
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 6 της 14 Ιουνίου 2017 

 
Την Τετάρτη 14 Ιουνίου 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  
Υπογράφηκαν τα πρακτικά της συνεδρίασης υπ, αριθ.4/17 της 2/4/2017. 

 Εθνικές & Προ-εθνικές ομάδες: ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τον φιλικό αγώνα της προεθνικής Παίδων με το Ισραήλ μέσω Διαδικτύου και 
τις εκκρεμότητες για το επερχόμενο ταξίδι. 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πορεία των προπονήσεων της προεθνικής Γυναικών και των εθνικών 
ομάδων Νέων και Παίδων. 
Ακυρώθηκε η αποστολή ομάδας σε διεθνές Φεστιβάλ στο Ισραήλ λόγω κωλύματος μέλους της 
τετραμελούς ομάδας που είχε επιλεγεί και λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από άλλα ζεύγη. 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις ενέργειες  σχετικά με την αποστολή των Εθνικών ομάδων Νέων και Παίδων 
στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.  

            Αποστολές ομάδων σε Βαλκανικό κύπελλο  
Το 10ο Βαλκανικό πρωτάθλημα ομάδων Μπριτζ θα διεξαχθεί από 4 έως 5 Οκτωβρίου 2017 στη Stara 
Zagora της Βουλγαρίας. Παράλληλα θα γίνει και το 2ο Βαλκανικό πρωτάθλημα ομάδων Νέων έως 25 
ετών. Θα επακολουθήσει, στο ίδιο μέρος, από 6 έως 8 Οκτωβρίου 2017 Διεθνές Φεστιβάλ Μπριτζ με 
ανοικτή συμμετοχή.  
Μια τετραμελής ομάδα Όπεν και μια τετραμελής ομάδα Νέων είναι προσκεκλημένες της 
Ομοσπονδίας Μπριτζ της Βουλγαρίας για να συμμετάσχουν και στις 2 διοργανώσεις (πρωτάθλημα 
και Φεστιβάλ) με κάλυψη των εξόδων διαμονής (bed and breakfast) των  ομάδων αυτών. 
Το ΔΣ της ΕΟΜ  αποφάσισε ομόφωνα να συμμετάσχει μια ομάδα στο Βαλκανικό πρωτάθλημα Νέων 
έως 25 ετών αποτελούμενη από 2 ζεύγη που θα επιλεγούν. Επίσης θα συμμετάσχει μια ομάδα στο 
Βαλκανικό Πρωτάθλημα Όπεν κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος και απόφασης του Δ.Σ. της ΕΟΜ 
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων. Η ΕΟΜ θα καλύψει τα έξοδα συμμετοχής (entry 
fees) των ομάδων αυτών τόσο στο Βαλκανικό πρωτάθλημα όσο και στο Διεθνές Φεστιβάλ που θα 
επακολουθήσει, ενδεχομένως οδοιπορικά έξοδα, όπως και έξοδα διαβίωσης (pocket money) της 
ομάδας Νέων. Σε περίπτωση που στο Διεθνές Φεστιβάλ θελήσει να συμμετάσχει και άλλη ελληνική 
ομάδα η ΕΟΜ θα αποφασίσει, ανάλογα με τη δυναμικότητα της ομάδας αυτής, εάν θα καλύψει μέρος 
των εξόδων.  

            Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
Το ΔΣ μετά την επιστολή που κατατέθηκε στην τακτική Γεν. Συνέλευση της 18/3/2017 
υπογεγραμμένης από 16 Σωματεία σχετικά με την αμφισβήτηση ενεργειών μελών του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου συζήτησε το θέμα αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει έκτακτη Γεν. Συνέλευση με 
πρώτη ημερομηνία την 15η Ιουλίου 2017 και 2η τελική ημερομηνία την 22 Ιουλίου 2017 και θέματα 
ημερήσιας διάταξης:  



1. Καθορισμός διαδικασίας έρευνας ευθυνών μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου 

2. Τροποποίηση Κανονισμών 

Εγκρίθηκε ομόφωνα το κείμενο της πρόσκλησης. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στα 

εντευκτήρια του ΟΠΑΦ.  

