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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3 της 15ης Μαρτίου 2018 

Την Τετάρτη 15 Μαρτίου 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, Γ. 
Αλεξανδρόπουλος. Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
 

1. Θέματα Προέδρου 
 Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων 
Τα μέλη του ΔΣ υπέγραψαν τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιανουαρίου 2018 
             Τακτική Γενική Συνέλευση Μαρτίου 

Το ΔΣ συζήτησε όλες τις εκκρεμότητες σχετικά με την επικείμενη ΓΣ και τις αλλαγές στους κανονισμούς 
που θα προταθούν προς έγκριση 

 Εθνικές ομάδες όπεν και γυναικών- Δηλώσεις, Διαμονή, Αεροπ. Εισιτήρια, Προπονήσεις 

Το ΔΣ όρισε τον κ. Π. Αγγελόπουλο ως αρχηγό και τον κ. Ν. Δελημπαλταδάκη ως προπονητή για την 
εθνική ομάδα Όπεν. Για την εθνική ομάδα Γυναικών το ΔΣ όρισε ως αρχηγό την κα Γ. Μήτση και ως 
προπονητή τον κ. Λ. Ζώτο 

             Εθνική Παίδων - Πρόσκληση και συμμετοχή σε Παγκ. Πρωτάθλημα, Προπονήσεις 

Μετά από τη θετική ανταπόκριση που είχαν οι κινήσεις της επιτροπής για την εξεύρεση χορηγιών, το 
ΔΣ αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόσκληση και να συμμετάσχει η εθνική Παίδων στο παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή θα συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση 

             Εθνική Νέων συμμετοχή σε Διεθνές τουρνουά 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την αποστολή στο Άμστερνταμ και αποφάσισε να επιδοτήσει με 15 ευρώ το 
άτομο έξοδα καθημερινών αναγκών για τους τέσσερεις αθλητές και 25 ευρώ  για τον αρχηγό.  
 Περιοδικό ΕΟΜ – επιστολή αθλητή 
Το ΔΣ συζήτησε την επιστολή του κ. Ρούσσου, αλλά λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησης του 
διευθυντή της ΕΟΜ, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του περιοδικού,  το θέμα θα συζητηθεί εκτενώς σε 
επόμενη συνεδρίαση 
             Επικύρωση μεταγραφών αθλητών 2018 
Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση της επιτροπής μεταγραφών και ο κατάλογος όλων των αθλητών θα 
αναρτηθεί στο site 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                        Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Χρήση POS – ενημέρωση                             Εισηγητής: Ι. Σουβατζής 

Ο κ. Σουβατζής ενημέρωσε το ΔΣ της ΕΟΜ τα εξής: 
Έγιναν προφορικά ερωτήματα στους αρμόδιους υπαλλήλους του υπουργείου οικονομικών και 
υπουργείου ανάπτυξης, όσον αφορά την απόκτηση και την χρήση POS, με διαφορετικό λεκτικό 
εκτύπωσης από αυτό της συνδρομής. 
Η ΕΟΜ έλαβε τις κάτωθι προφορικές απαντήσεις: 
Η απόκτηση του μηχανήματος POS είναι υποχρεωτική στους ΚΑΔ που προβλέπει ο νόμος. 
Για όσους ΚΑΔ είναι υποχρεωτική η απόκτηση POS: Η μη απόκτηση του μηχανήματος POS και η μη 
σύνδεσή του με επαγγελματικό λογαριασμό έχει πρόστιμο από το υπουργείο ανάπτυξης. 
Σχετικά με το λεκτικό της εκτύπωσης της πληρωμής του μηχανήματος POS, που δεν εμφανίζεται ως 
συνδρομή: Η απάντηση ήταν να γραφτεί επιστολή με σχετικό ερώτημα προς τον υπουργό οικονομικών. 
Μετά την πρωτοκόλληση της επιστολής προς τον υπουργό η χρήση του POS με οποιοδήποτε λεκτικό 
δεν επιφέρει πρόστιμο μέχρι την απάντηση του υπουργού. 
Σε ερώτηση πώς κάποιος απαλλάσσεται από την υποχρέωση χρήσης POS, η ΕΟΜ έλαβε την κάτωθι 
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απάντηση: Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο μπορεί να αλλάξει ΚΑΔ σε μη υπόχρεο POS εφόσον ο ΚΑΔ 
καλύπτει τις δραστηριότητές του. 
 To ΔΣ αποφάσισε να ενημερωθούν σχετικά οι εκπρόσωποι των σωματείων στη ΓΣ 
  Λογιστικές εκκρεμότητες 
Το ΔΣ της ΕΟΜ αποφάσισε να εγκρίνει έξοδα ύψους 956,09€, που έγιναν για τη πραγματοποίηση του 
σκοπού της ΕΟΜ, για τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί τα αντίστοιχα παραστατικά στα γραφεία της 
ΕΟΜ μετά από έγκριση της Οικονομικής επιτροπής  

