
    

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 8 της 7 Σεπτεμβρίου 2016 
 

Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου  2016 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, ο Γ. Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Αν. 
Φράγκος, και τα μέλη Λ. Βάθη και Ν. Καβαντούρης. Απουσίαζαν λόγω αγώνων στο εξωτερικό ο 
Αντιπρόεδρος Π. Κανναβός και ο Ειδικός Γραμματέας Ν. Δελημπαλταδάκης Παρών επίσης ο 
Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος και ο σύμβουλος εκπαίδευσης Δημήτρης Παπασπύρου.  

  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέματα Προέδρου 

Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης 

Τα πρακτικά της προηγούμενης Συνεδρίασης της 13/7/2016 εγκρίθηκαν και υπογράφηκαν από τα 
παρόντα μέλη.    

Γενική Συνέλευση – Πρόσκληση  

Το ΔΣ ενέκρινε την πρόσκληση για την τακτική Γενική Συνέλευση του Οκτωβρίου η οποία θα σταλεί 
στα Σωματεία - μέλη.  

Χορηγία για Εθνική αποστολή 

Ενημερώθηκε το ΔΣ για την χορηγία ύψους 5100,00 ευρώ της εταιρίας «Mellon Technologies AEE» με 
σκοπό να διατεθεί αποκλειστικά για έξοδα της Εθνικής αποστολής στη διοργάνωση Bridge World 
Games και τον τρόπο που θα διατεθεί το ποσό  που κατατέθηκε ήδη την 31/8/2016 στον λογαριασμό 
της ΕΟΜ στην Εθνική Τράπεζα. Το ΔΣ αποδέχτηκε ομόφωνα την χορηγία και όρισε να αποσταλεί 
ευχαριστήρια επιστολή στο τέλος των αγώνων και να υπογραφεί το σχετικό συμφωνητικό. 

Χορηγία Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας – Συνεργασία με ΤΥΠΕΤ – Θέματα εκπαίδευσης – Θέματα 
Παίδων 

Ο λόγος δόθηκε στον Σύμβουλο εκπαίδευσης κ. Παπασπύρου ο οποίος ενημέρωσε το ΔΣ για 
επιχορήγηση 3000,00 ευρώ της EBL προς την ΕΟΜ για θέματα μάρκετινγκ, λέγοντας τα εξής:  

«Μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του ΔΣ παρευρέθηκα στην τελευταία συνεδρίαση 

του ΔΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 με σκοπό να ενημερώσω τα μέλη του ΔΣ για τα παρακάτω θέματα:  

1ο Πορεία της αίτησης χρηματοδότησης της ΕΟΜ (Απρίλιος 2016) προς την EBL.   

2ο Προφορική συμφωνία μεταξύ στελεχών της ΕΟΜ και Διεύθυνσης του ΤΥΠΕΤ με σκοπό τη 
συνεργασία στην κατασκήνωση του ΤΥΠΕΤ στο Διόνυσο το καλοκαίρι του 2017.  

3ο Συμμετοχή των παίδων («Kids») στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα του 2016.  

4ο Διαμόρφωση του αγωνιστικού ημερολογίου του 2017 ως προς τη συμμετοχή των Παίδων. 

5ο Θέματα που αφορούν στις εξετάσεις εκπαιδευτών του 2016.  

1ο θέμα: Όπως προκύπτει από τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ EBL και ΕΟΜ, αντίγραφο της 
οποίας δόθηκε στα μέλη του ΔΣ της ΕΟΜ που πήραν μέρος στη συνεδρίαση της 7ης Σεπτεμβρίου, η 
ΕΟΜ συγκαταλέγεται στις οκτώ (8) πρώτες ομοσπονδίες μέλη της EBL που θα λάβουν οικονομική 
υποστήριξη ύψους 3.000 Ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (σε δύο δόσεις και καταβολή όλου 
του ποσού μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του 2016).  



