
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 10 της 15 Νοεμβρίου 2017 

 

Την 15 Νοεμβρίου 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 υπέγραψαν τα πρακτικά των συνεδριάσεων 7 και 8. 

            Προ-εθνικές ομάδες – επιστολές - ενημέρωση - αγώνας προπόνησης 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τον τρόπο διεξαγωγής του τριήμερου αγώνα προπόνησης των Προ-εθνικών 
ομάδων όπεν και γυναικών, όπως και για την πορεία προπονήσεών των.  

            Αγώνες επιλογής εθνικών ομάδων 2018 
Η επιτροπή εθνικών ομάδων παρουσίασε στο ΔΣ την πρόταση της Επιτροπής Εθνικών ομάδων και του 
προπονητή γυναικών για τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων επιλογής εθνικών ομάδων γυναικών  η 
οποία ψηφίζεται ομόφωνα. Πρόκειται για ένα μικτό σύστημα, στην αρχή ζευγών και στη συνέχεια 
τετράδων. Ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων επιλογής εθνικών ομάδων όπεν θα αποφασιστεί στην 
επόμενη συνεδρίαση. 

            Σεμινάριο στελεχών της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδία 
Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να συμμετάσχει στο σεμινάριο στελεχών Ομοσπονδιών που 
διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (EBL) στο Μπέλφαστ από 1 έως 4 Φεβρουαρίου 2018 με 
εκπρόσωπο τον κ. Β. Βιρβιδάκη και με κάλυψη του αεροπορικού του εισιτηρίου. Τα έξοδα διαμονής 
θα καλυφτούν από την (EBL). Ο κ. Βιρβιδάκης θα κάνει και μια παρουσίαση σχετικά με την κατηγορία 
Παίδων έως 16 ετών.  

 Επιτροπές ΕΟΜ 2018 
Το ΔΣ αποφάσισε να εκδοθεί ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, αν και 
προβλημάτισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ορισμένες επιτροπές δεν παρουσίασαν έργο, όπως και ότι οι 
εισηγήσεις τους δεν βασίζονται σε εξέταση όλων των δεδομένων και δεν εξετάζονται λεπτομερώς 
από το ΔΣ. Το ΔΣ αποφάσισε επίσης η επιτροπή μεταγραφών να είναι η ίδια με πέρσι και η περίοδος 
μεταγραφών και αποδεσμεύσεων από 1η Φεβρουαρίου έως και 1η Μαρτίου 2018.   

            Παραίτηση μέλους Π.Σ.  
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την παραίτηση μέλους του ΠΣ, αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου, μόλις 
πρωτοκολληθεί το επίσημο έγγραφο παραίτησης. 

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                              Εισηγητής: Α. Φράγκος 
 
Έγκριση αποφάσεων Οικονομικής επιτροπής 

Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση της οικονομικής επιτροπής σχετικά με τις εκτυπώσεις βιβλίων 
εκπαίδευσης υπ. αριθ. 2, 4 & 5. Μειοδότης στις κλειστές προσφορές που υποβλήθηκαν ήταν η 
εταιρεία Ε. και Στ. Χατζηδάκης Ο.Ε. στην τιμή εκτύπωσης 3120, 00 ευρώ συν ΦΠΑ για 2500 αντίτυπα 



του βιβλίου 5 και 3300, 00 ευρώ συν ΦΠΑ για 2500 αντίτυπα του βιβλίου 4 και 3900,00 ευρώ συν 
ΦΠΑ για 2500 αντίτυπα του βιβλίου 2. Αποφασίστηκε ομόφωνα η έκδοση ανακοίνωσης για την 
εκτύπωση της επετηρίδας 2018 με κλειστές προσφορές.  

Απολογισμός Διασυλλογικού Πρωταθλήματος 
Το ΔΣ εξέτασε τον οικονομικό απολογισμό του Πρωταθλήματος (επισυνάπτεται) και συζήτησε τις 
κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν, ώστε την επόμενη χρονιά να μην επαναληφθούν τα προβλήματα  
προέκυψαν στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων, σε μια, κατά τα άλλα, πολύ επιτυχημένη διοργάνωση 
με νέο ρεκόρ συμμετοχής. 

           Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού κατά τη διάρκεια Διασυλλογικού πρωταθλήματος 
Εγκρίθηκε ομόφωνα το σχετικό τιμολόγιο της «Ελληνικό ΑΕ» ύψους 820,00 ευρώ συν ΦΠΑ. 

Αγορά υλικού  
Το ΔΣ θα εξετάσει το θέμα σε προσεχές συμβούλιο.  

 Δάνειο Υπαλλήλου 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την προκαταβολή ενός μισθού σε υπάλληλο κατόπιν αιτήματός του για 
προσωπικούς λόγους, βάσει και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της ΕΟΜ. 

Παραγγελία Αγων. Δελτίων 2018 
Το ΔΣ αποφάσισε να παραγγελθούν 6000 τεμάχια για το 2018 σε χρώμα κόκκινο στην εταιρία 
Novarton ΑΕ, που έχει κάνει και την παραγωγή τα προηγούμενα έτη, στη τιμή μονάδας 0,215 ευρώ 
συν ΦΠΑ.  

 Μετακινήσεις εκπαιδευτών για Άνδρο, Κόρινθο  
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα μαθήματα στις εν λόγω περιοχές και ενέκρινε ομόφωνα τα κονδύλια 
μετακινήσεων στους εκπαιδευτές Γ. Μεσθενέα για Άνδρο και Ελ. Μακρή για Κόρινθο με υποβολή 
σχετικών εξοδολογίων.  

 Συμμετοχή διαιτητών σε σεμινάριο Διαιτησίας της EBL 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα τα έξοδα μετακίνησης των διαιτητών ΕΟΜ Μ. Κουτούγκου, Α. Μπαμπούλα, 
Ε. Οικονόμου για συμμετοχή τους στο σεμινάριο διαιτητών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που θα 
γίνει στη Λευκωσία από 8 έως 11 Φεβρουαρίου 2018.  

 Προσφορές για Η/Υ υπαλλήλου 
Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής και όρισε να ζητηθούν προσφορές έως 500 
ευρώ για Η/Υ της υπαλλήλου Ε. Μακρή.  

 Δημιουργικό ΔΚΑΜ για αθλητές 
Το ΔΣ εξέτασε την πρόταση διαιτητών να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα αναλύονται 
με απλό τρόπο οι κανονισμοί της ΕΟΜ και ο Διεθνής κώδικας Αγωνιστικού Μπριτζ (ΔΚΑΜ) 2017, θα 
ανταλλάσσονται γνώμες κλπ. Το θέμα θα συζητηθεί και σε επόμενη συνεδρίαση.  

 Έπαθλα και δώρα για Σχολικό Πρωτάθλημα – ασπρόμαυρο βιβλίο μίνι μπριτζ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την προκήρυξη του σχολικού Πρωταθλήματος και ό,τι ισχύει για το 
αγωνιστικό ημερολόγιο και συζήτησε μήπως εκτυπωθεί το βιβλίο του μίνι μπριτζ ασπρόμαυρο σε όλη 
του την έκταση ή και με λιγότερα κεφάλαια. Δεν λήφθηκε απόφαση και το θέμα θα ξανασυζητηθεί.   

 Εκπαιδευτές Ανοιχτών Σχολείων Α’ φάση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι η δράση μίνι μπριτζ σύμφωνα με το πρόγραμμα «ανοιχτά σχολεία» 
σταμάτησε σε όλα τα σχολεία εκτός από δύο (2) και ενέκρινε όλες τις αμοιβές των εκπαιδευτών για 
το διάστημα του Οκτωβρίου.  



 Σέρβις ντουπλικαδιέρας Deal4 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι η ντουπλικατιέρα DEAL4 της ΕΟΜ θα πρέπει να σταλεί για σέρβις και σε 
προσεχή συνεδρίαση θα εγκριθεί η αποστολή της στο εξωτερικό, εφόσον οι ημερομηνίες δεν 
εμποδίζουν τις εργασίες για τη διοργάνωση των αγώνων. 

 Εκτύπωση διαφημιστικών Φυλλαδίων 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι δεν υπάρχουν διαφημιστικά φυλλάδια στην αποθήκη της ΕΟΜ και ενέκρινε 
της εκτύπωση 50.000 φυλλαδίων από την εταιρία Α. Τσεβδού.  

