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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 7 της 25ης Ιουλίου 2018 

Την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αλέξανδρου 
Αθανασιάδη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΔΣ, 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 και Γ. 
Αλεξανδρόπουλος.  

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Θέματα Προέδρου 
Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων 

Τα μέλη του ΔΣ υπέγραψαν τα πρακτικά των συνεδριάσεων  της 18/ 4/2018 και της 16/5/2018 
Εθνικές ομάδες 2018 - Εθνική Παίδων –Ενημέρωση    

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πορεία των ενεργειών σχετικά με την αποστολή της εθνικής ομάδας Παίδων στην 
Κίνα, εξέτασε τον σχετικό έως τώρα οικονομικό απολογισμό (έσοδα – έξοδα – δωρεές) και ενημερώθηκε για 
την πρόσφατη προπόνηση της ομάδας στις Σέρρες και τις θετικές αποδόσεις της. 
Αναγνώστηκε η έκθεση της αρχηγού εθνικής ομάδας γυναικών Γ. Μήτση, σχετικά με την παρουσία της 
ομάδας στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Οστάνδης. 
Μετά την αποδοχή από τον ΑΟΜ, εγκρίθηκε η εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Κύπελλο Πρωταθλητριών 
EBL του 2018 από το εν λόγω Σωματείο, στους αγώνες που θα γίνουν αρχές Νοεμβρίου στην πόλη Eilat του 
Ισραήλ.  
 Αποστολή στην Κροατία – Επιστολή αθλητή 
Αναγνώστηκε επιστολή αθλητών της εθνικής ομάδας για επιδότηση συμμετοχής τους  σε αγώνες στην Πούλα 
της Κροατίας, αλλά προτιμήθηκε η επιδότηση της ομάδας με τα αεροπορικά εισιτήρια για συμμετοχή στο 
Slava cup της Μόσχας τον Μάρτιο του 2019. 
             Πρόσκληση ΓΣ 
Το ΔΣ ενέκρινε την πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί με την οριστικοποίηση 
του τόπου διεξαγωγής. 

Αδειοδότηση αγωνιστικών χώρων – ημερολόγιο 2019 
Το ΔΣ ενημερώθηκε περί της εγκυκλίου της ΓΓΑ για αδειοδότηση των αθλητικών χώρων και αποφασίστηκε 
να γίνουν όσες ενέργειες απαιτηθούν σε αρμόδιους φορείς, προκειμένου να απαλειφθούν οι απαιτήσεις του 
νόμου που δεν αφορούν στο μπριτζ. 
Σχετικά με τον καταρτισμό του αγωνιστικού ημερολογίου του 2019 αποφασίστηκε να προβλεφθούν οι 
ημερομηνίες για πιθανά σεμινάρια, καθώς και οι εναλλακτικές σε περίπτωση εκλογών. 

Υπογραφή σύμβασης με στάδιο Ξιφασκίας  
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πορεία των διαδικασιών για την υπογραφή της σύμβασης με το στάδιο της 
ξιφασκίας, αλλά και τις ενέργειες που έγιναν για ανεύρεση άλλου χώρου, μετά την αλλαγή της ημερομηνίας 
εκ μέρους της Ελληνικό ΑΕ. 
 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                              Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Προϋπολογισμός διάδοσης σε σχολεία για το 2019     Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη 

Το ΔΣ εξέτασε την πρόταση που συνέταξε ο σύμβουλος εκπαίδευσης κ. Παπασπύρου και αποφάσισε οι 
δράσεις στα σχολεία να κινηθούν σε εθελοντική βάση και η ΕΟΜ να εξετάζει μόνο περιπτώσεις όπου 
δημιουργούνται τμήματα βιώσιμα - άνω των 16 ατόμων - προκειμένου να επιδοτήσει τον εκπαιδευτή. 
Συγκεκριμένα θα επιδοτηθούν αρχικά ένα ή δύο σχολεία στο πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία του Δήμου 
Αθηναίων και μέσα στο 2019 θα προγραμματισθεί ειδικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτές που ασχολούνται με 
τις μικρές ηλικίες. Το μαθητικό πρωτάθλημα θα διοργανωθεί κανονικά, εφ’ όσον είναι ικανοποιητικός ο 
αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν. 

Έγκριση Τιμολογίων Μηνός 
Το ΔΣ της ΕΟΜ ενέκρινε την εισήγηση της Οικονομικής επιτροπής σχετικά με τις δαπάνες της ΕΟΜ του 
προηγούμενου μήνα, μετά την εξέταση του σχετικού καταλόγου τιμολογίων. 

