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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 4 της 18ης Απριλίου 2018 

Την Τετάρτη 18 Απριλίου  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. Στη διάρκεια της συζήτησης, για το θέμα 

1β’ μίλησε για το αίτημά της η κα Αρβανιτάκη Χριστίνα (ΑΜ 9562).  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Θέματα Προέδρου 

 Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων 

Τα μέλη του ΔΣ υπέγραψαν τα πρακτικά της συνεδρίασης  του Φεβρουαρίου 2018. 

             Εθνική Παίδων – Χορηγίες για τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Επιστολές. Αιτήματα) 
Η κα Αρβανιτάκη παρουσίασε στο ΔΣ της ΕΟΜ κάποια δείγματα αντικειμένων, κατασκευασμένων από την ίδια με θέμα 

την τράπουλα και το μπριτζ, από αλπακά ή και ασήμι, ζητώντας να δοθεί άδεια ώστε να γραφτεί πάνω τους το λογότυπο 

της ΕΟΜ . Η πρότασή της είναι να πληρωθεί μόνο το κόστος των υλικών και τα έσοδα από τις πωλήσεις να διατεθούν για 

την αποστολή των παιδιών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Κίνας. Το ΔΣ ευχαρίστησε  την κα Αρβανιτάκη αλλά 

επιφυλάχθηκε να κάνει δεκτή την πρόταση λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν στην προμήθεια υλικών μέσω της ΕΟΜ. 

Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε για τη δωρεά που προέκυψε με ενέργειες της κας I. Λυγινού (ΑΜ 2785) για την κάλυψη των 

αεροπορικών εισιτηρίων για τη μετάβαση της Εθνικής Παίδων (Κ16) στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει στην 

Κίνα, . Το Δ.Σ. αποδέχτηκε ομόφωνα τη δωρεά, ευχαρίστησε την κα Λυγινού  και αποφάσισε ομόφωνα να οριστεί η κα 

Λυγινού αρχηγός της αποστολής αυτής ως και υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων της ΕΟΜ. Θα της παραχωρηθεί 

επαγγελματική κάρτα για τις επαφές που θα κάνει ως εκπρόσωπος της ΕΟΜ. Το ΔΣ εξουσιοδότησε την κα Κορώνη και 

τον κ. Ζώτο για το κλείσιμο των εισιτηρίων από το πρακτορείο που συνεργάζεται ο χορηγός που εξασφάλισε η κα Λυγινού. 

Αποφασίστηκε να γίνουν επιπλέον προτάσεις χορηγίας σε COSCO, ΕΟΤ, WIND και Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.  

Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα τα ζεύγη που πρότεινε ο προπονητής κ. Β. Βιρβιδάκης (ΑΜ163) και η τελική σύνθεση της 

εθνικής ομάδας Παίδων (κάτω των 16 ετών) είναι: Παπασπύρου ΙΗ (ΑΜ10777)–Φωτεινάκης Γ, (ΑΜ10337), Βιρβιδάκης 

Ι (ΑΜ10929) – Μάλλωση Ν (ΑΜ10553) και Μάλλωσης Α (ΑΜ9748) -Σούμπλης Μ. (ΑΜ9749).  

             Εθνική Νέων – Απολογισμός συμμετοχής σε Διεθνές τουρνουά 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι σε επόμενο ΔΣ θα κληθεί ο κ. Κ. Δοξιάδης για μια πλήρη ενημέρωση και απολογισμό  

της ομάδας Νέων (κάτω των 26 ετών) που συμμετείχε σε διεθνές φεστιβάλ στην Ολλανδία.   

 
2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                          Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Παραγγελία ανταλλακτικών Βidding Boxes 

Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση της οικονομικής επιτροπής για παραγγελία ανταλλακτικών για τις θήκες αγορών (bidding 

boxes) για 150 τραπέζια στην Danmarks Bridgeforbund στην συνολική τιμή των 1180 ευρώ. . 

             Αγορά θηκών διανομών  
 Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση της οικονομικής επιτροπής για παραγγελία 3840 θηκών διανομών (boards τύπου 

Bridgepartners) στην Danmarks Bridgeforbund στην συνολική τιμή των 5545 ευρώ. 

