
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 8 της 6 Σεπτεμβρίου 2017 

Την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00, 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 συνεδρίασης υπ. αριθ. 6 της 14/6/2017.              

Τακτική Γενική Συνέλευση Οκτωβρίου  
Ο Πρόεδρος παρουσίασε και το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την πρόσκληση και θέματα της ημερήσιας 
διάταξης της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης της 14ης Οκτωβρίου 2017.  

 Προπονητές προ-εθνικών ομάδων 
Τα ΔΣ εξέτασε τις προτάσεις για ανάληψη της θέσης των προπονητών των προεθνικών ομάδων. 
Για τη θέση του προπονητή της προεθνικής όπεν εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση στον κ. Φ. 
Σκουλαρίκη με αμοιβή 350 μικτά ανά μήνα για προπονήσεις μέσω Διαδικτύου και για διάστημα 4 
μηνών, ήτοι από 11/9/2017 έως 10/1/2018. 
Για τη θέση του προπονητή της προεθνικής όπεν εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση στον κ. Μ. 
Γαρουφαλή με αμοιβή 350 μικτά ανά μήνα για προπονήσεις με φυσική παρουσία και για διάστημα 4 
μηνών, ήτοι από 11/9/2017 έως 10/1/2018. 
Για τη θέση του προπονητή της προεθνικής Γυναικών εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση στον κ. Ζώτο με 
αμοιβή 600 ευρώ ανά μήνα για προπονήσεις τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω Διαδικτύου για 
διάστημα 4 μηνών, ήτοι από 11/9/2017 έως 10/1/2018. 
Για τη θέση του Προπονητή των Παίδων έως 16 ετών εγκρίθηκε η ανάθεση στον κ. Β. Βιρβιδάκη με 
αμοιβή 1400 μικτά για την περίοδο από 20/9/2017 έως 31/5/2018. 
Η κα Κορώνη ενημέρωσε το ΔΣ και για την συζήτηση που είχε με τον κ. Δοξιάδη και την πορεία των 
προπονήσεων των Νέων έως 25 ετών.  

            Βαλκανικό πρωτάθλημα - ενημέρωση 
Εγκρίθηκε ομόφωνα σχετική εισήγηση του προπονητή κ. Κ. Δοξιάδη και η εθνική Νέων που θα 
συμμετάσχει  στο ανάλογο πρωτάθλημα θα απαρτίζεται από τους Κ. Βώβο, Φ. Κρίτσαλη, Ζ. 
Καρυοφυλλίδου και Α. Καπαγιαννίδου. Η ΕΟΜ θα καλύψει τα δικαιώματα συμμετοχής (entry fees) 
στο Διεθνές Φεστιβάλ που θα επακολουθήσει του Βαλκανικού πρωταθλήματος σε ομάδα 
αποτελούμενη από τους Δ. Διονυσόπουλο, Ν. Παπαχατζή, Κ. Μπόζεμπεργκ και Γ. Παπακώστα.  

 Επιτροπή Διαδικασιών ΠΣ 
To ΔΣ δεν έχει ακόμη σχετική εισήγηση από την ειδική επιτροπή. 

 Συνεργασία με Κυπριακή Ομοσπονδία 
Το ΔΣ μετά από αίτημα της Κυπριακής Ομοσπονδίας αποφάσισε να συμπεριλάβει την ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Κ.Ο.Μ. στη λίστα των σωματείων της ΕΟΜ ώστε να ενημερώνεται για όλες τις δράσεις. 
Ο κ. Μαρσώνης ενημέρωσε επίσης το ΔΣ ότι είμαστε σε συζητήσεις για την περίπτωση να 
συμπεριληφθούν τα σωματεία της Κύπρου στο σύστημα master points μέσω του προγράμματος της 
ΕΟΜ perfect score ώστε να συμμετέχουν και στα ταυτόχρονα. Το ΔΣ ενέκρινε τις σχετικές κινήσεις με 
στόχο την με αμοιβαία οφέλη συνεργασία 
 Ενημέρωση για την ημερίδα αλληλεγγύης 



Το ΔΣ ενημερώθηκε για την ευχαριστήρια επιστολή που έστειλε ο Σύλλογος, τον οικονομικό 
απολογισμό του ποσού που συγκεντρώθηκε, καθώς και για την πορεία του μικρού Τριαντάφυλλου.  

