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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 5 της 08/05/2019 

Την Τετάρτη 08 Μαΐου 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, και τα μέλη Λ. Βάθη και Ν. Δελημπαλταδάκης. Παρούσα  
επίσης η κα Κορώνη και ο κ. Μεσθενέας για την παρουσίαση των θεμάτων εκπαίδευσης και η κα 
Λυγινού. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Θέματα Προέδρου 

Υπογραφή Πρακτικών 
Τα μέλη του ΔΣ υπέγραψαν τα πρακτικά του Απριλίου 2019 

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΕΟΜ 
Εγκρίνεται ως έχει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της ΕΟΜ (7/10/2003, αρ. πρωτ 
225/03/ΣΚ/μπ) 
 Εθνικές Ομάδες 2019:Ενημέρωση, Επιστολή για κατασκήνωση  
Το ΔΣ δεν ενέκρινε το αίτημα για αποστολή εκπροσώπου στη διοργάνωση κάμπινγκ της 
Πανευρωπαϊκής, δεδομένου ότι δεν θα σταλεί αποστολή Νέων φέτος στη σχετική επίσημη 
διοργάνωση.  

EBL – διοργάνωση αγώνων 
Η κα Λυγινού ενημέρωσε για τις χορηγίες που έχει λάβει για την αποστολή Παίδων και έθεσε θέμα 
στο ΔΣ για τη διοργάνωση στις Σέρρες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ομάδων Παίδων, το 
αντίστοιχο με αυτό στην Κίνα που συμμετείχαμε. Το ΔΣ αποφάσισε να σταλεί επιστολή στην 
Παγκόσμια Ομοσπονδία για να μας ενημερώσει για τις απαιτήσεις, ώστε να παρθεί η τελική απόφαση. 
Ο Διεθνής Διαιτητής κ Δ. Μπάλλας θα συναντηθεί με αρμοδίους της EBL για να διερευνήσει την 
πιθανότητα διοργάνωσης Champions Cup 
           Εκκρεμότητες με ΓΓΑ 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τη διαπιστωτική πράξη σε σχέση με τους υπαλλήλους της ΕΟΜ 
που ζητά η ΓΓΑ και η υπηρεσία θα συντάξει το σχετικό έγγραφο 

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

Το ΔΣ ενέκρινε το πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής της 8/5/2019 και τα 
τιμολόγια έως και τέλος Μαρτίου 2019.   
 Εκτυπώσεις βιβλίων – άνοιγμα Προσφορών 
Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής για ανάθεση εκτύπωσης των βιβλίων 2 και 
3 από την εταιρία On Line. 

Ανανεώσεις ΑΔ, ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα έως τώρα 813 που έχουν εκδοθεί (εκδόσεις των προηγούμενων ετών με τη 
σειρά από το 2018 και πριν είναι 961, 816, 827, 587, 603, 509) και αυτών που έχουν ανανεωθεί 3163 
(αντίστοιχα προηγούμενων ετών 3357, 3072, 2770, 2570, 2410). 

Υλικό Screens  
Το ΔΣ αποφάσισε να σταλεί επιστολή στο εξωτερικό σε αναζήτηση προσφορών για αγορά νέων 
screens 

Οδοιπορικά εκπαιδευτών 
Το ΔΣ ενέκρινε έξοδα μετακίνησης εκπαιδευτών για μαθήματα σε πόλεις εκτός της περιοχής στους εν 
όψει ίδρυσης νέων σωματείων (Πτολεμαΐδα), σωματείων που χρήζουν εκπαιδευτή (ΑΟΜΜ) και   
παρουσίασης του μπριτζ (έκθεση sportexpo και Αρχαία Ολυμπία). 
 Εκπτώσεις σε ανέργους 
Σε συνέχεια του θέματος από το προηγούμενο ΔΣ τα μέλη εξέτασαν τις έως τώρα καταγραφές από την 
διεύθυνση Μηχανογράφησης, αλλά και επιστολές ανέργων που έφτασαν στην ΕΟΜ και αποφάσισε 
να εκδώσει ανακοίνωση ώστε το μέτρο να ισχύσει και για όσους συμπεριλαμβάνονται στο Κοινωνικό 
Πρόγραμμα Αλληλεγγύης. 
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3. Θέματα Αγώνων                                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών 

Το ΔΣ ενέκρινε την προκήρυξη για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μαθητών που εισηγήθηκε το Τμήμα 
Μαθημάτων, το οποίο για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και στη Βόρεια Ελλάδα με 
ίδιες διανομές και κοινή κατάταξη. 

Πανελλήνια Πρωταθλήματα στη Βόρεια Ελλάδα 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την επιτυχία των πρωταθλημάτων που διοργανώθηκαν και στη Β. Ελλάδα και 
αποφάσισε να πραγματοποιούνται και στη Β. Ελλάδα όλα τα Πρωταθλήματα που δεν έχουν 
προκριματικούς. 

Αλλαγές αγωνιστικού ημερολογίου λόγω εκλογών 
Το ΔΣ άλλαξε την ημερομηνία διοργάνωσης της τελευταίας ημερίδας των διασυλλογικών κυπέλλων 
Αττικής. 

