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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 6 της 05/06/2019 

Την Τετάρτη 05 Ιουνίου 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 και το μέλος Λ. Βάθη.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Θέματα Προέδρου 

Υπογραφή Πρακτικών 

Λόγω απουσίας μελών τα πρακτικά θα υπογραφούν στην επόμενη συνεδρίαση 

ΓΓΑ: διαπιστωτική πράξη, επικαιροποίηση κανονισμών ΕΟΜ  

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τη διαπιστωτική πράξη που κατέθεσε η ΕΟΜ στη ΓΓΑ και για 

την οδηγία της Γραμματείας να  επικαιροποιηθεί ο εσωτερικός κανονισμός της ΕΟΜ και να γραφτεί 

πλήρες οργανόγραμμα. Σε προσεχές ΔΣ θα ανατεθεί το σχετικό έργο 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τις προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό και τους Πάγιους 

Κανονισμούς της ΕΟΜ, οι οποίες και θα σταλούν στα Σωματεία προς ενημέρωση, πριν τη ΓΣ του 

Ιουλίου  

Εθνική ομάδα Νέων – αποστολή στην Κροατία 

Το ΔΣ αποφάσισε να μη συμμετάσχει η Ελλάδα με επίσημη αποστολή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

Νέων της Κροατίας. Μεμονωμένες αιτήσεις αθλητών θα εξεταστούν κατά περίπτωση. 

Επιστολή ΚΟΜ 

Μετά την επιστολή που έλαβε η ΕΟΜ από την Ομοσπονδία Μπριτζ Κύπρου, σχετικά με Έλληνες 

αθλητές που συμμετείχαν σε αγώνες στα κατεχόμενα, το ΔΣ αποφάσισε να δημοσιευτεί η θέση της 

ΕΟΜ με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα. 

 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                              Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Απογραφή και αγορά Υλικού 

Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση της Οικονομικής επιτροπής για την αγορά των παρακάτω υλικών: 

5.000 τράπουλες, 8 βαλίτσες – τσάντες, 3.000 θήκες, 1 ντουπλικαδιέρα. Επίσης θα ζητηθούν 

προσφορές για την εκτύπωση των  βιβλίων 3 και 6. 

Συμβόλαια με Διαιτητές 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον κ. Σουβατζή ότι οι διαιτητές που δεν έχουν μπλοκ παροχής υπηρεσίας, 

για να αμείβονται με Τίτλο Κτήσης, θα πρέπει να εγγραφούν στον ΕΦΚΑ με την ιδιότητα 

αμειβόμενος με Τίτλο Κτήσης. Θα λαμβάνουν από τον ΕΦΚΑ βεβαίωση της εγγραφής τους και 

προσκομίζοντάς την στο λογιστήριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ, η Ελληνική Ομοσπονδία 

Μπριτζ θα μπορεί να εκδώσει τον Τίτλο Κτήσης. Διαφορετικά η ΕΟΜ δεν μπορεί να εκδώσει το 

ανάλογο παραστατικό (Τίτλο Κτήσης). 

Διαφημιστική πρόταση από ΧΟ 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πρόταση καταχώρησης των στοιχείων της ΕΟΜ στον Χρυσό Οδηγό 

αλλά δεν έλαβε σχετική απόφαση. 

Αποστολές Υλικού στα Σωματεία 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την αυξημένη χρέωση εξ αιτίας των αποστολών υλικού στα Σωματεία και 

αποφάσισε να δοθεί η οδηγία στα Σωματεία να παραλαμβάνουν το υλικό τους κατά τις Γενικές 

Συνελεύσεις και να χρησιμοποιείται κυρίως η μεταφορική της αποθήκης της ΕΟΜ και όχι εταιρείες 

ταχυμεταφορών που είναι πιο ακριβές για τα βαριά δέματα 

 

3. Θέματα Αγώνων                                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αττικής 

Το ΔΣ αποφάσισε οι τελικοί να γίνουν ως εξής: 1-16 στον ΑΟΜΨ, 1-11 στον ΟΑΜΛΕ, 1-9 στον 

ΔΙΟΝΥΣΟ, 1-6 στον ΑΟΤ. 