Αγορά sms για καμπάνια Σεπτεμβρίου 
Το ΔΣ ενέκρινε την αγορά 5000 sms για τις ανάγκες της καμπάνιας του Σεπτεμβρίου για το ποσό των 120 
ευρώ + ΦΠΑ 

Αλλαγή παρόχου Τηλεφωνίας  
Το ΔΣ θα εξετάσει το θέμα όταν λήξει το συμβόλαιο με τον νυν πάροχο. 

Αγορά νέου switch 
Το ΔΣ ενέκρινε την αγορά νέου switch για τις ανάγκες του δικτύου και για το ποσό των 180 ευρώ +ΦΠΑ. 
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Εκτύπωση εγχειριδίου διαιτησίας για νέους παίκτες 
Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής για εκτύπωση 1000 αντιτύπων του εγχειριδίου με 
θέματα διαιτησίας για νέους παίκτες με βάση την προσφορά της εταιρίας ON LINE για το ποσό των 551 ευρώ 
+ ΦΠΑ. Σχετικά με τη διανομή του, θα το λάβουν όλα τα στελέχη των Σωματείων και οι εκπαιδευτές για τους 
μαθητές τους, τον Σεπτέμβριο για τους φετινούς και τον Ιανουάριο για τους καινούργιους μαθητές. 

Προμηθευτής επάθλων – αγορά για επόμενα Πρωταθλήματα 
Το ΔΣ ενέκρινε την συνεργασία με νέο προμηθευτή για έπαθλα, μετά από έρευνα αγοράς που διεκπεραίωσε η 
υπηρεσία, προκειμένου να υπάρχουν περισσότερες επιλογές στα είδη επάθλων της ΕΟΜ. 

Επιδιόρθωση Laptop   
Το ΔΣ ενέκρινε το ποσό των 124 ευρώ + ΦΠΑ για την επιδιόρθωση του laptop της ΕΟΜ μετά από πτώση. 

Έγκριση αμοιβής για εξετάσεις εκπαιδευτών και διαιτητών 
Το ΔΣ ενέκρινε για την Ομάδα Διενέργειας Εξετάσεων (ΟΔΕ) των εκπαιδευτών συνολικό ποσό 1000 ευρώ 
και για τους εκπαιδευτές στις εξετάσεις διαιτητών 150 ευρώ για τον καθένα. 

Τράπουλες και ΒΒoxes για τυφλούς 
Το ΔΣ θα εξετάσει το θέμα στο επόμενο ΔΣ. 

Αντικατάσταση υλικού Σωματείων – Αποθήκη 
Το ΔΣ αποφάσισε να αναβάλει την αλλαγή του φθαρμένου υλικού των Σωματείων από 1η Ιανουαρίου 2019. 

Αλλαγή ημερομηνίας Διασυλλογικών 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να δοθούν αποζημιώσεις στους αθλητές που θα προσκομίσουν αντίτυπα 
εισιτηρίων, αποδεικνύοντας ότι ζημιώθηκαν από την αλλαγή - λόγω κωλύματος της εταιρίας Ελληνικό ΑΕ - 
της ημερομηνίας των αγώνων.  

Προετοιμασία υλικού Διασυλλογικών και αγορά επιπλέον υλικού 
Το ΔΣ εξουσιοδότησε τον ΓΓ να επιληφθεί του θέματος συνεργαζόμενος και με τον επικεφαλής διαιτητή. 

Ταμείο ΕΟΜ – διαδικασίες  
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την παράδοση του ταμείου από τον κ. Ζώτο στο λογιστήριο και τις διαδικασίες που 
θα τηρεί στο εξής η ΕΟΜ σχετικά. 

Αντικατάσταση φθαρμένων κιγκλιδωμάτων 
Το ΔΣ ενέκρινε την ανάγκη αλλαγής των πεπαλαιωμένων κιγκλιδωμάτων και θα εξετάσει σε επόμενη 
συνεδρίαση την πρόταση της οικονομικής επιτροπής η οποία θα ζητήσει σχετικές προσφορές. 
 

3.  Θέματα Αγώνων                                                                              Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων – αγώνες, προκήρυξη, οργάνωση 

Το ΔΣ ενέκρινε την προκήρυξη των αγώνων της οποίας η τελική έκδοση θα οριστικοποιηθεί στο επόμενο ΔΣ, 
καθώς θα εξετασθούν περιπτώσεις όπου σε κάποιους αγώνες θα δίνεται η δυνατότητα στα Σωματεία να 
στείλουν περισσότερες από μία ομάδες. 
 

4. Θέματα Κανονισμών           Εισηγητής: Π. Μαρσώνης  
Προετοιμασία για αλλαγές 

Το ΔΣ ενέκρινε τις προτάσεις της επιτροπής κανονισμών, οι οποίες θα κατατεθούν στην επόμενη ΓΣ. 
Σταθερές δυναμικότητες σε αγώνες ομάδων 

Το ΔΣ συζήτησε την πρόταση να μην γίνονται δεκτοί αθλητές με μεγαλύτερη δυναμικότητα σε αγώνες 
ομάδων με περιορισμό και το θέμα θα τεθεί στις προτάσεις αλλαγής κανονισμών που θα κατατεθούν στη ΓΣ. 

