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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 10 της 06/11/2019 
Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου  2019 και ώρα 14:00, 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 το μέλος Λ. Βάθη. Παρούσες και οι κυρίες Κορώνη και 
Λυγινού. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Θέματα Προέδρου 

Υπογραφή Πρακτικών  
Τα πρακτικά θα υπογραφούν σε επόμενη συνεδρίαση. 

Γενική Συνέλευση απολογισμός, εργασίες 
Το ΔΣ έκανε τον απολογισμό της Γενικής Συνέλευσης. 

Εθνικές ομάδες, αγώνες επιλογής 
Το ΔΣ αποφάσισε να γίνει προκριματικός με τέσσερις ομάδες το διάστημα 29/11 - 01/12 προκειμένου να 
επιλεγεί η 4η ομάδα open που θα συμπληρώσει τις ήδη προκρινόμενες και ορίστηκαν οι ημερομηνίες για το 
τελικό στάδιο.  
Το ΔΣ ενημερώθηκε από την κα Λυγινού ότι οι αγώνες στους οποίους προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Παίδων 
θα γίνουν στο Σάλτσο Ματζόρε και της έδωσε την εξουσιοδότηση να συνεχίσει την αναζήτηση χορηγών. 

Ενημερώσεις για θέματα ΓΓΑ  
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα έγγραφα αξιολόγησης της ΕΟΜ και στοιχείων του ΔΣ που ζήτησε η ΓΓΑ, την 
αλλαγή του υπευθύνου για το πρόγραμμα Be Active. 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                   Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΔΑΕ     Εισηγητής: Ι. Σουβατζής 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον υπεύθυνο λογιστηρίου κ. Σουβατζή για τις διατάξεις του νόμου σχετικά με τα 
ηλεκτρονικά βιβλία ΑΔΑΕ και η ΕΟΜ θα ενταχθεί στο σύστημα όταν καταστεί ενεργό. 

Αγορά υλικού 
Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση της οικονομικής επιτροπής για προμήθεια 3200 Hard Boards και αυτοκόλλητων. 

Εκτύπωση επετηρίδας 
Το ΔΣ εξέτασε τις υποβληθείσες προσφορές και αποφάσισε την ανάθεση της εκτύπωσης 900τμχ της 
Επετηρίδας 2020 στην εταιρία Χατζηδάκης Online. 

Εκτύπωση βιβλίο 1 
Το ΔΣ αποφάσισε να ζητηθούν προσφορές για την εκτύπωση 2000τμ από το βιβλίο 1. 

Εκτύπωση ΔΚΑΜ 
Το ΔΣ ενέκρινε την εκτύπωση 500τμχ του ΔΚΑΜ 2017 από την εταιρία Χατζηδάκης Online. 

Εκτύπωση σελιδοδεικτών μαθητών  
Το ΔΣ ενέκρινε την εκτύπωση 3000τμχ από την εταιρία Χατζηδάκης Online.  

Πάροχος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
Το ΔΣ ενέκρινε τη συνδρομή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα από την οποία στέλνονται τα ενημερωτικά δελτία 
στους μαθητές του πρώτου έτους έως και του ποσού 10$/μήνα. 

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα, απολογισμός 
Το ΔΣ έκανε τον προσωρινό απολογισμό του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος ομάδων. 

Οδοιπορικά εκπαιδευτή για Άνδρο και Ζάκυνθο 
Το ΔΣ ενέκρινε την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του εκπαιδευτή/προπονητή Γ. Μεσθενέα για τα 
μαθήματα στην Άνδρο. 

3. Θέματα Αγώνων                                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών  

Το ΔΣ αποφάσισε οι αγώνες να διεξαχθούν ως εξής ανά κατηγορία: οι προκριματικοί 12-16 σε ΑΟΜ και 
ΟΑΜΚΗ, 1-12 σε ΑΟΜΒ, ΑΣΝΒ, ΟΑΜΛΕ και ΟΑΜΠΕΙ, 1-9 σε ΑΑΑ, ΑΟΜΨ, ΙΚΑΡΟΣ, ΟΠΑΦ, 1-6 σε 
ΑΟΤ, ΙΩΝ, ΟΑΜΗ, ΟΑΜΝΙΚ. Οι τελικοί ως εξής: 12-16  ΑΟΜ,1-12  ΟΑΜΚΗ, 1-9 ΟΑΜΛΕ, 1-6 
ΟΑΜΠΕΙ. Το ΔΣ συζήτησε και τις σχετικές με τον αγώνα προτάσεις της επιτροπής Αγώνων και ενέκρινε τη 
σχετική προκήρυξη. 

