
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 5 της 16 Μαΐου 2018 

Την Τετάρτη 16 Μαΐου 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.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Υπογραφή πρακτικών 

Υπογράφηκαν τα πρακτικά Δ.Σ. της 15ης  Μαρτίου  2018.                                               

1. Θέματα Προέδρου 

Εθνική Παίδων – Δωρεές για τη συμμετοχή στο Παγκ. Πρωτάθλημα (επιστολές, αιτήματα) 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο για τις επαφές που είχε η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 

της ΕΟΜ σχετικά με την αποστολή στην Κίνα και τις προσπάθειες που γίνονται για ανεύρεση 

περισσοτέρων χορηγών.  

Αιγίδα ΕΟΜ σε αγώνα του Ελληνικού Οργανισμού Άθλησης και Υγείας το 2020 

Το ΔΣ δέχθηκε το αίτημα του ΕΟΑΥ για συμμετοχή σε Παγκόσμια Διοργάνωση που 

περιλαμβάνει και το Μπριτζ, διαθέτοντας υλικό και τεχνογνωσία, εφόσον εξασφαλισθεί ότι 

θα πληρωθούν τα δικαιώματα συμμετοχής, οι διαιτητές και τα έπαθλα από τους 

διοργανωτές. Θα σταλεί απαντητική επιστολή που θα αποδέχεται το αίτημα. 

Εθνικές ομάδες 

Έγινε ενημέρωση για την πορεία των προπονήσεων των εθνικών ομάδων Όπεν και γυναικών 

εν όψη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος  της Οστάνδης και αναγνώστηκε η έκθεση του 

προπονητή των γυναικών κ. Ζώτου. 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                           Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Αναλώσιμα για bridge mates 

Το ΔΣ αποφάσισε να μην καλύπτει η ΕΟΜ τις ανάγκες σε μπαταρίες των Bridge Mates που 

δανείζονται τα Σωματεία για τις εσωτερικές διοργανώσεις τους. 

Τσόχες – προσφορά προμηθευτή 

Το ΔΣ εξέτασε την προσφορά προμηθευτή για τσόχες και ανέθεσε στην κα Μαμιδάκη να 

επιληφθεί γενικά του θέματος προκειμένου να οργανωθεί η αποθήκη. 

Αγορά Επάθλων 

Το ΔΣ ανέθεσε στην κα Μαμιδάκη να αναζητήσει και νέο προμηθευτή για έπαθλα μέσω 

σχετικής έρευνας αγοράς ώστε τον Σεπτέμβριο να αγοραστούν όλα τα έπαθλα για το 

αγωνιστικό ημερολόγιο 2018-19 

Συμβάσεις με προπονητές 

Το ΔΣ αποφάσισε να ανανεωθεί η σύμβαση με τον προπονητή Παίδων κ. Βιρβιδάκη για το 

διάστημα Μάιος - Αύγουστος 2018 με συνολική αμοιβή 687,44 ευρώ συν ΦΠΑ.  

Αμοιβή εκπαιδευτών για μαθήματα σε παιδιά   Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 

Το ΔΣ βάσει προηγούμενης απόφασης θα καλύψει τα μαθήματα που έγιναν στις Σέρρες όπου 

δημιουργήθηκε με επιτυχία παιδικό τμήμα και προέκυψαν 12 νέα αγωνιστικά δελτία και θα 

συζητήσει εκ νέου το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να οριστεί η διαδικασία 

αμοιβής των εκπαιδευτών που θα αναλαμβάνουν μαθήματα σε παιδιά 

Συνταξιοδότηση– πρόσληψη υπαλλήλου   Εισηγητές: Λ. Βάθη - Α. Φράγκος 

Το ΔΣ εν όψει της συνταξιοδότησης του Διευθυντή της ΕΟΜ κ. Ζώτου αποφάσισε ομόφωνα 

την άμεση πρόσληψη της Υπαλλήλου της ΕΟΜ κας Μακρή από 1η Ιουλίου 2018, μετά τη λήξη 



της τωρινής της σύμβασης και προσανατολίζεται να αναθέσει τις αρμοδιότητες του κου 

Ζώτου στους υπαλλήλους της ΕΟΜ ανάλογα.  

Παραστατικά πληρωμών ΕΟΜ – πληρωμές διαιτητών  - ανάθεση ταμείου  Εισηγητής: Ι. 

Σουβατζής 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να αναλάβει από 2/7/2018 τη διεκπεραίωση των ταμειακών 

συναλλαγών της ΕΟΜ η υπάλληλος κα Ε. Μακρή. Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον κ. Σουβατζή 

για τη διαδικασία που οφείλει να τηρεί η ΕΟΜ σχετικά με τα παραστατικά των πληρωμών 

γενικά και ειδικά αυτά που αφορούν στους διευθυντές αγώνων που αναθέτει στα Σωματεία. 

