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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 1 της 16/01/2019 

Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου  2019 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. Παρόντες επίσης η κα Λυγινού και ο κ. Βιρβιδάκης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Θέματα Προέδρου 

 Υπογραφή Πρακτικών 

Τα μέλη του ΔΣ υπέγραψαν το πρακτικό του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018. 

 Εθνικές Ομάδες 2019 – Εισήγηση Προπονητών Παίδων και Νέων 

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Βιρβιδάκη ο οποίος ζήτησε την άδεια από το ΔΣ να έχει την 

ευθύνη για τη σύσταση της ομάδας σε πιθανή αποστολή. Το ΔΣ τον εξουσιοδότησε σχετικά και 

ζήτησε για τη μεν αποστολή στη Νορβηγία, να σταλεί προϋπολογισμός, ενώ για την αποστολή στην 

Κροατία, ενέκρινε επίσης το αίτημα του προπονητή να σταλεί αποστολή. 

 Θέματα EBL  

Το ΔΣ εξέτασε την αλληλογραφία της EBL την οποία πλέον ως αρμοδιότητα αναλαμβάνει το τμήμα 

Μηχανογράφησης.  

 Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                              Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Έγκριση Τιμολογίων    

Δεν υπάρχουν εκκρεμότητες προς έγκριση από το ΔΣ και τα μέλη εγκρίνουν τον Απολογισμό 2018 

και την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019, όπως εμφανίζονται σε παρατιθέμενο στο τέλος του 

πρακτικού πίνακα, όπως ζητήθηκε από ΓΓΑ, για να εγκριθεί η Επιχορήγηση στην Ελληνική 

Ομοσπονδία Μπριτζ  από την ΓΓΑ ύψους 1.100€ για το έτος 2019. 

 Εκτύπωση βιβλίου 6, 10, ιστορίας ΕΟΜ, Κάπλαν  

Το ΔΣ αποφάσισε να ζητηθούν προσφορές για την εκτύπωση του βιβλίου 10. 

 Εξόφληση εκπαιδευτών – σεμινάρια διαιτησίας και ΚΑΠΗ  

Το ΔΣ ενέκρινε για την αμοιβή 50 ευρώ ανά μάθημα, για τους εκπαιδευτές που ανέλαβαν τα 

τμήματα στα ΚΑΠΗ Κορυδαλλού, αλλά μόνο για τα μαθήματα που έγιναν μέσα στο 2018. Επίσης 

εγκρίθηκε το ποσό των 150 ευρώ καθαρά ανά διάλεξη, για τους εισηγητές και εξεταστές στο 

σεμινάριο διαιτησίας του Δεκεμβρίου 2018. 

 Εκκαθάριση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων από ΕΟΜ 

Το ΔΣ αποφάσισε για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα που οργανώνονται από Σωματεία που έχουν 

οφειλές προς την ΕΟΜ, τα δικαιώματα συμμετοχής να κατατίθενται από τους διαιτητές στην ΕΟΜ, 

όπου και θα γίνεται η οικονομική εκκαθάριση του αγώνα. 

2. Θέματα Αγώνων                                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών – Προκριματικοί, Τελικοί 

Το ΔΣ εξέτασε τα αιτήματα των σωματείων και ενέκρινε ως κέντρα προκριματικών τα παρακάτω 

σωματεία ως εξής: Για την 1-16 ΟΑΜΚΗ, για την 1-11 ΑΣΝΒ, ΟΑΜΠΕΙ, ΑΟΜΒ, ΟΑΜΛΕ και 

ΑΣΑΕ, για την 1-9 ΑΟΜ, ΟΠΑΦ, ΑΟΜΨ, ΙΚΑΡΟΣ και ΑΑΑ και για την 1-6 ΑΟΤ, ΕΣΤΙΑ και 

ΟΠΑΦ. Οι τελικοί αντίστοιχα θα γίνουν σε ΑΟΜ, ΟΑΜΠΕΙ, ΟΠΑΦ και ΑΟΤ.  

Εισήγηση Επιτροπής αγώνων  

Συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούσαν σε αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής ορισμένων αγώνων, 

όπως τα πρότεινε η επιτροπή, και το ΔΣ θα τοποθετηθεί οριστικά σε επόμενη συνεδρίαση. 

            Παγκόσμιο Ταυτόχρονο – εισιτήρια 

Το ΔΣ συζήτησε την  ανάγκη να σταλεί διαμαρτυρία στον διοργανωτή για τις ακυρώσεις και σε 

επόμενο ΔΣ θα συζητηθούν αλλαγές για την διοργάνωση στη χώρα μας. 

Πανελ. Πρωτάθλημα Μικτών Ομάδων 2019 – Θεσσαλονίκη 

Το ΔΣ ενέκρινε να προχωρήσει ο ΓΓ σε μελέτη με την προοπτική δημιουργία πρωταθλήματος στην 

Β. Ελλάδα. Παράλληλα αποφάσισε το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Seniors να πραγματοποιηθεί 

και στη Θεσσαλονίκη. 
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3. Θέματα Κανονισμών                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Κανονισμός Διαιτησίας – εισήγηση ΚΕΔ 

Θα συζητηθεί στο επόμενο συμβούλιο. 

Ορισμός Μαραθώνιου 

Βάσει παγίων, εναπόκειται στον διοργανωτή να αποφασίζει αν  ο αγώνας θα διεξάγεται ως 

πρωτάθλημα, είτε ως πολυήμερο. Οι όροι της διεξαγωγής και ο σχετικός ορισμός  θα πρέπει να 

αναγράφονται υποχρεωτικά στην προκήρυξη. 