Διασυλλογικά Κύπελλα – ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την συνολική παρουσία των Σωματείων στη φετινή διοργάνωση 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών Αθηνών & Θεσσαλονίκης Απολογισμός 
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Το ΔΣ ενημερώθηκε για την επιτυχία του Πρωταθλήματος που για πρώτη φορά έγινε ταυτόχρονα σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη με κοινά αποτελέσματα 

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων – Προετοιμασία 

Το ΔΣ συζήτησε και κατέγραψε τα διάφορα ζητήματα που αφορούν στον αγώνα ώστε να 

προγραμματισθούν έγκαιρα από την υπηρεσία και την Οργανωτική επιτροπή 

Θερινό πολυήμερο μαθητών – ενημέρωση 

Το ΔΣ αποφάσισε κάποιες από τις ημερίδες του θερινού πολυημέρου να γίνονται σε δυο Σωματεία 

ώστε να εξυπηρετείται ο βορράς και ο νότος, ανεξαρτήτως συμμετοχών. Ο ΓΓ σε συνεργασία με το 

Τμήμα Μαθημάτων θα επιλέγει κατά περίπτωση. 

 

4. Θέματα Κανονισμών                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Διαμόρφωση Παγίων και καταστατικού – εναρμόνιση με αθλητικό νόμο 

Όπως προαναφέρθηκε οι αλλαγές θα ψηφισθούν από τη ΓΣ.  

 

5. Θέματα ΣΜΑΔ                                                         Εισηγήτρια: Λ.Βάθη 

Αποφάσεις Επιτροπής 

Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση της ΣΜΑΔ η οποία ζητά να ακυρωθούν οι αγώνες ομάδας του 

Διασυλλογικού Κυπέλλου που ξεπέρασε τα δέκα μέλη. Το ΔΣ αποφάσισε η ημερίδα της συμμετοχής 

του 11ου παίκτη να ακυρωθεί και οι ομάδες που αντιμετώπισε να παίξουν μεταξύ τους για την 

κατάταξη. 

 

6. Θέματα Διαιτησίας                                      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Σεμινάριο διαιτητών μέσω ίντερνετ – ενημέρωση 

Εξετάσεις Διαιτητών στην Καβάλα – ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις έως τώρα δηλώσεις συμμετοχής για το σεμινάριο που θα 

πραγματοποιηθεί στην Καβάλα την ερχόμενη εβδομάδα 

 

7. Θέματα Εκπαίδευσης                                      Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης  

Θεσμικό πλαίσιο – εγκύκλιος  

Το ΔΣ θέλοντας να εξετάσει μεθοδικότερα τις προτάσεις για αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, μεταθέτει 

την έγκρισή του τον Σεπτέμβριο 

Εκπρόσωποι σε Σχολεία – φάκελος ΥΠΕΠΘ  

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τον κατάλογο των ατόμων, στοιχεία των οποίων θα κατατεθούν στο 

Υπουργείο για να εγκριθούν ως εκπρόσωποι της ΕΟΜ στα σχολεία. Τα κριτήρια επιλογής της 

Επιτροπής Εκπαίδευσης ήταν οι ενδιαφερόμενοι να είναι διαπιστευμένοι εκπαιδευτές της ΕΟΜ ή 

στο επάγγελμα εκπαιδευτές σε σχολεία ή/και ενασχολούμενοι με την εκπαίδευση 

 

8. Θέματα Διάδοσης                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Αναγνώριση τακτικών μελών: ΘΡΙΑΜΒΟΣ, ΤΑΜΠΛΟΤΕΘ, ΕΣΤΙΑ 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την κατάθεση στο πρωτοδικείο της τροποποίησης του καταστατικού της 

ΕΣΤΙΑΣ που θα της επιτρέψει και τυπικά να καταχωρηθεί στα τακτικά μέλη της ΕΟΜ. 

Το Σωματείο Θρίαμβος με 24 εγγεγραμμένους αθλητές και εκπληρωμένες τις υποχρεώσεις του 

εγκρίνεται ως τακτικό μέλος της ΕΟΜ. 

