
1 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 1 της 18 Ιανουαρίου 2017 

Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 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, η Ειδική Γραμματέας Μ. Κορώνη και τα μέλη Λ. Βάθη, 
Γ. Αλεξανδρόπουλος. Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. Απουσίαζε για 
προσωπικούς λόγους ο Ταμίας Αν. Φράγκος, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
προσήλθε και το αναπληρωματικό μέλος Ν. Δελημπαλταδάκης.  

1. Θέματα Προέδρου 
Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης 
Τα μέλη του ΔΣ υπέγραψαν τα πρακτικά της συνεδρίασης υπ. αριθ.13 της 
14/12/2016. 

Κοπή πίτας ΕΟΜ 
Ο πρόεδρος ευχήθηκε για τη νέα χρονιά και έκοψε την πίτα κατά το έθιμο. Τυχερός 
από το ΔΣ ήταν ο ίδιος ενώ από τους υπαλλήλους η κα Α. Μπαμπούλα. 

Προεθνικές ομάδες – προπονήσεις 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι θα γίνει η πρώτη συνάντηση του υποψήφιου προπονητή κ. 
Φ. Σκουλαρίκη με τα μέλη των προεθνικών ομάδων όπεν, γυναικών και νέων που 
δήλωσαν συμμετοχή τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου στα εντευκτήρια του ΑΟΜ.   

Θέματα Π.Σ.    
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι η συνεδρίαση του ΠΣ που διακόπηκε θα συνεχισθεί στις 27 
Ιανουαρίου.  

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                  Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Εκτύπωση Επετηρίδα 2017 
Παρουσία των μελών του Δ.Σ. ανοίχτηκαν οι προσφορές για την εκτύπωση της 
επετηρίδας 2017 και επιλέχτηκε ομόφωνα η προσφορά της εταιρίας ON LINE Ε. και 
Στ. Χατζηδάκης ΟΕ που μειοδότησε στην τιμή των 1750,00 ευρώ συν ΦΠΑ για 1200 
τεμάχια. 

Συμμετοχή στο Φεστιβάλ «hobbyfes» 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τη συζήτηση που είχε με την υπεύθυνη του 
φεστιβάλ και πρότεινε τη συμμετοχή μας ώστε να κερδίσουμε από την ενημέρωση 
του κοινού και από την επισκεψιμότητα. Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα και 
λεπτομέρειες θα συζητηθούν στο επόμενο ΔΣ. 

Θέρμανση και μόνωση γραφείων ΕΟΜ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις απώλειες θέρμανσης λόγω παλαιών κουφωμάτων των 
γραφείων και ενέκρινε καταρχήν ομόφωνα την αλλαγή. Θα ζητηθούν σχετικές 
προσφορές και μελέτες από εταιρείες. Με την ευκαιρία συζητήθηκαν αλλαγές και 
βαψίματα που πρέπει να δρομολογηθούν στα γραφεία της ΕΟΜ το αργότερο την 
περίοδο του καλοκαιριού. 

Τράπουλες ΟΑΜ Καλαμάτας 
Εγκρίθηκε ομόφωνα αίτημα του ΟΑΜ Καλαμάτας για συμμετοχή του στην 
παραγγελία τραπουλών για ποσότητα 300 τεμαχίων με καταβολή στην ΕΟΜ 
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ανάλογης έκτακτης εισφοράς.  

Αγορά ηλεκτρονικού προτζέκτορα 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι οι δυο ηλεκτρονικοί προτζέκτορες της ΕΟΜ καλύπτουν 
ανάγκες μαθημάτων Σωματείων και ενέκρινε την αγορά ενός ακόμα σε τιμή έως 
250,00 ευρώ συν ΦΠΑ.  

Δωρεάν ΑΔ - Κύπελλο ΕΟΜ – επιβραβεύσεις αθλητών 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την κατάσταση με τα δικαιούμενα δωρεάν ΑΔ.  