4. Θέματα Κανονισμών                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Έκτακτη  ΓΣ – αλλαγές Παγίων 

Το ΔΣ λόγω υποχρεωτικής τροποποίησης του καταστατικού με βάσει τον καινούργιο αθλητικό νόμο 
σε συνδυασμό και με άρθρα που χρήζουν αλλαγές στους παγίους θα συγκαλέσει ΓΣ στις 20 Ιουλίου. 

Κυρώσεις σε Σωματεία που δεν πραγματοποιούν τα τριήμερά τους 
Το ΔΣ παρέπεμψε το θέμα στην Επιτροπή Αγώνων.  

Seniors – Εναρμόνιση με WBF και EBL 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις ηλικίες και αποφάσισε να εναρμονισθεί με τις διεθνείς Ομοσπονδίες. 

5. Θέματα ΣΜΑΔ                                                         Εισηγήτρια: Λ.Βάθη 
Αποφάσεις Επιτροπής 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για θέματα τα οποία εξετάζει η επιτροπή.  
6. Θέματα Διαιτησίας                                      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Σεμινάριο διαιτητών μέσω ίντερνετ – ενημέρωση 
O κ. Πουρναράς ενημέρωσε το ΔΣ για τον αριθμό των διαιτητών που παρακολουθούν τις διαλέξεις. 

7. Θέματα Εκπαίδευσης                                      Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης  
Εισήγηση ΕΕ 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για όλα τα θέματα που εξέτασε η επιτροπή εκπαίδευσης και ενέκρινε και την 
αλλαγή στα μέλη της.  

Θεσμικό πλαίσιο – διαβουλεύσεις, προτάσεις 
Η κα Κορώνη. ως πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και ο κ. Μεσθενέας, ως μέλος αυτής. 
παρέδωσαν στο ΔΣ την τελική μορφή του Θεσμικού Πλαισίου προκειμένου να μελετηθεί έως και τη 
συνεδρίαση του Ιουνίου, οπότε και θα εγκριθεί οριστικά.  

Σεμινάριο και Εξετάσεις Εκπαιδευτών 
Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση της ΕΕ η οποία προτείνει το σεμινάριο με βάση και τις προτάσεις του 
κου Καρτσιώτη να γίνει το 2020 και να  ορισθεί η ημερομηνία του στο αγωνιστικό ημερολόγιο της 
επόμενης χρονιάς. 

Σχολή Εκπαιδευτών – Προπονητών ΓΓΑ 
 Ο Πρόεδρος και η κα Μπαμπούλα ενημέρωσαν το ΔΣ για την διαδικασία που ορίζει η ΓΓΑ στην 
πιστοποίηση των εκπαιδευτών και προπονητών και έκρινε ότι τόσο το κόστος όσο και οι χρονικές 
απαιτήσεις είναι απαγορευτικές για τους εκπαιδευτές του μπριτζ και αποφάσισε να μην προχωρήσει.  

8. Θέματα Διάδοσης                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Συμμετοχή στο esportexpo – Θεσσαλονίκη, απολογισμός 

Ο Πρόεδρος και η κα Μπαμπούλα ενημέρωσαν το ΔΣ για το περίπτερο της ΕΟΜ στην έκθεση της 
ΓΓΑ στην οποία προσκλήθηκε για πρώτη φορά. Εγκρίθηκαν για την κα Μπαμπούλα τα οδοιπορικά 
της και τρεις μέρες άδεια. 

Σωματείο Υπό Ίδρυση – ΟΜΠΡΑ 
Το ΔΣ αποφάσισε να εγκρίνει το σωματείο ως υπό ίδρυση.  

9. Αιτήματα Σωματείων                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Αίτημα ΣΛΑΜ εγκρίθηκε το αίτημα του συλλόγου για αλλαγή ημερομηνίας τριημέρου. 
Αίτημα ΑΣΝΒ εγκρίθηκε το αίτημα του συλλόγου για υλικό εν όψει των νέων εντευκτηρίων. 
Αίτημα ΟΑΜΑ εγκρίθηκε η αλλαγή ημερομηνίας του τριημέρου του. Οι αλλοδαποί αθλητές 
που θέλουν να μπουν στη δύναμή του θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα 



3 
 

δικαιολογητικά. 
Αίτημα ΟΑΜΚ το αίτημα θα επανεξετασθεί όταν οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες που 
επιθυμεί ο σύλλογος. 

      9.   Διάφορα Θέματα                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
            Αίτημα Υλικού για διοργάνωση Αγώνων  
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Ισραηλινού Συμβούλου της EBL για δανεισμό υλικού αγώνων σε 
διοργάνωση που πραγματοποιεί στην Χαλκιδική. 
 Αναψυκτήρια ως χώροι αγώνων 
Το ΔΣ αποφάσισε να ελέγχει η ΕΟΜ τις προδιαγραφές των χώρων και τις τιμές που ορίζουν τα 
κυλικεία στα θερινά εντευκτήρια των ομίλων. 
 
 
 
Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019. 
 
            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                
  
 
 
           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης    
    
                                                                            
     
 Ο Ταμίας     Τα μέλη 
          Α. Φράγκος                Λ. Βάθη                                  Ν. Δελημπαλταδάκης     
 
 
 
         
 
  
                               

 


