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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 10 της 7 Νοεμβρίου 2018 

 

Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 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 και Γ. 

Αλεξανδρόπουλος. Παρόντες επίσης η κα Λυγινού Ι και ο κος Βιρβιδάκης για τα θέματα νέων, ο 

Ρακάς Α. για τα θέματα Διαιτησίας και ο κ. Μπούρας ως εκπρόσωπος του ΟΑΜΚΗ για το θέμα της 

ημερομηνίας του Φεστιβάλ Ανθοκομικής. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Θέματα Προέδρου 

Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων 
Τα μέλη του ΔΣ υπέγραψαν τα πρακτικά των συνεδριάσεων Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. 

Εθνική Παίδων και Νέων – Επιστολές Γονέων, Συμμετοχές σε προπονήσεις   
Η κα Λυγινού ενημέρωσε το ΔΣ για τις ενέργειές της σχετικά με την ανεύρεση χώρου και χορηγών προκειμένου 

να αναλάβουμε μελλοντικά διοργάνωση για μπριτζ νέων. Ευχαρίστησε επίσης, για άλλη μια φορά, το ΔΣ για 

τον ορισμό της ως αρχηγού στην αποστολή στην Κίνα και τη φιλοσοφία κάτω από την οποία έκανε τις όποιες 

κινήσεις, αλλά δήλωσε την απογοήτευσή της για τις επιστολές των γονέων, στις οποίες θεωρεί ότι γράφονται 

ανακρίβειες.. 
Το ΔΣ εξέτασε την αλληλογραφία σχετικά με την αποστολή στην Κίνα, άκουσε και την αρχηγό και τον 

προπονητή και, δεδομένου ότι η χώρα μας αποκτά για πρώτη φορά εμπειρία με τις αποστολές παιδιών, 

αποφάσισε να συνεχιστούν οι προπονήσεις με βάση τις συμφωνίες με τους προπονητές  και να είναι ανεξάρτητες 

από τα παιδιά που θα απαρτίσουν τις όποιες ομάδες αποστολών. Επίσης, μελλοντικά, σχετικά με τον ρόλο των 

γονέων στις αποστολές παιδιών, θα ετοιμαστούν ειδικά έγγραφα όπου οι γονείς θα πρέπει να συμφωνούν για τη 

διαδικασία και τη συμμετοχή των παιδιών τους στις εθνικές αποστολές με τους όρους της ΕΟΜ. 
           Γενική Συνέλευση Εκπροσώπων Σωματείων – Απολογισμός, δράσεις 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τη ΓΣ και κυρίως για τις αλλαγές των κανονισμών που δεν  έγιναν δεκτές  

και για το αίτημα πολλών εκπροσώπων να υπάρχει εγχειρίδιο για το Prefect Score. Επίσης  είπε στα μέλη ότι 

θα πρέπει να συσταθεί επιτροπή που θα αναλάβει να μελετήσει το θέμα των master points.  
Αγωνιστικό ημερολόγιο ΕΟΜ- άτυπη σύσκεψη, Δικαιούμενα τριήμερα, άδειες αγωνιστικών 

χώρων 
Εν όψει της άτυπης σύσκεψης ο κ. Μπούρας, ΓΓ του ΟΑΜΚΗ,  αιτήθηκε να αλλάξει η ημερομηνία του 

Φεστιβάλ Aνθοκομικής στο αγωνιστικό ημερολόγιο της ΕΟΜ, καθώς το Σωματείο αντιμετωπίζει σοβαρό 

πρόβλημα εύρεσης ημερομηνίας για το φεστιβάλ λόγω των ευροεκλογών. Αφού ο κ. Μπούρας εξέθεσε το 

ζήτημα  το ΔΣ αναζήτησε λύσεις αλλαγής της ημερομηνίας. Σχετικά με τη διαδικασία στην άτυπη το ΔΣ 

αποφάσισε τον τρόπο επιλογής των τριημέρων, αλλά και των εορταστικών ημερίδων. 
 Επιτροπές 2019 
Το ΔΣ αποφάσισε να εκδοθεί ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος έως και την επόμενη συνεδρίαση ΔΣ, 

προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι επιτροπές.  
 Μεταγραφές 2019, επιτροπή 
Το ΔΣ αποφάσισε να αναλάβει τις μεταγραφές η ίδια επιτροπή με πέρυσι, ενώ και η συνδρομή για κάθε   

μεταγραφή παραμένει η ίδια. 
 Μεταφορικό Ισοδύναμο 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τον νέο Νόμο και θα ενημερώσει σχετικά τα Σωματεία.  