             Διαφημιστικά έξοδα ΟΑΜΚαλαμάτας 
Εγκρίνονται ομόφωνα διαφημιστικά έξοδα του ΟΑΜ Καλαμάτας όπως και παραγωγή από την 
κινηματογραφική λέσχη της πόλης βίντεο σχετικού με το Μπριτζ, συνολικού ποσού με ΦΠΑ 1023,65 
ευρώ 

 Δημιουργία λογισμικού για πολυπληθείς αγώνες 
Δεδομένων των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς αγώνες 2017 
αποφασίστηκε ομόφωνα να ανατεθεί στον υπάλληλο της ΕΟΜ Π. Πουρναρά η δημιουργία 
λογισμικού κατάλληλου για την εξαγωγή αποτελεσμάτων σε αγώνες με μεγάλη συμμετοχή.   

 Θέματα Αγώνων                                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
 

Ανενεργά Σωματεία 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι πρέπει να γίνουν οι δέουσες διαδικασίες για την διαγραφή των ανενεργών 
Σωματείων της ΕΟΜ. Το θέμα θα ξανασυζητηθεί.  

Αγωνιστικό ημερολόγιο Μαθητών         Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Το ΔΣ συζήτησε την περίπτωση οι μαθητικές ημερίδες να ανατίθενται στα Σωματεία βάσει αριθμού 
μαθητών των, αλλά επειδή οι ημερίδες αυτές γίνονται με στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές όλα τα 
Σωματεία η ανάθεση θα γίνεται πρωτίστως με αυτόν τον γνώμονα. 

Απολογισμός Κυπέλλου Ελλάδος 
Το ΔΣ συζήτησε την αναφορά του Εθνικού Διαιτητή Ν. Κηπουρού για τον αγώνα και θέματα που 
άπτονται διευθετήσεων ή και τροποποίησης των κανονισμών. Το συγκεκριμένο πρωτάθλημα έχει 
αρκετές δυσκολίες σε σχέση με τον χρόνο του αγώνα αλλά και τις ανάγκες σε ντουπλικάρισμα που 
αυξάνουν το ωράριο των διαιτητών. Δοθείσης της ευκαιρίας συζητήθηκαν και παρόμοια προβλήματα 
στα Περιφερειακά Πρωταθλήματα, όπως αγώνες χωρίς ντουπλικάρισμα και ενιαίοι αγώνες όλων των 
κατηγοριών που πιθανώς αλλοιώνουν τα αποτελέσματα. 

Πανελ. Πρωτάθλημα Κατηγοριών - Αναθέσεις προκριματικών Αττικής 
Το ΔΣ αποφάσισε οι προκριματικοί αγώνες να διοργανωθούν, ανά ενότητα κατηγοριών, από τα 
Σωματεία:  12-16: ΟΑΜΚΗ, 1-12: ΑΟΜΒ, ΑΟΜ, ΟΠΑΦ, ΟΑΜΛΕ, ΟΑΜΠΕΙ 1-9: ΑΟΜΨ,ΑΣΝΒ, ΑΑΑ, 
ΙΚΑΡΟΣ και 1-6: ΑΟΜΨ, ΑΣΑΕ, ΑΟΤ, ΑΟΜ, και ΟΑΜΝΙΚ. Οι τελικοί της 1-16 θα ανατεθούν στον 
ΟΑΜΚΗ. 

Διασυλλογικά Κύπελλα  - Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 
Κατόπιν αιτήματος Σωματείων της Μακεδονίας εγκρίνεται ομόφωνα η διεξαγωγή Διασυλλογικού 
Κυπέλου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στις 4-6 Μαΐου 2018 με διοργανωτή το σωματείο του 
«Αστέρα» Δράμας. 

Θέματα Κανονισμών                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
 
Τροποποιήσεις Κανονισμών για Γ.Σ. Μαρτίου 



Αποφασίζεται ομόφωνα όπως η Επιτροπή Κανονισμών υποβάλλει πρόταση σε επόμενη συνεδρίαση 
για τροποποίηση κανονισμών σχετικά με τη βαθμίδα του πρωταθλήματος και των αγώνων Παίδων 
έως 16 ετών.  