Ενημέρωση αποφάσεων EBL  
Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ για τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (EBL) σχετικά με τη 
σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας των σίνιορς όπως  για το σεμινάριο στελεχών του 2018, καθώς 
και για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει η ΕΟΜ διαδικαστικά. 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                              Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Υποβολή οικονομικών καταστάσεων 

Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Απολογισμός της ΕΟΜ για την περίοδο 1/1-31/8/2017 
όπως και ο Προϋπολογισμός 2018 που θα υποβληθεί προς έγκριση στην Τακτική Γ.Σ. της 14/10/2017. 

Πρόσληψη Υπαλλήλου  
Σε συνέχεια της απόφασης του ΔΣ της 21/7 και μετά από εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν το 
ΔΣ επικύρωσε ομόφωνα την απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής για πρόσληψη της κας Μακρή 
Ελένης με σύμβαση ορισμένου χρόνου για το διάστημα Σεπτέμβριος 2017 - Ιούνιος 2018. 

Υπογραφή Συμφωνητικού με Ανοιχτά Σχολεία  
Η κυρία Κορώνη ενημέρωσε το ΔΣ για την συνάντηση που είχε η ίδια μαζί με την κα Μπαμπούλα από 
το τμήμα Μαθημάτων με τα Ανοιχτά Σχολεία προκείμενου να συζητηθούν οι όροι της φετινής 
συνεργασίας. Η μη δυνατότητα ΕΟΜ να εκδώσει τιμολόγιο ίσως καθυστερήσει την έναρξη για τα 
τμήματα ενηλίκων. Το πρόγραμμα για τα δημοτικά σχολεία παρουσιάσθηκε στο ΔΣ και ανάλογα με 
τις συμμετοχές σε επόμενα ΔΣ θα παρουσιασθούν τα συγκεκριμένα ποσά που αφορούν στις αμοιβές 
των εκπαιδευτών. 

Κριτήρια για χορηγίες, έντυπο προς χορηγούς 
Το ΔΣ εξέτασε και ενέκρινε την δημιουργία εντύπου με το οποίο θα προσεγγισθούν οι υποψήφιοι 
χορηγοί. 

Σεμινάριο εκπαιδευτών αμοιβές εισηγητών – οργανωτών 
Το ΔΣ ενέκρινε το ποσό των 100 ευρώ ως αμοιβή για τους οργανωτές και εισηγητές του σεμιναρίου 
εκπαιδευτών που έγινε στις 22 και 23 Ιουλίου Βιρβιδάκη Β. Μπαμπούλα Α. και Παπασπύρου Δ. 

Υπερωρίες υπαλλήλων για την εκστρατεία διάδοσης 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν σχετικά με την επικοινωνία των 
ενδιαφερομένων λόγω του προμηθευτή μας στο ιντερνέτ. Το πρόβλημα το επιλαμβάνεται ο κ. 
Πουρναράς. Το ΔΣ συζήτησε το ενδεχόμενο να εργαστούν εκτός ωραρίου οι εργαζόμενοι του 
Τμήματος Μαθημάτων 

Έπαθλα Διασυλλογικών, Πρωταθλημάτων Ανδρών-Γυναικών, φεστιβάλ Μαθητών  
Το ΔΣ ανέθεσε στην Αντιπρόεδρο κα Μαμιδάκη και στον Διευθυντή κ. Ζώτο την έρευνα αγοράς για 
να επιλεχθούν τα κύπελλα που θα δοθούν στους νικητές των πρωταθλημάτων μέχρι τέλος του έτους. 
Το ΔΣ αποφάσισε επίσης ομόφωνα να απονέμει κύπελλο στον πρώτο της κατηγορίας όπεν του 
ετησίου Κυπέλλου ΕΟΜ. Η Οικονομική Επιτροπή θα εγκρίνει τη δαπάνη για τα κύπελλα που θα 
δοθούν στα Πανελ. Πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών και στο φεστιβάλ Μαθητών.  