Διοργάνωση Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μικτών Ζευγών 

Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ για την αλληλογραφία που ακολούθησε την πρόταση της EBL να διοργανώσουμε το 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μικτών ζευγών 2019. Αναζητήθηκαν προσφορές για αίθουσα και διαμονή, αλλά τα ποσά 

των προσφορών των ξενοδοχείων και άλλων χώρων κρίθηκαν υπέρογκα. Το ΔΣ αποφάσισε μην αποδεχθεί την ανάθεση 

του αγώνα και σχετική απαντητική επιστολή θα σταλεί στην Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία. 

             Σύμβαση προπονητή Εθνικής Γυναικών 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση της σύμβασης του προπονητή της Εθνικής Γυναικών με τους ίδιους 

οικονομικούς όρους της σύμβασής του ως προπονητής της Προεθνικής Γυναικών, που έληξε στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Η 

νέα σύμβαση θα έχει τρίμηνη διάρκεια, ήτοι από 16-3 έως 16-6-2018.  

Αποστολή Εθνικής Όπεν σε Διεθνές Φεστιβάλ  
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Μετά την επιστολή του προπονητή κ. Ν. Δελημπαλταδάκη για αποστολή  2 ζευγών της εθνικής όπεν σε διεθνή  αγώνα 

ομάδων, που θα λειτουργήσει και ως προπόνηση ενόψει της εθνικής αποστολής στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες  και μετά 

από αναλυτική εξέταση των σχετικών εξόδων, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 1400 ευρώ, το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα τη 

δαπάνη, την αποστολή και συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ στο Βερολίνο. 

Αναβάθμιση καλωδιώσεων δικτύων ΕΟΜ     Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Η κα Μαμιδάκη στο πλαίσιο των εργασιών για την ανακαίνιση των γραφείων της ΕΟΜ πρότεινε και την αναβάθμιση των 

καλωδιώσεων και γενικά των δικτύων της ΕΟΜ για λόγους ασφάλειας. Ο κ. Πουρναράς ενημέρωσε το ΔΣ ότι  η 

καλωδίωση του εσωτερικού δικτύου είναι εικοσαετίας, παλαιά και αργή. Το ΔΣ εξέτασε την προσφορά του κ. 

Σωτηρόπουλου και ενέκρινε ομόφωνα τη σχετική δαπάνη που ανέρχεται περίπου σε 600 ευρώ. 

Αποθηκευτικοί χώροι γραφείων ΕΟΜ       Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Η κα Μαμιδάκη εισηγήθηκε να καλυφθούν οι τοίχοι των γραφείων της ΕΟΜ – κυρίως του Τμήματος Μαθημάτων – με 

ντουλάπες σχεδιασμένες έτσι ώστε να είναι λειτουργικές ως αποθηκευτικοί χώροι. Το ΔΣ αποφάσισε να ζητηθούν οι 

σχετικές προσφορές. 

Antivirus Δικτύου ΕΟΜ 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση του  Antivirus (Kaspersky) του Δικτύου Η/Υ των γραφείων της για 2 χρόνια 

έναντι ποσού 260 ευρώ περίπου.  

Απολύμανση Γραφείων ΕΟΜ        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Το ΔΣ ενόψει της απολύμανσης της πολυκατοικίας αποφάσισε να προχωρήσει και στην ταυτόχρονη απολύμανση των 

γραφείων.  

 Αγορά Καφετιέρας ΕΟΜ 

Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την αγορά καφετιέρας εσπρέσο και άλλων ειδών καφέ για τις ανάγκες φιλοξενίας, δημοσίων 

σχέσεων όπως και καθημερινών αναγκών των υπαλλήλων της ΕΟΜ. Η δαπάνη μαζί με την πρώτη αγορά καφέδων σε 

κόκκους σε μεγάλη, οικονομικότερη ποσότητα, ανέρχεται στο ποσό των 375 ευρώ συν ΦΠΑ. 

