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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2 της 6ης Φεβρουαρίου  2018 

 
Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 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 το μέλος Λ. Βάθη. Για λόγους 
υγείας απουσίαζε ο κ. Γ. Αλεξανδρόπουλος. Παρών επίσης ο πρόεδρος της ΚΕΔ κ Ρακάς. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Θέματα Προέδρου 

Υπογραφή Πρακτικών 
Τα μέλη του ΔΣ υπέγραψαν τα πρακτικά του Ιανουαρίου 2019. 

 Αγωγή κατά της ΕΟΜ 
Τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν για το ιστορικό της καταγγελίας που έστειλε Γερμανική νομική 

εταιρία, εκπροσωπώντας τον φωτογράφο κ. Λάριο, με  πρώτη επιστολή του στις 28/9/18,  12/10 τη 

δεύτερη και 28/1 την τρίτη, καθώς και για τις ενέργειες που έγιναν έκτοτε, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με συμβουλή νομικού. Οι γνώμες των δικηγόρων είναι ότι σε 

περίπτωση που η υπόθεση εκδικαστεί θα πρέπει να ανταποκριθούμε, διαφορετικά και λόγω 

αμφιβολίας για την εγκυρότητα της καταγγελίας θα περιμένουμε. Το ΔΣ αποφάσισε να στείλει 

ευχαριστήρια επιστολή στον δικηγόρο κ. Στεφανάκη για τις συμβουλές του. 

 Εθνικές Ομάδες 2019 – Ενημέρωση, Επιστολή – αίτημα ομάδας 
Το ΔΣ εξέτασε το αίτημα της ομάδας που πήρε το αργυρό μετάλλιο στο Μοντεκατίνι και αιτείται να 

συμμετάσχει στην αντίστοιχη φετινή διοργάνωση της Κωνσταντινούπολης και ενέκρινε το ποσό των 

2.500. Επιπρόσθετα και σε περίπτωση διάκρισης θα επανεξετασθεί πιθανή επιπλέον  πριμοδότηση. Σε 

περίπτωση που ενδιαφερθούν και άλλες ομάδες θα εξετασθούν κατά περίπτωση. 

 Θέματα EBL 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις ανακοινώσεις της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας σχετικά με ποινές 

αθλητών. 

 Μεταγραφές – διατάξεις για Σωματεία υπό ίδρυση 
Το ΔΣ εξέτασε τα νομιμοποιητικά έγγραφα των Σωματείων υπό ίδρυση, προκειμένου να τα εντάξει σε 

εκείνα όπου δικαιούνται να μεταγραφούν αθλητές. 

 Πρόσκληση ΓΣ 

Το ΔΣ ενέκρινε την πρόσκληση για την ΓΣ του Μαρτίου. 

            Επιχορήγηση ΓΓΑ 

Η επιχορήγηση για το 2019 που ανακοινώθηκε από τη ΓΓΑ ανέρχεται σε 1100 ευρώ. 

 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                              Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Προσφορές εκτύπωσης βιβλίου 10 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την εκτύπωση του βιβλίου 10 με βάση την προσφορά της εταιρίας 

Χατζηδάκης on line, που μειοδότησε με βάση τη σχετική απόφαση του προηγούμενου ΔΣ. 

 Έγκριση Τιμολογίων  
Το ΔΣ ενέκρινε την πληρωμή των τιμολογίων που πληρώθηκαν από το λογιστήριο, τους μήνες 

Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2018. 

 

3. Θέματα Αγώνων                                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 

Στάδιο για Διασυλλογικούς αγώνες 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις ρήτρες και τους όρους που θέτει το στάδιο της ξιφασκίας και αποφάσισε 

να εκδώσει σχετική ανακοίνωση, προκειμένου να ενημερωθούν τα Σωματεία για την αδυναμία 

δέσμευσης των ημερομηνιών του αγώνα. Η σημείωση αυτή θα προστεθεί και στο Αγωνιστικό 

ημερολόγιο της ΕΟΜ.  
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 Αγώνες Seniors – προτάσεις 
Το ΔΣ θα εξετάσει σε επόμενο ΔΣ εναλλακτικούς τρόπους διεξαγωγής του αγώνα για τη συγκεκριμένη 

ηλικιακή ομάδα. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων– Προκριματικοί, Τελικοί 
Το ΔΣ αποφάσισε οι προκριματικοί να γίνουν ως εξής: ΟΠΕΝ σε ΑΟΜΒ /η 1-11 σε ΟΠΑΦ και 

ΟΑΜΠΕΙ /η 1-9 σε  ΑΟΤ, ΑΑΑ, ΟΑΜΚΗ, ΑΟΜΨ /η 1-6 σε ΙΚΑΡΟΣ και ΑΟΜ.  