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                               Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Υπάλληλοι ΕΟΜ – νέα θέση εργασίας 

Κατόπιν της λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου με την υπάλληλο κα Ε. Μακρή, το ΔΣ 
ενημερώθηκε για την ισχύουσα νομοθεσία και όρισε να αναζητηθεί κάποια επιδοτούμενη θέση, 
προκειμένου να ενισχυθεί το εργατικό δυναμικό με έναν ακόμη υπάλληλο. Σε κάθε περίπτωση λόγω 
των αναγκών των γραφείων της το ΔΣ, στην επόμενη συνεδρίασή του, θα λάβει σχετικές αποφάσεις.   

            Δικαιώματα συμμετοχής μελών Εθνικής ομάδας  
Ο προπονητής της εθνικής νέων πρότεινε να καταβάλει η ΕΟΜ τα έξοδα για τα δικαιώματα 
συμμετοχής στο φεστιβάλ Ανθοκομικής των ζευγών της ομάδας. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.   

              Έγκριση και εκτύπωση νέων βιβλίων μεθόδου (εκτέλεση – άμυνα) 
Το ΔΣ εξέτασε τέσσερα βιβλία εκπαίδευσης που αποτελούν ιδιωτική πρωτοβουλία του κ. Λ. 
Καραγιαννόπουλου και αποφάσισε ομόφωνα να του ζητηθεί έγγραφη πρόταση.  

                Εκτύπωση ΔΚΑΜ 2017 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να ζητηθούν, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ, κλειστές 
προσφορές για την εκτύπωση του ΔΚΑΜ 2017 σε 500 τεμάχια. 

Χρεώσεις τουρνουά όλων των βαθμίδων 
Το ΔΣ αποφάσισε να υπενθυμίσει με ανακοίνωση απόφαση προηγούμενου ΔΣ με την οποία ορίζονται 
τα δικαιώματα συμμετοχής σε αγώνες και Φεστιβάλ Σωματείων χαμηλότερα από τα ανάλογα 
δικαιώματα των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων, όπως και τα κριτήρια και οι παροχές που πρέπει να 
προσφέρει το  Σωματείο προκειμένου να είναι αυτά αυξημένα.  

Υλικό αγώνων – προσφορές για τσόχες, σκρινς, φάκελους, score sheets, διανομές 
Το ΔΣ εξέτασε δείγματα από τσόχες μετά από έρευνα αγοράς που διενέργησαν οι κα Λ. Μαμιδάκη 
και ο κ. Λ. Ζώτος. Αποφασίστηκε ομόφωνα να παραγγελθούν 150 μπλε και 150 πράσινες τσόχες. Για 
το υπόλοιπο υλικό οι αποφάσεις που λήφθηκαν στην προηγούμενη Συνεδρίαση καλύπτουν προς το 
παρόν τις ανάγκες. 

             Παραγγελία Bridgemates  για τις ανάγκες των Σωματείων 
Κατόπιν αιτημάτων Σωματείων αποφασίστηκε ομόφωνα να παραγγελθούν 45 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 5 Bridgemates II servers στην τιμή των 160 ευρώ συν ΦΠΑ το 
τεμάχιο που θα διατεθούν δωρεάν στα Σωματεία. 

Πωλήσεις ειδών Μπριτζ 
Το ΔΣ συζήτησε τους τρόπους και τις ιδέες για πώληση υλικού στους αθλητές των Διασυλλογικών 
χωρίς να ληφθεί σχετική απόφαση.   

Θερινές Κατασκηνώσεις 
Το ΔΣ εξέτασε την πρόταση της κας Μ. Λαντζούνη τόσο την ειδική – μαθήματα σε κατασκήνωση της 
Καλαμάτας – όσο και γενική, που αφορά προσέγγιση κατασκηνώσεων για εφαρμογή προγραμμάτων 
διάδοσης του Μπριτζ.    

