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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2 της 14ης Φεβρουαρίου 2018 

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00, 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, η Ειδική Γραμματέας Μ. Κορώνη και τα μέλη Λ. Βάθη, Γ. Αλεξανδρόπουλος. 
Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Θέματα Προέδρου 

 Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων 
Τα μέλη του ΔΣ υπέγραψαν τα πρακτικά της συνεδρίασης 11 της 13/12/2017.  
 Εθνικές ομάδες - Αγώνες επιλογής 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τη φάση που βρίσκεται αυτήν την περίοδο η διαδικασία για τις επιλογές 
εθνικών ομάδων όπεν και γυναικών 2018  και το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να αναμεταδοθούν οι αγώνες στο 
Διαδίκτυο (ΒΒΟ) με αμοιβή για τους αναμεταδότες  40 ευρώ το άτομο ανά 32 διανομές για τους ημιτελικούς 
και 50 ευρώ το άτομο ανά 32 διανομές για τον τελικό. Επίσης ΄να δοθούν οδοιπορικά έξοδα, για τους 
συμμετέχοντες αθλητές που κατοικούν εκτός νομού διεξαγωγής των αγώνων, έως 50 ευρώ ανά μετάβαση με 
υποβολή σχετικών παραστατικών.  
             Τακτική Γενική Συνέλευση Μαρτίου – Πρόσκληση 

Το ΔΣ εξέτασε την πρόσκληση, όπως ετοιμάστηκε από τη γραμματεία και έδωσε εντολή να κληθεί η ελεγκτική 
επιτροπή και να εκδοθεί η σχετική ανακοίνωση για τα Σωματεία. 
             Εθνική Παίδων - πρόσκληση σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα  

Κατόπιν έκτακτης πρόσκλησης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για συμμετοχή της Εθνικής ομάδας Παίδων στο 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα 2018, που θα διεξαχθεί στην πόλη Suzhou της Κίνας (πλησίον της Σαγκάης) από 8 
έως 18 Αυγούστου 2018, το ΔΣ  αποφάσισε ομόφωνα να γίνουν κινήσεις αναζήτησης δωρεών από ιδιώτες, 
όπως και επιχορήγησης από τη ΓΓΑ και άλλους οργανισμούς για τη συμμετοχή αυτή που δεν ήταν 
προϋπολογισμένη. Οι κες Μ. Κορώνη και Μ. Λαντζούνη θα οργανώσουν και θα συμμετάσχουν στις σχετικές 
ενέργειες.  

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                         Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Χρήση εργόσημου στις αμοιβές διαιτητών και εκπαιδευτών                         Εισηγητής: Ι. Σουβατζής 

Ο κ Σουβατζής ενημέρωσε το ΔΣ για τον νόμο με τον οποίον ορίζεται ότι όλοι όσοι εργάζονται σε αθλητικά 
σωματεία κερδοσκοπικά ή μη θα πρέπει να πληρώνονται με εργόσημο. Το ΔΣ έδωσε εντολή στο λογιστήριο 
της ΕΟΜ να αναζητήσει τη διαδικασία, ώστε στο εξής η ΕΟΜ να προχωρήσει στην εφαρμογή του μέτρου.  

Εκτύπωση Βιβλίου 3 
Το ΔΣ εξέτασε τις υποβληθείσες κλειστές προσφορές και ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Οικονομικής 
επιτροπής να εκτυπώσει την 3η έκδοση του βιβλίου 3 της ΕΟΜ η εταιρία Pressius Aρβανιτίδης ΑΕ, που ήταν 
μειοδότης, με isbn εκδότη την ΕΟΜ, στην τιμή των   

Αγορές Υλικού Αγώνων 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα τη λήψη προσφορών για την αγορά  3600 hardboards προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η διοργάνωση περισσοτέρων και αρτιοτέρων αγώνων βαρόμετρου. Επίσης την έρευνα της αγοράς και 
τη λήψη προσφορών για την αγορά 100  - 150 τσοχών.  