Παγκόσμιο Ταυτόχρονο – εισιτήρια 

Το θέμα θα επανεξετασθεί στην επόμενη συνεδρίαση ΔΣ, μετά τις μέχρι τότε εξελίξεις.   

 

4. Θέματα Κανονισμών                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Κανονισμός Διαιτησίας – εισήγηση ΚΕΔ 
Ο κ. Ρακάς έκανε μια πρώτη παρουσίαση των προτάσεων της ΚΕΔ σχετικά με βασικούς κανονισμούς 

των Παγίων που αφορούν στη διαιτησία. Τις προτάσεις θα λάβουν όλα τα  μέλη του ΔΣ για μελέτη, 

προκειμένου   να τοποθετηθούν και στη συνέχεια να σταλούν στα Σωματεία, ενόψει έγκρισης από τη 

ΓΣ.  

 Αντικαταστάσεις – αποχωρήσεις από αγώνες 

Για το Διασυλλογικό Αττικής, προτάθηκε οι ομάδες που δεν κατεβαίνουν  ή αποχωρούν από τους 

αγώνες, να μην δικαιούνται master points. Η πρόταση θα περιληφθεί στο υπόδειγμα αλλαγών των 

Κανονισμών. Επίσης εστάλη στην επιτροπή κανονισμών επιστολή σωματείου με ερώτημα αθλητή, 

του κατά πόσο μπορεί ο ίδιος αθλητής να αντικαταστήσει περισσότερα του ενός άτομα στην ίδια 

διοργάνωση, σε διαφορετική ημερίδα. 

 Ομάδες 5ης και άνω βαθμίδας – απαιτούμενος αριθμός  
Το θέμα θα εξετασθεί από την ΚΕΔ και την επιτροπή αγώνων για τη δική τους εισήγηση. 

Πειθαρχικό Συμβούλιο – ενημέρωση, αποφάσεις 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις αποφάσεις του ΠΣ που διαβιβάστηκαν από την ΕΟΜ στους 

εμπλεκόμενους. 

 

5. Θέματα Διαιτησίας                                      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Εφέσεις – αποφάσεις 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την απόφαση της ΜΕΕ που κοινοποιήθηκε στον ΟΑΜΘ, για διανομή σε 

αγώνα του Σωματείου. 

Σεμινάριο μέσω ίντερνετ 

Ο κ Πουρναράς μαζί με τον πρόεδρο της ΚΕΔ ενημέρωσε το ΔΣ για τον τρόπο με τον οποίον θα 

πραγματοποιηθούν οι διαδικτυακές διαλέξεις για τους δόκιμους και έμπειρους Διαιτητές.  

 

6. Θέματα Εκπαίδευσης                                         Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη  

Θεσμικό πλαίσιο – εισήγηση επιτροπής εκπαίδευσης 
Οι αλλαγές του Θεσμικού πλαισίου, όπως προτάθηκαν μετά από εργασία που εκπόνησαν οι κα 

Κορώνη, ο κ. Μεσθενέας και η κα Μπαμπούλα, παρουσιάστηκαν στο ΔΣ και αποφασίστηκε να δοθεί 

μια περίοδος διαβούλευσης, με γνωμοδότηση των μελών του ΔΣ, της επιτροπής εκπαίδευσης και των 

εκπαιδευτών της ΕΟΜ, προκειμένου να εγκριθεί η τελική του μορφή για ισχύ την περίοδο μαθημάτων 

από τον Σεπτέμβριο του 2019.  

 Ανοιχτά Σχολεία: Τμήμα Ενηλίκων 
Το ΔΣ ενέκρινε την προσπάθεια δημιουργίας τμήματος στο 2ο ΓΕΛ «Θεόδωρος Αγγελόπουλος». Το 

Τμήμα θα αναλάβει η κα Μπαμπούλα κάθε Τρίτη 6-8 με αμοιβή 20 ευρώ. 

 

7. Θέματα Διάδοσης                       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Επαφές με Ομοσπονδίες ΑΜΕΑ – ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι η υποεπιτροπή εκπαίδευσης, για ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες, σκοπεύει 

να προσεγγίσει συλλόγους και σχολεία ειδικής αγωγής παρουσιάζοντας το παιχνίδι. 