Η χρηματοδότηση αυτή ελέγχεται απολύτως από την EBL ως προς το σκοπό που δίνεται και ως 
προς τη χρήση της. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση αυτή αφορά στο marketing plan της ΕΟΜ για την 
περίοδο 2016-2017 που θα γίνει το Φθινόπωρο του 2016 και σχετίζεται με την εκστρατεία διάδοσης 
και προώθησης του Μπριτζ στην Ελλάδα και την ένταξη νέων εκπαιδευομένων στις τάξεις διδασκαλίας 
των Ομίλων της ΕΟΜ. Η EBL δικαιούται να ζητήσει στοιχεία, παραστατικά, εκθέσεις και απαντήσεις σε 
ερωτήματα που θα αφορούν σ’ αυτήν τη χρηματοδότηση.  Σε περίπτωση παραβίασης των όρων και 
των σχεδίων χρηματοδότησης η ΕΟΜ υποχρεούται να επιστρέψει στην EBL το χορηγούμενο ποσό των 
3.000 Ευρώ.  

2ο θέμα: Στα μέλη του ΔΣ δόθηκε αντίγραφο της εισήγησής μου σχετικά με το ιστορικό της 
συνάντησης και προφορικής συμφωνίας μεταξύ στελεχών της ΕΟΜ και του αντιπροέδρου του ΤΥΠΕΤ 
κου Γιάννη Ψωμιάδη. Πρότεινα στο ΔΣ της ΕΟΜ την αποδοχή αυτής της συμφωνίας, την αποστολή του 
σχετικού αποσπάσματος των πρακτικών της συνεδρίασης στο ΤΥΠΕΤ και τον ορισμό του Καθηγητή 
Εκπαίδευσης της ΕΟΜ Βασίλη Βιρβιδάκη ως συνδέσμου επικοινωνίας μεταξύ ΕΟΜ και ΤΥΠΕΤ. Τα 
βασικά σημεία της συμφωνίας είναι η ένταξη του Μπριτζ στα προγράμματα δραστηριοτήτων του 
ΤΥΠΕΤ, η φιλοξενία της αντιπροσωπευτικής ομάδας Παίδων της ΕΟΜ στην κατασκήνωση του Διονύσου 
και η προετοιμασία της ενόψει των πανευρωπαϊκών αγώνων  Νέων και Παίδων του 2017 και η 
οικονομική υποστήριξη των οικογενειών αυτής της ομάδας Παίδων από την ΕΟΜ (στην περίπτωση που 
η συμμετοχή τους δεν καλύπτεται από το ασφαλιστικό ταμείο της οικογένειας, τουλάχιστον στο 50% 
της δαπάνης).  

3ο θέμα: Δεδομένου του μικρού αριθμού της ομάδας παίδων πρότεινα τη συμμετοχή τους σε 
διήμερο αγώνα ζευγών  (Σάββατο & Κυριακή) – παράπλευρο τουρνουά με ελεύθερη επιλογή 
συμπαίκτη στο πλαίσιο του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος του 2016.   

4ο θέμα: Προτείνω στο αγωνιστικό ημερολόγιο του 2017 και εφεξής να ενταχθεί η κατηγορία 
παίδων στις εξής διοργανώσεις:  

 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων (μαζί με το πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων)  

 Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα  

 Διασυλλογικό πρωτάθλημα ΕΟΜ 

Σε συμφωνία με τους εκάστοτε διοργανωτές προτείνεται η ένταξη της κατηγορίας παίδων σε 
περιφερειακά πρωταθλήματα και φεστιβάλ.  

5ο θέμα: Παρουσιάστηκε η πορεία προετοιμασίας των εξετάσεων του 2016.  

Παρακαλώ, τα παραπάνω θέματα και η θέση του ΔΣ σχετικά με αυτά να περιληφθούν στα πρακτικά 
της συνεδρίασης. 

Τα μέλη του Δ.Σ. αποδέχθηκαν ομόφωνα τη χορηγία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (EBL). Επίσης 
αποφασίστηκε ομόφωνα να προωθηθεί η συνεργασία της ΕΟΜ με τις κατασκηνώσεις του ΤΥΠΕΤ και 
να γίνουν δεκτές οι εισηγήσεις του κ. Δ. Παπασπύρου σχετικά με τους αθλητές κατηγορίας Παίδων 
έως 16 ετών.   

Bridge World Games - Βαλκανικά πρωταθλήματα 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πορεία της συμμετοχής των ομάδων στο Βαλκανικό πρωτάθλημα. Έγινε 
ομόφωνα δεκτό αίτημα της ομάδας του κ. Οικονομόπουλου Γ. που προσκλήθηκε από τους 
διοργανωτές στους αγώνες να δοθούν από την ΕΟΜ τα δικαιώματα συμμετοχής της στο Βαλκανικό 
πρωτάθλημα ύψους 300,00 ευρώ.  

