
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 11 της 13 Δεκεμβρίου 2017 

 
Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 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 της συνεδρίασης Δ.Σ. του Οκτωβρίου 2017. 

            Προ-εθνικές ομάδες - Εκθέσεις - Ενημέρωση - Αγώνες επιλογής εθνικών ομάδων 2018  
Το ΔΣ ενημερώθηκε με τις εκθέσεις των προπονητών των εθνικών ομάδων, για τις παρουσίες και την 
απόδοση των αθλητών στις προπονήσεις και συζήτησε τους όρους των προκηρύξεων των αγώνων 
επιλογής εθνικών ομάδων. Αποφασίστηκαν ομόφωνα και καθορίστηκαν, βάσει των ανακοινώσεων 
και των δηλώσεων, τα ζεύγη που θα λάβουν μέρος στους αγώνες. Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι ο 
αγώνας όπεν θα διεξαχθεί με σύστημα ομάδων. Τα ζεύγη της προ-εθνικής όπεν θα κληθούν να 
σχηματίσουν ομάδες και θα δηλώσουν εκ νέου συμμετοχή.  
Το ΔΣ έδωσε εντολή στον διευθυντή σε συνεργασία με το τμήμα μηχανογράφησης να κάνουν τις 
απαραίτητες μετατροπές στο πρόγραμμα αποτελεσμάτων, ώστε να προβλεφθούν οι κινήσεις για τον 
αγώνα επιλογής των Εθνικών Ομάδων γυναικών.  

            Παρουσίαση εργασιών ΕΟΜ για Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Η κα Κορώνη ενημέρωσε σχετικά και το ΔΣ ενέκρινε την παρουσίαση που θα γίνει από τον κ. Β. 
Βιρβιδάκη στο σεμινάριο στελεχών της EBL.  

 Ανασύνθεση Επιτροπών ΕΟΜ 2018  
O Διευθυντής της ΕΟΜ παρουσίασε στο ΔΣ τις δηλώσεις ενδιαφέροντος και το ΔΣ αποφάσισε της 
τελική σύνθεση των Επιτροπών η οποία θα ανακοινωθεί στο site και θα δημοσιευθεί στην επετηρίδα. 

            Επαφές για Χορηγίες 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις σχετικές επαφές που έχουν αθλητές μας, συνεργαζόμενοι με την 
Εκτελεστική Επιτροπή, με τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς. 

 Πειθαρχικό Συμβούλιο ΕΟΜ 
Ο Πρόεδρος επεσήμανε στο ΔΣ ότι μετά τις παραιτήσεις δυο μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, 
του Προέδρου Β. Κούση και του μέλους Π. Σταματελάτου και σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΜ – 
άρθρο 26: «Σε περίπτωση µη συμπλήρωσης του αριθμού των τακτικών ή αναπληρωματικών µελών 
του ΠΣ από τις εκλογές, αυτός συμπληρώνεται δι’ ορισμού των υπολοίπων µελών του από το ∆Σ» – 
θα πρέπει να οριστούν από το Δ.Σ. νέα μέλη. Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα και όρισε τους: 
Παπαμιχαλόπουλο Κ. και Καβαντούρη Ν. ως τακτικά μέλη και τους Αλεξανδράκη Α., Ρούσσο Γ. και 
Παναγάκη Ε. ως αναπληρωματικά.  

.Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                              Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Οικονομική πολιτική ΕΟΜ 2018 

To ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα για το 2018 τα δικαιώματα συμμετοχής στους αγώνες 5ης βαθμίδας της 
Περιφέρειας από 0,30 ευρώ γίνουν 0,40 ευρώ και να καταργηθούν οι μειώσεις στα Περιφερειακά 
πρωταθλήματα. Κατά τα άλλα να μην αλλάξει για το 2018 κανένα ποσό στα δικαιώματα συμμετοχής 



και στην έκδοση και ανανέωση των ΑΔ και στα παράβολα μεταγραφών.  