5. Θέματα Διαιτησίας                                                                             Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Ανανέωση αδειών σε Δόκιμους Διαιτητές  

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι έχουν παραπεμφθεί στην ΚΕΔ οι κατάλογοι με τους διαιτητές που είχαν πάρει άδεια 
έως και το τέλος Αυγούστου και περιμένει σχετική εισήγηση, προκειμένου να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση με 
νέα ισχύ έως και τις επόμενες εξετάσεις. 

Εξετάσεις και διαπίστευση όλων των διαιτητών 
Το ΔΣ αποφάσισε οι εξετάσεις των διαιτητών να γίνουν τις ημερομηνίες 29/11 έως 2/12/2018 και θα γίνουν οι 
σχετικές ανακοινώσεις. 

Αναφορά ΚΕΔ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις υποθέσεις που εκκρεμούν, ώστε να εξετασθούν από την επιτροπή. 

Έγκαιρη αποστολή αποτελεσμάτων – συνέπειες στους διαιτητές 
Το ΔΣ συζήτησε τις περιπτώσεις όπου συστηματικά ορισμένα Σωματεία ή/και διαιτητές δεν στέλνουν έγκαιρα 
τα αποτελέσματα των αγώνων τους και σύστησε στην υπηρεσία να κάνει τις σχετικές συστάσεις. Το θέμα 
επίσης θα τεθεί στις επόμενες εξετάσεις και αξιολογήσεις των διαιτητών. 
 

6. Θέματα Εκπαίδευσης          Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη 
Εξετάσεις εκπαιδευτών – απολογισμός, αναγνώριση επιτυχόντων 
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Το ΔΣ ενημερώθηκε από την αναφορά του συμβούλου εκπαίδευσης και της ΟΔΕ για τις πρόσφατες εξετάσεις 
των εκπαιδευτών και αναγνώρισε τους επιτυχόντες. Αποφάσισε επίσης να λάβουν τον σχετικό πάπυρο – 
πτυχίο τους. 

Φάκελος ΥΠΕΠΘ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τον κατάλογο των εκπαιδευτών και εκπροσώπων της ΕΟΜ στο Υπουργείο, οι οποίοι 
θα έχουν δικαίωμα να παρουσιάζουν το παιχνίδι στα σχολεία κατά το σχολικό έτος 2018-19. Τον συντονισμό 
θα κάνει το Τμήμα Μαθημάτων. 

Ανοιχτά Σχολεία – Γιορτή απονομής 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την αναβολή της γιορτής στην οποία θα παρίστατο η κα Κορώνη ως εκπρόσωπος της 
ΕΟΜ. 
 

7. Θέματα Διάδοσης                                Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Καμπάνια Σεπτεμβρίου 

Το ΔΣ αποφάσισε η καμπάνια να ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου και να διαρκέσει έως και την 8η Οκτωβρίου. 
Νέα Σωματεία – Ωρωπός, Κρυονέρι 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις δράσεις προκειμένου να ιδρυθούν τμήματα μπριτζ στις παραπάνω περιοχές και 
ενέκρινε να συμπεριληφθούν στην καμπάνια του Σεπτεμβρίου. 
 

8. Αιτήματα Σωματείων               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Ο ΓΓ ενημέρωσε το ΔΣ για τα αιτήματα των σωματείων που διεκπεραιώθηκαν από την ΕΟΜ το διάστημα από 
την προηγούμενη συνεδρίαση έως σήμερα. 
 

9. Διάφορα Θέματα                                  Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Ενίσχυση Σωματείου ΑΣΝΒ 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τη διεξαγωγή έκτακτου αγώνα 4ης βαθμίδας το τριήμερο 14-16/ 8, 
που θα γίνει στις εγκαταστάσεις του ΑΟΜΨ. Όλες οι εισπράξεις του αγώνα θα δοθούν στο Σωματείο του 
ΑΣΝΒ, οι εγκαταστάσεις του οποίου καταστράφηκαν ολοσχερώς στην πυρκαγιά της 23/6/2018, ενώ η ΕΟΜ 
δεν θα εισπράξει δικαιώματα. Επίσης  ενέκρινε παροχή στο Σωματείο νέου  υλικού αγώνων. 
 
            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                               
  
 
 
           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης    
    
                                                                            
 
      

Ο ταμίας       Τα μέλη 
 
 
 
 

        Α. Φράγκος                        Λ. Βάθη                          Μ. Κορώνη             Γ. Αλεξανδρόπουλος    

 
 
 
 
 
 