Παραστατικά πληρωμών ΕΟΜ – πληρωμές διαιτητών                                     Εισηγητής: Ι. Σουβατζής 
Ο κ. Σουβατζής ενημέρωσε το ΔΣ για τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται σχετικά με την πληρωμή των διαιτητών που 

αναλαμβάνουν Πανελλήνια Πρωταθλήματα και γενικά διοργανώσεις της ΕΟΜ. Το ΔΣ εξουσιοδότησε τον κ. Σουβατζή 

να καταθέσει στην επόμενη συνεδρίαση ΔΣ σχετική πρόταση, όπου με την ανάλογη μηχανογράφηση η χρέωση θα 

εμφανίζεται αυτόματα στη βάση της ΕΟΜ. 

Ετήσιες εισφορές σε EBL και WBF 
Το ΔΣ ενέκρινε την πληρωμή των ετήσιων εισφορών που ανέρχονται στα ποσά 3962,24 και 3260,00 ευρώ αντίστοιχα. 

Προϋπολογισμός αποστολής Εθνικών ομάδων όπεν και γυναικών σε Πανευρωπαϊκούς της Οστάνδης 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα τον προϋπολογισμό της αποστολής που θα υποβληθεί προς έγκριση στη ΓΓΑ (επισυνάπτεται) 

και ανέρχεται σε 24.674,35 ευρώ.  Επίσης ενέκρινε ομόφωνα ποσό 1750 ευρώ περίπου για ενδυμασίες των εθνικών 

αποστολών στην εταιρεία Α. και Δ. Καραγιάννης ΕΠΕ κατόπιν των υποβληθεισών προσφορών.  

Το Δ.Σ. ενέκρινε ποσό 140 ευρώ περίπου για τις δαπάνες μετάβασης και μετακίνησης του Προέδρου για την παρουσία 

του στην εκλογική Γενική Συνέλευση  της EBL που θα γίνει κατά τη διάρκεια των Πανευρωπαϊκών αγώνων.  

            Δημοσίευση Απολογισμού 2017 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την δημοσίευση του απολογισμού της ΕΟΜ του 2017 στην εφημερίδα «Πρωταθλητής» έναντι 

του ποσού των 206,64 ευρώ. 

 
3. Θέματα Αγώνων                                                                                                   Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 

Extreme Games – Φεστιβάλ Ρόδου, ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο για το ιστορικό της συνεργασίας με την Ομοσπονδία Extreme Games, καθώς και 

ότι τελικά ο αγώνας  Μπριτζ ανατέθηκε στον ΟΑΜ Ρόδου ως παράλληλη διοργάνωση του φεστιβάλ.  

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών Ζευγών  
Το Πρωτάθλημα ανατίθεται ανά ενότητα ως εξής: ΟΠΕΝ:    ΑΟΜΒ, 1-11   ΟΑΜΚΗ,  1-9:    ΑΟΜ,  1-6  ΑΟΤ.  

Διασυλλογικά Κύπελλα – ενημέρωση, τόποι αγώνων  
Σχετικά με τους τόπους αγώνων για το Κύπελλο, το ΔΣ αποφάσισε ως εξής: 
Τον Ιούνιο θα γίνουν οι αγώνες όπεν seniors και μικτών ως εξής: Το Σάββατο 2 Ιουνίου η όπεν στον ΑΟΜΨ και οι 

μικρές κατηγορίες στον ΑΟΜ. 
Στο Διασυλλογικό Κύπελλο Αττικής οι τελικοί όπεν και 1-11 θα γίνουν στον ΟΑΜΚΗ και οι άλλες κατηγορίες στον 
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ΟΑΜΠΕΙ, στις 5 Μαΐου 

Πρωτάθλημα Seniors  
Το ΔΣ απολογιστικά του πρόσφατου Πρωταθλήματος, που για άλλη μια φορά συγκέντρωσε μικρή συμμετοχή και 

συνυπολογίζοντας τις ανάγκες της ηλικιακής αυτής ομάδας συζήτησε την περίπτωση στο μέλλον το συγκεκριμένο 

πρωτάθλημα να γίνεται πρωινές ώρες και να επανεξετασθεί ο τρόπος διεξαγωγής του (ζεύγη ή ομάδες).  

Σύγκριση πρωταθλημάτων με EBL 
Μετά από έρευνα που έκανε η ΕΟΜ έγινε σύγκριση των ετήσιων πρωταθλημάτων των ξένων Ομοσπονδιών με τους 

αγώνες που διοργανώνει η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία, όπως και τους αντίστοιχους της ΕΟΜ. Το θέμα θα ξανασυζητηθεί.  