            Έξοδα Διασυλλογικών αγώνων 
Ανατέθηκε ομόφωνα στην Οικονομική Επιτροπή της ΕΟΜ η έγκριση εξόδων που αφορούν το 
προσεχές Διασυλλογικό πρωτάθλημα και θα πρέπει να γίνουν πριν την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
             Έξοδα διαφημιστικής εκστρατείας 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η Διαφημιστική εκστρατεία για την περίοδο μαθημάτων που θα 



ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2017 γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (Facebook) και δεν υπερβεί το 
ποσό των 16000 ευρώ.  

Σημαίες Σωματείων  
Το ΔΣ ενέκρινε την εκτύπωση σημαιών για όσα σωματεία δεν είχαν εκτυπωθεί στους περσινούς 
διασυλλογικούς. 

Παραγωγές Διανομών για τις εκπαιδευτικές περιόδους 2017-2018 
Το ΔΣ ενέκρινε την παραγωγή διανομών για το Φεστιβάλ Μαθητών με βάση τις περσινές αμοιβές. Για 
τις μαθητικές ημερίδες και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μαθητών θα γίνει χρήση διανομές 
παλαιότερων ετών.  

Γραφεία ΕΟΜ: Η/Υ, σέρβις κλιματιστικών, τηλ. κέντρο, πόρτα ασφαλείας  
Το ΔΣ ενέκρινε τη λήψη προσφορών για αγορά ΗΥ και την αλλαγή της πόρτας εισόδου σε ασφαλείας. 
Επίσης ενέκρινε ομόφωνα να γίνει σέρβις στα κλιματιστικά μηχανήματα και τροποποιήσεις στο 
τηλεφωνικό κέντρο της ΕΟΜ.  

Εκτύπωση διπλωμάτων για σεμινάρια 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκτύπωση πτυχίων και βεβαιώσεων για τους συμμετέχοντες με επιτυχία στα 
σεμινάρια της ΕΟΜ από την εταιρεία Ε. και Στ. Χατζηδάκης ΟΕ  
Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκτύπωση παπύρων από την εταιρεία της Α. Τσεβδού για τις απονομές στις 
νικήτριες ομάδες του Διας. πρωταθλήματος 2016.  

3. Θέματα Αγώνων                                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων 2017–προκήρυξη, ενημέρωση, οργάνωση, διαιτητές.  

Εγκρίθηκε ομόφωνα η προκήρυξη του Διασυλλογικού πρωταθλήματος 2018 που υποβλήθηκε από 
την Επιτροπή Αγώνων. Οι διαιτητές θα οριστούν από τον Γεν. Γραμματέα της ΕΟΜ και την ΚΕΔ. 
Συζητήθηκαν διάφορα οργανωτικά θέματα.  

Φεστιβάλ Μαθητών- Διαιτητές, έπαθλα, παραγωγή διανομών, φιλοξενία Μίνι Μπριτζ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως διοργανωθεί Φεστιβάλ Μαθητών περιόδου 2016-7 στις 15-16-και 17 
Σεπτεμβρίου παράλληλα με το Φεστιβάλ Πειραιά. Το ΔΣ όρισε επικεφαλής διαιτητές για το Φεστιβάλ 
τους Πτυχιούχους διαιτητές Α. Μπαμπούλα και Γ.  Μεσθενέα με βοηθό την Έμπειρη διαιτήτρια Μ. 
Μπενιού. Το Τμήμα Μαθημάτων θα επικοινωνήσει με τους μαθητές των ανοιχτών σχολείων για τη 
δυνατότητα διοργάνωσης και παράλληλου τουρνουά Μίνι Μπριτζ. 

Τόποι τέλεσης και διαιτητές πρωταθλημάτων 2017 - Κύπελλο Ελλάδος 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα οι αγώνες για το κύπελλο να ανατεθούν, ανά ενότητα στα εξής Σωματεία: 
Όπεν: ΟΑΜΚΗ, 1-11: ΑΟΜΒ 1-9: ΑΟΤ 1-9 και 1-6: ΑΟΜ.  

