήματος, της 



διοργάνωσης του αγώνα 50+ και των Διασυλλογικών κυπέλλων Αττικής 2017 στην εταιρεία Δ. 
Παπαδόπουλος.  

              Σύμβαση διδασκαλίας Παίδων και παραγωγής διανομών 
Εγκρίνεται ομόφωνα η εγκριθείσα από την Οικονομική επιτροπή σύμβαση με τον κ. Βασίλη Βιρβιδάκη 
για διδασκαλία Παίδων έως 16 ετών και παραγωγής διανομών μαθητών έναντι του ποσού των 
1163,60 ευρώ συν ΦΠΑ, αφαιρουμένων των νόμιμων παρακρατήσεων.  

             Δημοσίευση Απολογισμού - ισολογισμού 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόφαση της Οικονομικής επιτροπής για δημοσίευση του Απολογισμού - 
ισολογισμού της ΕΟΜ στην αθλητική εφημερίδα «Πρωταθλητής» UP Εκδόσεις ΑΕ έναντι ποσού 
166,64 ευρώ συν ΦΠΑ.  

Εκτυπώσεις νέων αγωνιστικών δελτίων  
Το ΔΣ ενέκρινε την προσφορά της εταιρίας NOVATRON για την εκτύπωση των πρόσθετων 
Αγωνιστικών Δελτίων 2017 που αφορούν νέους αθλητές όπως και αθλητές που πήραν μεταγραφή.  

Οδοιπορικά για Παν. Πρωταθλήματα Νέων και  Παίδων   
Το ΔΣ ενημερώθηκε για το συνολικό κόστος των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων και ενέκρινε 
ομόφωνα τα σχετικά έξοδα οδοιπορικών των συμμετεχόντων αθλητών της Περιφέρειας.  

               Αμοιβή εκπαιδευτών   
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την κατάσταση αμοιβών των εκπαιδευτών  που ασχολήθηκαν  με το 
πρόγραμμα  «ανοιχτά σχολεία» από 1/4/2017 και μετέπειτα. Η κατάσταση επισυνάπτεται. 

 Θέματα Αγώνων                                                                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Πρωτάθλημα Μικτών Ζευγών – τροποποίηση τόπων διεξαγωγής 

Το ΔΣ,  λόγω πιθανώς μεγάλης συμμετοχής στο πρωτάθλημα όπεν και με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών αγώνων, αποφάσισε ομόφωνα να μοιράσει τα ζεύγη που θα συμμετάσχουν στην 
κατηγορία αυτή στα εντευκτήρια των ΑΟΜ (διαιτητής Ν. Κηπουρός) και ΟΑΜ-ΛΕ (διαιτητής Δ. 
Μπάλλας).   

Παγκόσμιοι αγώνες άθλησης 50+ ετών – ενημέρωση  
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα ότι παρά τις λίγες μέχρι στιγμής συμμετοχές ο αγώνας θα διεξαχθεί και 
θα ενημερωθούν άμεσα οι διοργανωτές για την πρόθεση αυτή της ΕΟΜ. Διαιτητής θα είναι η κα Α. 
Μπαμπούλα. 

Παν. Πρωτάθλημα Μαθητών 
Αποφασίστηκε ομόφωνα το πρωτάθλημα να ανατεθεί στο Σωματείο ΑΟΤ που θα το διοργανώσει 
παράλληλα με το Βυζαντινό Φεστιβάλ στις αίθουσες του Βυζαντινού αθλητικού κέντρου τις 
ημερομηνίες που έχουν προγραμματιστεί στο Αγωνιστικό ημερολόγιο. Οι διαιτητές θα ορισθούν από 
την ΕΟΜ. 

Σχολικό Πρωτάθλημα Μίνι Μπριτζ 
Το ΔΣ ενέκρινε την προκήρυξη του σχολικού πρωταθλήματος που κατατέθηκε στα Ανοιχτά σχολεία 
και όρισε την κα Μ. Κορώνη σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθημάτων υπεύθυνη για τη διοργάνωση 
αυτή. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων και Παίδων – απολογισμός 
Ενημερώθηκε το Δ.Σ. για το συνολικό κόστος των αγώνων αυτών. 