Ημερολόγιο 2020, απολογισμός άτυπης σύσκεψης 
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Το ΔΣ ενημερώθηκε για την άτυπη σύσκεψη από τον Γ.Γ. Το ημερολόγιο του 2020 θα ετοιμαστεί και θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ. 

Εθνικές Ομάδες Γυναικών και Seniors 
Το ΔΣ αποφάσισε να ζητηθεί από ενδιαφερόμενους να στελεχώσουν Εθνικές Ομάδες Γυναικών και Seniors η 
εκδήλωση του ενδιαφέροντός τους και ανάλογα με τις συμμετοχές θα αποφασίσει σχετικά. 

Διασυλλογικά Κύπελλα 
Το ΔΣ συζήτησε τις ημερομηνίες των αγώνων για τα Διασυλλογικά Κύπελλα, οι οποίες θα ενταχθούν στο 
Αγωνιστικό Ημερολόγιο. 

Προμοιρασμένες διανομές 
Το ΔΣ επεσήμανε ότι πραγματοποιούνται αγώνες  4ης βαθμίδας και άνω (ζευγών – ομάδων) με μη 
προμοιρασμένες διανομές και αποφάσισε να υπενθυμίσει στα Σωματεία τη σχετική διάταξη.  

4. Θέματα Διαιτησίας                                      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Πρόταση διαμόρφωσης πλαισίου δια βίου μάθησης διαιτητών 

Το ΔΣ παρέλαβε τις προτάσεις της ΚΕΔ και των Καθηγητών Διαιτησίας για ένα πλαίσιο δια βίου μάθησης και 
επιμόρφωσης των Διαιτητών της ΕΟΜ και θα συζητήσει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση. 

5. Θέματα Εκπαίδευσης                                      Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης  
Παρουσιάσεις σε Σχολεία, ενημέρωση  

Το Τμήμα Μαθημάτων ενημέρωσε το ΔΣ για τις παρουσιάσεις στα σχολεία που έχουν αναλάβει η 
εκπαιδεύτρια/προπονήτρια Μπομπολάκη Μ και ο αθλητής Μπακογιάννης Κ, για τα μαθήματα σε παιδιά που 
πραγματοποιούν: ο εκπαιδευτής/προπονητής κ. Τάσσιος Δ σε σχολείο στην Πλάκα, ο Σκαργιώτης Γ στα  
Ιωάννινα και ο Οικονομόπουλος Ι. σε Λύκειο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Για τον τελευταίο, του οποίου 
το γκρουπ έχει τους περισσότερους μαθητές, εγκρίθηκε ποσό 25€ ανά μάθημα για κάλυψη εξόδων 
μετακίνησης και υλικού. 

Μαθήματα Αρχαρίων, ενημέρωση 
Το Τμήμα Μαθημάτων ενημέρωσε το ΔΣ για τους μαθητές που έχουν ξεκινήσει μαθήματα με βάση τα 
στατιστικά δελτία που παρέδωσαν οι εκπαιδευτές.  

Σεμινάριο εκπαιδευτών στη Θεσσαλονίκη, ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις δηλώσεις συμμετοχής για το σεμινάριο εκπαιδευτών του Δεκεμβρίου στη 
Θεσσαλονίκη, και ενέκρινε την πραγματοποίησή του παρά τον μικρό αριθμό τους. Εισηγητής ορίστηκε ο κ. 
Μπάλλας με κάλυψη και των εξόδων μετακίνησης και διαμονής.  

Αιτήσεις νέων εκπαιδευτών – σεμινάριο 2020 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι υπάρχουν αρκετές αιτήσεις νέων υποψήφιων εκπαιδευτών και σε επόμενη 
συνεδρίαση θα συζητηθεί η περίπτωση σεμιναρίου εκπαίδευσης.  
 Φύλλο Μαθήματος 
Παρουσία της Προέδρου της Επιτροπής Εκπαίδευσης κας  Κορώνη το ΔΣ συζήτησε το θέμα της 
υποχρεωτικής υποβολής φύλλου μαθήματος από τους εκπαιδευτές/προπονητές. 