Θέματα Αγώνων                                                                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 



Προδιαγραφές αγώνων -προ μοιρασμένες διανομές 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως οι αγώνες 3ης βαθμίδας κάθε είδους (φεστιβάλ, εσωτερικά 
πρωταθλήματα κλπ) γίνονται υποχρεωτικά με προμοιρασμένες διανομές. 

Παγκόσμιοι αγώνες άθλησης 50+ ετών – απολογισμός 
Η κα Μπαμπούλα ενημέρωσε το ΔΣ για την διοργάνωση που έγινε παράλληλα με το Βυζαντινό 
Φεστιβάλ. 

Παν. Πρωτάθλημα Μαθητών – απολογισμός 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα δρώμενα στο Μαθητικό πρωτάθλημα και συζήτησε την περίπτωση να 
διεξαχθεί τον επόμενο χρόνο σε διαφορετικό τόπο. Θα διερευνηθούν κατάλληλες αίθουσες. 

Σχολικό Πρωτάθλημα Μίνι Μπριτζ – απολογισμός 
Η κα Κορώνη ενημέρωσε το ΔΣ για το σχολικό πρωτάθλημα που διεξήχθη με συμμετοχή 26 τραπεζιών  
όπως και για τη γιορτή του προγράμματος «ανοιχτά σχολεία» όπου ο δήμαρχος μας έκανε χαιρετισμό 
ενώ η  σύμβουλος του προγράμματος είχε επαφή με μέλος του ΔΣ του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» 
για την περίπτωση επιχορήγησης. 

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων 2017– προετοιμασία 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα στο φετινό πρωτάθλημα να προστεθεί πρωτάθλημα Aνδρών, χαμηλή 
κατηγορία στον αγώνα Μικτών ομάδων όπως και παράλληλοι αγώνες ομάδων Swiss. 

Αγώνες Ομάδων – προτάσεις για αλλαγές 
Το ΔΣ συζήτησε θέματα που αφορούν τους αγώνες ομάδων, όπως ονομασίες και απόδοση βαθμών 
νίκης χωρίς να ληφθεί καμία απόφαση. 

Ορισμός Φεστιβάλ – κριτήρια 
Θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση. 

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αττικής 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα το πρωτάθλημα να ανατεθεί στα εξής Σωματεία ανά ενότητα κατηγοριών: 
Όπεν: ΟΑΜΛΕ-ΟΑΜΚΗ, διαιτητής Δ. Μπάλλας, 1-11: ΟΠΑΦ, διαιτητής Γ. Μεσθενέας, 1-9: ΑΟΜΒ, 
διαιτητής Α. Ματζιάρης και 1-6: ΙΚΑΡΟΣ, διαιτητής Γ. Δοξαστάκης.  

Θέματα Κανονισμών 
Έκδοση Νέου ΔΚΑΜ 

Το ΔΣ μελέτησε την πρόταση του κου Πουρναρά και το χρονοδιάγραμμα της εκτύπωσης του νέου 
ΔΚΑΜ ώστε να είναι έτοιμος εγκαίρως και να ισχύσει από 1η Οκτωβρίου 2017. 

             Τροποποιήσεις για έκτακτη Γεν. Συνέλευση 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι τροποποιήσεις που θα υποβληθούν προς έγκριση στην έκτακτη Γεν. 
Συνέλευση του Ιουλίου 2017  και αφορούν 1. Τροποποίηση του κανονισμού υπ. αριθ. 4 κατόπιν 
επεξεργασίας του από τον δικηγόρο και Πρόεδρο του ΠΟΑΜ κ. Η. Στεφανόπουλο σε συνεργασία με 
τις υπηρεσίες της ΕΟΜ, κατόπιν εντολής της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης του Μαρτίου 2017. 2. 
Τροποποίηση των άρθρων 2.5.3 παράγραφος 3 και 2.5.14.4.2.  