Βιβλίο μίνι μπριτζ – εκτύπωση  
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την εκτύπωση 100 βιβλίων για τις ανάγκες των φετινών μαθημάτων σε παιδιά από 
την εταιρία Ε. και Στ. Χατζηδάκης ΟΕ, με έγχρωμο εξώφυλλο και ασπρόμαυρες σελίδες στην τιμή των 270 ευρώ 
συν ΦΠΑ.  
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Ανοιχτά σχολεία – κλείσιμο τριμήνου 
Το ΔΣ έδωσε εντολή στην υπηρεσία να εξοφλήσει τους εκπαιδευτές των Ανοιχτών Σχολείων έως και τέλος 
Φεβρουαρίου 2018 και η δραστηριότητα να κλείσει τέλος Απριλίου. 

Έπαθλα 2018 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να αγοραστούν όλα τα έπαθλα των Πανελληνίων πρωταθλημάτων έως και τον 
Ιούλιο 2018 από την εταιρεία Νίκη ΑΒΕΕ σύμφωνα με τις προσφορές της που έχουν υποβληθεί. Επίσης τα 
έπαθλα που αφορούν μαθητικά τουρνουά να αγοραστούν από την εταιρεία Αν.Παπαδόπουλος.  

Οφειλές Σωματείων 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την κατάσταση οφειλών των Σωματείων εν όψει και της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Παραγγελία τράπουλες 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την παραγγελία 5000 τραπουλών αγωνιστικού Μπριτζ με το σήμα της ΕΟΜ στην 
εταιρεία Jannersten Forlag στην τιμή των 0.85 ευρώ ανά τεμάχιο συν μεταφορικά.  

Εθνικές ομάδες - Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις έως τώρα ενέργειες της ΕΟΜ για τις αποστολές. Σε επόμενο ΔΣ μετά το τέλος των 
αγώνων επιλογής θα αποφασισθεί και θα οριστούν οι αρχηγοί και προπονητές. 
             Αγορά κινητού τηλεφώνου 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αγορά κινητού τηλεφώνου για τις ανάγκες των γραφείων της ΕΟΜ στην τιμή με ΦΠΑ 
των 238,01 ευρώ. 
             Παραγγελία διαφημιστικών φυλλαδίων 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η παραγγελία 50000 δίπτυχων τετράχρωμων διαφημιστικών φυλλαδίων στην εταιρεία 
Α. Τσεβδού στην τιμή, με σελιδοποίηση και αναπροσαρμογή αρχείου, των 1240 ευρώ συν ΦΠΑ.  
             Έξοδα μαθημάτων σε νέα και υπό ίδρυση Σωματεία 
Εγκρίθηκε ομόφωνα όπως η ΕΟΜ καταβάλει οδοιπορικά έξοδα με υποβολή παραστατικών και εξοδολογίου, 
των εκπαιδευτών Γ. Μεσθενέα και Ε. Μακρή για μαθήματα στην Άνδρο και Κόρινθο αντίστοιχα. 

3. Θέματα Αγώνων 
Διασ. Κύπελλο Αττικής - τόποι τέλεσης 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα η επόμενη ημερίδα του Κυπέλλου να διεξαχθεί για τις χαμηλές κατηγορίες στον  
ΑΟΜ και για τις υψηλές στον OΠΑΦ. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων 2018 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως οι προκριματικοί όπεν ανατεθούν και διεξαχθούν στον ΑΟΜ, 1-11 στον 
ΑΟΜΒ,  1-9  στον ΑΟΤ, τον ΟΠΑΦ και την ΑΑΑ και της 1-6  σε ΑΟΜΨ και Ίκαρο. Οι τελικοί θα διεξαχθούν στον 
ΑΟΜ (όπεν), στον ΟΑΜΛΕ (1-11), στον ΑΟΤ (1-9) και στον ΑΟΜΨ (1-6). Τα παράλληλα τριήμερα θα γίνουν 
στον ΑΟΜΒ και τον ΟΑΜΚΗ με αγώνες grand prix και ομάδων αντίστοιχα. Ο τόπος τέλεσης του υπερτελικού 
θα αποφασιστεί στο επόμενο ΔΣ και θα συζητηθεί και η συνδρομή που θα πρέπει να καταβάλλουν οι παίκτες 
στον υπερτελικό, προκειμένου να καλύπτονται τα έξοδα του αγώνα. 