Έγκριση αποφάσεων Οικονομικής επιτροπής 
Το ΔΣ ενέκρινε τις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής ως εξής: 

Αγορά υλικού (Bridgemates – κάρτες «πάσο») 
Το ΔΣ αποφάσισε την παραγγελία 86 Bridgemates ΙΙ και 6 servers, εκ των οποίων 15 Bridgemates ΙΙ 
αφορούν τις ανάγκες της ΕΟΜ και η υπόλοιπη παραγγελία τις ανάγκες Σωματείων με βάση τα 
αιτήματά των.   
Αποφάσισε επίσης ομόφωνα την αγορά  καρτών αγορών “πάσο” στην τιμή των 150 ευρώ συν 30 ευρώ 
μεταφορικά.  

             Η/Υ υπαλλήλου 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την αγορά Η/Υ της υπαλλήλου Ε. Μακρή από την εταιρεία «Προηγμένες 
τεχνολογίες» στην τιμή των 411,21 ευρώ συν ΦΠΑ. 

           Κύπελλα Πρωταθλήματος Κατηγοριών 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την αγορά τους από την εταιρεία «Νίκη ΑΒΕΕ» σε ποσό με ΦΠΑ 200,00 
ευρώ.  

 Εργασίες ανακαίνισης γραφείων 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την από 29/11/2017 προσφορά του Eduard Jaku για τις εργασίες 
ανακαίνισης και μετατροπής των χώρων γραφείων της ΕΟΜ: 1. Υδραυλικές εργασίες και υλικά: 
300,00 ευρώ, 2. Πόρτα μπάνιου - κουζίνα - ξυλουργικά: 350,00 ευρώ 3. Μεταφορές σωλήνων - 
επισκευές τοιχοποιίας - ηλεκτρολογικές επισκευές - σωλήνες: 200,00 ευρώ, 4. πλακάκια -εργασία-
υλικά 300,00  ευρώ, 5. πόρτα ασφαλείας: 300,00 ευρώ, 6. κουφώματα αλουμινίου (δωμάτια 
γραφείων διάδοσης και μηχανογράφησης):  700,00 ευρώ. Ήτοι σύνολο 2200 ευρώ συν ΦΠΑ.  

 Έπαθλα και δώρα για Σχολικό Πρωτάθλημα και ημερίδα Πίτας μαθητών 
Η κα Κορώνη ενημέρωσε την ΕΟΜ για τη διεξαγωγή του σχολικού Πρωταθλήματος και το ΔΣ ενέκρινε 
αγορά μικρών αναμνηστικών Χριστουγεννιάτικων δώρων για τα παιδιά. 

 Αγορά sms για ανάγκες καμπάνιας 
Το ΔΣ ενέκρινε την αγορά 2000 sms αξίας 50 ευρώ συν ΦΠΑ. 

 Δωρεάν ΑΔ 2018 
Το ΔΣ ενέκρινε τη δωρεάν ανανέωση των ΑΔ σε όσους δικαιούνται βάσει του κανονισμού, όπως και 
σε αθλητές που προεξόφλησαν τον Δεκέμβριο, στους προπονητές και αθλητές των εθνικών ομάδων, 
στους 3 πρώτους αθλητές και του 1ου εκτός Αττικής του κύπελου ανελλιπούς παρουσίας 2017 και σε 
αθλητές που με το έργο τους βοήθησαν την ΕΟΜ σε θέματα διάδοσης και περιοδικού.    

Θέματα Αγώνων                                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Ανενεργά Σωματεία 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως η διαγραφή ανενεργών Σωματείων μετατεθεί για τη Γ.Σ. του 
Οκτωβρίου 2018.   

Πανελ. Πρωτάθλημα Μικτών Ομάδων 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα οι αγώνες ανατεθούν στα σωματεία ΑΟΜΒ, ΟΠΑΦ, ΑΟΜΨ και ΟΑΜ-ΛΕ 
αντίστοιχα για τις ενότητες κατηγοριών 1-16, 1-11, 1-9 και 1-6.  

