
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 7 της 21 Ιουλίου 2017 

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου 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. 5 της 10/5/2017.   

Εθνικές & Προ-εθνικές ομάδες 
Το ΔΣ ομόφωνα συγχαίρει την ομάδα αποτελούμενη από τους Γ. Παπακυριακόπουλο, Α. Φίλιο, Κ. 
Κοντομήτρο, Α. Κουκουσέλη, Ντ. Δοξιάδη και Π. Ρούσσο για τη μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης της 
2ης θέσης, μεταξύ πανίσχυρων  αντιπάλων στο ανοικτό Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στο 
Μοντεκατίνι της Ιταλίας από 10 έως 24 Ιουνίου και αποφάσισε ομόφωνα την ανταμοιβή της ομάδας 
με τα οδοιπορικά της έξοδα και την μη καταβολή δικαιωμάτων συμμετοχής από τα μέλη της στα 
επόμενα πανελλήνια πρωταθλήματα που θα διεξαχθούν έως τον Ιούνιο 2018. Επίσης αποφασίζει τη 
βράβευσή τους με απονομή στο επόμενο Διασυλλογικό πρωτάθλημα ειδικών αναμνηστικών 
επάθλων.  

Εγκρίθηκε ομόφωνα ποσό 255 ευρώ για συμμετοχή ομάδας σε διεθνές φεστιβάλ Νορβηγίας, κατόπιν 
αιτήματος τριών από τα τέσσερα μέλη της. 

Αποστολές ομάδων στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Νέων και Παίδων – Απολογισμός 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την  πορεία των Εθνικών αποστολών Νέων και Παίδων στους 26ους 
Πανευρωπαϊκούς αγώνες Νέων που ολοκληρώθηκαν στο Σαμορίν της Σλοβακίας. Η Εθνική ομάδα 
Νέων κάτω των 26 ετών κατέλαβε την 17η θέση μεταξύ 27 ομάδων και η Εθνική Παίδων κάτω των 16 
ετών κατέλαβε την 9η θέση μεταξύ 16 ομάδων. Ειδικά η εμφάνιση της Εθνικής Παίδων κρίθηκε πολύ 
ικανοποιητική δεδομένου ότι ήταν η πρώτη της συμμετοχή σε Πανευρωπαϊκούς ενώ τα προγράμματα 
διδασκαλίας της κατηγορίας αυτής ξεκίνησαν ουσιαστικά το περασμένο έτος οπότε έγινε και το 
πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.  

Βαλκανικό πρωτάθλημα  
Το ΔΣ εξέτασε τις αιτήσεις  συμμετοχών  και αποφάσισε ομόφωνα να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα 
αυτό η ομάδα που κατετάγη 2η στο ανοικτό Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα όπως και μια ομάδα μελών της 
προεθνικής όπεν αποτελούμενη από τους Α. Αθανασιάδη, Γ. Οικονομόπουλο, Π. Αγγελόπουλο, Ι. 
Παπαγιάννη, Λ. Ζώτο και Ι. Οικονομόπουλο. Στο αντίστοιχο πρωτάθλημα Νέων την ομάδα 
(τετραμελή) θα προτείνει ο αρχηγός και προπονητής της Ντ. Δοξιάδης. Η ΕΟΜ θα καλύψει τα 
οδοιπορικά έξοδα και τα δικαιώματα συμμετοχής (entry fees) των ομάδων αυτών τόσο στο Βαλκανικό 
πρωτάθλημα όσο και στο Διεθνές Φεστιβάλ που θα επακολουθήσει. Ενδεχομένως θα καλυφτούν τα 
δικαιώματα συμμετοχής και άλλης ομάδας στο Διεθνές φεστιβάλ.  

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 22/7/2017 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν για σχετική εισήγηση - έκθεση του δικηγόρου της 
ΕΟΜ κ. Α. Μαρκόπουλου. 