ΓΓΑ – Πανευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού  

Η υπεύθυνη μαθημάτων της ΕΟΜ κα Μπαμπούλα ενημέρωσε για τις δράσεις του προγράμματος της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Be Active» και τη συμμετοχή της ΕΟΜ σε αυτό.  

Αλλαγή αίτησης ΑΔ – υπεύθυνη δήλωση αθλητών 



O Πρόεδρος ζήτησε από το ΔΣ να σκεφτούν τρόπους ώστε οι αθλητές να υπογράφουν υπεύθυνη 
δήλωση σχετικά με την υγεία τους για τη συμμετοχή τους στους αγώνες.  Το θέμα θα ξανασυζητηθεί.  

Επικύρωση αποφάσεων Εκτελεστικής και Οικονομικής Επιτροπής  

Επικυρώθηκε η απόφαση της Εκτελεστικής  Επιτροπής της ΕΟΜ που αφορά ανάρτηση στην ιστοσελίδα  
του περιοδικού της ΕΟΜ με απάντηση του Προέδρου σε σχόλια που αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο 
σχετικά με την αποστολή ομάδας στη διοργάνωση  Bridge World Games της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
(WBF).              

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                             Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Εξόφληση εργασιών Εκπαίδευσης και Διάδοσης 

Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα το ποσό των 200,00 ευρώ καθαρά για την κα Β. Φιλοπούλου για την αρχική 
μετάφραση του βιβλίου της A.Grant «2 επί 1» που πρόκειται να εκδώσει η ΕΟΜ και το ποσό των 
400,00 ευρώ καθαρά για την κα Η. Πλακίδα για τις διορθώσεις, την επιμέλεια και το δημιουργικό. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή αμοιβής 335,00 ευρώ καθαρά στην κα Μ. Πριοβόλου για 
εξυπηρέτηση κυλικείου κατά τη διάρκεια των Σεμιναρίων εκπαιδευτών που θα γίνουν στα εντευκτήρια 
του Ικάρου στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2016. 

Αγορά Bidding Boxes 

Εγκρίθηκε ομόφωνα για τις ανάγκες των Διασυλλογικών και των Σωματείων η παραγγελία 160 set 
Bidding boxes (θηκών αγορών) στην Danmarks Bridgeforbund (Δανέζικη Ομοσπονδία Μπριτζ) στη 
συνολική τιμή με μεταφορικά των 2268,00 ευρώ.  

Αγορά Ντουμπλικατιέρας 

Ενημερώθηκαν τα μέλη του ΔΣ ότι η εταιρεία Jannersten Forlag ΑΒ που θα διαθέσει υλικό για τη 
διοργάνωση της WBF του Bridge World Games που γίνονται στην Πολωνία απέστειλε επιστολή στις 
Διεθνείς Ομοσπονδίες και στην ΕΟΜ ότι διαθέτει σε προσφορά το υλικό αυτό μετά τους αγώνες. 
Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΜ κ. Π. Κανναβός, που μετέχει ως αθλητής στους 
αγώνες αυτούς, να προβεί στην αγορά, για τις ανάγκες των αγώνων και την εξυπηρέτηση των 
Σωματείων, ντουμπλικατιέρας τύπου Duplimate Mk 4.6 στη συνολική τιμή 2324,00 ευρώ.  

Επανεκτύπωση 1ου βιβλίου μαθητών  

Κατόπιν των υποβληθεισών προσφορών αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η επανεκτύπωση (3η έκδοση) 
του 1ου βιβλίου της A. Grant «Βασικές έννοιες 1» ανατεθεί στην εταιρεία Ε. και Στ. Χατζηδάκης ΟΕ, που 
είχε κάνει και τις προηγούμενες εκδόσεις, στην τιμή των 3250,00 ευρώ συν ΦΠΑ για 2000 αντίτυπα. 