Βιβλία ΕΟΜ – αποθήκη 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για το υπόλοιπο της αποθήκης σε βιβλία τα οποία καλύπτουν και τις ανάγκες της 
επόμενης χρονιάς. Το θέμα θα ξανατεθεί τον Σεπτέμβριο 

Οφειλές Σωματείων 
Ενόψει και της ΓΣ το ΔΣ ενημερώθηκε για την οικονομική κατάσταση των μελών της και έδωσε εντολή να 
σταλεί ενημερωτική επιστολή στα Σωματεία σχετικά με τις υποχρεώσεις τους 

Αγωνιστικά δελτία, προθεσμία - εκπρόθεσμη ανανέωση 
Το ΔΣ αποφάσισε για αλλαγή πολιτικής σχετικά με την καταβολή συνδρομών για τα ΑΔ. Από 1/1/2019 
θα ισχύει αυξημένη συνδρομή, η οποία θα μειώνεται για όσους ανανεώνουν το ΑΔ τους μέσα στο πρώτο 
τρίμηνο κάθε έτους, σύμφωνα με τους πάγιους κανονισμούς. Για το τρέχον έτος, από τον Μάϊο θα 
ισχύσουν όσα εφαρμόζονται έως τώρα για τους μη έχοντες ανανεώσει το ΑΔ τους 

Προσφορές συνεργείων καθαριότητος για γραφεία ΕΟΜ 
H κα Μαμιδάκη ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με τις ανάγκες καθαριότητος των γραφείων και παρουσίασε 
τις υποβληθείσες προσφορές. Το ΔΣ ενέκρινε την προσφορά της εταιρίας Νovaclean για 250 ευρώ το 
μήνα + ΦΠΑ  

Διαφημιστικό υλικό ΕΟΜ – για παιδιά και ενήλικες 
Η κα Κορώνη μαζί με το Τμήμα Μαθημάτων θα αναλάβει να αναζητήσει προσφορές για διαφημιστικά 
δώρα που αφορούν τα παιδιά 

Παραγγελία τράπουλες και θήκες διανομών 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την καθυστέρηση απάντησης των προμηθευτών προκειμένου να προχωρήσει 
στην παραγγελία των άνω υλικών 

Οδοιπορικά Παίδων και Νέων για Παν. Πρωτάθλημα 
Η κα Κορώνη έθεσε στο ΔΣ τα δεδομένα των μετακινήσεων των παιδιών για να παίξουν στο πρωτάθλημα 
και εξέτασε τα οικονομικά δεδομένα, μια που ο αριθμός των παιδιών αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Το 
ΔΣ αποφάσισε να επιδοτήσει με 400 ευρώ τις μετακινήσεις των παιδιών από την Καλαμάτα, με 600 ευρώ 
αυτών από τις Σέρρες και με 100 ευρώ εκείνων  που έρχονται από Αγρίνιο και Πάτρα. Η ΕΟΜ θα 
προσφέρει επίσης φαγητό όπως πέρσι – σάντουιτς και αναψυκτικά για τις δυο μέρες – έως και του ποσού 
200 ευρώ - και πίτσες για το Σάββατο το μεσημέρι. 

Ετήσια δικαιώματα σε EBL και WBF 
Το ΔΣ ενέκρινε τη σχετική δαπάνη 
 

3. Θέματα Αγώνων                                                                                                   Εισηγήτρια: Λ. 
Μαμιδάκη 

Extreme Games –συμμετοχή ΕΟΜ 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη συμμετοχή του μπριτζ στο εν λόγω φεστιβάλ που θα φιλοξενήσει 2000-3000 
συμμετέχοντες από 30 χώρες μέσω του Σωματείου της Ρόδου. Το Τμήμα Μαθημάτων θα συνεργαστεί 
για την πρόσκληση και το διαφημιστικό υλικό. Το ΔΣ ενέκρινε διοργάνωση 3ης βαθμίδος, ζευγών και 
ομάδων για τις 4,5,6 και 7 Μαΐου. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Seniors, Νέων & Παίδων 2018 

Το ΔΣ ανέθεσε το πρωτάθλημα ως εξής: στον ΟΑΜΛΕ την κατηγορία όπεν και στον ΑΟΜΨ τις 
κατηγορίες     1-9. Οι αγώνες των Νέων και Παίδων θα γίνουν στον ΑΟΜ 
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Swiss 2018 

Το ΔΣ αποφάσισε το φετινό πρωτάθλημα να διεξαχθεί ως εξής: όπεν ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 1-11 ΟΠΑΦ, 1-9 
ΟΑΜΛΕ και 1-6  ΙΚΑΡΟΣ 

Διασυλλογικά Κύπελλα – ενημέρωση, τόποι αγώνων κ.α 

Το ΔΣ συζήτησε τις όποιες εκκρεμότητες για τη διοργάνωση 
 

4. Θέματα Κανονισμών                            Εισηγητής: Π. Μαρσώνης  
Τροποποιήσεις Κανονισμών - Καταστατικού  