Ηλικίες Seniors 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να διατηρήσει για το 2018 τα όρια ηλικιών που ίσχυαν έως τώρα. 
4. Θέματα Κανονισμών                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Τροποποιήσεις Κανονισμών    
α. Έγινε συζήτηση για τις κατανομές των τριημέρων. Ο κ. Φράγκος με την κα Μαμιδάκη θα καταθέσουν σχετική 
πρόταση στο ΔΣ η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γ.Σ. του Οκτωβρίου. 
β. Συζητήθηκε και αποφασίστηκε ομόφωνα να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός αθλητών της κατηγορίας 16 
που να δικαιούται δωρεάν  ΑΔ. Ο αριθμός αυτός θα καθοριστεί σε επόμενη συνεδρίαση. 
γ. Συζητήθηκαν αλλαγές που αφορούν την οικονομική πολιτική. Δεν λήφθηκε σχετική απόφαση. 
δ. Συζητήθηκαν αλλαγές που αφορούν τις αντικαταστάσεις και τις αποχωρήσεις από τους αγώνες – 
επαναφορά των αρνητικών mps σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν λήφθηκε σχετική απόφαση. 

5. Θέματα Διαιτησίας                                                                                                   Εισηγητής: Λ. Ζώτος 
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Σεμινάριο Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στην Κύπρο – ενημέρωση αποστολής 

Η Αναστασία Μπαμπούλα ενημέρωσε το ΔΣ για την επιτυχία της ελληνικής αποστολής διαιτητών στην Κύπρο 
(Μπαμπούλα Αναστασία, Οικονόμου Ευδοκία, Κουτούγκος Μίλτος) αλλά και του διαιτητή Δράσσα 
Αναστάσιου που συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Κύπρου.  Το ΔΣ ενημερώθηκε επίσης για τις επαφές που 
είχαμε με την πρόεδρο της ΚΟΜ σχετικά με την ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και τεχνογνωσίας, 
σχετικά με το πρόγραμμα αποτελεσμάτων perfect score 

Επόμενες Εξετάσεις – Εισήγηση εξεταστών 
Το ΔΣ εξέτασε την κατάταξη των διαιτητών που εξετάστηκαν τον Ιανουάριο στη χρήση του perfect score και 
των bridge mates και σημείωσε ότι οι εξετάσεις αυτές κινητοποίησαν τους διαιτητές να μελετήσουν και να 
μάθουν τα προγράμματα που χρησιμοποιούν. Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να επανεξετασθούν όλοι οι 
διαιτητές της Αττικής που συγκέντρωσαν ποσοστό κάτω από 65% και όλοι οι διαιτητές της Περιφέρειας που 
συγκέντρωσαν ποσοστό κάτω από 60% και όρισε νέα διαδικασία για την τελική βαθμολόγηση με παρουσία 
μέλους του ΔΣ. 

Συμβάν σε αγώνα ΟΑΜ Ρόδου 
Το ΔΣ της ΕΟΜ ενημερώθηκε και αποφάσισε ομόφωνα η υπόθεση να παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο. 

6. Θέματα Εκπαίδευσης                       Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη 

Σεμινάριο στελεχών - Ενημέρωση - αναφορά Β. Βιρβιδάκη  
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την παρουσία της ΕΟΜ στο σεμινάριο στελεχών της EBL από την αναφορά του 
εκπροσώπου της κ. Β. Βιρβιδάκη.  