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



Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να προκηρύξει μέσω της ιστοσελίδας της ΕΟΜ, διαγωνισμό για 
πρόσληψη υπαλλήλου  με σύμβαση ορισμένου χρόνου και πλήρη απασχόληση και καθόρισε τα 
σχετικά κριτήρια και το χρόνο της σύμβασης.  

Εκτύπωση εντύπων αγώνων - φακέλων 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για εκτύπωση 50000 φύλλων 
αποτελεσμάτων αγώνων ζευγών όπως και 20000 φακέλων στην εταιρεία Α. Τσεβδού στην τιμή των 
350 ευρώ και 480 ευρώ αντίστοιχα συν ΦΠΑ. 

Κατασκευή screens 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για κατασκευή 15 screens από την 
εταιρεία Δ. Μακρής στην τιμή των 85 ευρώ το τεμάχιο συν ΦΠΑ. 

Αμοιβή νομικού 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για αμοιβή 80,65 ευρώ συν ΦΠΑ στον 
δικηγόρο Α. Μαρκόπουλο για νομικές συμβουλές. 

Έπαθλα πρωταθλήματος Αττικής 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την παραγγελία των επάθλων  του πρωταθλήματος Αττικής 2017 στην 
εταιρεία Α. Παπαδόπουλος στο ποσό των 111,10 ευρώ.   

Έγκριση και εκτύπωση νέων βιβλίων μεθόδου (εκτέλεση – άμυνα) 
Το ΔΣ συζήτησε την πρόταση του κ. Λ. Καραγιαννόπουλου για την αναγνώριση των βιβλίων του ως 
εκδόσεις ΕΟΜ ώστε να συμπεριληφθούν στη σειρά των βιβλίων της μεθόδου που δίδονται δωρεάν 
στους μαθητές. Το ΔΣ προς το παρόν δεν ενέκρινε το κονδύλι που περιέχεται στην πρόταση αλλά θα 
συστήσει τις εκδόσεις αυτές στους αθλητές μέσω του περιοδικού. 

Υλικό αγώνων  
Το ΔΣ εξέτασε σχετικά δείγματα και αποφάσισε ομόφωνα να παραγγελθούν 300 τσόχες 1,10 x 1,10 
στην εταιρεία  Καραογλάνης Π. στην τιμή τεμαχίου 5,15 ευρώ συν ΦΠΑ χωρίς κέντημα.  

Άνοιγμα προσφορών εκτύπωσης βιβλίων εκπαίδευσης 1 και 2 και ΔΚΑΜ 2017  
Το ΔΣ άνοιξε τις κλειστές προσφορές και αποφάσισε  ομόφωνα τα έντυπα να εκτυπωθούν στην 
εταιρία «Ε. και Στ. Χατζηδάκης ΟΕ». Θα εκτυπωθούν αναλυτικά 500 τεύχη ΔΚΑΜ 2017 σε μετάφραση 
Τ. Πουρναρά στην τιμή των 1580 ευρώ και από 2500 αντίτυπα των βιβλίων «Βασικές έννοιες 1» και 
«Βασικές έννοιες 2» της Α.Grant στην τιμή των 3600 και 3900 ευρώ αντίστοιχα. Στις τιμές δεν 
συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.   

Προϋπολογισμός δράσης Ανοιχτών Σχολείων  
H κα Κορώνη ενημέρωσε το ΔΣ για τη συζήτηση που είχε με τους υπεύθυνους του προγράμματος 
«ανοιχτά σχολεία», την επέκτασή του σε ενήλικες και την αναμόρφωση προϋπολογισμού που θα 
απαιτηθεί. Δεν ελήφθη καμία απόφαση. 

Εκδόσεις ΕΟΜ σε ηλεκτρονική μορφή 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι η υπηρεσία ερευνά τους τρόπους ώστε οι εκδόσεις της ΕΟΜ να εκδοθούν και 
σε ηλεκτρονική μορφή. 

