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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 8 της 5ης Σεπτεμβρίου 2018 

 
Την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 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. Παρούσα επίσης και η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της ΕΟΜ κ. Ίγκριντ Λιγινού. 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Θέματα Προέδρου 
Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων 

Τα μέλη του ΔΣ υπέγραψαν τα πρακτικά της συνεδρίασης  20/6/2018. 
Εθνική Παίδων και Νέων –Ενημέρωση    

Το ΔΣ συνεχάρη τις παρούσες κυρίες  Κορώνη και Λυγινού  για την επιτυχία της εθνικής αποστολής Παίδων 
στην Κίνα και έδωσε στην συγκινημένη κα Λυγινού έναν αναμνηστικό δίσκο για τη συμβολή της στην 
πραγματοποίηση της αποστολής. Στη συνέχεια διαβάστηκαν οι αναφορές των προπονητών Παίδων – κ. 
Βιρβιδάκη – και νέων – κ. Δοξιάδη – και συζητήθηκαν προτάσεις για την συνέχεια των δράσεων για τις 
συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Το ΔΣ ζήτησε στην επόμενη συνεδρίαση να κατατεθούν οι προτάσεις για το 
επόμενο έτος. Το ΔΣ επίσης διάβασε την έκθεση του Δ. Παπασπύρου για την εκπροσώπηση της ΕΟΜ στο 
σεμινάριο στελεχών νέων στην Οπατία.    
 Πρόσκληση ΓΣ 
Το ΔΣ ενέκρινε την τελική πρόσκληση για τη ΓΣ με τόπο διεξαγωγής τα εντευκτήρια του ΑΟΜΒ, η οποία θα 
σταλεί στα Σωματεία.  

Κάρτα Υγείας Αθλητή 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την ισχύ της κάρτας υγείας, η οποία θα ξεκινήσει μετά το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 
και αποφάσισε το σχετικό έγγραφο, που θα προτείνει η ΕΟΜ, να είναι ένα αρχείο που θα αναρτηθεί στο site και 
να μην γίνει σχετική εκτύπωση, τόσο για λόγους οικονομίας όσο και λόγω του ότι το μέτρο είναι ακόμη σε 
προκαταρκτικό στάδιο.  

Σύμβαση με στάδιο Ξιφασκίας – ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί προκειμένου να γίνει η προετοιμασία του σταδίου 
για τους αγώνες και για το γεγονός ότι το 2019 ίσως και να μην υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε ξανά το 
στάδιο. Υπεύθυνοι της προετοιμασίας ορίστηκαν ο Γ.Γ. κ. Μαρσώνης και ο Ταμίας κ. Φράγκος. 

Θέματα ΠΣ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι ο Πρόεδρος του ΠΣ έχει λάβει όλες τις υποθέσεις που έχουν παραδοθεί στην ΕΟΜ και 
ότι προετοιμάζει τις αντίστοιχες συνεδριάσεις. Επίσης ενημερώθηκε για την επιστολή που έστειλε η υπηρεσία 
στην εφημερίδα Παραπολιτικά, σχετικά με δυσφημιστικό δημοσίευμα. 

Αποστολές στο εξωτερικό - Βαλκανικοί Αγώνες, Μικτές Ομάδες Πορτογαλία  
Το ΔΣ αποφάσισε για την αποστολή στους Βαλκανικούς αγώνες με επιδότηση της ομάδας – που αποτελείται 
από τους αθλητές Οικονομόπουλο Γ., Παπαχατζή Ν., Παπακώστα Γ., Αλτίνη Δ., Ταγαρά Ν., - με τα 
δικαιώματα συμμετοχής και 250 ευρώ οδοιπορικά. 
 Για την αποστολή μικτής ομάδας στην Πορτογαλία θα προκηρυχθεί εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

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

Το Λογιστήριο παρουσίασε στο ΔΣ τα τιμολόγια που εξοφλήθηκαν τον τρέχοντα μήνα με βάση αποφάσεις του 
συμβουλίου. 
 Αγορά PC  
Το ΔΣ ενέκρινε την αντικατάσταση του υπολογιστή του υπαλλήλου στο Λογιστήριο λόγω παλαιότητος, για το 
ποσό των 350 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Μετάλλια για διασυλλογικούς 
Το ΔΣ αποφάσισε να δώσει στους παίκτες μετάλλια, αντί διπλωμάτων. 