Εισήγηση Επιτροπής εκπαίδευσης 
Το ΔΣ διάβασε την εισήγηση της επιτροπής και τις προτάσεις της και αποφάσισε σχετικά: 
1. Έκδοση βιβλίου μίνι μπριτζ – το θέμα συζητήθηκε παραπάνω  
2. Αίθουσα για μαθητικό πρωτάθλημα εκτός Βυζαντινού 
To ΔΣ δεν θα είχε αντίρρηση να διαφοροποιηθεί το μαθητικό πρωτάθλημα από το Βυζαντινό Φεστιβάλ 
προκειμένου η διοργάνωση να αναβαθμιστεί περαιτέρω όμως έθεσε εξέφρασε επιφυλάξεις  όσον  αφορά 
στην χρήση αίθουσας που θα επιβαρύνει οικονομικά την ΕΟΜ 
3. Προκήρυξη εξετάσεων – επιβεβαιώθηκε για τις ημερομηνίες που θα διεξαχθεί το Πρωτάθλημα Αττικής. Η 
προκήρυξη θα ανακοινωθεί έως τέλος Μαρτίου και ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για να εξετασθούν 
θα είναι δέκα. 
4. Εκπαιδευτικό δίωρο σε περιφερειακά 
Το ΔΣ ενέκρινε τη πρόταση της επιτροπής να οργανωθούν δίωρα ενημέρωσης σε ορισμένα – ή και σε όλα – 
τα περιφερειακά πρωταθλήματα με αποδέκτες τους εκπαιδευτές, διαιτητές αλλά και τα στελέχη των ΔΣ των 
ομίλων.  
5 . Σεμινάρια σε ορισμένες ημερομηνίες ανά διετία και να αναγράφονται στο ημερολόγιο της ΕΟΜ 
Το ΔΣ δεν έχει αντίρρηση τα σεμινάρια να ανακοινώνονται στην άτυπη, αρκεί να έχει έγκαιρα σχετική 
εισήγηση από τις αρμόδιες επιτροπές. 

Παρουσίαση στο Ίδρυμα Χατζηκώνστα 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για το αίτημα του ιδρύματος να παρουσιαστεί το Μπριτζ. Εφόσον γίνουν και μαθήματα 
θα τα αναλάβουν εθελοντές 

7. Θέματα Διάδοσης                                           Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 

Εκδόσεις ΑΔ - απολογισμός  
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις έως τώρα εκδόσεις ΑΔ οι οποίες στατιστικά τείνουν να ξεπεράσουν τις περσινές 
             Νέα Τακτικά Σωματεία - μέλη 
Εγκρίθηκαν ομόφωνα, εφόσον συγκέντρωσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ως τακτικά Σωματεία - μέλη της 
ΕΟΜ ο Αστέρας Δράμας και ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Ηλιούπολης.  
             Σωματείο υπό ίδρυση 
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Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναγνώριση ως δόκιμο Σωματείο - μέλος της ΕΟΜ του Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ 
Ξάνθης - φίλοι της ΦΕΞ.  

8. Αιτήματα Σωματείων                                                        Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

ΚΕΔΑ 
Το ΔΣ ενέκρινε ορισμένα από το υλικά που ζήτησε το Σωματείο, τα οποία και θα του αποσταλούνί.  

ΙΟΠΟΡ  
Έγινε δεκτό το αίτημα για προσωρινή χορήγηση 6 μηχανών Bridgemates και ενός server. 

9. Διάφορα Θέματα                                             Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Εργασίες διαμόρφωσης Γραφείων ΕΟΜ 
Ενημερώθηκαν τα μέλη ότι οι εργασίες συνεχίζονται αλλά παρουσιάζουν μεγάλη καθυστέρηση με 
υπαιτιότητα του υπεργολάβου.  

Αθλητές Μέλη Σωματείων – επιστολή ΕΔΡΑ 
Το ΔΣ συζήτησε το ζήτημα που έθεσε το σωματείο σχετικά με την ύπαρξη αθλητών του σωματείου που όμως 
δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στον όμιλο και ως εκ τούτου αιτείται να αλλάξουν σωματείο. Το ΔΣ 
θα ενημερώσει το σωματείο για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ώστε να αποδεσμευτούν οι 
αθλητές του 

 
Επόμενες συνεδριάσεις Δ.Σ. ορίστηκαν για την Πέμπτη 15 Μαρτίου και την Τετάρτη 18 Απριλίου   
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύθηκε 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   

 
 