Διασυλλογικό κύπελλο Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδος 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα τις ημερομηνίες που αιτήθηκαν τα Σωματεία. Θα εκδοθεί η σχετική 
προκήρυξη των αγώνων.  

4. Θέματα Κανονισμών                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Τροποποιήσεις Κανονισμών για ΓΣ Οκτωβρίου: Εισήγηση ΚΕΔ, πρόταση Δ. Κούρτη 

Το ΔΣ συζήτησε τις προτάσεις για τις τροποποιήσεις του κανονισμού διαιτησίας και ενέκρινε 
ομόφωνα την εισήγηση της ΚΕΔ που θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη Γ.Σ..  
Εγκρίθηκε ομόφωνα πρόταση του κ. Δ. Κούρτη για παίζοντες διαιτητές σε αγώνες 4ης βαθμίδας της 
Περιφέρειας και η σχετική εισήγηση θα υποβληθεί επίσης στη προσεχή Γ.Σ.  
Συζητήθηκε θέμα τροποποίησης του Καταστατικού της ΕΟΜ και αποφασίστηκε ομόφωνα, αφού γίνει 
η σχετική προεργασία, να τεθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Μαρτίου 2018. 



Χρήση Bridge Mates  
Το ΔΣ έδωσε εντολή στον υπάλληλο της ΕΟΜ και Εθνικό Διαιτητή κ. Π.Πουρναρά να συντάξει κείμενο 
οδηγιών προς τους διαιτητές σχετικά με τις ρυθμίσεις που θα πρέπει να ορίζουν στα μηχανήματα 
καταχώρησης αποτελεσμάτων  και να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση αφού εγκριθεί από την Επιτροπή 
Αγώνων και το Δ.Σ.  

Stratified ημερίδα τριημέρου 
Δεδομένου ότι για τη γενική κατάταξη πολυημέρου με μεμονωμένες ημερίδες stratified  χρειάζεται 
υποστήριξη μηχανογράφησης το θέμα, προκειμένου για αλλαγές στους κανονισμούς, μεταφέρεται 
για τη ΓΣ του Μαρτίου 2018.  

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

Το ΔΣ ενέκρινε την αναφορά του κ. Πουρναρά σχετικά με το επικείμενο σεμινάριο και τις εξετάσεις 
και συζήτησε τις οικονομικές απαιτήσεις των εισηγητών.  

Έγκαιρη αποστολή αποτελεσμάτων - συνέπειες 
Το ΔΣ αποφάσισε να κάνει παρατήρηση στους διαιτητές που καθυστερούν να στείλουν τα 
αποτελέσματα των αγώνων και ενημερώθηκε από το Τμήμα Μηχανογράφησης ότι στις 
προγραμματισμένες αναβαθμίσεις η αποστολή αποτελεσμάτων στα ταυτόχρονα θα είναι επίσης 
ταυτόχρονη με αυτήν στο perfect score.  

6. Θέματα Εκπαίδευσης                                         Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη  
Ανοιχτά σχολεία: Παρουσίαση του Μπριτζ στα σχολεία. Ειδική Επιτροπή 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από την κα Κορώνη και την κα Μπαμπούλα για το ότι περιμένουμε την έγκριση 
της λίστας των εκπαιδευτών ώστε να ξεκινήσουμε την οργάνωση. Η Ειδική Γραμματέας κα Κορώνη 
σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαίδευσης θα έχει όλη την ευθύνη της οργάνωσης. Ορίστηκε 
ομόφωνα η αμοιβή των εκπαιδευτών σε 30 ευρώ ανά μάθημα και των βοηθών τους σε 10 ευρώ ανά 
ώρα.  
            Εξετάσεις Εκπαιδευτών – ημερομηνία, τόπος, παράβολο 
Το ΔΣ αποφάσισε οι εξετάσεις να γίνουν το διήμερο 17 και 18 Νοεμβρίου και ανάλογα με τους 
συμμετέχοντες θα ορισθεί και ο χώρος διεξαγωγής 
Μετά και το διήμερο σεμινάριο εκπαιδευτών, που έγινε το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Ιουλίου 
2017 στον ΟΠΑΦ, ανακηρύχθηκαν ως Πτυχιούχοι οι παρακάτω εκπαιδευτές: 
Σταμάτης Βολιώτης (ΑΜ 00182) 
Γεώργιος Γεωργουλάκης (ΑΜ 2438) 
Δημήτρης Κούρτης (ΑΜ 7958) 
Γιώργος Μεσθενέας (ΑΜ 4482) 
Βασίλης Σκορδάς (ΑΜ 1291) 
Ρεγγίνα Σταθακοπούλου (ΑΜ 1325) 
Δημήτρης Τόγιας (ΑΜ 2100) 