 Περιοδικό ΕΟΜ, συντακτική ομάδα 2019 
Το ΔΣ θα εξετάσει το θέμα σε επόμενο ΔΣ μετά από πρόταση του Τμήματος Διάδοσης. 

 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                          Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Έγκριση Τιμολογίων  

Το ΔΣ ενέκρινε τα τιμολόγια του μήνα. 
ΕΑΠ – ενημέρωση                                                                                              Εισηγητής: Ι. Σουβατζής 

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι η ΕΟΜ έλαβε επιστολή ότι πρέπει να πληρώνει μέσω ΕΑΠ. Έγινε σχετικό ερώτημα 

στην υπηρεσία και η απάντηση που πήρε η ΕΟΜ είναι ότι εφ’ όσον δεν είναι υπόχρεη, δεν χρειάζεται να 

πληρώνει με αυτόν τον τρόπο. Η ΕΟΜ δεν είναι υπόχρεη να πληρώνει μέσω ΕΑΠ διότι οι υπάλληλοί της 

εργάζονται με ιδιωτική σύμβαση αορίστου χρόνου και η επιχορήγησή της είναι κάτω του 50% των εσόδων της. 

Προσφορές ιδιωτών προς Σωματεία – αθλητές 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις προσφορές ορισμένων καρδιολόγων προς την ΕΟΜ προκειμένου οι αθλητές να 
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εξετασθούν για την έκδοση της κάρτας Υγείας. Το ΔΣ αποφάσισε να ενημερώσει γενικά τα Σωματεία ότι 

υπάρχουν προσφορές στην ΕΟΜ για την περίπτωση που κάποιο από αυτά θέλει να τις αξιοποιήσει για τους 

αθλητές του. 

Τηλεφωνικό κέντρο  
Το ΔΣ αποφάσισε να μην ηχογραφούνται οι τηλεφωνικές επικοινωνίες της ΕΟΜ, μετά από αίτημα υπαλλήλου 

της ΕΟΜ, καθώς εμπιστεύεται απόλυτα τους υπαλλήλους της. 
Συνταξιοδοτικά Διευθυντή 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το ποσόν που θα πρέπει να αποδώσει η ΕΟΜ στον κ. Ζώτο εν όψει της 

συνταξιοδότησής του 
            Αγωνιστικά Δελτία 2019, προσφορές 
Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση της οικονομικής επιτροπής για να αναλάβει την εκτύπωση των ΑΔ 2019 η 

εταιρία Νovatron για το ποσό των 0.215 ανά τεμάχιο ΑΔ πλέον ΦΠΑ. 
     

3. Θέματα Αγώνων                                                                                                 Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Απολογισμός Κυπέλλου, αλλαγές 

Το ΔΣ συζήτησε τις εκθέσεις Διαιτητών και παρατηρητών του αγώνα – και μάλιστα την πρόταση για 

εκσυγχρονισμό των σχετικών εντύπων –  και έθεσε ζήτημα την αλλαγή του θεσμού λόγω πολύωρης δέσμευσης 

των παικτών και μη αντικειμενικότητας λόγω της μεγάλης συμμετοχής. Ανέθεσε στον ΓΓ να κάνει έκθεση- 

πρόταση, ώστε να συζητηθεί το ενδεχόμενο το πρωτάθλημα γίνεται σε δυο εβδομάδες. Η Αντιπρόεδρος επίσης 

ενημέρωσε το ΔΣ ότι στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής αγώνων θα τεθούν όλα τα ζητήματα των 