Εκπροσώπηση ΕΟΜ σε σεμινάριο προπονητών νέων 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τους συμβούλους για τη διοργάνωση της Πανευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας στην Οπατίγια της Κροατίας και αποφασίσθηκε ομόφωνα να επιδοτηθεί με τα 

εισιτήρια και να παραστεί ως εκπρόσωπος της ΕΟΜ ο σύμβουλος εκπαίδευσης Παπασπύρου 

Δημήτρης, με το ποσό των 244,99 ευρώ. 

 Εκτατά έξοδα εθνικών ομάδων 

Το ΔΣ ενέκρινε το πρόσθετο κόστος των 48 ευρώ για μια δεύτερη θέση στο αεροπλάνο για 

την αθλήτρια της εθνικής ομάδας γυναικών Κατσαρέλη Ευτυχίας. Επίσης ενέκρινε από 30 

ευρώ στα μέλη των Εθνικών ομάδων Α. Κουκουσέλη και Ε. Κατσαρέλη για αγορά φούτερ, 

εφόσον ο προμηθευτής της ΕΟΜ δεν διέθετε κατάλληλα μεγέθη.  

3. Θέματα Αγώνων                                                                 Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 

Extreme Games – Φεστιβάλ Ρόδου, ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τους λόγους που δεν προχώρησε με τον αρχικό συμφωνηθέντα τρόπο 

η διοργάνωση και η συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία και το ότι ο ΟΑΜΡ διοργάνωσε 

τελικά ένα μικρότερης εμβέλειας τουρνουά. Επιφυλάσσεται για τον τρόπο συνεργασίας με 

την εταιρία σε μελλοντική πιθανή παρόμοια διοργάνωση. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών – διαιτητές, έπαθλα, δώρα  

Το ΔΣ όρισε επικεφαλής Διαιτήτρια του αγώνα την κα Μπενιού Μαρία, η οποία θα 

συνεργαστεί με το Τμήμα Μαθημάτων για τη διοργάνωση και με τις κες Μπαμπούλα και 

Μακρή να είναι στην ομάδα των διαιτητών. Αυξανομένων των συμμετοχών θα προστίθεται 

διαιτητής με τον όρο να είναι και εκπαιδευτής. Το ΔΣ ενέκρινε να δοθεί στα ζευγάρια που θα 

έρθουν πρώτα από κάθε σωματείο το βιβλίο του Κάπλαν και να τυπωθούν σε φυλλάδιο τα 

σχόλια των διανομών με κόστος που δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1 ευρώ ανά φυλλάδιο. Η 

αγορά των επάθλων θα γίνει και από τους δύο προμηθευτές της ΕΟΜ, ξεχωρίζοντας αυτά για 

τη γενική του Πρωταθλήματος από αυτά του πολυημέρου ταυτόχρονων ημερίδων. 

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αττικής  

Οι τόποι τέλεσης και οι διαιτητές θα ορισθούν στην επόμενη συνεδρίαση. 

Ημερίδες 4ης βαθμίδος για έναρξη θερινής περιόδου 

Το ΔΣ ενέκρινε την πραγματοποίηση από κάθε Σωματείο σε όλη την Επικράτεια μιας 

εορταστικής ημερίδας 4ης βαθμίδος για την έναρξη της θερινής περιόδου. Για την Αττική θα 

προηγείται στην επιλογή της ημερομηνίας το Σωματείο που θα στείλει πρώτο με mail την 

επιλογή του, προκειμένου να μην απασχολούνται οι υπάλληλοι της ΕΟΜ για την επικοινωνία 

με τα Σωματεία. 

 

4. Θέματα Κανονισμών                                          Εισηγητής: Π. Μαρσώνης   

Παίζων Διαιτητής – επιστολή αθλητή 

Το ΔΣ ανέθεσε στον Γεν. Γραμματέα να απαντήσει στον αθλητή για το θέμα του παίζοντος 

Διαιτητή. Επισημάνθηκε ότι το θέμα ανάγεται σε σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Το ΔΣ θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση σκοπεύοντας στην επαναφορά του θέματος με 

εισήγησή του στη ΓΣ.    

Κυρώσεις σε ομάδες και σωματεία που αποχωρούν από Διασυλλογικό αγώνα 

Το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο ΔΣ μετά και από γνωμάτευση της επιτροπής αγώνων, που 

θα μελετήσει σχετικές εισηγήσεις του κ. Πουρναρά.   