6. Θέματα Διάδοσης                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Καμπάνια Σεπτεμβρίου, απολογισμός 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα 1546 άτομα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον μέσω της καμπάνιας στο FB, έναντι των 
1949 της περσινής χρονιάς.  

Διάδοση στην Περιφέρεια, ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις επαφές του Τμήματος Μαθημάτων και Διάδοσης με ενδιαφερόμενους από την 
Περιφέρεια προκειμένου να δημιουργηθούν οι βάσεις για ίδρυση ομίλων σε πόλεις της Περιφέρειας. Θα γίνει 
σχετική παρουσίαση αρχικά στη Ζάκυνθο.  

Καμπάνια Ιανουαρίου 2020, ημερομηνίες 
Το ΔΣ αποφάσισε νέα καμπάνια με έναρξη τον Ιανουάριο 2020, όπου δοκιμαστικά θα καλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε μαθήματα δύο φορές την εβδομάδα. 

Επιστολή σε δήμο Ελευσίνας 
Το ΔΣ ενέκρινε την επιστολή στον δήμο Ελευσίνας με αίτημα την παραχώρηση αίθουσας για μαθήματα. 

Παρουσίαση του μπριτζ στην Εταιρία Alzheimer Αθηνών 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πρόσκληση της εταιρίας Alzheimer Αθηνών και την παρουσίαση που έγινε στα 
μέλη της, ασθενείς και εργαζόμενους από την κα Μπαμπούλα. 

7. Αιτήματα Σωματείων                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Αίτημα ΚΕΔΑ – οικονομική ρύθμιση 

Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου για ρύθμιση των οφειλών του. 
Αίτημα ΣΛΕΜΒ – επιδότηση 

Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου για επιδότηση σχετική με ενίσχυση της τοπικής διαφήμισης που 
πραγματοποιεί στο πλαίσιο της δεύτερης χρονιάς ύπαρξής του, έως 200 ευρώ. 

Αίτημα ΑΣΤΕΡΑ – υλικό  
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου για υλικό.  
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Αίτημα ΟΜΗ – Περιφερειακό 
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα για διοργάνωση Περιφερειακού Πρωταθλήματος Κρήτης 2ης βαθμίδος για πρώτη 
φορά. 

Αίτημα ΔΗΜΗΤΡΑ – υλικό 
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου για υλικό  

Αίτημα ΔΙΟΝΥΣΟΣ – αλλαγή ημερομηνίας διοργάνωσης 
Το αίτημα του Σωματείου δεν εγκρίθηκε από το ΔΣ 

Αίτημα ΟΜΠΡΑ – εορταστική ημερίδα  
Το ΔΣ ενέκρινε τη διοργάνωση εορταστικής ημερίδας 4ης βαθμίδος στις 12 Νοεμβρίου. 

Αίτημα ΕΣΤΙΑ – Προκριματικοί κατηγοριών 
Το αίτημα του Σωματείου για αλλαγή ώρας στους προκριματικούς δεν εγκρίθηκε 

8.   Διάφορα Θέματα                                                   Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Διοργάνωση στη Λακωνία 

Το ΔΣ αντιμετώπισε θετικά την πρόταση επιχειρηματία από τη Λακωνία για παρουσίαση του αθλήματος και 
θα ενημερωθεί ο κ. Αλεξανδρόπουλος για να κάνει τις σχετικές επαφές. 

Αίτημα Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα της ΚΟΜ για χρήση του υλικού προβολής που υπάρχει στο site της ΕΟΜ για 
διάδοση στην Κύπρο. 

Ανακύκλωση (πρόταση παρατηρητή Αρβανιτάκη) 
Το ΔΣ συζήτησε τις προτάσεις και επιστολές αθλητών σχετικά με την ανακύκλωση χαρτιού και πλαστικού 
στα Σωματεία. Μετά από σύσταση του Προέδρου της ΕΟΜ και στους Διασυλλογικούς αγώνες, η ΕΟΜ 
συνιστά στα Σωματεία να ευαισθητοποιηθούν σχετικά. 

 
Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019. 
 
            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                
  
 
 
           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης    
    
                                                                            
     
 Ο Ταμίας                                Τα μέλη 
          Α. Φράγκος                                            Λ. Βάθη 
 
 
 
         
 
  
                               

 

 