Ορισμός διαλειμμάτων σε Πρωταθλήματα ΕΟΜ 
Το ΔΣ συζήτησε την περίπτωση να ορίζονται διαλείμματα στα πανελλήνια πρωταθλήματα ανά ορισμένους γύρους και 

αυτό να αναγράφεται στην προκήρυξη προκειμένου να αναβαθμισθούν οι αγώνες. Το θέμα θα τεθεί εκ νέου σε επόμενη 

συνεδρίαση. 

 

4. Θέματα Κανονισμών                             Εισηγητής: Π. Μαρσώνης  
Δείκτης Δυναμικότητας αγώνων ομάδων 5ης βαθμίδας- ΑΟΜΨ  

Το ΔΣ με αφορμή επιστολή – διαμαρτυρία αθλήτριας, σχετικά με το δείκτη δυναμικότητας σε ομάδες 5ης βαθμίδος, 

αποφάσισε να σταλεί αυστηρότατη σύσταση στα Σωματεία και τους Διαιτητές για πλήρη τήρηση των κανονισμών και να 

παραπεμφθεί η Διαιτήτρια του αγώνα στην ΚΕΔ. 

5. Θέματα Διαιτησίας                                                                                                      Εισηγητής: Λ. Ζώτος 

Επιμόρφωση για διοργάνωση Παγκόσμιου Ταυτόχρονου 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την επίδειξη που έκανε ο κ. Κουτούγκος στα γραφεία της ΕΟΜ σχετικά με το πώς αποστέλλονται 

εύκολα και γρήγορα τα αποτελέσματα των ημερίδων στην πλατφόρμα του Παγκόσμιου Ταυτόχρονου. Το σχετικό 

σεμινάριο παρακολούθησαν πολύ λίγοι διαιτητές στα γραφεία της ΕΟΜ, ενώ ο κ. Κουτούγκος απέδωσε τα εύσημα σε 

αθλητές του Σωματείου Καβάλας που πήραν την πρωτοβουλία και μελέτησαν το πρόγραμμα αποτελεσμάτων βρίσκοντας 

τις λύσεις. Τόσο εκείνοι όσο και ο κ. Κουτούγκος παρέδωσαν το υλικό τους στην ΕΟΜ  χωρίς κάποιο αντάλλαγμα. Το ΔΣ 

ομόφωνα εκφράζει τις ευχαριστίες στους διαιτητές αυτούς. Το εγχειρίδιο και το σχετικό βίντεο θα είναι διαθέσιμα στους 

διαιτητές 

Σχετικά επίσης με τη δημοσίευση των παλαιότερων βίντεο, που αφορούν σε σεμινάρια διαιτητών – μετά και από επιστολή 

αίτημα του κ. Δ. Κατσίποδα, Προέδρου του ΟΑΜΚ – το ΔΣ αποφάσισε να δοθεί το απαραίτητο υλικό σε κάθε 

ενδιαφερόμενο διαιτητή. 

6. Θέματα Εκπαίδευσης           Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη 
Μαθήματα στο Ίδρυμα Χατζηκώνστα και στα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης – ενημέρωση 

Η κυρίες Ε. Μακρή και Μ. Κορώνη, οι οποίες ανέλαβαν εθελοντικά τη διδασκαλία στο εν λόγω ίδρυμα, ενημέρωσαν το 

ΔΣ ότι θα διακόψουν τα μαθήματα, καθώς οι συμμετέχοντες δεν ξεπερνούν τους 8, και ότι εξασφάλισαν τη διαβεβαίωση 

του διευθυντή του Ιδρύματος ότι το εγχείρημα θα επαναληφθεί με τη νέα σχολική χρονιά. 

 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε επίσης ότι συγκεντρώθηκαν στο Α’ ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης 22 ενδιαφερόμενοι και 

ενθουσιάστηκαν με το μάθημα και την προοπτική των αγώνων. Τα δωρεάν μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη μεσημέρι 13.00- 

15.00. 