 

5. Θέματα Διαιτησίας                                                              Εισηγητής: Λ. Ζώτος 

Εκκρεμότητες ΣΜΑΔ, διαδικασίες Εφέσεων 

Απόντος του κ. Ζώτου το ΔΣ ενημερώθηκε από τη γραμματεία για τις εκκρεμείς εφέσεις και 

ζήτησε από την υπηρεσία να επικοινωνήσει με τα μέλη των επιτροπών Εφέσεων, ΚΕΔ και 

ΣΜΑΔ για να προχωρήσουν. Σχετικά με την εκκρεμότητα για τον αγώνα του περσινού 

Φεστιβάλ της Ανθοκομικής, το ΔΣ ενέκρινε την απόφαση της ΣΜΑΔ. 

Πρόσκληση Ελλήνων Διαιτητών σε σεμινάριο της ΕΒL 

Το ΔΣ συνεχάρη τους διαιτητές Ναταλία Γκούμα και Μίλτο Κουτούγκο για την επιτυχία τους 

στα σεμινάρια διαιτητών της EBL, χάρη στην οποία τους έγινε πρόσκληση σε ανώτερη 

διοργάνωση μέσω της οποίας, αν επιτύχουν, θα αποκτήσουν διεθνή τίτλο ως διαιτητές του 

αγωνιστικού μπριτζ. Στην επόμενη συνεδρίαση θα συζητηθεί το ποσό που θα επιδοτηθούν 

για την μετακίνησή τους στην Αττάλεια της Τουρκίας, όπου και θα πραγματοποιηθεί η 

διοργάνωση. 

 

6. Θέματα Εκπαίδευσης         Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη 

Πρακτικά Επιτροπής Εκπαίδευσης – προτάσεις 

Το ΔΣ ενέκρινε τις προτάσεις της επιτροπής εκπαίδευσης που αφορούν α. στα μαθήματα σε 

παιδιά (πότε θα δίνεται το βιβλίο, επαφή με παιδικές κατασκηνώσεις, καλοκαιρινή ημερίδα 

μόνο για παιδιά, τροποποίηση θεσμικού πλαισίου) β. Στον φάκελο για το ΥΠΕΠΘ (αξιοποίηση 

παγκόσμιας μέρας Αθλητισμού) γ. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών (αναζήτηση χώρου – 

χορηγού για ξεχωριστή διοργάνωση, καινούργιες διανομές σχολιασμένες, συμμετοχή όλων 

ανεξαρτήτως κατηγορίας) δ. Ταυτόχρονες Μαθητικές ημερίδες ( οι διαιτητές να είναι και 

εκπαιδευτές, οι δάσκαλοι να προετοιμάζουν τους μαθητές, νέες διανομές) ε. Επικοινωνία με 

τους Εκπαιδευτές (Συνάντηση όλων των εκπαιδευτών πριν την έναρξη της νέας χρονιάς για 

την Αττική τελευταίο Σάββατο του Σεπτεμβρίου και για την Περιφέρεια το Σάββατο των 

Διασυλλογικών αγώνων) στ. Εξετάσεις εκπαιδευτών (θα πραγματοποιηθούν οριστικά) 

Συγγράμματα και αιτήματα για εκδόσεις ΕΟΜ 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα συγγραφικά πονήματα των αθλητών Ν. Ασμενιάδη, Χ. Θεμελίδη, 

Α. Ζούλια και Β. Ψώμου και συγχαίρει τους αθλητές για την προσπάθειά τους. Η Συντακτική 

επιτροπή του περιοδικού είναι υπεύθυνη να αποφασίζει κάθε φορά για τις σχετικές 

δημοσιεύσεις.  

Λήξη δράσης Μίνι μπριτζ στα Ανοιχτά Σχολεία – Απολογισμός, Συμμετοχή σε γιορτή 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τις αναφορές των δασκάλων που είχαν αναλάβει δράση στα δύο 

Ανοιχτά Σχολεία του Δήμου Αθηναίων και ενέκρινε την παρουσία του Τμήματος Μαθημάτων 

στη γιορτή αποφοίτησης που διοργανώνει ο Δήμος προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό για 

τη δράση και να καταγραφούν ενήλικες ενδιαφερόμενοι. 