Πανελ. Πρωτάθλημα Ζευγών 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα οι προκριματικοί της ενότητας όπεν Αττικής να γίνουν στον ΟΑΜΚΗ και 
στον ΑΟΜΒ. Για τις υπόλοιπες ενότητες θα ζητηθούν δηλώσεις από τα Σωματεία και η υποεπιτροπή 
ανάθεσης της Επιτροπής Αγώνων θα ορίσει τους τόπους τέλεσης.  



 
Θέματα Κανονισμών                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Σχολικό Πρωτάθλημα – βαθμίδα αγώνων Μίνι Μπριτζ  

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα ότι το σχολικό πρωτάθλημα θα είναι 6ης βαθμίδος με τους αντίστοιχους 
βαθμούς διάκρισης.  

Αγωνιστικό Δελτίο – Δελτίο Υγείας 
Το ΔΣ θα εξετάσει στην επόμενη συνεδρίαση ΔΣ την περίπτωση οι νέοι αθλητές να προσυπογράφουν 
μαζί με το ΑΔ υπεύθυνη δήλωση ότι είναι υγιείς. 

Ονομασίες σε αγώνες ομάδων 
Το ΔΣ συστήνει στους διαιτητές, υπενθυμίζοντας παλαιότερη σχετική ανακοίνωση, να φροντίζουν 
ώστε τα ονόματα των ομάδων στους αγώνες να είναι ευπρεπή και να μην προκαλούν.  

 
Θέματα Διαιτησίας                                                           Εισηγητής: Λ. Ζώτος 
Σεμινάριο και Εξετάσεις Διαιτητών 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως οι εξετάσεις των διαιτητών πάνω στα προγράμματα 
αποτελεσμάτων της ΕΟΜ  γίνουν την Κυριακή 21 Ιανουαρίου και σε ορισμένες περιπτώσεις, με 
ραντεβού, την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου.  

Αποστολή αποτελεσμάτων 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για περιπτώσεις σωματείων - διαιτητών που αργούν να στείλουν τα 
αποτελέσματα των αγώνων τους και αποφάσισε η ΕΟΜ να βγάλει σχετική ανακοίνωση συστήνοντας 
περισσότερη υπευθυνότητα στο εν λόγω θέμα. 

Επιστολή Ν. Γκούμα 
Το ΔΣ παρέπεμψε την επιστολή της κας Γκούμα, που άπτεται θεμάτων δεοντολογίας σχετικά με την 
έγκριση νέου διαιτητή, στο αρμόδιο όργανο της ΚΕΔ.  

 
Θέματα Εκπαίδευσης                                         Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη  
Δράση: Παρουσίαση του Μπριτζ στα σχολεία - ενημέρωση 
Ανοιχτά σχολεία: Ενημέρωση για 2017-18 για παιδιά και ενήλικες 

Η κα Κορώνη ενημέρωσε το ΔΣ και για τα δυο παραπάνω θέματα, σχετικά τόσο με το πρόγραμμα 
«Ανοιχτά σχολεία» που θα ξεκινήσει δράση από τον Ιανουάριο, όσο και με άλλα σχολεία στην Αττική 
και στην Περιφέρεια.   

Εξετάσεις εκπαιδευτών – ημερομηνία 2018 
Στο επόμενο ΔΣ θα ορισθεί η οριστική ημερομηνία των εξετάσεων του 2018. 

Μαθήματα σε ενδιαφερόμενους χωρίς έκδοση ΑΔ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για αίτημα αρχάριων μαθητών να παρακολουθούν τα μαθήματα χωρίς να 
εκδίδουν αγωνιστικό Δελτίο και αποφάσισε ότι οι εν λόγω μαθητές δεν μπορούν να λαμβάνουν το 
προνόμιο της δωρεάν παροχής βιβλίου. Το ίδιο ισχύει για μαθητές προχωρημένους που δεν 
διδάσκονται τα βιβλία της εκπαιδευτικής μεθόδου της ΕΟΜ. 