Οδοιπορικά για μαθήματα νέων αθλητών 

Αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση της κάλυψης οδοιπορικών με κατάθεση 
εξοδολογίου για μαθήματα νέων αθλητών στην Κεφαλονιά με εκπαιδευτή τον κ. Β. 
Πρωτοπαπά. 

Αιτήματα για διαφήμιση  
Το ΔΣ ενημερώθηκε για διάφορες επιστολές που έχουν φθάσει στην ΕΟΜ με 
προσφορές για διαφήμιση χωρίς να λάβει καμία σχετική απόφαση. 

3. Θέματα Αγώνων                                                             Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Παγκόσμιοι αγώνες άθλησης 50+ ετών 
Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε για το διεθνές φεστιβάλ πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα, στον 
δήμο Βάρης - Βουλιαγμένης και αποφασίστηκε καταρχήν ομόφωνα να λάβει μέρος 
και το Αγωνιστικό Μπριτζ. 

Διασ. Κύπελλο Αττικής – τόποι τέλεσης, ρυθμίσεις 
Αποφασίστηκε ομόφωνα η 1η ημερίδα να διεξαχθεί στους εξής τόπους: Εντευκτήρια 
ΟΑΑ οι ενότητες 1-6 και 1-9 και εντευκτήρια ΟΑΜΚΗ οι ενότητες 1-11 και 1-16. 

Π.Π. Ζευγών- τόποι τέλεσης προκριματικών Αττικής και τελικών 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όλα τα Σωματεία της Αττικής να τελέσουν τους 
προκριματικούς που αιτήθηκαν και όρισε για τους τελικούς τους εξής τόπους: όπεν 
ΑΟΤ, 1-11 ΟΠΑΦ, 1-9 ΟΑΜΛΕ, 1-6 ΑΟΜΒ,  Β’ τελικός ΟΑΜΚΗ.  

Αγώνας 3ης βαθμίδας εκτός έδρας  
Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε το ΔΣ για την αλλαγή τόπου τέλεσης αγώνα 3ης βαθμίδας που 
έγινε λόγω καιρού.  

Εορταστικά τουρνουά – κοπές πίτας στην Περιφέρεια. Στατιστικά στοιχεία 
Ο κ. Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ για τα στατιστικά στοιχεία των εισιτηρίων των 
τελευταίων 2 ετών και το ΔΣ ενέκρινε τις εορταστικές ημερίδες των σωματείων 
συμπεριλαμβάνοντας και αυτές που ορίζουν την έναρξη και λήξη της θερινής σεζόν. 

4. Θέματα Κανονισμών                          Εισηγητής: Π. Μαρσώνης  
Δελτίο Υγείας Αθλητή  
Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο για την επιστολή που έστειλε η ΕΟΜ στη ΓΓΑ, 
με την ευκαιρία της διαβούλευσης για το νέο αθλητικό νόμο, ώστε το αγωνιστικό 
Μπριτζ να συμπεριληφθεί στα αθλήματα όπου οι αθλητές αγωνίζονται με δική τους 
ευθύνη και να μην χρειάζεται να εμπίπτουν στον γενικό όρο του αθλητικού νόμο περί 
έκδοσης δελτίου υγείας. Το ΔΣ αποφάσισε να εξεταστεί η περίπτωση το σχετικό 
κείμενο, ως υπεύθυνη δήλωση, να συμπεριληφθεί στην αίτηση ΑΔ και να 
υπογράφεται με την παραλαβή των δελτίων. 

Ανενεργά Σωματεία, διαγραφές   
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Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε για την ανάγκη διορισμού δικηγόρου προκειμένου να γίνουν 
οι διαδικασίες για την διαγραφή των ανενεργών σωματείων και για το τι θα ισχύσει 
για τις μεταγραφές των ειδικών περιπτώσεων Σωματείων. Αποφασίστηκε ομόφωνα 
οι προτάσεις για την διαγραφή Σωματείων να υποβληθούν στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση του Οκτωβρίου 2017.  