            Τριήμερα Σωματείων – υποχρεωτικός αγώνας όπεν 

Το ΔΣ συζήτησε ερώτημα Σωματείων του κατά πόσο είναι υποχρεωτικός ο αγώνας όπεν σε 

εσωτερικό πρωτάθλημα σωματείου με μικρές κατηγορίες αθλητών και αποφάσισε ότι ο αγώνας θα 

προκηρύσσεται υποχρεωτικά ως όπεν. 

            Ομάδες 4ης και άνω βαθμίδας – απαιτούμενος αριθμός  

Θα συζητηθεί στο επόμενο συμβούλιο. 

Πειθαρχικό Συμβούλιο – ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις αποφάσεις του ΠΣ της ΕΟΜ και τις αντίστοιχες ποινές και αναστολές 

τους στους αθλητές, οι οποίες διεκπεραιώθηκαν και από τη Γραμματεία της ΕΟΜ. 

4. Θέματα Διαιτησίας                                     Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Εφέσεις – αποφάσεις 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις υποθέσεις εφέσεων που εκδικάστηκαν από την Μόνιμη Επιτροπή 

Εφέσεων της ΕΟΜ το περασμένο διάστημα. 

Ανανεώσεις αδειών σε δόκιμους  

Το ΔΣ αποφάσισε, εν όψει και του σεμιναρίου που θα διοργανωθεί, να δώσει άδεια μόνο στους 

δόκιμους διαιτητές που θα δηλώσουν συμμετοχή σε αυτό για την επιμόρφωσή τους. 

Σεμινάριο μέσω ίντερνετ 

Το ΔΣ αποφάσισε να αναθέσει στους εκπαιδευτές διαιτητών κκ Μπάλλα, Πουρναρά, Ρακά και 

Κηπουρό να οργανώσουν διαλέξεις μέσω ίντερνετ για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι διαιτητές θα 

καταβάλλουν συνδρομή 30 ευρώ. 

5. Θέματα Εκπαίδευσης                                         Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη  

Θεσμικό πλαίσιο – εισήγηση επιτροπής εκπαίδευσης 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από την κα Κορώνη για τις εργασίες που πραγματοποιεί μαζί με τον κο Μεσθενέα 

και σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθημάτων για τις αλλαγές στο Θεσμικό Πλαίσιο για την εκπαίδευση. 

Ιδιαίτερα συζητήθηκε το κατά πόσο οι εκπαιδευτές θα πρέπει αμέσως μετά το μάθημα να στέλνουν 

αποτελέσματα για τις μαθητικές διανομές που έπαιξαν σε αντικατάσταση του φύλλου μαθήματος, το 

οποίο κατ’ εξακολούθηση δεν συμπληρώνουν. Στο επόμενο ΔΣ θα υπάρξει αναλυτικότερη 

παρουσίαση του Θεσμικού Πλαισίου. 

Πολυήμερο Ταυτόχρονων Μαθητικών ημερίδων – διανομές, τόποι διεξαγωγής 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη διαδικασία που τηρείται κατά τη διοργάνωση των ταυτόχρονων 

μαθητικών ημερίδων όπου οι διανομές ανεβαίνουν στην πλατφόρμα των ταυτόχρονων 10 μέρες 

νωρίτερα για την Περιφέρεια και επεσήμανε ότι οι εκπαιδευτές- διαιτητές θα πρέπει να φροντίζουν 

να τις λαμβάνουν σε σχετικά κοντινή ημερομηνία με τη διεξαγωγή του τουρνουά τους στην 

Περιφέρεια. Αποφάσισε επίσης οι επόμενες ημερίδες στην Αττική να γίνουν σε ΟΑΜΛΕ και 

ΑΟΜΒ, ΔΙΟΝΥΣΟ και ΑΟΤ και ΟΠΑΦ και ΟΑΑ. Για την 6η ημερίδα οι τόποι θα αποφασισθούν σε 

επόμενη συνεδρίαση. 

 

6. Θέματα Διάδοσης                       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Καμπάνια Ιανουαρίου 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από το Τμήμα Μαθημάτων για τα μηνύματα που έως τώρα έχουν στείλει οι 

ενδιαφερόμενοι στην ΕΟΜ και για τα στατιστικά δελτία που έως τώρα έχουν στείλει οι εκπαιδευτές. 

7. Αιτήματα Σωματείων                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Αιτήματα για υλικό: ΘΡΙΑΜΒΟΣ, Αγία Παρασκευή 

Το ΔΣ ενέκρινε το βασικό υλικό αγώνων για τον εξοπλισμό των νέων Σωματείων και οι εκπρόσωποι 

θα πρέπει να το παραλάβουν από τα γραφεία της ΕΟΜ. 

      9.   Διάφορα Θέματα                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύθηκε η συνεδρίαση.  



3 

 

             

Οι επόμενες συνεδριάσεις ορίστηκαν για την Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου και 06 Μαρτίου 2019. 
 

            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                

  

 

 

           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης    

    

                                                                            

     

 Ο Ταμίας     Τα μέλη 

          Α. Φράγκος             Λ. Βάθη                                  Μ. Κορώνη     

 

 

 

        Γ. Αλεξανδρόπουλος 

 

  

                               

 