Άλλες Τροποποιήσεις για Τακτική Γεν. Συνέλευση Οκτωβρίου 
Θα υποβληθούν εισηγήσεις από την ΚΕΔ και την επιτροπή Κανονισμών.  

Θέματα Διαιτησίας                                                                                             Εισηγητής: Λ. Ζώτος 
Σεμινάριο και εξετάσεις, οριστικοποίηση ημερομηνιών και προγράμματος 

Συζητήθηκαν κατάλληλες ημερομηνίες πριν την 1η Οκτωβρίου 2017 που θα ισχύσει ο νέος ΔΚΑΜ, 
όπως και πιθανοί εισηγητές. Οριστικοποίηση θα γίνει στην επόμενη Συνεδρίαση.  



Ενημέρωση αποφάσεων ΚΕΔ 
Έγινε ενημέρωση για τις ενέργειες και τις αποφάσεις της επιτροπής. 

Πρόταση τροποποίησης κανονισμού Διαιτησίας 
Υποβλήθηκε και συζητήθηκε ένα αρχικό σχέδιο.  

Θέματα Εκπαίδευσης        Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη  
Φάκελος ΥΠΕΠΘ – Λίστα διαπιστευμένων Εκπαιδευτών 

Το ΔΣ ενέκρινε τον κατάλογο που υποβλήθηκε από την Επιτροπή Εκπαίδευσης των ονομάτων που 
δραστηριοποιούνται και η οποία θα κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Ανοιχτά σχολεία: Απολογισμός – Πρόταση για το 2017-18 για παιδιά και ενήλικες 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για όλη τη δράση και συζήτησε το πώς θα διαμορφωθεί η φετινή πρόταση προς 
το πρόγραμμα «ανοιχτά σχολεία».  

Σεμινάριο εκπαιδευτών – πρόγραμμα, εξετάσεις 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως το σεμινάριο διεξαχθεί στις 24 και 25 Ιουνίου 2017 στα εντευκτήρια 
του ΟΠΑΦ. Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα η Επιτροπή Εκπαίδευσης να συντάξει και σχετικό πρόγραμμα.  

 Θέματα Διάδοσης                         Εισηγητής:  Γ. Αλεξανδρόπουλος 

Διαφημιστική εκστρατεία μαθημάτων Νέων αθλητών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 
Υποβλήθηκαν προτάσεις και έγινε σχετική συζήτηση που θα συνεχιστεί στην επόμενη Συνεδρίαση.  

Διαφήμιση σε Ραδιόφωνο και Τηλεόραση, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα 
Έγινε σχετική συζήτηση χωρίς να ληφθεί απόφαση.  

Δημιουργικό Αφίσας που απευθύνεται σε παιδιά  
Αποφασίστηκε να εξεταστεί από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και να υποβληθεί συγκεκριμένο σχέδιο 
και πρόταση. 

Εφαρμογή Μπριτζ για παιδιά, σε κινητά τηλέφωνα  
Το ΔΣ εξέτασε μια εφαρμογή κινητών τηλεφώνων που απευθύνεται σε παιδιά.   

      8.   Αιτήματα Σωματείων                                          Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
 ΙΩΝ: Ημερίδα 4ης βαθμίδας-καλοκαίρι 2017 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα του Σωματείου. Η ημερίδα θα διοργανωθεί την 12η Ιουλίου. 

      9.   Διάφορα Θέματα                                          Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Επόμενη Συνεδρίαση Δ.Σ. θα γίνει στις  21 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή, ώρα 14:00. Επειδή δεν υπάρχει 
άλλο θέμα  λύνεται η Συνεδρίαση. 
 
 
            Ο  Πρόεδρος                                      Η Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                
 

          Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                        Π. Μαρσώνης        
                                                                  

          Ο Ταμίας      
  
                                                                         Α. Φράγκος                                   

                                                                          

                                                                                Τα μέλη 

 



Λ. Βάθη 

                                                                      

                                                                         Μ. Κορώνη       

                                

Γ. Αλεξανδρόπουλος 