Τράπουλες και ΒΒoxes για τυφλούς 
Το ΔΣ ενέκρινε την διάθεση υλικού στον ΑΑΑ προκειμένου να μετατραπεί με το σύστημα Μπράιγ για τις 
ανάγκες των τυφλών αθλητών και την αγορά 20 πλαστικών τραπουλών για τον ίδιο σκοπό. 

Έγκριση αποζημιώσεων αθλητών από αλλαγή εισιτηρίων Διασυλλογικών – ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για το ύψος των αποζημιώσεων που θα πρέπει να δοθούν στους αθλητές της Περιφέρειας 
και ενέκρινε όλες τις αποζημιώσεις. 

Αντικατάσταση φθαρμένων κιγκλιδωμάτων – εξέταση προσφορών 
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Το ΔΣ θα εξετάσει σε μελλοντικό συμβούλιο για τις εργασίες αντικατάστασης των φθαρμένων στοιχείων  που 
πρέπει να γίνουν στο μπαλκόνι των γραφείων της ΕΟΜ. 

 
Εκτύπωση επετηρίδας 2019 – νέα ύλη 

Το ΔΣ αποφάσισε να ζητηθούν προσφορές για 1000 επετηρίδες. Τα περιεχόμενα παραμένουν τα ίδια. Με την 
ίδια ανακοίνωση θα ζητηθούν προσφορές για την εκτύπωση του βιβλίου 1, καθώς εκτιμάται ότι δεν θα φτάσει 
το απόθεμα που υπάρχει αυτήν τη στιγμή στις αποθήκες της ΕΟΜ. 

Επανεκτύπωση αφισών – ενημέρωση 
Το ΔΣ ενέκρινε την επανεκτύπωση 300 αφισών για τις ανάγκες της διάδοσης. 

Εισιτήρια αποστολής σε Μόσχα 
Το ΔΣ αποφάσισε να εκδοθούν από την ΕΟΜ τα εισιτήρια για την αποστολή στη Μόσχα, που εγκρίθηκαν στην  
προηγούμενη συνεδρίαση.  
 Μαθήματα σε παιδιά στην Καλαμάτα 
Το ΔΣ ενέκρινε το ποσό των 380 ευρώ για τον εκπαιδευτή Α. Καλογερόπουλο, για μαθήματα σε παιδιά που 
έγιναν το διάστημα 2017 -18.  

3.  Θέματα Αγώνων                                                                     Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων – οργάνωση, ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει για τους αγώνες. Αποφασίστηκε  όπως οι αγώνες 
γίνουν με ντουπλικαρισμένες διανομές και ορίστηκε η σχετική διαδικασία για προετοιμασία των θηκών με 
αυτοκόλλητα. Για τις ανάγκες του πρωταθλήματος αποφασίστηκε επίσης η εκτύπωση 30 σειρών αριθμών με 
δαπάνη 180 ευρώ + ΦΠΑ. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών  
Το ΔΣ αποφάσισε τα πανελλήνια Πρωταθλήματα Ανδρών και γυναικών να ανατεθούν ως εξής: 
Το Γυναικών 1-16 στον ΟΠΑΦ ΚΑΙ το 1-9 στον ΟΑΜΚΗ. Το Ανδρών 1-16 στον ΑΟΤ και το 1-9 στον 
ΙΚΑΡΟ. 

Ειδικές διοργανώσεις σωματείων 
Το ΔΣ εν όψει και των τροποποιήσεων της ΓΣ εξέτασε τον κανονισμό που αναφέρει ποιους αγώνες δικαιούται 
να διοργανώνει ένα Σωματείο και πώς πρέπει να ενημερώνει την ΕΟΜ. 