Μαθήματα σε ΚΑΠΗ και Ιδρύματα ΑΜΕΑ (πρόγραμμα ΓΓΑ) 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο για την επαφή που έγινε στη Θεσσαλονίκη με τα ΚΑΠΗ – τα 
μαθήματα θα γίνουν δωρεάν από εκπαιδευτές της Θεσσαλονίκης - και ενέκρινε την παρουσία του 
Μπριτζ στο πρόγραμμα της ΓΓΑ στα Ιδρύματα των ΑΜΕΑ. Υπεύθυνη για το πρόγραμμα ορίστηκε η κα 
Κορώνη. 

Έγκριση υλικού για σχολεία (Λαύριο) 



Το ΔΣ ενέκρινε τον δανεισμό 8 σετ bidding boxes και 2 τσοχών για τα μαθήματα από τον κ. 
Πρωτονοτάριο στο σχολείο του (Γυμνάσιο Λαυρίου). 

 
Θέματα Διάδοσης                       Εισηγητής:  Γ. Αλεξανδρόπουλος 
Περιοδικό –αρθρογραφία 

Το Δ.Σ. συζήτησε το θέμα και αποφάσεις θα ληφθούν σε επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ. 

Καμπάνια Διάδοσης Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου – ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από το τμήμα Μαθημάτων ότι 1000 στατιστικά δελτία μαθητών έφτασαν στο 
τμήμα μαθημάτων από την καμπάνια του Οκτωβρίου και ότι η καμπάνια του Ιανουαρίου ξεκινά στις 
15-12ου . Το ΔΣ αποφάσισε το ποσόν για τη νέα καμπάνια να μην ξεπεράσει τις 7000 ευρώ. 

Ενημέρωση για παρουσίαση σε νέα κέντρα και ανάγκες σε υλικό (Αρτέμιδα, Μεσολόγγι, 
Ξάνθη) 

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι τα μαθήματα που προβλέπεται να γίνουν στην Αρτέμιδα θα τα αναλάβει ο κ. 
Ι. Σακελλάρης, ότι ο κ. Δ. Κούρτης ενεργεί για την οργάνωση μαθημάτων στο Μεσολόγγι και ότι ό κ. 
Κ. Πασσάς έχει ήδη προχωρήσει στη σύσταση σωματείου στην Ξάνθη.  

Εκδόσεις ΕΟΜ σε e-book  
Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με αιτήματα αθλητών για την αγορά των βιβλίων της μεθόδου σε 
ηλεκτρονική έκδοση. 

Πανελλήνιος Σύλλογος Τυφλών - επιστολή  
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την επιστολή της ομάδας του Πανελληνίου Σύνδεσμου Τυφλών και για την 
πρόθεσή τους να ιδρύσουν τμήμα αγωνιστικού μπριτζ. Την ομάδα συντονίζει η κα Α. Μπαμπούλα η 
οποία και θα ενημερώνει το ΔΣ σχετικά.   

.Αιτήματα Σωματείων                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΙΩΝ –Διοργάνωση μαθητικής ημερίδας 

Το ΔΣ θα εξετάσει στην επόμενη συνεδρίαση κατά πόσο μπορούν να αναλάβουν τη διοργάνωση 
μαθητικών ημερίδων και όμιλοι οι οποίοι θα πρέπει να αναζητήσουν αίθουσες εκτός των 
εντευκτηρίων τους.  

ΑΣΑΕ – Η/Υ 
Το ΔΣ αποφάσισε να διαθέσει στο Σωματείο έναν Η/Υ. 

ΜΣΑΚ – Τριήμερο 4ης βαθμίδος την ΚΔ 
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του ΜΣΑΚ και η σχετική διοργάνωση θα προστεθεί στο αγωνιστικό 
ημερολόγιο 2018. 

ΚΕΔΑ – αίτημα για υλικό 
Το ΔΣ ενέκρινε τον δανεισμό ενός λάπτοπ για ένα εξάμηνο και τη διάθεση 15 ξύλινων τραπεζιών. Με 
την επιστροφή του λάπτοπ  το σωματείο θα επιστρέψει και τον προτζέκτορα που ήδη έχει δανεισθεί. 

 
      9.   Διάφορα Θέματα                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Επόμενη Συνεδρίαση θα γίνει στις  10 Ιανουαρίου 2018, 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 


