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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3 

της 6ης Μαρτίου  2019 
 

 

Την Τετάρτη 6 Mαρτίου 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 Γεώργιος 

Αλεξανδρόπουλος. Παρών επίσης ο πρόεδρος της ΚΕΔ κ Ρακάς. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Θέματα Προέδρου 

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

Εθνικές Ομάδες 2019 – Ενημέρωση  

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την παρουσία της ελληνικής ομάδας στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα μικτών 

ομάδων της Λισαβόνας, όπου, δυστυχώς, δεν κατάφερε να διακριθεί. 

 Θέματα EBL – συμμετοχή σε τουρνουά 

Έγινε συζήτηση για το επικείμενο σεμινάριο των διαιτητών για τον Φεβρουάριο του 2020 κι αποφασίστηκε 

να γίνει έρευνα για κατάλληλο ξενοδοχείο. 

 Μεταγραφές – έγκριση εισήγησης επιτροπής 

Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση της επιτροπής μεταγραφών και ο κατάλογος όλων των αθλητών θα αναρτηθεί 

στο site 

Ασυμβίβαστο μέλους ΔΣ 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι δέχτηκε μια επισήμανση σχετικά με την παρουσία της κας Κορώνη στο ΔΣ, από 

τη στιγμή που ο σύζυγός της είναι προπονητής της εθνικής Παίδων. Διαπιστώθηκε ότι παρότι το καταστατικό 

μας δεν απαγορεύει κάτι τέτοιο, ο Αθλητικός Νόμος το εμποδίζει. Αποφασίστηκε η άμεση διακοπή της 

σύμβασης με τον κ. Βιρβιδάκη, ενώ η κα Κορώνη ενημέρωσε ότι για λόγους αρχής θα υποβάλει την παραίτησή 

της από μέλος του ΔΣ.  

 

 

2.  Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                              Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Έγκριση Τιμολογίων  
Δεν υπήρχαν τιμολόγια προς έγκριση και υπογραφή. 

Κατώτερες πληρωμές Διαιτητών 

Θα επανέλθει το θέμα στο ΔΣ. Θα φέρουν εισήγηση ο ταμίας κ. Φράγκος και πρόεδρος της ΚΕΔ κ. Ρακάς. 

 

 

3. Θέματα Αγώνων                                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων–Υπερτελικός 

Το ΔΣ αποφάσισε ο υπερτελικός να γίνει στον ΟΑΜΚΗ. 

Παγκόσμιο Ταυτόχρονο – εκκρεμότητες 

Λόγω της οριστικής ματαίωσης των αγώνων της Κίνας, όπου θα συμμετείχαν 10 ελληνικά ζεύγη, το ΔΣ 

αποφάσισε να στείλει επιστολή διαμαρτυρίας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Επίσης αποφασίστηκε να 

διαγραφούν από το αγωνιστικό ημερολόγιο οι 6 πρώτες ημερίδες του 2019, εφόσον ματαιώθηκαν οριστικά 

από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. 

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα – Περισσότερες ομάδες 1-6 και 1-9 

Το ΔΣ αποφάσισε να γίνει πρόταση για αλλαγή στους παγίους και να προταθεί στην ΓΣ. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Swiss 

Το ΔΣ αποφάσισε οι τελικοί να γίνουν ως εξής: ΟΠΕΝ σε ΑΟΜΒ / 1-11 σε ΟΑΜΚΗ / 1-9 σε ΙΚΑΡΟ  / 1-6 

σε ΑΟΜ. Επίσης αποφασίστηκε να διεξαχθεί παράλληλος αγώνας 3ης βαθμίδας και χωρίς βαθμούς 

προεθνικής στη Θεσσαλονίκη. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Seniors 

Το ΔΣ αποφάσισε οι τελικοί να γίνουν ως εξής: 1-16 και 1-9 ΑΟΤ και ο παράλληλος αγώνας στον ΟΑΜΘ. 
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων και Παίδων 

Το ΔΣ αποφάσισε οι τελικοί να γίνουν στον ΟΑΜΛΕ.  

 

 

4. Θέματα Κανονισμών                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Τελικές προτάσεις για ΓΣ  

Μετά την παρουσίαση των προτάσεων της ΚΕΔ, σχετικά με βασικούς κανονισμούς των Παγίων που αφορούν 

στη διαιτησία, και τη  μελέτη τους από τα  μέλη του ΔΣ, οι αλλαγές θα σταλούν στα Σωματεία για να 

ενημερωθούν και να υποβάλουν τις προτάσεις τους ενόψει έγκρισης από τη  ΓΣ. 

Κανονισμός Ταυτόχρονων – διανομές 

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με τη διαδικασία που τηρείται. 

 

 

5. Θέματα Διαιτησίας                                      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Σεμινάριο Πανευρωπαϊκής – ενημέρωση 

Υπήρξαν τρεις Διαιτητές που συμμετείχαν, όμως κανείς δεν έπιασε  το επιθυμητό ποσοστό στις εξετάσεις, 

ώστε να χρηστεί Διεθνής Διαιτητής. 

Σεμινάριο μέσω ίντερνετ – ενημέρωση 

Ο κ Πουρναράς ενημέρωσε το ΔΣ για τις διαλέξεις που έχουν ήδη δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα. 