Χώροι διοργάνωσης Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων 
Το ΔΣ μετά και την τέλεση του Παν. Πρωταθλήματος Swiss Ζευγών 2017, που είχε αυξημένη 
συμμετοχή, συζήτησε και προβληματίστηκε σχετικά με την αναζήτηση ενιαίων χώρων για ορισμένες 



διοργανώσεις πρωταθλημάτων που γίνονται σε μια, τελική, φάση. Το θέμα θα συζητηθεί και σε 
επόμενη Συνεδρίαση.  

Μη παρουσία ομάδων σε Διασυλλογικά κύπελλο 
Το ΔΣ συζήτησε το γεγονός της μη εμφάνισης ομάδων στους τελικούς του Διασυλλογικού Κυπέλλου 
και μάλιστα χωρίς ειδοποίηση. Αποφάσισε ότι στο μέλλον θα υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις ενώ 
συζητήθηκε πιθανή τροποποίηση των Κανονισμών που θα υποβληθεί στην Τακτική Γεν. Συνέλευση 
του Οκτωβρίου.  

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων 2017– προετοιμασία 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι η αίθουσα Ξιφασκίας των ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού θα 
είναι και φέτος διαθέσιμη τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Αγωνιστικό Ημερολόγιο και 
ανέθεσε ομόφωνα στον Ταμία της ΕΟΜ κ. Α. Φράγκο να αναλάβει τις περαιτέρω ενέργειες και να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση με την Ελληνικό ΑΕ.  
Το ΔΣ αποφάσισε να θέσει θέμα στην επιτροπή κανονισμών ώστε να επιτρέπονται περισσότερες 
ομάδες στις χαμηλές κατηγορίες. Αναζητήθηκαν επίσης άλλοι τρόποι για ευρύτερη συμμετοχή 
ομάδων στους αγώνες αυτούς. 

Θέματα Κανονισμών                                                                                     Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Βαθμοί νίκης σε χειριστές και διαιτητές ταυτόχρονων  

Το ΔΣ συζήτησε για μια ακόμη φορά ανεπίσημες καταγγελίες αθλητών για τη διαφάνεια στα 
ταυτόχρονα και ενημερώθηκε από το τμήμα μηχανογράφησης της ΕΟΜ για την ασφάλεια που 
υπάρχει στο σύστημα σχετικά.                           

Θέματα Διαιτησίας                                                                                             Εισηγητής: Λ. Ζώτος 
Ενημέρωση για συνεδρίαση ΚΕΔ  

Ο κ. Λ. Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ για τη συνεδρίαση και τις αποφάσεις της ΚΕΔ οι οποίες αναμένεται 
και τυπικά να έρθουν και να κοινοποιηθούν στην ΕΟΜ.                                                                                         

Σεμινάριο και εξετάσεις όλων των διαιτητών 
Το ΔΣ έχει ήδη αποφασίσει τη διεξαγωγή υποχρεωτικού σεμιναρίου όλων των διαιτητών εν όψει του 
καινούργιου ΔΚΑΜ και παραπέμπει στην ΚΕΔ το θέμα ώστε να εξεταστεί η όποια ανάγκη αλλαγής 
του κανονισμού για την αξιολόγηση και τον διορισμό διαιτητών, καθώς και τις επικείμενες εξετάσεις, 
για όποιους επιθυμούν.  

Αρχεία κινήσεων από Α. Ρακά 
Αρχεία με κινήσεις αγώνων του Πρόεδρου της ΚΕΔ και Εθνικού διαιτητή κ. Α. Ρακά αναρτήθηκαν ήδη 
στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ ενώ πρόκειται να εκδοθεί και σχετικό βιβλίο του ίδιου.  

Ορισμός Διαιτητών 
Το ΔΣ επανέφερε το θέμα του διορισμού διαιτητών και όρισε η υπηρεσία να υπενθυμίσει στους 
διαιτητές ότι θα πρέπει να δηλώνουν εγγράφως ενδιαφέρον κάθε χρόνο για την ανάληψη διαιτησιών 
διοργανώσεων της ΕΟΜ.  