Διάθεση βιβλίων στους πρωτοετείς και 2ετείς 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να διαθέτει στους εκπαιδευτές -πτυχιούχους για το νομό Αττικής - τα 
βιβλία Α’ κύκλου μαθητών δωρεάν, μετά από βεβαίωση ότι θα διδαχθεί η επίσημη μέθοδος της ΕΟΜ 
ενώ τα βιβλία Β’ κύκλου μετά από καταγραφή του τμήματος μαθημάτων και σε αντιστοιχία με την 
έκδοση ΑΔ και πάλι μόνο σε πτυχιούχους εκπαιδευτές για το νομό Αττικής. 

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

H διαφημιστική εκστρατεία Σεπτεμβρίου ξεκίνησε ήδη, μέσω διαδικτύου (Facebook). Αποφασίστηκε 



ομόφωνα να συνεχιστεί έως και την προτελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου. Τα μαθήματα στα 
Σωματεία θα ξεκινήσουν στις 19 Οκτωβρίου, πιθανόν σε ορισμένους χώρους και νωρίτερα.  

Νέες περιοχές για μαθήματα και ίδρυση Σωματείων 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα τμήματα Μαθημάτων που προγραμματίζονται για τις περιοχές Άνω 
Λιοσίων, Αγίων Αναργύρων, Ηλιούπολης και ίσως Γλυκών Νερών και Αλίμου. Για δε την Περιφέρεια 
σε Ξάνθη, Άνδρο, Μεσολόγγι και Αράχοβα. 

Ανενεργά Σωματεία 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα υφιστάμενα ανενεργά σωματεία και αποφασίστηκε να προγραμματιστεί 
η διαγραφή τους για την τακτική Γ.Σ. Μαρτίου 2018.  

      8.   Αιτήματα Σωματείων                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
 ΧΟΜ: Ενημέρωση για υπόθεση Πειθαρχικού     
Το ΔΣ ενημερώθηκε για πειθαρχική δίωξη αθλητών του ΧΟΜ από το Σωματείο τους λόγω μη 
προσέλευσης σε αγώνες. 
  ΣΑΜΟΣ: Αίτημα για αγώνα Ελληνοτουρκικής φιλίας 4ης βαθμίδας 
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου 
 ΟΑΜΑ: Τριήμερο 4ης βαθμίδας - ενίσχυση διαφημιστικής εκστρατείας 
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου  
           ΟΑΜΚ: Μαθήματα παίδων σε κατασκήνωση  
Το ΔΣ ενέκρινε το ποσό των 400 ευρώ για τις σχετικές δράσεις και τα μαθήματα που παρέδωσε ο κ. 
Α. Καλογερόπουλος.      

ΑΡΚΟΑΜ:  
Το ΔΣ ενημέρωσε τον πρόεδρο του Συλλόγου για εναλλακτικές λύσεις στην ανεύρεση εκπαιδευτή.  
       9.   Διάφορα Θέματα                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
            Υπόθεση αθλήτριας Π. Ζάχου 
To ΔΣ συζήτησε την περίπτωση και θα στείλει σχετική επιστολή στην αθλήτρια. 
            Επιστολές για Επιτροπή Δεοντολογίας 
To ΔΣ εξέτασε τις επιστολές και τις αρχειοθέτησε στον σχετικό φάκελο.  

 Ενίσχυση ΟΑΜΛ 
To ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα το ποσό των 150 ευρώ στον ΟΑΜ Λάρισας για διαφήμιση στο site prefadoros 

Οι επόμενες δυο συνεδριάσεις ορίστηκαν για τις  12 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη  και 15 Νοεμβρίου, 
ημέρα Τετάρτη. 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 