3. Θέματα Αγώνων                                                                                   Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων 2017– προετοιμασία, σχέδιο προκήρυξης 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να εκδοθεί ανακοίνωση με τα είδη αγώνων του πρωταθλήματος και να 
ετοιμάσει η υπηρεσία την αναλυτική προκήρυξη.  Ορίζεται ομόφωνα επιτροπή διοργάνωσης του 
πρωταθλήματος αποτελούμενη από τον Γεν. Γραμματέα κ. Π. Μαρσώνη, τον Ταμία κ. Α. Φράγκο και 
τον Διευθυντή κ. Λ. Ζώτο.  



Φεστιβάλ Πειραιά, Μαθητών και σύνδεση με πρόγραμμα Be active ΓΓΑ 
Το τμήμα μαθημάτων ενημέρωσε το ΔΣ για τη σύνδεση του Φεστιβάλ Πειραιά με το πρόγραμμα της 
ΓΓΑ Be active.  

Πρωτάθλημα Ανδρών  - Γυναικών 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να ανατεθεί η διοργάνωση του πρωταθλήματος στα εξής Σωματεία: 
Ανδρών 1-16: ΑΟΤ, Ανδρών 1-9  ΟΑΜΚΗ, Γυναικών 1-16 ΑΟΜ, Γυναικών 1-9 ΑΟΜΨ. 

4. Θέματα Κανονισμών                                                                     Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Έναρξη ισχύος ΔΚΑΜ 
Το ΔΣ όρισε ότι ο νέος ΔΚΑΜ θα ισχύει από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017.  

Τροποποιήσεις για Τακτική Γεν. Συνέλευση Οκτωβρίου  
Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ ότι θα υποβληθούν στην επόμενη συνεδρίαση ΔΣ οι αναλυτικές 
προτάσεις με τις τροποποιήσεις.                           

5. Θέματα Διαιτησίας                                                                                         Εισηγητής: Λ. Ζώτος 
Σεμινάριο και εξετάσεις, οριστικοποίηση ημερομηνιών και προγράμματος 
Το Σεμινάριο Διαιτησίας ορίστηκε  για 22-24 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αθήνα. Θα εκδοθεί σχετική 
ανακοίνωση. Αποφασίστηκε ομόφωνα οι συμμετέχοντες, εκτός από αυτούς της Περιφέρειας να 
καταβάλουν παράβολο 50 ευρώ.  Όσοι από την Περιφέρεια κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 
200 χιλιομέτρων θα επιδοτηθούν με 50 ευρώ ως οδοιπορικά. Στο σεμινάριο δεν θα γίνουν εξετάσεις. 
Οι εξετάσεις θα οριστούν από την ΚΕΔ σε διαφορετικές ημερομηνίες που θα αποφασιστούν σε 
επόμενη συνεδρίαση.  

Θέματα ΚΕΔ, επιστολές και θέματα διαιτητών  
Το ΔΣ ενημερώθηκε για διάφορα θέματα. 

6. Θέματα Εκπαίδευσης               Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη  
Φάκελος ΥΠΕΠΘ – Λίστα διαπιστευμένων Εκπαιδευτών 
Το τμήμα Μαθημάτων ενημέρωσε το ΔΣ για το ιστορικό των αιτήσεων  προς το ΥΠΕΠΘ και τη 
διαμόρφωση της λίστας με τους εντεταλμένους από τα σωματεία της περιφέρειας για την όλη δράση 
με τα σχολεία.  

Ανοιχτά σχολεία: Ενημέρωση για 2017-18 για παιδιά και ενήλικες 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι την επόμενη σχολική χρονιά η δράση του προγράμματος «ανοιχτά σχολεία» 
που θα αφορά τους ενήλικες για δυο τουλάχιστον σχολεία θα επιδοτηθεί από το Ίδρυμα «Σταύρος 
Νιάρχος».   