Το ίδιο ισχύει για το Σωματείο ΤΑΜΠΛΟΤΕΘ με 22 αθλητές με το που θα ολοκληρώσει τις 

υποχρεώσεις της εγγραφής του  

Απολογισμός – ενημέρωση Σωματείων Υπό Ίδρυση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε και για τις δράσεις, την πορεία και τις εκδόσεις δελτίων στις περιοχές 

Κατερίνης, Πτολεμαΐδας,  Ωρωπού (ο ΑΜΩΡ έχει  ήδη15 ΑΔ), Άνδρου (12), Παλαιάς Φώκαιας 

(Δήμητρα 14), Αλεξανδρούπολης (ΠΕΣΤΑ 19), Βέροιας (ο ΣΛΕΜΒ έχει 19 ΑΔ εκ των οποίων τα 8 

είναι από παλαιούς αθλητές). Το Σωματείο ΠΟΜΟΚΕΣ έχει 17 αθλητές και εξακολουθεί να είναι 

στα υπό ίδρυση, αλλά δεν παρουσίασε δραστηριότητα τη φετινή χρονιά. 
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9. Αιτήματα Σωματείων                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Αίτημα ΚΟΜΚ – διοργάνωση αγώνα  

Εγκρίθηκε το αίτημα του Σωματείου για διοργάνωση τριημέρου 

Αίτημα ΣΛΕΜΒ – διοργάνωση μαθητικής ημερίδας 

Εγκρίθηκε το αίτημα του Σωματείου να διοργανώσει ημερίδα με συμμετοχή μαθητών από τις τρεις 

καινούργιες περιοχές που ιδρύθηκαν Σωματεία, με έπαθλα που θα αθλοθετήσει η ΕΟΜ  

Αίτημα για υλικό: ΑΟΤΠ, ΘΡΙΑΜΒΟΣ, ΟΠΑΧ 

Έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματα 

Αίτημα ΟΑΜΛΕ – αλλαγές σε αγωνιστικό ημερολόγιο  

Έγινε δεκτό το αίτημα του Σωματείου για αλλαγή του προγράμματος λόγω εκλογών και το τριήμερό 

τους μεταφέρθηκε για 15-17 Ιουλίου 

            Αίτημα ΣΛΑΜ  

Επίσης λόγω εκλογών εγκρίθηκε το αίτημα της Μυτιλήνης 

 

      9.   Διάφορα Θέματα                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

 Αίτημα μαθητή για αλλαγή Σωματείου    

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το αίτημα μαθήτριας να αλλάξει Σωματείο εξ αιτίας συμβάντων με τον 

εκπαιδευτή του Σωματείου και αποφάσισε να προωθήσει το θέμα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και 

στην Επιτροπή Εκπαίδευσης της ΕΟΜ. 

 Απώλειες αθλητών - επιστολή   
Το ΔΣ αποφάσισε να κατατεθεί, αντί στεφάνου, δωρεά στο Χαμόγελο του Παιδιού, στη μνήμη του 

εκλιπόντος πρωταθλητή Γιάννη Κιαπέκου. 

 Αίτημα αθλήτριας   

Το ΔΣ εξέτασε την επιστολή αθλήτριας σχετική με την αντιμετώπιση αθλητών ΑΜΕΑ στους αγώνες 

και έκρινε ότι δεν άπτεται της αρμοδιότητάς της καθώς είναι υπεύθυνη κυρίως για τα Πανελλήνια 

Πρωταθλήματα. 

 Πειθαρχικό ΕΔΡΑ   

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι το Σωματείο ΕΔΡΑ διέγραψε αθλητή από τα μητρώα του. Η ΕΟΜ θα 

επικοινωνήσει με τον αθλητή για να διαλέξει το σωματείο επιλογής του. 

 

 

Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για την 17η Ιουλίου  2019. 
 

            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                

  

 

 

           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης    

    

                                                                            

     

         Το μέλος 

                                                  

 

 

                                                                 Λ. Βάθη                                  
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