Μαθητικό πολυήμερο – επιλογή διαιτητών 

Με αφορμή περιστατικό που συνέβη σε προηγούμενη ημερίδα, η ΕΟΜ επιφυλάσσεται να ορίζει η ίδια τους διαιτητές των 

ημερίδων.  

Μαθήματα σε Σχολεία – προτάσεις και οργάνωση για τη συνέχεια 

Η κα Κορώνη σε επόμενη συνεδρίαση ΔΣ θα καταθέσει πρόταση για το πώς θα πρέπει να κινηθεί η ΕΟΜ σχετικά με την 

οργάνωση μαθημάτων σε σχολεία. 

7. Θέματα Διάδοσης                                           Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Εκδόσεις ΑΔ - απολογισμός  

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι η χρονιά αυτή θα είναι χρονιά ρεκόρ για τις εκδόσεις ΑΔ και το πιθανότερο και για τις ανανεώσεις. 

Οριστικά δεδομένα θα παρουσιασθούν σε επόμενη συνεδρίαση. 

ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ – εκκρεμότητες για αναγνώριση ως τακτικό μέλος 

Το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο ΔΣ.   

8. Αιτήματα Σωματείων         Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΣΑΜΚΕΑΣ – επιστολή    



4 

 

      Το ΔΣ συζήτησε την επιστολή του Σωματείου και θα απαντήσει στο ερώτημά τους ότι για τους αθλητές του ισχύει ό,τι 

και για τους υπόλοιπους αθλητές της Περιφέρειας σύμφωνα με τους Πάγιους Κανονισμούς της ΕΟΜ.               

AAA – επιστολή για δελτία ΑΜΕΑ 

Το ΔΣ ενέκρινε τη δωρεάν έκδοση αγωνιστικών δελτίων των ατόμων με προβλήματα όρασης στον ΑΑΑ καθώς και το 

αίτημα του Σωματείου να εγκριθεί η δωρεάν μεταγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν να συστήσουν δικό τους 

όμιλο. 

ΟΑΜΑ – επιστολή, ενημέρωση για συμβάντα  

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με συμβάντα στον Όμιλο και θα ζητηθεί έγγραφη αναλυτική ενημέρωση από το Σωματείο.

       

9. Διάφορα Θέματα                                             Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Παλαιό αρχείο ΕΟΜ και οργάνωση αποθήκης 

Το ΔΣ εξέτασε ευνοϊκά το αίτημα των υπαλλήλων της ΕΟΜ να γίνουν εργασίες αποθήκευσης των αρχείων της ΕΟΜ άνω 

της δεκαετίας αλλά οι απαιτούμενες σχετικές εργασίες θα συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση ΔΣ 

Εφαρμογή κινητών για Bridge Mates 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για εφαρμογή που λειτουργεί στα smartphones και tablets η οποία πληροφορεί τους συμμετέχοντες 

με τα δεδομένα της ημερίδας. Η ΕΟΜ κρίνει ότι τα Σωματεία μπορούν να αποφασίζουν αυτόνομα για τη χρήση της εν 

λόγω εφαρμογής και επιφυλάσσεται για υποδείξεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατάχρηση ή παράνομη χρήση αυτής 

της δυνατότητας. 

Κατόψεις ομίλων  

Το ΔΣ ευχαριστεί τους κυρίους Γαρουφαλή Μιχάλη και Κοφινάκο Παναγιώτη για την εργασία τους να παραδώσουν στην 

ΕΟΜ τις κατόψεις και τη χωρητικότητα όλων των ομίλων που φιλοξενούν Πανελλήνια Πρωταθλήματα, χωρίς καμία 

αμοιβή. Θα τους σταλεί σχετική ευχαριστήρια επιστολή και θα τους ανανεωθεί δωρεάν το ΑΔ του 2019 

 

Επόμενες συνεδριάσεις Δ.Σ. ορίστηκαν για την  Τετάρτη 16 Μαΐου και την Τετάρτη 20 Ιουνίου. 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύθηκε η συνεδρίαση.  
 

Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Αλ. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης 
 

O Ταμίας 
 

Αν. Φράγκος 
Τα μέλη 

 
Λ. Βάθη                                  Μ. Κορώνη                     Γ. Αλεξανδρόπουλος 


