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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 8 της 04/09/2019 

Την Τετάρτη 04 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13:00, 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, και τα μέλη Λ. Βάθη και Α. Αλεξανδρόπουλος. Παρόντες 

επίσης ο κ. Μεσθενέας, η κα Λυγινού, ο κ. Βιρβιδάκης, η κα Κορώνη και  ο κ. Μπάλλας. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Θέματα Προέδρου 

Υπογραφή Πρακτικών  

Το ΔΣ υπέγραψε τα πρακτικά του Ιουνίου και Ιουλίου. 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση, απολογισμός, εργασίες 

Το ΔΣ έκανε τον απολογισμό για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

            Πρόσκληση ΓΣ Οκτωβρίου 

Το ΔΣ οριστικοποίησε την πρόσκληση της ΓΣ, η οποία θα σταλεί στα Σωματεία μέλη. 

Επικαιροποίηση χρεών ετήσιων συνδρομών Σωματείων μελών 

Εν όψει της ΓΣ το ΔΣ έλεγξε τις υποχρεώσεις των Σωματείων σχετικά με τις ετήσιες συνδρομές τους. 

Για νέα Σωματεία η συνδρομή διαμορφώθηκε ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής τους.  

Κάρτα Υγείας 

Η κάρτα υγείας αποτελεί πλέον ένα υποχρεωτικό έγγραφο για τον αθλητή του μπριτζ και σχετική 

οδηγία θα αναγράφεται στις προκηρύξεις των αγώνων. Επίσης θα ενημερώνονται γι’ αυτήν οι 

ενδιαφερόμενοι για τα μαθήματα μέσω της καμπάνιας. 

Σύμβαση με στάδιο Ξιφασκίας 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι μετά από επικοινωνία με την Ελληνικό ΑΕ, το ιδιωτικό 

συμφωνητικό για την αίθουσα της ξιφασκίας είναι έτοιμο προς υπογραφή. 

Εθνικές ομάδες, ενημέρωση, απολογισμός, επιβραβεύσεις 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον κ. Βιρβιδάκη και την κα Λυγινού για πιθανή ανάθεση στη χώρα μας του 

Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων και Νέων του 2021. Συζητήθηκαν επίσης οι προϋποθέσεις 

και απαιτήσεις από την ΕBL προς την ΕΟΜ.  

Το ΔΣ ενέκρινε στη συνέχεια τα παρακάτω ποσά επιδοτήσεων σε αθλητές και ομάδες που 

εκπροσώπησαν με επιτυχία τη χώρα μας ή θα λάβουν μέρος σε αγώνες του εξωτερικού:  

- Για το ζεύγος Παπασπύρου – Σούμπλης επιδότηση 500€. 

- Επιδότηση 500€ στον Οικονομόπουλο Ιωάννη για τη διάκρισή του. 

- Θα επιδοτηθεί η Εθνική open με 2500€ για τη συμμετοχή τους στα Winter Games. 

- Για συμμετοχή της ομάδας του ΑΟΜ στο κύπελλο πρωταθλητριών ομάδων που θα γίνει στη 

Ρουμανία το Νοέμβριο η επιδότηση θα είναι 500€. 

- Η Εθνική ομάδα Open έχει στείλει επιστολή ότι δεν μπορεί να συμμετέχει στο Βαλκανικό 

Πρωτάθλημα της Στάρα Ζαγόρα, αλλά η προσκεκλημένη ομάδα θα επιδοτηθεί με 650€. 

 

1. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                              Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Έγκριση Τιμολογίων 

Δεν υπάρχουν τιμολόγια προς έγκριση.  

Συνδρομή WWF 

Σε απάντηση στην επιστολή τους, η συνδρομή θα πληρωθεί μετά τις 15 Οκτωβρίου. 

Ντουπλικαδιέρες, αιτήματα Σωματείων, παραγγελία 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τον κατάλογο των Σωματείων που αιτούνται ντουπλικαδιέρα και η ΕΟΜ θα 
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προχωρήσει στη σχετική παραγγελία.  