Πανελληνίων και το ΔΣ θα έχει τις σχετικές προτάσεις. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών, προκριματικοί, τελικοί, Διαιτητές, επιστολή αθλητή 
Το ΔΣ εξέτασε τα αιτήματα των Αθηναϊκών Σωματείων για να διοργανώσουν προκριματικούς και αποφάσισε 

οι προκριματικοί να γίνουν ως εξής: όπεν σε ΑΟΜ και ΟΠΑΦ, 1-12 ΑΟΜΒ, ΟΑΜΛΕ, ΟΑΜΠΕΙ, 1-9 ΑΑΑ, 

ΑΟΜΨ και ΙΚΑΡΟΣ, 1-6  ΑΟΤ και ΔΙΟΝΥΣΟΣ. Οι δε τελικοί ως εξής: όπεν σε ΑΟΜ, 1-12 σε ΟΠΑΦ, 1-9 σε 

ΑΟΜΨ και 1-6 σε ΟΑΜΚΗ 

Εορταστικές ημερίδες Σωματείων 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη διαδικασία με την οποία όλα τα Σωματεία θα δηλώσουν 2 ημερίδες (μία 

εορταστική και μία για κοπή πίτας) και όλο το σχετικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στο site της ΕΟΜ. 

Ειδικά για τα Σωματεία της Περιφέρειας η διοργάνωση των ημερίδων θα αποτελεί προαπαιτούμενο 

για την έγκριση τριημέρου 4ης βαθμίδος. Τα Σωματεία θα μπορούν να αιτούνται το άνοιγμα δηλώσεων 

συμμετοχών από την ειδική πλατφόρμα της ΕΟΜ.  
Διασυλλογικοί αγώνες 2019, απολογισμός, αναφορές διαιτητών, αλλαγές, αίθουσες 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις ενέργειες της ΕΟΜ σχετικά με το στάδιο της ξιφασκίας για τους Διασυλλογικούς 

του 2019 και συζήτησε για την όλη φετινή διοργάνωση. Επειδή έγιναν παράπονα για συμμετοχή αθλητών 

κατηγορίας 7 στο μαθητικό τουρνουά, το ΔΣ αποφασίζει ότι η συμμετοχή μαθητών που ξεπέρασαν την 

κατηγορία 4 μέσα στην περίοδο μαθημάτων, θα επικυρώνεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Εκπαίδευσης. 

Προσφυγές  
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις υποθέσεις της επιτροπής και ανέθεσε επίσης στον κ. Ρακά να προτείνει 

αλλαγές στον σχετικό κανονισμό στους Πάγιους. Επίσης έκανε δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής 

Προσφυγών για τον αγώνα της Ανθοκομικής, η οποία εκδίκασε επί της ουσίας την υπόθεση εφ’ όσον 

διαπίστωσε παρατυπία στη συγκρότηση της επιτροπής εφέσεων που ορίστηκε για την περίπτωση, 

καθώς συμπεριλήφθηκε στα μέλη της Διαιτητής του αγώνα. 
Πρόσκληση ομάδας 

Το θέμα θα συζητηθεί, αν χρειαστεί, σε επόμενο ΔΣ 

Διασυλλογικά Κύπελλα – έπαθλα, αναφορές, εκθέσεις 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πορεία και την οργάνωση των Κυπέλλων. Σε κάθε συνεδρίαση θα εξετάζονται 

ξεχωριστά τα θέματα που θα προκύπτουν. 

Αποστολή Μικτής Ομάδας στην Πορτογαλία 
Το ΔΣ μετά την εξέταση των δηλώσεων συμμετοχών και συζήτησε τον τρόπο επιλογής μέσω αγώνα ο οποίος 

θα γίνει το διάστημα 20-23/12/18.  
Ανενεργά Σωματεία 

Το θέμα θα εξετασθεί σε επόμενο συμβούλιο  

 

4. Θέματα Κανονισμών          Εισηγητής: Π. Μαρσώνης   
Προτάσεις ΚΕΔ για αλλαγές στον κανονισμό Διαιτησίας 

Παρόντος του Προέδρου της ΚΕΔ το ΔΣ ενημερώθηκε για τα θέματα που άπτονται αλλαγών στους Πάγιους 