Το ΔΣ συζήτησε τις αλλαγές που θα τεθούν στη ΓΣ  
 

5. Θέματα Διαιτησίας                                                                                                      Εισηγητής: Λ. Ζώτος 
Βεβαιώσεις επάρκειας διαιτητών 

Το ΔΣ ενέκρινε τους επιτυχόντες διαιτητές στις εξετάσεις που έγιναν στο τέλος Ιανουαρίου θέτοντας ως 
βάση το 65% στην Αττική και 60% στην Περιφέρεια. Ο κατάλογος των επιτυχόντων θα τους αναφέρει 
αλφαβητικά  

Υποθέσεις ΚΕΔ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις υποθέσεις τις οποίες η ΚΕΔ έχει προωθήσει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
 

6. Θέματα Εκπαίδευσης         Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη 

Εισήγηση Επιτροπής εκπαίδευσης  
Η συνεδρίαση της επιτροπής θα γίνει αμέσως μετά το ΔΣ και η σχετική εισήγηση θα κατατεθεί στην 
επόμενη συνεδρίαση 

Μαθήματα στο Ίδρυμα Χατζηκώνστα και στα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης – ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την έναρξη μαθημάτων στο ίδρυμα με εθελοντική διδασκαλία της κας Μακρή 
και της κας Κορώνη και ότι τέθηκε προαπαιτούμενος αριθμός παιδιών τα 12, διαφορετικά τα μαθήματα 
θα ξαναρχίσουν εκ νέου από τον Οκτώβριο.  
Τα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης αποδέχθηκαν την πρόταση της ΕΟΜ και θα ξεκινήσουν  μαθήματα στο Ά ΚΑΠΗ, 
Ερμού 18 

Μίνι Μπριτζ – αναφορά ΟΑΜΛ και ΟΑΜΣ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την έκδοση ΑΔ που πραγματοποίησαν τα παραπάνω σωματεία σε αθλητές 
κάτω από 16 ετών. Τα βιβλία του μίνι μπριτζ θα δοθούν στα παιδιά που εξέδωσαν δελτίο και 
αντίστοιχα στα παιδιά των ανοιχτών σχολείων που θα παίξουν και στις 3 ημερίδες 

Μαθητικό πολυήμερο – παράλληλα τουρνουά Σωματείων 
Το ΔΣ συζήτησε τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν στα σωματεία που δεν υποστηρίζουν το μαθητικό 
πολυήμερο 

Ημερίδα Πολυημέρου στο Φεστιβάλ Ανθοκομικής 
Το ΔΣ αποφάσισε η 6η ημερίδα του πολυημέρου μαθητικού να γίνει στην ανθοκομική και στον ΑΟΤ και 
έδωσε άδεια να διεξαχθούν στο Φεστιβάλ Ανθοκομικής τρεις ανεξάρτητες μαθητικές ημερίδες 5ης 
βαθμίδας, χωρίς γενική βαθμολογία 

7. Θέματα Διάδοσης                                           Εισηγήτρια: Λ. 
Μαμιδάκη 

Εκδόσεις ΑΔ - απολογισμός  
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις έως τώρα εκδόσεις ΑΔ και για την πρόβλεψη ότι οι φετινές εκδόσεις θα 
αποτελέσουν νέο ρεκόρ 
 Αναγνώριση Σωματείου 
Το ΔΣ αναγνώρισε ως τακτικό μέλος της ΕΟΜ τον Όμιλο Αγωνιστικού Μπριτζ Ξάνθης – Φίλοι της ΦΕΞ από 
15 Μαρτίου 2018 
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8. Αιτήματα Σωματείων   

ΟΜΑ – αιτήματα προέδρου                                                                                    Εισηγητής: Π. 
Μαρσώνης 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα αιτήματα του ΟΜΑ  τα οποία δεν εμπίπτουν σε απόφαση του ΔΣ για την 
τρέχουσα περίοδο 

ΟΑΜΛ - Επετειακός αγώνας 3ης βαθμίδας      
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του ΟΑΜΛ για διοργάνωση επετειακού αγώνα 3ης βαθμίδος για τα 20 χρόνια 
του σωματείου                                            

9. Διάφορα Θέματα                                             Εισηγητής: Π. 
Μαρσώνης 

Εργασίες διαμόρφωσης Γραφείων ΕΟΜ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την καθυστέρηση των εργασιών στα γραφεία της ΕΟΜ λόγω κωλυσιεργίας του 
εργολάβου 

Ενημερωτική επιστολή Α. Αναστασάτου 
Το ΔΣ συζήτησε την ενημερωτική επιστολή του κ. Αναστασάτου σχετικά με τους χώρους υγιεινής των 
Σωματείων 
 Προστασία δεδομένων 
Ο κ. Σουβατζής ενημέρωσε το ΔΣ για την Ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την προστασία δεδομένων, η 
οποία θα ισχύσει από 25 Μαΐου  

 
 

Επόμενες συνεδριάσεις Δ.Σ. ορίστηκαν για την  Τετάρτη 18 Απριλίου  και την Τετάρτη 16 Μαΐου 
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   

 