Μαθητικό Πρωτάθλημα  
Ο κ Μαρσώνης εισηγήθηκε το ΠΠ Μαθητών να είναι τριήμερο πιθανόν και με τη 
μορφή grand prix. Το ΔΣ με το σκεπτικό ότι πρόκειται για το πρώτο πρωτάθλημα των 
μαθητών και καλό θα είναι οι αθλητές να μην αλλάζουν συμπαίκτη αποφάσισε 
ομόφωνα να οργανωθεί προαιρετική τρίτη ημερίδα, ώς ημερίδα υποδοχής. 

Περίοδος Μεταγραφών   
Ο κ. Πουρναράς ενημέρωσε το ΔΣ για το κόστος που επιβαρύνεται η ΕΟΜ λόγω του 
ότι η περίοδος μεταγραφών είναι τον Φεβρουάριο και ότι επανεκτυπώνονται εντός 
του ίδιου έτους τα δελτία των μεταγραφομένων. Προτάθηκε η περίοδος μεταγραφών 
να είναι το Νοέμβριο με τροποποίηση του σχετικού κανονισμού. Τα ΔΣ αποφάσισε 
να μελετήσει το θέμα και να το συζητήσει στο επόμενο ΔΣ.  

5. Θέματα Εκπαίδευσης       Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη  
Μαθήματα στα Δημοτικά σχολεία. Απολογισμός 
Η κα Κορώνη ενημέρωσε το ΔΣ για την επίσκεψη που έκανε μαζί με την υπεύθυνη 
του τμήματος μαθημάτων στον Δήμο Αθηναίων και στο τμήμα για τις δράσεις των 
ανοιχτών σχολείων. Τα μαθήματα μπριτζ έγιναν δεκτά ως δράση στα ανοιχτά σχολεία 
και μετά το Δημοτικό Συμβούλιο της 25ης Ιανουαρίου θα γίνει επικοινωνία με 18 
σχολεία ώστε να δημιουργηθεί τμήμα. Το διαφημιστικό υλικό αλλά και οι σχετικές 
επιστολές θα ετοιμαστούν σε συνεργασία με τους υπευθύνους των ανοιχτών 
σχολείων και η δράση θα διαφημιστεί στο site της ΕΟΜ αλλά και στον Δήμο 
Αθηναίων. Το ΔΣ ενημερώθηκε για τους εκπαιδευτές και το ότι για τη δράση θα 
χρειαστούν και βοηθοί καθώς τα τμήματα θα μπορεί να είναι έως και 32 παιδιά. 

Πρόγραμμα σεμιναρίων 2017 
Μετά και από αίτηση του συμβούλου εκπαίδευσης το ΔΣ θα εξετάσει την περίπτωση 
να συγκληθεί μια έκτακτη συνεδρίαση αποκλειστικά με θέμα την εκπαίδευση. 

Αξιολογήσεις διδασκαλίας. Απολογισμός 
Το τμήμα μαθημάτων ενημέρωσε ότι φέτος οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια ήταν 
ελάχιστες αλλά όλες με θετικά σχόλια.  

Ομάδα εργασίας παραγωγής μαθητικών διανομών 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να δεχθεί όλους τους δηλώσαντες ενδιαφέρον με βάση 
την ανακοίνωση της ΕΟΜ ως μια ομάδα εργασίας η οποία θα αναλαμβάνει τουρνουά 
εκ περιτροπής με κόστος αυτό που έχει ήδη εγκριθεί στον κ. Κουτούγκο και σε 
συνεργασία μαζί του. Το τμήμα μαθημάτων θα αναλάβει το υλικό των μαθητικών 
τουρνουά. Οι συμμετέχοντες είναι αλφαβητικά οι: Βιρβιδάκης Β, Γκούμα Ν., Μπενιού 
Μ,, Μπομπολάκης Σ., Πλακίδα Η. και Πουρναράς Π. 

Προτάσεις Δ. Παπασπύρου για επιδότηση από EBL προγράμματος Kids 
Η κα Κορώνη παρουσίασε στο ΔΣ τα δεδομένα σχετικά με τη δράση των παίδων έως 
16 ετών και το ΔΣ συζήτησε το θέμα που ανοίγεται σχετικά με τα παιδιά και την 
ανάγκη αναζήτηση εσόδων ώστε να καλυφθούν οι νέες ανάγκες.  

