
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9 της 12 Οκτωβρίου 2017 

 
Την 12 Οκτωβρίου 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 
Τα Πρακτικά υπ. αριθ. 7 και 8 θα υπογραφούν στην επόμενη Συνεδρίαση.  

            Τακτική Γενική Συνέλευση Οκτωβρίου  
Το ΔΣ ενέκρινε την τελική έκδοση του προϋπολογισμού που θα υποβληθεί για την τακτική ΓΣ. 

 Ορισμός Άτυπης Σύσκεψης - ημερολόγιο 2018  
Εγκρίθηκε ομόφωνα το αγωνιστικό ημερολόγιο ΕΟΜ 2018. Η άτυπη σύσκεψη των εκπροσώπων των 
Σωματείων ορίστηκε για το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017, ώρα 11:00 στα γραφεία της ΕΟΜ. 

 Προ-εθνικές ομάδες – επιστολές - ενημέρωση - αγώνας προπόνησης 
Παρόντων των προπονητών κ.κ. Λ. Ζώτου και Μ. Γαρουφαλή και μετά και από εξέταση των 
προτάσεων του προπονητή κ. Φ. Σκουλαρίκη, ορίστηκε το τριήμερο 17-19 Νοεμβρίου ως τριήμερο 
αγώνων προπόνησης για τις προεθνικές ομάδες όπεν και γυναικών, με υποχρεωτική παρουσία των 
ζευγών. Εγκρίθηκαν οδοιπορικά ανάλογα με την χλμ απόσταση των αθλητών της περιφέρειας της 
τάξης των 100 ευρώ μάξιμουμ και 80 ευρώ μίνιμουμ.  

            Βαλκανικό πρωτάθλημα - ενημέρωση   
Ο πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για την παρουσία των ελληνικών ομάδων στο Βαλκανικό πρωτάθλημα. 
Στο Διεθνές Φεστιβάλ που επακολούθησε μια ελληνική ομάδα κατέλαβε την 4η θέση ενώ υπήρξαν 
σημαντικές διακρίσεις στους αγώνες ζευγών. Ο Πρόεδρος επεσήμανε στο ΔΣ το γεγονός ότι η Τράπεζα 
Πειραιώς ήταν χορηγός της διοργάνωσης. 

 Επιτροπή Γνωμοδότησης ΠΣ 
Η επιτροπή υπέβαλε σχέδιο της γνωμοδότησής της το οποίο, αφού υπογραφεί, θα υποβληθεί στην 
Τακτική Γεν. Συνέλευση της 14/10/2017.  

 Σεμινάριο Στελεχών Ομοσπονδιών 
Το θέμα το εισηγείται στη συνέχεια η κα Κορώνη. 
  

2.  Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                              Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Σεμινάριο διαιτητών, αμοιβές εισηγητών – οργανωτών 

Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των εισηγητών - οργανωτών Εθνικών Διαιτητών κ.κ. Δ. Μπάλλα 
και Π. Πουρναρά σε 400 και 300 ευρώ μικτά αντίστοιχα.  

             Φιλοξενία εκπροσώπων Σωματείων 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η παράθεση γεύματος στους εκπροσώπους των Σωματείων, μετά τη Τακτική Γ.Σ. 
της 14/10/2017 στο εστιατόριο της Χρ. Ζιώκου του Αθανασίου, στο χώρο του Σωματείου ΟΑΑ, μέχρι 
του ποσού των 500 ευρώ συν ΦΠΑ.  

Φεστιβάλ Μαθητών – αμοιβές διαιτητών και παραγωγή εκπαιδευτικών βίντεο 



Το ΔΣ αποφάσισε οι αμοιβές των διαιτητών για το Φεστιβάλ Μαθητών να καλυφθούν από τον 
ΟΑΜΠΕΙ με το ποσό των 250 ευρώ και από την ΕΟΜ με άλλα 150 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει την 
διαιτησία αλλά και την παραγωγή των εκπαιδευτικών βίντεο για τους μαθητές. Η εργασία της κας 
Μπαμπούλα θα συμπεριληφθεί στην εργασία που αφορά την καμπάνια διάδοσης.  

 Αγορά υλικού (τραπουλών, ανταλλακτικών bboxes, θηκών bboxes) 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα την παραγγελία 5000 τραπουλών διπλής όψης με το λογότυπο της ΕΟΜ 
στην εταιρεία Jannersten Forlag της Σουηδίας στην τιμή 0,82 ανά τεμάχιο συν ΦΠΑ -που 
καταβάλλεται στην Ελλάδα- και μεταφορικά. 

Εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα η αγορά 300 σετ ανταλλακτικών χαρτιών θηκών αγορών όπως και 100 
σετ θηκών αγορών από την εταιρεία Danmarks Bridgeforbund της Δανέζικης Ομοσπονδίας στην τιμή 
των 3380 ευρώ συν μεταφορικά, συν ΦΠΑ  που καταβάλλεται στην Ελλάδα. 

 Αμοιβή εκπαιδευτή μίνι μπριτζ 
Το ΔΣ ενέκρινε αμοιβή για τα μαθήματα μίνι μπριτζ στην Καλαμάτα στον διαπιστευμένο εκπαιδευτή 
της ΕΟΜ Β. Ρουσσέα.  

             Έξοδα διοργάνωσης Διασυλλογικών αγώνων 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα, κατόπιν πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής οι εξής δαπάνες για τη 
διοργάνωση του Διασυλλογικού πρωταθλήματος 2017: 

Μίσθωμα χώρου Ξιφασκίας Ολυμπιακών εγκαταστάσεων από την Ελληνικό ΑΕ 1398,60 ευρώ. 
Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα με την κατανάλωση θα εγκριθούν στην επόμενη συνεδρίαση.   
Φωτογραφήσεις και εκτύπωση μεγάλων και μικρών φωτογραφιών από την εταιρεία Κ. Ρωμοσιός και 
ΣΙΑ ΕΕ ποσό 1350 ευρώ συν ΦΠΑ. 
Διαμόρφωση αίθουσας αγώνων από την εταιρεία Μπαρδής Δημήτριος Κυριάκος ποσό 1750 ευρώ 
συν ΦΠΑ.  
Καθαρισμός τουαλετών από την εταιρεία Μπαρδής Δημήτριος Κυριάκος ποσό 300 ευρώ συν ΦΠΑ.  
Εκτύπωση διπλωμάτων νικητών Διασυλλογικών 2016 από την εταιρεία Α. Τσεβδού ποσό 210 ευρώ 
συν ΦΠΑ. 
Ενοικίαση οπτικοακουστικού υλικού (οθόνες, ηχεία, κονσόλες, λάπτοπ) από την εταιρεία Στεργίου Στ. 
Σπυρίδων ποσό 1220 συν ΦΠΑ. 
Ενοικίαση, τοποθέτηση και αποξήλωση μοκετών 4600 τ.μ. στην αίθουσα αγώνων, από την εταιρεία 
Βασδάρης ΧΡ. ΕΠΕ ποσό 2300 ευρώ συν ΦΠΑ. 
Καθαρισμός χώρου αγώνων από την εταιρεία Χαλκιάς Χρήστος ποσό 1250 ευρώ συν ΦΠΑ.  
Αγορά κυπέλων για την απονομή των επάθλων Διασ. Πρωταθλήματος 2016 όπως και επάθλων 
(τροπαίων) στα μέλη της Εθνικής ομάδας που κατετάγη 2η στο Ανοικτό Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα από 
την εταιρεία Νίκη ΑΒΕΕ στην τιμή των 622,58 ευρώ συν ΦΠΑ.  
Υπόλοιπα έξοδα του Διασυλλογικού πρωταθλήματος όπως και οι αμοιβές των Οργανωτών - 
Διαιτητών, θα εγκριθούν με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής και επικύρωση στην επόμενη 
συνεδρίαση του ΔΣ, όπου θα υποβληθεί και οικονομικός απολογισμός της διοργάνωσης.   

          Αγορά τραπεζιών και σκαμπό 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αγορά 90 τραπεζιών πλαστικών μεγέθους 80 x 80  από την εταιρεία Πλαστόνα 
ΑΒΕΕ στην τιμή των 1561, 14 ευρώ (εμπεριέχεται ΦΠΑ).  
Εγκρίνεται ομόφωνα η αγορά 350 μικρών τραπεζιών (σκαμπό) πλαστικών, από την εταιρεία Αθ. Ν. 
Θεοδωρόπουλος  και ΣΙΑ ΕΕ στη συνολική τιμή των 1500 ευρώ (εμπεριέχεται ΦΠΑ).  
Το παραπάνω υλικό θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Διασυλλογικού πρωταθλήματος και των 
άλλων διοργανώσεων της ΕΟΜ και των Σωματείων-μελών.  



           Εκτύπωση και αγορά φακέλων 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκτύπωση και αγορά 25000 φακέλων αγώνων από την εταιρεία της Αθ. 
Τσεβδού στην τιμή των 680 ευρώ συν ΦΠΑ.  