 

 

6. Θέματα Εκπαίδευσης                                         Εισηγήτρια: Μ. Κορώνη  

Θεσμικό πλαίσιο – διαβουλεύσεις, προτάσεις 

Οι αλλαγές του Θεσμικού πλαισίου, όπως προτάθηκαν μετά από εργασία που εκπόνησαν οι κα Κορώνη, κ. 

Μεσθενέας και κα Μπαμπούλα, παρουσιάστηκαν στο ΔΣ, προκειμένου να εγκριθεί η τελική του μορφή για 

ισχύ την περίοδο μαθημάτων από τον Σεπτέμβριο του 2019. Θα συνεδριάσει η επιτροπή εκπαίδευσης και θα 

κατατεθεί η τελική μορφή. 

Σεμινάριο μέσω ίντερνετ 

Το ΔΣ αποφάσισε να γίνει σεμινάριο για τους εκπαιδευτές παρόμοιο με αυτό των Διαιτητών μέσω ίντερνετ, 

αλλά και να διοργανωθεί αρχές της επόμενης ‘σχολικής χρονιάς’ και ένα όπου όλοι οι εκπαιδευτές θα 

παρουσιάσουν μικροδιδασκαλίες. 

           Ανοιχτά Σχολεία: Τμήμα Ενηλίκων – ενημέρωση 

Το πρόγραμμα τερματίστηκε γιατί μετά από τρεις επισκέψεις οι ενδιαφερόμενοι δεν ήταν αρκετοί για να 

δημιουργηθεί τμήμα. Εγκρίθηκε το ποσό των 30 ευρώ για τις μετακινήσεις του εκπαιδευτή.  

Μαθητική ημερίδα μαθητών Ιανουαρίου 

Το ΔΣ ενημερώθηκε. Προτάθηκε από την επιτροπή εκπαίδευσης για τους μαθητές Ιανουαρίου, σε περίπτωση 

που χρειαστεί λόγω συμμετοχών, να γίνει ξεχωριστή ημερίδα για αυτούς στον ΑΟΜ. 

Σωματεία Αττικής με μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για περιπτώσεις αθλητών οι οποίοι διδάσκουν μπριτζ χωρίς να έχουν την έγκριση και 

πιστοποίηση της ΕΟΜ και, εν όψει και των αλλαγών του θεσμικού πλαισίου για την εκπαίδευση, ζήτησε από 

την επιτροπή να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους θα ξεπεραστεί το συγκεκριμένο φαινόμενο. 

 

 

7. Θέματα Διάδοσης                       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Παρουσίαση στην Αρχαία Ολυμπία 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το ενδιαφέρον που υπήρξε από τοπικό φορέα. Αποφασίστηκε να επισκεφθεί την πόλη 

ο ΓΓ κ. Μαρσώνης. 

Αναφορές εκπαιδευτών νέων Σωματείων  

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα Σωματεία που τελούν υπό ίδρυση. Διακόπτεται προς το παρόν η προσπάθεια στα 

Γιαννιτσά, ενώ συνεχίζεται σε Βέροια, Κατερίνη, Πτολεμαΐδα. Εγκρίθηκαν τα έξοδα μετακίνησης των 

αντίστοιχων εκπαιδευτών. 

 Αναγνώριση Τακτικών Μελών 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τη γραμματεία ότι τα  Σωματεία Αγία Παρασκευή και Θρίαμβος έχουν εκδώσει τον 

απαραίτητο αριθμό Αγωνιστικών Δελτίων και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και τα 

αναγνώρισε ως τακτικά μέλη της ΕΟΜ. 
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8. Αιτήματα Σωματείων                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Το ΔΣ ενέκρινε τα αιτήματα για υλικό των Σωματείων που στο επόμενο διάστημα θα διοργανώσουν μεγάλους 

αγώνες, όπως ΟΑΜΚ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ.  

 

 

      9.   Διάφορα Θέματα                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

            Ηχογράφηση τηλεφωνημάτων ΕΟΜ – καταγγελία υπαλλήλου 

Απορρίφθηκε το αίτημα για να εγκατασταθεί σύστημα ηχογράφησης κλήσεων και το ΔΣ έδωσε εντολή στους 

υπαλλήλους να μην δίνουν στοιχεία αθλητών σε άλλους αθλητές. Στην σχετική καταγγελία αθλητή, ότι 

υπάλληλος της ΕΟΜ δήλωσε ότι δεν θα τον εξυπηρετήσει δίνοντας στοιχεία αθλητών, το ΔΣ θα απαντήσει 

κοινοποιώντας την παραπάνω απόφαση.  

 

 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύθηκε η συνεδρίαση.  

 

Η επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ. έχει ήδη ορισθεί για την Τετάρτη 03 Απριλίου. 

 

 

                        Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                

  

 

                      Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης  

 

                                                                                       

          Ο Ταμίας 

 

 

     Α. Φράγκος 

                                                                             

  

Τα μέλη 

  

 

 

                                Λ. Βάθη                                   Γ. Αλεξανδρόπουλος                                   M. Κορώνη   

 