6. Θέματα Διάδοσης                                 Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 



4 
 

Διαφημιστική εκστρατεία  Ιανουαρίου -  Απολογισμός 
Ο κ. Μαρσώνης με βάση και τα στοιχεία του τμήματος μαθημάτων ενημέρωσε το ΔΣ 
για την πορεία της καμπάνιας και τα συγκριτικά στοιχεία των τελευταίων ετών τόσο 
σε νέα ΑΔ όσο και σε ανανεώσεις, στοιχεία τα οποία είναι κάθε χρόνο αυξημένα. 
Μετά και την παρουσίαση του κ. Δελημπαλταδάκη ενέκρινε συνολικά για τη 
διαφημιστική εκστρατεία  Ιανουαρίου το ποσό των 6000 ευρώ ως ανώτατο, συν ΦΠΑ.  

Νέες πόλεις και περιοχές που ξεκινούν μαθήματα 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις ενέργειες του ΓΓ και του τμήματος μαθημάτων να 
ξεκινήσουν νέα τμήματα μπριτζ σε Ζάκυνθο, Έδεσσα, Κοζάνη, Κατερίνη, Αμαλιάδα, 
Λέρο, Λειβαδιά και άλλες πόλεις. 

Αναγνώριση Σωματείων: Σωματείο υπό ίδρυση ΠΕΣΤΑ Αλεξανδρούπολης  
Το ΔΣ ενέκρινε τα έγγραφα που υπέβαλε το Σωματείο ΠΕΣΤΑ και το αναγνώρισε ως 
Σωματείο υπό ίδρυση.  

7. Θέματα Διαιτητών 
Ο κ. Πουρναράς ενημέρωσε το ΔΣ για το υλικό που θα χρειαστεί η διοργάνωση του 
σεμιναρίου της Πανευρωπαϊκής όπως και για τα λοιπά οργανωτικά θέματα. Ο 
Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για το περίπου ποσό  που θα χρειαστεί να δαπανήσει η 
ΕΟΜ για ανάγκες φιλοξενίας του Προέδρου της EBL Yves Aubry και της συζύγου του. 
Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη σχετική δαπάνη.   

8. Αιτήματα Σωματείων                                        Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Διαιτητές προκριματικού ΠΠΖ  
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι σχετικές αιτήσεις των Σωματείων. 

9. Διάφορα Θέματα                                                     Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΑΜΑΣ Σωματείων 
Το ΔΣ αποφάσισε να εκδοθεί ανακοίνωση με σύσταση στα σωματεία για την σωστή 
τήρηση του  βιβλίου αριθμού μητρώου αγώνων Σωματείων (ΑΜΑΣ).  

Ηλεκτρονικό τσιγάρο, κινητά τηλέφωνα - επιστολή  
Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον κ. Ζώτο ότι καταστρατηγείται η διάταξη που αφορά τα 
κινητά τηλέφωνα ακόμη και στους τελικούς Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων και 
αποφάσισε να εκδοθεί ανακοίνωση για την αυστηρή τήρηση της σχετικής διάταξης. 
Το ΔΣ επίσης έλαβε γνώση για την επιστολή αθλήτριας που έθεσε το ζήτημα της 
χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου. Ο πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι υπάρχει σχετική 
απόφαση του υπουργείου για την απαγόρευση του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Το ΔΣ 
αποφάσισε να τηρήσει το μέτρο εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση με συνημμένη την 
απόφαση του Υπουργείου 
Επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ. ορίστηκε για τις 8 Φεβρουαρίου 2017.  
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύθηκε η συνεδρίαση.  
 
            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                
  

           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης  
      
                                                                            Τα μέλη 

  
                        Λ. Βάθη                                  Μ. Κορώνη                     Γ. Αλεξανδρόπουλος   
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