            Έπαθλα αγώνων 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αγορά 72 κυπέλλων στις νικήτριες ομάδες του Κυπέλλου Ελλάδος από την 
εταιρεία ΝΙΚΗ ΑΒΕΕ στην τιμή των 600 ευρώ (εμπεριέχεται ΦΠΑ).  

Εγκρίθηκε ομόφωνα η αγορά κυπέλλων στις νικήτριες ομάδες του Διασυλλογικού Κυπέλλου Βόρειας 
και Κεντρικής Ελλάδος 2017 από την εταιρεία Αντώνιος Δ. Δρακωτός στην τιμή των 280 ευρώ 
(εμπεριέχεται ΦΠΑ).  

            Εκτύπωση βιβλίου 4 και 5 
Το ΔΣ αποφάσισε να εκδοθεί ανακοίνωση για κλειστές προσφορές που αφορούν στην εκτύπωση των 
βιβλίων 4 και 5 της ΕΟΜ, όπως και για την επετηρίδα ΕΟΜ 2018.  

 Αμοιβή εκπαιδευτή για μαθήματα στην Καβάλα 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα οδοιπορικά έξοδα, με υποβολή αναλυτικού εξοδολογίου σε εκπαιδευτή που 
θα μετακινείται στην Καβάλα για μαθήματα αποκλειστικά προχωρημένων αθλητών. 

             Ενισχύσεις για διαφημιστική εκστρατεία 
 Εγκρίθηκε ομόφωνα ποσό 150 ευρώ στο σωματείο ΟΑΜ Λάρισας για διαφήμιση μαθημάτων νέων 
αθλητών μέσω του ιστοχώρου prefadoros.gr. 
             

3. Θέματα Αγώνων                                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων 2017–ενημέρωση, ειδικός κανονισμός  

Ο Διευθυντής της ΕΟΜ ενημέρωσε το ΔΣ για την εικόνα των ομάδων που έχουν δηλώσει συμμετοχή 
έως τώρα και για τον ειδικό κανονισμό όπως οριστικοποιήθηκε σχετικά.  

Φεστιβάλ Μαθητών- απολογισμός 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τον σκοπό που οργανώθηκε αυτός ο αγώνας, προκειμένου οι μαθητές να 
καλωσορίζονται για τη νέα σχολική χρονιά και να γνωρίζουν τα τρία είδη αγώνων: ατομικό, ζεύγη και 
ομάδων, ενόψει και της συμμετοχής τους στα Διασυλλογικά πρωταθλήματα.  

Αγώνας δευτεροετών και παλαιών αθλητών στον τελικό Κυπέλλου 
Το ΔΣ αποφάσισε θέματα τροποποίησης αγώνων να εξετάζονται μόνο μετά από εισήγηση της 
επιτροπής αγώνων.  

Εθνικές και προεθνικές ομάδες – συμμετοχή ζευγών σε Παν. Πρωταθλήματα 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να μη γίνει καμία εξαίρεση στην ανακοίνωση της ΕΟΜ και απορρίφθηκε 
ομόφωνα σχετικό αίτημα ζεύγους της προεθνικής Γυναικών. 

Κύπελλο ΕΟΜ – κατηγορία Παίδων και Βετεράνων 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να εμφανίζονται στις καταστάσεις του Κυπέλλου ΕΟΜ από 1/1/2018.  

 
4. Θέματα ΣΜΑΔ 

Τοποθέτηση αθλητών εξωτερικού σε κατηγορίες 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα σχετικά αιτήματα και οι αποφάσεις της ΣΜΑΔ.  
 

5. Θέματα Κανονισμών                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Τροποποιήσεις Κανονισμών για ΓΣ Οκτωβρίου 

Οι σχετικές προτάσεις λήφθηκαν στην προηγούμενη Συνεδρίαση. 



 
6. Θέματα Διαιτησίας                                                           Εισηγητής: Λ. Ζώτος 

Σεμινάριο – απολογισμός 
Έγινε ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για το Σεμινάριο του Σεπτεμβρίου. Προτάθηκε και 
αποφασίστηκε καταρχήν οι εξετάσεις Διαιτητών να γίνουν εντός του Ιανουαρίου 2018.  
  

7. Θέματα Εκπαίδευσης                                         Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη  
Δράση: Παρουσίαση του Μπριτζ στα σχολεία - ενημέρωση 

Έγινε ενημέρωση των μελών του Δ.Σ.  

Ανοιχτά σχολεία: Ενημέρωση για 2017-18 για παιδιά και ενήλικες 
Έγινε ενημέρωση των μελών του Δ.Σ.  