και ο κ. Ρακάς δεσμεύτηκε στο επόμενο ΔΣ να έχει προτάσεις για τις αλλαγές , ώστε να κατατεθούν προς 

έγκριση στη ΓΣ του Μαρτίου. Επίσης ο κ. Ρακάς ενημέρωσε το ΔΣ για αλλαγές που προτίθεται να προτείνει 
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σχετικά με τη μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ, αλλά και τις επιτροπές στους πολυήμερους αγώνες. Η 

εισήγηση θα περιλαμβάνει επίσης και θέματα που άπτονται σε αγοραστικά θέματα. Προτάθηκε ακόμη ο 

φάκελος με τις προσφυγές και τις εφέσεις να εξετάζεται και από την επιτροπή δεοντολογίας για ευνόητους 

λόγους. 
 

5. Θέματα Διαιτησίας                                                                                                     Εισηγητής: Α. Ρακάς 

Εξετάσεις Διαιτητών, επιτροπή, εξεταστές, διαδικασίες 
Ο κ. Ρακάς ενημέρωσε το ΔΣ ότι στις εξετάσεις των Διαιτητών θα προκύψει βασικός κατάλογος ερωτήσεων 

για τους δόκιμους και έμπειρους διαιτητές, ώστε να εξασφαλίζεται η βασική τους γνώση. Η ΚΕΔ με τη λήξη 

των συμμετοχών για τις εξετάσεις θα εκδώσει ανακοίνωση για το αν θα γίνουν οι εξετάσεις ή όχι, ιδίως για την 

αναβάθμιση. Σχετικά με τους ενεργούς διαιτητές όλων των βαθμίδων, οι οποίοι δεν έχουν την επάρκεια στα 

Bridge Mates και το Perfect Score, το ΔΣ αποφάσισε να βγει  ανακοίνωση ότι οι μη επαρκείς Διαιτητές θα 

θεωρηθούν ανενεργοί. 
Διαιτησίες εμπείρων αντί πτυχιούχων διαιτητών  

Το θέμα άπτεται των θεμάτων που θα εξετάσει η ΚΕΔ. 
 

6. Θέματα Εκπαίδευσης         Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη 
Πειθαρχικές ποινές σε εκπαιδευτές 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για συμβάν κατά τη συνάντηση των εκπαιδευτών που χρήζει παραπομπής στο ΠΣ και 

συμφώνησε.   

Εκτυπώσεις και διάθεση βιβλίων 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις δυσκολίες που είχε η υπηρεσία κατά την τελευταία εκτύπωση βιβλίου μαθημάτων 

λόγω της ταυτότητας  isbn, γεγονός που θα πρέπει να εξετάζεται στις μελλοντικές προσφορές των εταιριών 

εκτύπωσης. Επίσης ενημερώθηκε από το Τμήμα Μαθημάτων για τον τρόπο διάθεσης των βιβλίων κάθε κύκλου 

στα Σωματεία 

Πρόταση επιστολή στον Δήμο Ηρακλείου 
Το ΔΣ ενημερώθηκε τόσο για την πρόταση που έκανε η κα Παναγιωτοπούλου στον Δήμο Ηρακλείου όσο και 

για την πρόταση από το κέντρο Team Magna στη Γλυφάδα, σχετικά με τη δημιουργία δραστηριότητας μπριτζ 

για παιδιά. 
Επαφές με σχολεία – Ανοιχτά Σχολεία - Μαθητικό Πρωτάθλημα 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τον προγραμματισμό δράσεων μπριτζ σε συνέχεια της συνεργασίας της ΕΟΜ με τα 

Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων και ενέκρινε την κάλυψη δύο εκπαιδευτών για την περίοδο 2018-19. 

Επίσης ενέκρινε την πραγματοποίηση του μαθητικού πρωταθλήματος εφ’ όσον είναι ικανοποιητικός ο αριθμός 

των παιδιών που θα συμμετέχουν 

 Μαθητικό ημερολόγιο 
Το ΔΣ ενέκρινε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των μαθητικών ταυτόχρονων ημερίδων καθώς και του μαθητικού 

πρωταθλήματος. 