Επιτροπές Διασυλλογικών  

Το ΔΣ ανέθεσε ομόφωνα στην Οικονομική Επιτροπή της ΕΟΜ, που απαρτίζεται σύμφωνα με τον 
Κανονισμό από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και τον Γενικό Γραμματέα της ΕΟΜ, να εγκρίνουν κάθε σχετική 
δαπάνη και έξοδο για την διοργάνωση των Διασυλλογικών αγώνων 2016 υπογράφοντας σχετικά 
πρακτικά συνεδριάσεων.  

Υλικό για ανάγκες Διασυλλογικών 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η παραγγελία πλαστικών τραπεζιών από την Εταιρεία «Πλαστόνα ΑΒΕΕ» όπως και 
πλαϊνών μικρών τραπεζιών με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ποσότητα και το κόστος.   

Έπαθλα Διασυλλογικών  

Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την αγορά 21 κυπέλλων μεγάλου μεγέθους για απονομές στους περσινούς 
νικητές (Σωματεία) του Διασυλλογικού πρωταθλήματος από την εταιρεία «Σημαία» Α. Παπαδόπουλος 
στην τιμή των 18 ευρώ ανά τεμάχιο συν ΦΠΑ. Ο τύπος του κυπέλλου επιλέχθηκε από τα μέλη του Δ.Σ. 
μεταξύ διαφορετικών δειγμάτων. Στα μέλη των ομάδων αυτών θα χορηγηθούν διπλώματα που θα 
εκτυπώσει η εταιρεία της Α. Τσεβδού.  

Προκαταβολή 2 μισθών σε υπάλληλο 



Εγκρίθηκε ομόφωνα να δοθεί προκαταβολή σε υπάλληλο της ΕΟΜ 2 μισθών λόγω έκτακτης ανάγκης.  

Ενισχύσεις Σωματείων για προγράμματα διάδοσης  

Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα αιτήματα των Σωματείων της Περιφέρειας ΑΜΙ, ΚΟΑΜ και ΑΟΜΧ για κάλυψη 
εξόδων διαφημιστικής εκστρατείας ενόψει της περιόδου μαθημάτων του Φθινοπώρου 2016 μέχρι 
ποσού 200 ευρώ (εμπεριέχεται ΦΠΑ) για κάθε Σωματείο.   

Αγορά δίσκου SSD  

Αποφασίζεται ομόφωνα η αγορά δίσκου SSD για τις ανάγκες Η/Υ των γραφείων της ΕΟΜ μέχρι του 
ποσού των 130 ευρώ συν ΦΠΑ.  

Προσφορές για επέκταση τηλεφωνικού κέντρου – εργασιών δικτύου 

Αποφασίστηκε ομόφωνα να ληφθούν προσφορές για επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου της ΕΟΜ 
και για την αντικατάσταση των γραμμών του Δικτύου. Οι προσφορές θα εξεταστούν σε επόμενη 
Συνεδρίαση. 

Θέματα Αγώνων                                                                                                  Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων – πρόοδος εργασιών, οργάνωση, προκήρυξη (επιτροπή, νέοι 
αγώνες) 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η Προκήρυξη των αγώνων. Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως: α) Ο αγώνας Μικτών 
ομάδων χωριστεί σε 2 ενότητες κατηγοριών, 1-16 και 1-10. β) Διεξαχθούν τις ίδιες ημερομηνίες και 
ώρες έναρξης και στον ίδιο χώρο παράλληλοι αγώνες Ομάδων και Παίδων έως 16 ετών με ελεύθερη 
(όχι συλλογική) συμμετοχή.  Το ΔΣ ανέθεσε ομόφωνα τη διοργάνωση των Διασυλλογικών αγώνων 
2016 σε Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. Π. Μαρσώνη, Α. Φράγκο και Λ. Ζώτο.  

Φθινοπωρινό Grand Prix Μαθητών  

Εγκρίθηκε η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και αποφασίστηκε ομόφωνα, στο πλαίσιο της 
συμμετοχής της ΕΟΜ στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 2016, και του ορισμού του Φεστιβάλ 
Πειραιά ως διοργάνωση ενταγμένη στις σχετικές εκδηλώσεις, να διοργανωθούν δύο αγώνες ζευγών 
GRAND PRIX τριών ημερίδων 4ης βαθμίδος, για τους μαθητές των δύο τελευταίων ετών. 
Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί πιλοτικά, με στόχο την καθιέρωσή της ως σύνολο εκδηλώσεων 
καλωσορίσματος στην έναρξη του αγωνιστικού ημερολογίου και του εκπαιδευτικού έτους. 
Οι αγώνες θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Πειραιά και θα πραγματοποιηθούν στο 
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως εξής: 

1η ημερίδα: Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 στις 20:30  

2η ημερίδα: Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016 στις 18:30 

3η ημερίδα: Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016 στις 18:30 

Η ΕΟΜ θα αθλοθετήσει και για τους δυο αγώνες έπαθλα για: α. Τους τρεις πρώτους της Γενικής 
Κατάταξης κάθε αγώνα β. Το 1ο ζεύγος κάθε ημερίδας κάθε αγώνα.  