Συμμετοχή ΕΟΜ σε σεμινάριο στελεχών της EBL στην Ιρλανδία  
Η κα Κορώνη τόνισε ότι είναι επιβεβλημένη η εκπροσώπηση της ΕΟΜ σε τέτοιες εκδηλώσεις 
και πρότεινε στο ΔΣ η συμμετοχή της ΕΟΜ να περιλαμβάνει και μια παρουσίαση στα αγγλικά. 
Ανέφερε ότι οι διοργανωτές προτείνουν οι συμμετέχοντες να είναι στελέχη Ομοσπονδιών ή 
εξειδικευμένοι σύμβουλοι. Η κα Κορώνη τόνισε ότι, επειδή η προθεσμία για την υποβολή των 
παρουσιάσεων εκπνέει στις 30 Οκτωβρίου, πρέπει άμεσα να δηλώσουμε το ενδιαφέρον μας . 
Επιπλέον τα εισιτήρια, αν κλειστούν έγκαιρα, θα είναι οικονομικότερα. Σε επόμενη συνεδρίαση θα 
αποφασισθεί η εκπροσώπηση της ΕΟΜ. 

Θεσμικό πλαίσιο – κυρώσεις για μαθήματα από μη διαπιστευμένους εκπαιδευτές 
Το ΔΣ θα επαναφέρει σε επόμενη συνεδρίαση το θέμα μετά και από πρόταση της επιτροπής 
διάδοσης, συζήτησε όμως το θέμα του αριθμού των ατόμων που θα πρέπει να έχει ένα τμήμα 
μαθητών και αποφάσισε να εκδοθεί ανακοίνωση προς τα σωματεία και τους δασκάλους ορίζοντας 
τον αριθμό αυτόν στα 28 άτομα μετά και το τρίτο μάθημα. 

Παρουσίαση μίνι μπριτζ στην Κύπρο - Βιβλίο Μίνι Μπριτζ, έκδοση ΚΟΜ 
Η κα Κορώνη ενημέρωσε το ΔΣ για την πρόσφατη επίσκεψη της σε σχολείο της Λευκωσίας και 
αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον που εκδήλωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία για συνεργασία με την ΕΟΜ 
στον τομέα διάδοσης στα σχολεία. 

 
8. Θέματα Διάδοσης                       Εισηγητής:  Γ. Αλεξανδρόπουλος 

Διαφημιστική εκστρατεία Σεπτεμβρίου – απολογισμός 
Το Τμήμα Μαθημάτων ενημέρωσε το ΔΣ ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε η καμπάνια 
λάβαμε αιτήσεις από 1950 ενδιαφερόμενους – 1779 ονόματα έχουν περαστεί στη βάση δεδομένων 
της ΕΟΜ.  

Νέα Σωματεία – αιτήσεις 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση του Σωματείου «Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Ηλιούπολης», 
με τα αρχικά ΟΑΜΗ, ως υπό ίδρυση σωματείου της ΕΟΜ, εφόσον η γραμματεία της ΕΟΜ παραλάβει 
την έγκριση της αίτησης του στο Πρωτοδικείο Αθηνών  
 

9.  Αιτήματα Σωματείων                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
 Αιτήματα υλικού - ταχυδρομικές αποστολές 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την διαδικασία,  σύμφωνα με την οποία δεν θα δοθεί υλικό στους 
Διασυλλογικούς Αγώνες στα Σωματεία αλλά μετά την επιστροφή του υλικού από τους αγώνες θα 
φτιαχτούν δέματα ανάλογα με τα αιτήματα.  

 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ – ξενόγλωσσα βιβλία  



Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την έκπτωση σε ορισμένα Αγωνιστικά Δελτία αλλοδαπών αθλητών του 
Φίλανδρου Λευκάδας για το 2018 αφού προσκομίσουν παραστατικό που να αποδεικνύει την αγορά 
ξενόγλωσσων βιβλίων της Grand. 

 ΟΑΜΑ-τριήμερο 4ης βαθμίδος 
Το ΔΣ έκανε δεκτό ομόφωνα το αίτημα.  

 ΟΑΜΚ – αίτημα για μαθήματα προχωρημένων 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα για μαθήματα προχωρημένων στην Καλαμάτα από τον κ. Λ.  Ζώτο 
το τριήμερο 27-29 Οκτωβρίου με κάλυψη των οδοιπορικών του εξόδων.  
 
      10.   Διάφορα Θέματα                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Επόμενη Συνεδρίαση θα γίνει στις  15 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. 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 

 
 

 
 
 