 

7. Θέματα Διάδοσης                  Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Καμπάνια Σεπτεμβρίου – ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τους αριθμούς των ενδιαφερομένων που επικοινώνησαν στη φετινή καμπάνια 

συγκρίνοντας και με τις προηγούμενες χρονιές. Η καμπάνια θεωρήθηκε επιτυχημένη με βάση και τα στατιστικά 

δελτία που έχει έως τώρα λάβει το τμήμα Μαθημάτων. 

Καμπάνια Δεκεμβρίου 
Το ΔΣ αποφάσισε να διενεργηθεί καμπάνια διάδοσης και τον Δεκέμβριο. Λεπτομέρειες για τη διάρκεια θα 

συζητηθούν στο επόμενο ΔΣ 
Μαθήματα στα ΚΑΠΗ Κορυδαλλού, οριστικοποίηση τμημάτων 

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι δημιουργήθηκαν δύο τμήματα ενδιαφερομένων από τα ΚΑΠΗ Κορυδαλλού και ότι 

υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον αθλητικό Οργανισμό του δήμου για τη δημιουργία τμήματος μπριτζ 

προκειμένου να εκδώσουν αμέσως ΑΔ στον δήμο. Σε αντίθετη περίπτωση τα δελτία τους θα εκδοθούν σε 

Σωματεία της επιλογής τους. Το ΔΣ ενέκρινε την αμοιβή δύο εκπαιδευτών για τα μαθήματα που θα γίνουν έως 

και τέλος Δεκεμβρίου. Από το νέο έτος το έξοδο θα αναλάβουν τα ΚΑΠΗ  

Σωματεία Υπό Ίδρυση 
Το ΔΣ ενέκρινε και αναγνώρισε ως Σωματεία υπό ίδρυση το Σωματείο ΔΡΥΑΣ από το Κρυονέρι, και το ΑΜΩΡ 

από τον Ωρωπό......  

Αιτήματα Σωματείων         Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΙΟΠΟΡ, ΑΟΜΒ 

Το ΔΣ ενέκρινε ορισμένο από το υλικό που αιτήθηκε ο ΙΟΠΟΡ εν όψει των νέων εντευκτηρίων του  

Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του ΑΟΜΒ για την επετειακή διοργάνωση των 30 ετών λειτουργίας του 
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8. Διάφορα Θέματα                                  Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Πειθαρχική υπόθεση ΟΑΜΑ 

Το ΔΣ παρέπεμψε στο ΠΣ της ΕΟΜ υπόθεση του ΟΑΜΑ προκειμένου να εγκρίνει την ποινή που το Σωματείο 

επέβαλε σε αθλήτριά του 

Φύλλα αγώνος ΟΜΑ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από την υπηρεσία για τις λανθασμένες αποστολές φύλλων αγώνων του Σωματείου και τη 

σχετική ειδοποίηση στον Διαιτητή  

Αποθήκη ΕΟΜ 

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι όλο το αρχείο αλληλογραφίας και λογιστηρίου της τελευταίας δεκαετίας συσκευάστηκε 

και θα φυλάσσεται στην Αθηναϊκή αποθήκη. 
Στοιχεία Αθλητών GDPR – ανενεργοί αθλητές 

Το ΔΣ αποφάσισε να ενημερώσει τα Σωματεία ότι θα πρέπει με τη σειρά τους να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία 

των αθλητών τους και να έρθουν σε επικοινωνία και με τους ανενεργούς αθλητές, καθώς οι νέες διατάξεις 

σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα ορίζουν όλοι οι αθλητές να βεβαιώνουν την έγκριση χρήσης των στοιχείων 

τους 

 

Επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για την Τετάρτη  5 Δεκεμβρίου 
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύθηκε η συνεδρίαση.  

 

 

 

 

  
 

 

            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                

  

 

 

           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης    

    

                                                                            

     

 Ο Ταμίας     Τα μέλη 

          Α. Φράγκος             Λ. Βάθη                                  Μ. Κορώνη     

  

                               

Γ. Αλεξανδρόπουλος 