Θέματα Εκπαίδευσης             Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη  
Εισήγηση Επιτροπής Εκπαίδευσης 

Το ΔΣ έλαβε την εισήγηση της επιτροπής για διάφορα θέματα.   

Θέματα Διάδοσης                           Εισηγητής:  Γ. Αλεξανδρόπουλος 
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

Τέθηκε και συζητήθηκε το θέμα της διοργάνωσης Περιφερειακού πρωταθλήματος Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης κατόπιν της αύξησης των Σωματείων στην περιοχή και της πιθανολογούμενης 



ίδρυσης και νέων. Το θέμα θα ξανασυζητηθεί πριν την έκδοση του Αγωνιστικού Ημερολόγιου του 
επόμενου έτους 2018.  

Δημιουργικό αφίσας για σχολεία – νέες αφίσες & φυλλάδια 
Το ΔΣ έκρινε ότι υπάρχει ανάγκη για την εκτύπωση φυλλαδίων ενώ το θέμα εκτύπωσης αφισών θα 
συζητηθεί στο επόμενο ΔΣ. 

             Αιτήματα Σωματείων                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
 ΚΑΒΑΛΑ: αίτημα για τριήμερο και ημερίδα 4ης βαθμίδος 
Το αίτημα έγινε δεκτό. 
 ΓΑΛΑΞΙΑΣ: αίτημα για ημερίδα και σεμινάρια 
Το αίτημα έγινε δεκτό. 
            ΕΔΡΑ: αίτημα για βιβλία εκπαίδευσης 
Το αίτημα δεν έγινε δεκτό. 
            ΑΟΜ: Αίτημα για οθόνη  
Το αίτημα έγινε δεκτό μέχρι του ποσού των 80 ευρώ.  

            Διάφορα Θέματα                                          Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
 Επιστολή ΟΑΜΑ 
Διαβάστηκε ενημερωτική επιστολή του Σωματείου. 

            Βιβλία εκπαίδευσης στην Αγγλική 
Κατόπιν αιτήματος του Φίλανδρου Λευκάδας το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα όπως επιδοτήσει την 
αγορά των 2 πρώτων βιβλίων εκπαίδευσης της A. Grant ξένων αθλητών που κατοικούν μόνιμα στη 
χώρα μας και έχουν αγωνιστικό δελτίο ΕΟΜ, με έκπτωση 10 ευρώ στο κόστος του αγωνιστικού τους 
δελτίου.  

 Καταμερισμός θερινών εργασιών  
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι λήγει στο τέλος του μήνα η σύμβαση ορισμένου χρόνου με την υπάλληλο κα 
Ε. Μακρή. Ο Γ.Γ. κ. Π. Μαρσώνης ανέφερε ότι μετά τις 15 Αυγούστου 2017 θα προκύψει ανάγκη 
πρόσληψης νέου υπαλλήλου. Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως τα γραφεία της ΕΟΜ παραμείνουν 
ανοικτά όλο το καλοκαίρι.  

 Επιστολή ΟΠΑΦ 
Το ΔΣ συζήτησε την επιστολή του ΟΠΑΦ σχετικά με την ανατροπή που επέφερε το Παγκόσμιο 
ταυτόχρονο, ως διοργάνωση 3ης βαθμίδος, στο grand prix του Σωματείου. Το ΔΣ, δεδομένου ότι η 
απόφαση για τη βαθμίδα του Παγκόσμιου είναι θέμα Παγίων Κανονισμών, δεν αποδέχτηκε την 
πρόταση του Σωματείου. 

 Επιστολή αθλήτριας 
Το ΔΣ συζήτησε την επιστολή της αθλήτριας Ζάχου Π. η οποία προωθήθηκε στους διοργανωτές του 
αγώνα στον οποίον αναφέρεται. 

Επόμενη Συνεδρίαση θα γίνει στις  14 Ιουνίου. 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 

 
 
 
 

 
 