Σεμινάριο εκπαιδευτών – πρόγραμμα, εξετάσεις 
Το τμήμα Εκπαίδευσης ενημέρωσε το ΔΣ για το πρόγραμμα του σεμιναρίου Εκπαιδευτών που θα γίνει 
στις 22 και 23 Ιουλίου στα εντευκτήρια του ΟΠΑΦ.. Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα ποσό έως 500 ευρώ για 
τα έξοδα φιλοξενίας και φαγητού.  
Το ΔΣ της ΕΟΜ αποφάσισε ομόφωνα ότι οι εκπαιδευτές που πληρούν κριτήρια παλαιότητας, πολλών 
ετών εμπειρίας και προσφοράς στον χώρο του αγωνιστικού Μπριτζ, καθώς και συμμετοχή σε 
παλαιότερες εξετάσεις εκπαιδευτών, δεν υποχρεούνται σε γραπτές εξετάσεις προκειμένου να 
ανακηρυχθούν Πτυχιούχοι – όπως ορίζεται στο ισχύον από το 2016 θεσμικό πλαίσιο.  
Οι εν λόγω εκπαιδευτές οφείλουν να παρουσιάσουν μικρο-διδασκαλίες ή/και εργασίες σχετικές με 
την επίσημη μέθοδο της ΕΟΜ σε κάποιο σεμινάριο εκπαίδευσης. Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. 
 

7. Θέματα Διάδοσης                               Εισηγητής:  Γ. Αλεξανδρόπουλος 
Διαφημιστική εκστρατεία Σεπτεμβρίου 



Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα και όρισε όπως η διαφημιστική εκστρατεία νέων μαθητών ξεκινήσει την 
1η Σεπτεμβρίου.  

Διαφήμιση σε Ραδιόφωνο και Τηλεόραση, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα 
Το ΔΣ αποφάσισε να κινηθεί στα μέσα αυτά μόνο με δωρεάν καταχωρήσεις και να μην επιδοτήσει 
διαφημίσεις Σωματείων.  

Εκτύπωση Φυλλαδίων και Αφισών. Δημιουργικό Αφίσας που απευθύνεται σε παιδιά  
Αποφασίστηκε ομόφωνα να εκτυπωθούν  200 διαφημιστικές αφίσες από την εταιρία Ε. και Στ. 
Χατζηδάκης ΟΕ. Δεν υπάρχει ακόμα ανάγκη εκτύπωσης διαφημιστικών φυλλαδίων.   

Νέες περιοχές για μαθήματα και ίδρυση Σωματείων 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για νέες κινήσεις για μαθήματα και ίδρυση σωματείων σε Αττική και Περιφέρεια. 
 

8.   Αιτήματα Σωματείων                                         Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΟΠΑΧ: Καλοκαιρινά Μαθήματα στον Δήμο Χολαργού 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την προσπάθεια του Σωματείου μέσω Δήμου να διαδώσει το παιχνίδι με 
δωρεάν μαθήματα που θα προσελκύουν κόσμο για τον Οκτώβριο. 
ΟΑΜΝΙΚ: Αίτημα για τριήμερο αγώνα 4ης βαθμίδος 
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου 
ΑΣΝΒ: Αίτημα για τριήμερο αγώνα 4ης βαθμίδος 
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου 
ΟΑΜΑ: Αίτημα για τριήμερο αγώνα 4ης βαθμίδος 
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου και θα αναζητηθεί η ημερομηνία 
ΚΑΒΑΛΑ: Αίτημα για τριήμερο αγώνα 4ης βαθμίδος 
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου 
                          

9. Διάφορα Θέματα                                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Επιστολή Εστίας 
Ενημερώθηκε το ΔΣ 

Επόμενη Συνεδρίαση ορίστηκε στις  6 Σεπτεμβρίου. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα  λύνεται η 
Συνεδρίαση. 
 
            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                
 

          Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης        
                                                                  

                                           Ο ταμίας      
 

Α. Φράγκος 

 

Τα μέλη 
 

Λ. Βάθη 

 

Μ. Κορώνη 

Γ. Αλεξανδρόπουλος 