Θέματα Διαιτησίας                                                           Εισηγητής: Λ. Ζώτος 
 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος και Εξετάσεις Διαιτητών 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να εκδοθεί ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος των διαιτητών για 
τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Εξετάσεις των διαιτητών ειδικά πάνω σε θέματα του προγράμματος 
της ΕΟΜ Perfect score θα διεξαχθούν στην Αθήνα εντός του Ιανουαρίου 2018.  

Συμβάντα σε Διασ. Πρωτάθλημα 
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε πάνω σε συμβάντα που συνέβησαν με διαιτητές κατά τη διάρκεια του 
Διασυλλογικού πρωταθλήματος.  

Θέματα Εκπαίδευσης                                         Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη  
 
Έκδοση Αγωνιστικών Δελτίων σε νέους αθλητές που δεν ακολουθούν την επίσημη μέθοδο 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα ότι αγωνιστικά δελτία θα πρέπει να υπογράφονται από διαπιστευμένο 
εκπαιδευτή για να ισχύει το μειωμένο παράβολο αγωνιστικού δελτίου (20 ευρώ).  

Δράση: Παρουσίαση του Μπριτζ στα σχολεία – ενημέρωση 
Το ΔΣ ενέκρινε τα έξοδα μετακινήσεων για ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων σχολείων.  

«Ανοιχτά σχολεία»: Ενημέρωση για 2017-18 για παιδιά και ενήλικες 
Η κα Μ. Κορώνη ενημέρωσε το ΔΣ για τις τελευταίες συναντήσεις τόσο με το 1ο Πειραματικό σχολείο 
στην Πλάκα όσο και για τη δράση μαθήματα σε ενήλικες που θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο. 

Θεσμικό πλαίσιο – κυρώσεις για μαθήματα από μη διαπιστευμένους εκπαιδευτές, διαδικασία 
για νέους εκπαιδευτές 

Το ΔΣ για το συγκεκριμένο θέμα συνιστά εφαρμογή των όσων αναγράφονται στο θεσμικό πλαίσιο.  

Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τις ενέργειες που έχουν γίνει σχετικά. Επίσης συζήτησε για την 
πρόταση για μαθήματα σε ΚΑΠΗ και αποφάσισε ομόφωνα αυτά να αναλάβουν και την αμοιβή των 
εκπαιδευτών. 

Εξετάσεις εκπαιδευτών – ημερομηνία 2018 
Το ΔΣ αποφάσισε οι εξετάσεις να γίνουν έναν μήνα τουλάχιστον μετά το σεμινάριο και εγκρίνει να 
προγραμματισθεί το σεμινάριο εκπαιδευτών. Το θέμα θα εξετασθεί σε επόμενη συνεδρίαση ΔΣ ώστε 
να αναγραφεί και στο επίσημο αγωνιστικό ημερολόγιο.  

Θέματα Διάδοσης                       Εισηγητής:  Γ. Αλεξανδρόπουλος 
 
Καμπάνια Διάδοσης Οκτωβρίου–υπερωρίες, απολογισμός, ευχαριστίες 

Υποβλήθηκε απολογισμός της διαφημιστικής εκστρατείας του Φθινοπώρου που σημείωσε μεγάλη 
επιτυχία με ρεκόρ προσέλευσης. Το κόστος της καμπάνιας μέσω Facebook ανήλθε σε 17864,92 ευρώ 
συν ΦΠΑ που καταβάλλεται στη χώρα μας.  

Καμπάνια Διάδοσης Δεκεμβρίου – χρονοδιάγραμμα 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η νέα διαφημιστική εκστρατεία μαθημάτων ξεκινήσει τέλος 
Δεκεμβρίου 2017 και διαρκέσει έως τις 18 Ιανουαρίου 2018.  

 



Ενημέρωση για παρουσίαση σε νέα κέντρα 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την παρουσίαση που πρόκειται γίνει στη Γαστούνη και εγκρίθηκαν τα έξοδα 
μετακίνησης του Γ.Γ. κ. Π. Μαρσώνη και της υπαλλήλου της ΕΟΜ κας Α. Μπαμπούλα. Ενημερώθηκε 
επίσης για την παρουσίαση στην Αρτέμιδα. 
Επόμενη Συνεδρίαση ορίστηκε για τις  13 Δεκεμβρίου, 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 
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