Συνεργασία με ραδιοφωνικό σταθμό ως χορηγό επικοινωνίας 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το ρεπορτάζ που αφιέρωσε ο σταθμός 94,3 στο μπριτζ και αποφάσισε να 

εξετάσει συγκεκριμένη πρόταση του σταθμού για συνεργασία, σχετικά με την ενημέρωση των 

ακροατών για το μπριτζ και την αναφορά του ως χορηγό επικοινωνίας. 
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Ημερίδες 5ης βαθμίδος σε Σωματεία Υπό Ίδρυση 

Το ΔΣ αποφάσισε ότι τα Σωματεία υπό Ίδρυση μπορούν να διεξάγουν ημερίδες 5ης βαθμίδος μόνο 

μόλις συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 20 αθλητών στο  Σωματείο τους. Έως τότε ημερίδες 

5ης ή ανώτερης βαθμίδος θα είναι μεμονωμένες για ειδικούς λόγους και κατόπιν αδείας. 

Σωματείο υπό ίδρυση: ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ, Γιαννιτσά (Φίλοι Μπριτζ Πέλλας) 
Το ΔΣ εγκρίνει την εγγραφή του Σωματείου ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ της Πτολεμαΐδος μετά από αίτημα του 

ΔΣ του Σωματείου και απόσπασμα πρακτικού που δημιουργεί τμήμα μπριτζ. Τα μαθήματα εκεί 

αναλαμβάνει ο εκπαιδευτής Μαρκάκης Ιωάννης, με κάλυψη των μετακινήσεων του, από τη 

Θεσσαλονίκη, από την ΕΟΜ. Το ΔΣ ενημερώθηκε επίσης για την παρουσίαση του μπριτζ στα 

Γιαννιτσά και για τη χορήγηση του απαραίτητου υλικού, προκειμένου να δημιουργηθεί και εκεί 

Σωματείο. Τα μαθήματα με τους ίδιους όρους θα αναλάβει ο εκπαιδευτής Οικονομόπουλος Ιωάννης. 

Αναγνώριση τακτικού μέλους: Σωματείο Αγία Παρασκευή 

Το ΔΣ ενέκρινε την αναγνώριση του Σωματείου εφ’ όσον συμπληρωθούν τα 20 απαιτούμενα 

αγωνιστικά δελτία, τα οποία θα προκύψουν είτε από νέα δελτία, είτε από μεταγραφές. Στη συζήτηση 

για το θέμα ήταν παρών και ο κ. Πανταζής, εκπρόσωπος της διοικούσας επιτροπής του Σωματείου, ο 

οποίος ενημερώθηκε για όλα τα διαδικαστικά. 

 

8. Αιτήματα Σωματείων                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Άδειες για αγώνες Σωματείων: ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΟΑΜΚ 

Το ΔΣ ενέκρινε τη χορήγηση βεβαίωσης στα εν λόγω Σωματεία για διοργανώσεις τους σε αίθουσες 

εκτός των εντευκτηρίων τους. 

Αίτημα ΚΟΑΜ 

Το ΔΣ αποφάσισε να διευκολύνει οικονομικά  το Σωματείο εν όψει των νέων εντευκτηρίων τους με 

καταβολή των δικαιωμάτων ΕΟΜ μετά τη διεξαγωγή του Περιφερειακού Πρωταθλήματος που έχει 

αναλάβει. 

         Αίτημα ΟΑΜΗ 

Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου για να αναλάβει τη διοργάνωση μιας ημερίδας τού 

Διασυλλογικού Κυπέλλου Αττικής. 

 

      9.   Διάφορα Θέματα                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

            Αιτήματα αθλητών για συμμετοχή σε επιτροπές 

Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα της Βάλιας Καρπουζέλη να συμμετέχει στην επιτροπή Νέων και ειδικά στην 

υποεπιτροπή για τα παιδιά κάτω των 16 ετών. 

 Συμμετοχή στο Sport Expo 

To ΔΣ έδωσε εντολή στο Τμήμα Μαθημάτων να συνεργαστεί με τους εκπροσώπους της διοργάνωσης 

για να οργανωθεί περίπτερο παρουσίασης του μπριτζ τον Απρίλιο του 2019. Για τις ανάγκες της 

διοργάνωσης η κα Μπαμπούλα θα μετακινηθεί στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 14 Απρίλίου. 

 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύθηκε η συνεδρίαση.  

 

Η επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ. έχει ήδη ορισθεί για την Τετάρτη 06 Μαρτίου. 

 

 
                        Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν.                    Γραμματέας                                
  
                      Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης  
 
                                                                                      Ο Ταμίας 
 
                                                                                   Α. Φράγκος 
                                                                             
Τα μέλη 
  
                                Λ. Βάθη                                    Μ. Κορώνη                      
 