Αποφάσεις επιτροπής Προσφυγών 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για το θέμα διαιτησίας του φεστιβάλ Ανθοκομικής, το αίτημα των παικτών για προσφυγή 
και τη σχετική αλληλογραφία. Οριστική απόφαση θα ληφθεί σε επόμενη συνεδρίαση. 

4. Θέματα Κανονισμών                  Εισηγητής: Π. Μαρσώνης  
Προετοιμασία για αλλαγές 

Το ΔΣ οριστικοποίησε το κείμενο που θα σταλεί στα Σωματεία για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις 
προτεινόμενες αλλαγές των κανονισμών. 

5. Θέματα Διαιτησίας                                                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Ανανέωση αδειών σε Δόκιμους Διαιτητές – ανακοίνωση 

Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση της ΚΕΔ για ανανέωση αδείας στους δόκιμους διαιτητές που είχαν κάνει αίτηση 
την προηγούμενη περίοδο και εν τω μεταξύ διαιτήτευσαν σε ικανοποιητικό αριθμό αγώνων.  
 Αποστολή σε Αττάλεια – επιστολή 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις έως τώρα ενέργειες σχετικά με την αποστολή των διαιτητών στην Αττάλεια , 
σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης 20/6/ 2018. 

6. Θέματα Εκπαίδευσης       Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη 
Πρόγραμμα - έναρξη, κόστος μαθημάτων 2018-19 πρωτοετών και δευτεροετών 

Το ΔΣ αποφάσισε να μην αλλάξει τίποτε στην οικονομική πολιτική για τα μαθήματα από πέρσι και 
ενημερώθηκε για την έναρξη της καμπάνιας μέσω facebook. Την επικοινωνία επιτελεί εξ ολοκλήρου το τμήμα 
Μαθημάτων με προσοχή, λόγω των νέων νόμων για τα προσωπικά δεδομένα. 

Φάκελος ΥΠΕΠΘ – προγραμματισμός για σχολεία 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την άδεια που ήρθε από το Υπουργείο και για την επικείμενη συνάντηση των 
δασκάλων και των εκπροσώπων για τα σχολεία στις 29 Σεπτεμβρίου, που προγραμματίζει το Τμήμα 
Μαθημάτων. 

Συνάντηση εκπαιδευτών  
Το ΔΣ ενέκρινε τα νέα έντυπα του Στατιστικού και Αγωνιστικού Δελτίου που θα παραλάβουν οι εκπαιδευτές 
στην συνάντηση της προαναφερθείσας ημερομηνίας. Στη συνάντηση επίσης θα συζητηθούν θέματα 
επικοινωνίας και συντονισμού των εκπαιδευτών με την ΕΟΜ. Επίσης, στη συνάντηση, εφ’ όσον μπορέσει να 
παραβρεθεί η κα Λαντζούνη, θα γίνει παρουσίαση ειδικού παιχνιδιού για το μπριτζ, ο εφευρέτης του οποίου το 
έδειξε και το έδωσε στην κα Λαντζούνη στην Κίνα. 

7. Θέματα Διάδοσης                             Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Καμπάνια Σεπτεμβρίου 
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Το ΔΣ αποφάσισε η καμπάνια να κρατήσει έως και την εβδομάδα των Διασυλλογικών.  
Εθνική Παίδων στα ΜΜΕ 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από την κα Λυγινού ότι ειδικοί φάκελοι προβολής της εθνικής ομάδας θα παραδοθούν σε 
επαφές που μπορεί να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του μπριτζ και πως θα γίνει προσπάθεια να προβληθεί η 
επιτυχία της ομάδας και στα ΜΜΕ. 

8. Αιτήματα Σωματείων       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Το ΔΣ αποφάσισε όλα τα αιτήματα σωματείων σχετικά με υλικό να εξετασθούν μετά τους Διασυλλογικούς 
αγώνες. 

 
 

Επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ. ορίστηκε για τις 4 Οκτωβρίου. 
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 