Αγορά επάθλων Διασυλλογικών και Πρωταθλημάτων αγωνιστικού έτους 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων και προμηθευτών σχετικά με τα έπαθλα 

και άμεσα ενέκρινε την παραγγελία για τα έπαθλα του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος και του 

Θερινού πολυήμερου των μαθητών. 

            Εκτύπωση και αλλαγές σε επετηρίδα 

Το ΔΣ θα εξετάσει σε επόμενη συνεδρίαση οικονομικές προσφορές για την εκτύπωση της επετηρίδας. 

Ενέκρινε να τυπωθούν και φέτος 900 αντίτυπα χωρίς αλλαγές στην ύλη της. 

Επανεκτύπωση αφισών και φυλλαδίων  

Το ΔΣ ενέκρινε την εκτύπωση 50.000 φυλλαδίων με το δημιουργικό της μπάλας, όπου προστέθηκαν 

οι νέες περιοχές όπου υπάρχουν Σωματεία. Την εκτύπωση αναλαμβάνει το τυπογραφείο της Τσεβδού 

Αθηνάς για 1150 ευρώ + 90 ευρώ δημιουργικό, πλέον ΦΠΑ. Εγκρίθηκε επίσης η επανεκτύπωση 300 

αφισών για τις ανάγκες της διάδοσης από την εταιρία On line Χατζηδάκης για 110 ευρώ.  

Εισιτήρια 4ης βαθμίδος  

Το ΔΣ ενημερώθηκε  για τα στατιστικά στοιχεία των εισιτηρίων 4ης βαθμίδος, τα οποία παρουσιάζουν  

αύξηση συγκριτικά με τα περσινά δεδομένα. 

Διάθεση υλικού στα Σωματεία 

Το ΔΣ αποφάσισε να μην δοθεί υλικό αγώνων στα Σωματεία πριν και κατά τη διάρκεια του 

Διασυλλογικού Πρωταθλήματος. 

2. Θέματα Αγώνων                                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων – Προετοιμασία 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από την Οργανωτική επιτροπή της ΕΟΜ για θέματα κατηγοριών των ομάδων στο 

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα, όπως και για θέματα οργάνωσής τους. 

Φεστιβάλ Πειραιά 

Συμμετοχή ΕΟΜ στο Be Active 2019-20 

Το ΔΣ ενέκρινε την ένταξη στις εκδηλώσεις Be active της ΓΓΑ του Φεστιβάλ Πειραιά και του 

Διασυλλογικού Πρωταθλήματος. Θα σταλεί στη ΓΓΑ η σχετική αίτηση συμμετοχής.  

Κύπελλο Ελλάδος 

Το ΔΣ θα οριστικοποιήσει τα Σωματεία διεξαγωγής στην επόμενη συνεδρίαση. 

3. Θέματα Κανονισμών                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Αγώνες Σωματείων εκτός έδρας 

Το ΔΣ όρισε ότι οι ημερίδες 5ης βαθμίδος που μπορεί να πραγματοποιήσει ένα Σωματείο εκτός έδρας 

δεν θα πρέπει να ξεπερνούν  ετησίως τις πέντε (5).  

Εισήγηση για ΓΣ 

Το ΔΣ ενέκρινε την αλλαγή στους Πάγιους Κανονισμούς της ΕΟΜ που αφορούν στις αντικαταστάσεις 

και το τελικό κείμενο θα ψηφιστεί από τη ΓΣ. 

Χρήση ακουστικών κατά τη διάρκεια αγώνων 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για συμβάν όπου αθλητής έπαιζε με συνδεδεμένα ακουστικά και αποφάσισε ότι 

δεν υπάρχει απαγόρευση αν πρόκειται για συσκευή που επιτρέπεται για σοβαρούς λόγους να φέρει ο 

αθλητής.  

Αδειοδοτήσεις αιθουσών αγώνων 

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι παρατάθηκαν οι οδηγίες της ΓΓΑ σχετικά με τις προϋποθέσεις των αγώνων 

εν όψει των διαβουλεύσεων για νέο αθλητικό νόμο.  