 

7. Θέματα Διάδοσης                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 

Μαθήματα μπριτζ σε νέες περιοχές – ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι γίνονται κινήσεις για μαθήματα με τη νέα σχολική χρονιά σε περιοχές 

της Δυτικής Ελλάδος, του Ωρωπού και της Αναβύσσου καθώς και για αιτήματα δημιουργίας 

τμημάτων μπριτζ που έχουμε ως ΕΟΜ από ήδη υπάρχοντα πολιτιστικά και αθλητικά 

σωματεία των Αθηνών 

Επιστολή ΤΥΠΕΤ 

Το ΔΣ μετά και από πρόταση της επιτροπής εκπαίδευσης ενέκρινε να επαναληφθεί η 

προσπάθεια επαφής με το ΤΥΠΕΤ για τη διοργάνωση θερινών μαθημάτων μπριτζ στις 

κατασκηνώσεις του Ταμείου 

ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ – εκκρεμότητες για αναγνώριση ως τακτικό μέλος 

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι το Σωματείο έχει κάνει όλες τις ενέργειες για την αναγνώρισή του 

που αφορούν την ΕΟΜ (όπως καταβολή εγγραφής, συνδρομής έτους και εκδόσεις ΑΔ), αλλά 



δεν έχει κάνει ακόμη την τροποποίηση του καταστατικού του. Το ΔΣ επιφυλάσσεται για την 

τελική αναγνώριση εξετάζοντας ην ειδική αυτή περίπτωση.  

ΑΝΔΡΟΣ – Υπό ίδρυση Σωματείο 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τη γραμματεία ότι το Σωματείο έχει καταθέσει αίτημα στην ΕΟΜ για 

την πρόθεσή του να δημιουργήσει τμήμα μπριτζ. Ήδη πραγματοποιούνται μαθήματα από 

διαπιστευμένο εκπαιδευτή της ΕΟΜ και στις προθέσεις του Σωματείου είναι η τροποποίηση 

του καταστατικού. Το ΔΣ ενέκρινε την αναγνώριση ως υπό ίδρυση Σωματείου μόλις κατατεθεί 

στην ΕΟΜ το νέο τους καταστατικό. 

 

8. Αιτήματα Σωματείων      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

AΜΙ – αιτήματα για εσωτερικό πρωτάθλημα και bridge mates   

Το ΔΣ ενέκρινε την αποστολή υλικού για τις ανάγκες του πρωταθλήματος που θα διεξαγάγει 

το σωματείο στην Πάργα, δεν ενέκρινε το αίτημα για την επιδότηση σε έπαθλα, ενώ σχετικά 

με την αγορά bridge mates το Σωματείο θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που 

ακολουθούν όλα τα Σωματεία. 

Διόνυσος  

Εγκρίθηκε το αίτημα για διεξαγωγή grand prix 4ης βαθμίδας 22-24 Ιουνίου. 

Ίκαρος 

Το αίτημά του δεν εγκρίθηκε. 

 

9. Διάφορα Θέματα                                                            Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Συμμετοχή υπαλλήλων ΕΟΜ σε έρευνα – ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι οι υπάλληλοι Ζώτος Λ., Μπαμπούλα Α και Μακρή Ε έλαβαν μέρος σε 

έρευνα μέσω ερωτηματολογίου με θέμα «Οργανωτική εμπιστοσύνη στις Ελληνικές Εθνικές 

Αθλητικές Ομοσπονδίες» που πραγματοποίησε η ερευνήτρια Αντωνία Καλαφατζή ερχόμενη 

στην ΕΟΜ από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό. Το περιεχόμενο του 

ερωτηματολογίου είναι εμπιστευτικό αλλά τα αποτελέσματα της έρευνας θα διατεθούν στην 

ΕΟΜ με τη λήξη της.  

Εφαρμογή κινητών για Bridge Mates 

Το θέμα ξανασυζητήθηκε και αποφασίστηκε να δοθεί οδηγία στους Διαιτητές των 

Πανελληνίων Πρωταθλημάτων να καθιστούν ανενεργή τη ρύθμιση που δείχνει την 

προσωρινή κατάταξη των ζευγών κατά τη διάρκεια των αγώνων. 

Προστασία προσωπικών δεδομένων – GDPR 

Το ΔΣ έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση του τμήματος Μηχανογράφησης της ΕΟΜ και 

σχετική ανακοίνωση με ενημέρωση και οδηγίες προς τους αθλητές και τα Σωματεία, θα 

αναρτηθεί στο site.  

Επόμενες συνεδριάσεις ορίζονται για τις 20/6 και 25/7/ 2018. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα 

λύνεται η Συνεδρίαση.  

Ο  Πρόεδρος                                  Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                
  

Α. Αθανασιάδης                            Λ.Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης        
                                                           Τα μέλη 

  
       Λ. Βάθη                                  Μ. Κορώνη                     Γ. Αλεξανδρόπουλος   

 

 

 

 