Διεθνές Φεστιβάλ Μπριτζ «Ελληνικά Νησιά» - Απολογισμός 

Ενημερώθηκε το Δ.Σ. ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Μπριτζ ολοκληρώθηκε με ικανή προσέλευση ξένων 
αθλητών. Η συνολική υποχρέωση των διοργανωτών προς την ΕΟΜ από δικαιώματα συμμετοχών και 
απώλεια υλικού  ύψους περίπου 1800 ευρώ δεν έχουν καταβληθεί ακόμα από τους διοργανωτές.  

Τόποι τέλεσης πρωταθλημάτων 2016 

Αποφασίστηκαν ομόφωνα οι αναθέσεις διεξαγωγής  των δυο επόμενων πρωταθλημάτων 2016 ως 
εξής (ανά ενότητα κατηγοριών): Α)  Ανδρών 1-16 στον ΑΟΜ,  1-9 στον ΑΟΤ. Β) Γυναικών 1-16 στον 
ΟΠΑΦ, 1-9 στον ΑΟΜΨ. Γ) Κύπελλο όπεν στον ΟΑΜΚΗ,  1-11 στον ΑΟΜ 1-9 στον ΑΟΜΒ και 1-6 στον 
Ίκαρο.  

Θέματα ΚΕΔ                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 



Σεμινάριο Διαιτησίας - εξετάσεις διαιτητών – ορισμός 

Απόντος του Προέδρου της ΚΕΔ κ. Κανναβού οι κ.κ. Μαρσώνης και Πουρναράς ενημέρωσαν το ΔΣ ότι 
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί προπαρασκευαστικό 4ημερο σεμινάριο με τεστ και Simulation. 
Ομόφωνα ανατέθηκε η οργάνωση  στους κ.κ. Π. Πουρναρά και Δ. Μπάλλα. Θα εκδοθεί σχετική 
προκήρυξη για δήλωση συμμετοχής. Αίτημα του κ. Παπασπύρου για να συμμετέχει ως παρατηρητής 
για την τεχνογνωσία έγινε δεκτό.  

Θέματα Κανονισμών                                   Εισηγητής: Π. Μαρσώνης  

Αλλαγές Κανονισμών για ΓΣ  

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να μην τεθούν θέματα κανονισμών στην προσεχή ΓΣ λόγω εκλογών και 
λόγω μη επείγουσας ανάγκης.  

Θέματα Εκπαίδευσης        Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης  

Εξετάσεις Εκπαιδευτών – ενημέρωση 

Αποφασίζεται ομόφωνα ότι οι εξετάσεις Εκπαιδευτών θα γίνουν στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου (γραπτά 
και προφορικά αντίστοιχα) στα εντευκτήρια του Ίκαρου στη Νέα Σμύρνη Αττικής από την ομάδα 
διενέργειας εξετάσεων (Δ. Παπασπύρου, Β. Βιρβιδάκης, Στ. Μπομπολάκης, Αν. Μπαμπούλα, Γ. 
Δημητρακόπουλος). Τα θέματα έθεσε ο Δ. Μπάλλας. Η αίθουσα παραχωρήθηκε δωρεάν. 

Διορθώσεις βιβλίων ΕΟΜ – ενημέρωση 

Ενημερώθηκαν τα μέλη του ΔΣ ότι το βιβλίο 2 επί 1 της A. Grant είναι στην τελική φάση διορθώσεων 
και θα εκδοθεί άμεσα μόλις ολοκληρωθεί και αφού ληφθούν προσφορές.  