Πρόσβαση στα ταυτόχρονα  

Το ΔΣ με αφορμή αίτημα Σωματείου να συμμετέχει στα ταυτόχρονα εφ’ όσον αδειοδοτηθεί δόκιμος 

Διαιτητής για να λαμβάνει τις διανομές, θα ζητήσει από την ΚΕΔ και τους καθηγητές διαιτησίας 

πρόταση για τη γενικότερη εκπαίδευση και επιμόρφωση των Διαιτητών. 

 

4. Θέματα ΣΜΑΔ                                                         Εισηγήτρια: Λ.Βάθη 

Bridge Mates: Εφαρμογή για κινητά, rank κατάταξης 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον κ. Μπάλλα και τον κ. Μεσθενέα για την εφαρμογή των Bridgemate και 

αποφάσισε να απαγορευθεί σε όλους τους αγώνες. Θα βγει ανακοίνωση προς τους Διαιτητές και θα 

προστεθεί ότι απαγορεύεται να ενημερώνονται οι αθλητές για την κατάταξη πριν από τον τελευταίο 

γύρο. 
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5. Θέματα Πειθαρχικού                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον ΓΓ για τις εισερχόμενες στην ΕΟΜ υποθέσεις οι οποίες 

παραπέμφθηκαν στο ΠΣ. 

6. Θέματα Διαιτησίας                                      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Εξετάσεις Διαιτητών στην Αθήνα 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις δηλώσεις συμμετοχής των Διαιτητών που θα δώσουν εξετάσεις για 

έμπειροι στις 28 Σεπτεμβρίου. 

Αποφάσεις ΚΕΔ  

Ο ΓΓ υπενθύμισε στο ΔΣ όλα τα θέματα για τα οποία εκκρεμούν εισηγήσεις από την ΚΕΔ 

 Καθηγητές Διαιτησίας 

Το ΔΣ ομόφωνα ανακήρυξε καθηγητές Διαιτησίας τους Μπάλλα Δημήτριο, Πουρναρά Τάκη και 

Κηπουρό Νικόλαο. 

 

7. Θέματα Εκπαίδευσης                                      Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης  

Θεσμικό πλαίσιο – εγκύκλιος 

Κατατέθηκε και εγκρίθηκε από το ΔΣ το τελικό σχέδιο που θα ανακοινωθεί στα Σωματεία και θα 

γνωστοποιηθεί στους εκπαιδευτές. 

Εκπρόσωποι σε Σχολεία – φάκελος ΥΠΕΠΘ 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από το Τμήμα Μαθημάτων για την ωριαία ενημέρωση που γίνεται σε όλους τους 

εκπροσώπους της ΕΟΜ στα σχολεία. Οι της Αττικής με προγραμματισμένες ενημερώσεις στην ΕΟΜ 

και οι της Περιφέρειας τηλεφωνικά. 

Συνάντηση εκπαιδευτών για ενημέρωση ακαδημαϊκής χρονιάς 

Το ΔΣ ενημερώθηκε και ενέκρινε τα παρακάτω θέματα που θα συζητηθούν στη συνάντηση των 

εκπαιδευτών, η οποία θα γίνει σε δύο φάσεις: αρχικά στην ΕΟΜ και στη συνέχεια στο στάδιο του 

Διασυλλογικού  

1. Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων για πρωτοετείς και δευτεροετείς 

2. Μαθητικά τουρνουά και ταυτόχρονες μαθητικές ημερίδες, ύλη και υποχρεώσεις Σωματείων 

διοργανωτών 

3. Οδηγίες σχετικά με διδασκαλία ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με τον ΔΚΑΜ και τους 

Πάγιους κανονισμούς της ΕΟΜ 

4. Οργάνωση και τρόπος επικοινωνίας των εκπαιδευτών με την ΕΟΜ και παράδοση βιβλίων 

(βιβλίο 1 και βιβλίο 4) 

5. Παρουσίαση των αλλαγών στα επίσημα έντυπα της ΕΟΜ (στατιστικό και αγωνιστικό δελτίο, 