Διάθεση βιβλίων στους 2ετείς μαθητές 

Το ΔΣ αποφάσισε να διαθέτει τα βιβλία εκπαίδευσης της A. Grant που εκδίδει ανάλογα με τα νέα 
δελτία που έχουν εκδοθεί για κάθε Σωματείο.  

Θέματα Διάδοσης                                         Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Παρουσίαση του Μπριτζ στην Οργάνωση 50+   

Ο κ Παπασπύρου ενημέρωσε το ΔΣ για την εκδήλωση που θα γίνει στην ΜΚΟ στις 23 Οκτωβρίου και 
ανέλαβε να σταλεί μεταφρασμένο σχετικό κείμενο στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για να εξασφαλίσει 
τη σύνδεσή μας με τις δράσεις σχετικά με τους αθλητές ηλικίας 50+ ετών. Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα τις 
σχετικές δράσεις. 

Διαφημιστική εκστρατεία μαθημάτων Οκτωβρίου 

Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η Διαφημιστική εκστρατεία Οκτωβρίου γίνει αποκλειστικά μέσω 
Διαδικτύου και ειδικά του Facebook κατόπιν και της επιτυχίας της, με τον τρόπο αυτό, εκστρατείας των 
δυο προηγουμένων ετών. Τα Σωματεία της Περιφέρειας μπορούν να επιλέξουν και πρόσθετο τρόπο 
διαφήμισης με ενίσχυση της ΕΟΜ. 

Νέα Σωματεία 

Αναγνωρίζονται ομόφωνα σαν τακτικά μέλη της ΕΟΜ τα Σωματεία Αστέρας Δράμας και Όμιλος 
Αγωνιστικού Μπριτζ Νίκαιας. Επίσης αναγνωρίζονται ομόφωνα ως υπό ίδρυση τα Σωματεία  Σύλλογος 
Αγωνιστικού Μπριτζ Κέας και Σύλλογος Αγωνιστικού Μπριτζ Καβάλας. Μαθήματα για νέους αθλητές 
θα προγραμματιστεί να γίνουν σε όλα τα Σωματεία – μέλη, τα υπό ίδρυση Σωματεία καθώς και σε 
άλλες περιοχές που εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.  

Ανενεργά Σωματεία 

Αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνουν ενέργειες βάσει του Καταστατικού της ΕΟΜ έως την Γενική 
Συνέλευση του Μαρτίου 2017 για να διαγραφούν τα Σωματεία που είναι ανενεργά επί διετία.  

Αιτήματα Σωματείων                                                       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Αιτήματα Υλικού – Περιφερειακό Χαλκίδας, Φεστιβάλ Πειραιά, ΟΑΜ Νίκαιας, ΠΟΑΜ 



Αποφασίστηκε ομόφωνα να διατεθεί το υλικό αγώνων που ζητήθηκε. 

ΕΔΡΑ/ ΘΡΑΚΟΜ/ΣΑΜΟΣ Αιτήματα ημερομηνιών αγώνων 4ης βαθμίδας 

Τα αιτήματα των Σωματείων έγιναν δεκτά.  

ΚΟΑΜ/ΑΟΜΧ/ΟΑΜΠΕΙ/ΑΜΙ Αιτήματα ενίσχυσης διαφημιστικής εκστρατείας 

Αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνουν δεκτά μόνο τα αιτήματα των Σωματείων της Περιφέρειας, ΚΟΑΜ 
και ΑΟΜΧ σύμφωνα και με παλαιότερη απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΜ.  

Διάφορα Θέματα                                             Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Διάθεση Υλικού σε Σωματεία στους Διασυλλογικούς 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα τα Σωματεία υποβάλλουν μόνο γραπτώς τα αιτήματά τους. Το υλικό θα 
δοθεί μόνο κατόπιν έγκρισης του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία της ΕΟΜ μετά την ολοκλήρωση του 
Διασυλλογικού πρωταθλήματος 2016.  

Επόμενη Συνεδρίαση ΔΣ ορίστηκε για τις 28 Σεπτεμβρίου 2016. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύθηκε 

η Συνεδρίαση.  

 

                 Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                
  

           Α. Αθανασιάδης                                                                                Π. Μαρσώνης  
                

                                                                  

           Τα μέλη  
 

                                                                         Α. Φράγκος 

    

                                                                            Λ. Βάθη 

  

                                                                              Ν. Καβαντούρης 

                        

 

 

 