Κάρτα Υγείας Αθλητή) 

6. Οργάνωση παρουσιάσεων του μπριτζ σε σχολεία  

7. Φύλλο μαθήματος – αξιολογήσεις μαθητών 

 

Μαθήματα Αρχαρίων 

Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση της επιτροπής Εκπαίδευσης σύμφωνα με την οποία οι διαπιστευμένοι 

εκπαιδευτές που επιλέγουν βοηθούς στα μαθήματα αρχαρίων στην Αττική θα είναι υπεύθυνοι για την 

ενημέρωσή τους και να τους φέρνουν σε επαφή με το Τμήμα Μαθημάτων για να τηρείται η διαδικασία 

του θεσμικού πλαισίου. 

Σεμινάριο εκπαιδευτών στη Θεσσαλονίκη 

Το ΔΣ αποφάσισε να πραγματοποιηθεί σεμινάριο εκπαιδευτών στη Θεσσαλονίκη με υποχρεωτική 

συμμετοχή όλων των υποψήφιων εκπαιδευτών. Θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση.  

4η μαθητική ημερίδα – απολογισμός 

Το ΔΣ ενέκρινε πρόσθετο άρθρο στο θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης όπου διευκρινίζεται πως οι 

μαθητικές ημερίδες που ανατίθενται στα Σωματεία δεν θα πρέπει να γίνονται αφορμές προβολής του 

κάθε Σωματείου και του εκπαιδευτή του. 

8. Θέματα Διάδοσης                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Καμπάνια Σεπτεμβρίου 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την έναρξη της καμπάνιας και το πρόγραμμα των μαθημάτων. 

Διάδοση στην Περιφέρεια 
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Το ΔΣ ενέκρινε τα μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν και φέτος στα υπό ίδρυση Σωματεία σε 

Άνδρο, Πτολεμαΐδα, Κατερίνη και Αλεξανδρούπολη. Ενημερώθηκε επίσης για την προσπάθεια 

έναρξης σε Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο και Ελευσίνα.  

9. Αιτήματα Σωματείων                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Αίτημα  ΟΠΑΧ 

Εγκρίθηκε Ημερίδα εγκαινίων ανακαίνισης εντευκτηρίων 

Αίτημα  ΔΗΜΗΤΡΑ 

Ημερίδα εγκαινίων έναρξης λειτουργίας 

Αίτημα ΚΟΜΚ 

Εγκρίθηκε αίτημα για αγορά BM 

Αίτημα ΕΣΤΙΑΣ 

Εγκρίθηκε το αίτημα για το Grand Prix 

 Αίτημα ΣΑΜΚΕΑΣ 

Το ΔΣ συμφώνησε στο κείμενο της απαντητικής επιστολής στην πρόσκληση του ΣΑΜΚΕΑΣ 

Αίτημα ΑΟΜΧ  
Το ΔΣ ενέκρινε τη διεξαγωγή του αγώνα του ΑΟΜΧ σε κλειστό γήπεδο 

Αίτημα ΑΟΤΠ  

Το ΔΣ δεν ενέκρινε το αίτημα του ΑΟΤΠ για αναβάθμιση αγώνα 

Αίτημα ΑΣΝΒ  

Το ΔΣ ενέκρινε το ποσό των 200€ για ενίσχυση του Σωματείου όσον αφορά στην καμπάνια τους 

 

      9.   Διάφορα Θέματα                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

 Κλειδαριές για βιβλιοθήκη ΕΟΜ 

Το ΔΣ ενέκρινε την τοποθέτηση κλειδαριάς στα ερμάρια του γραφείου Προέδρου, όπου φυλάσσονται 

έγγραφα πειθαρχικών υποθέσεων. 

 

Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019. 

 
 

            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                

  

 

 

           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης    

    

                                                                            

     

 Ο Ταμίας                                Τα μέλη 

          Α. Φράγκος             Α. Αλεξανδρόπουλος                     Λ. Βάθη 

 

 

 

         

 

  

                               

 

 


