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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 11 της 09/12/2019 
Τη Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00, 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, τα μέλη Λ. Βάθη και Α.Αλεξανδρόπουλος, η κ. Ι. Λυγινού και 
Μ.Κορώνη. 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Θέματα Προέδρου 

Υπογραφή Πρακτικών  
Το ΔΣ υπέγραψε τα πρακτικά του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2019. 

Εθνικές ομάδες, αγώνες επιλογής, ενημέρωση – ημερομηνίες 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα του προκριματικού αγώνα επιλογής εθνικής ομάδας open 
και οριστικοποίησε τις ημερομηνίες διεξαγωγής του τελικού σταδίου το οποίο θα διεξαχθεί με το 
σύστημα διπλού νοκ άουτ. 
Ενημερώθηκε για την πρόσκληση συμμετοχής της τρέχουσας εθνικής ομάδας στο Slava CUP  της 
Μόσχας και αποφάσισε να συμμετάσχουν όσα από τα τρία ζεύγη έχουν τη δυνατότητα, με κάλυψη 
των εξόδων μετακίνησης. Αν συμμετάσχουν περισσότερα από ένα ζεύγη, επειδή οι ημερομηνίες 
συμπίπτουν με αυτές του προκριματικού σταδίου του ΠΠ Ομάδων open, η ομάδα θα προκριθεί στο 
τελικό στάδιο χωρίς να λάβει μέρος στους προκριματικούς. 
Ενημερώσεις για θέματα ΓΓΑ , αξιολόγηση ΕΟΜ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον κ. Φράγκου και την κα Κορώνη για την επίσκεψη στη ΓΓΑ και τη 
συζήτηση που είχαν με τους αρμόδιους παράγοντες. Αναπτύχθηκαν τα θέματα προπονητών, αλλαγής 
καταστατικού, υποχρεωτικής αθλητικής αναγνώρισης των Σωματείων και του μπόνους που 
δικαιούνται οι νέοι αθλητές λόγω διακρίσεων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Ανασύνθεση Επιτροπών 2020 
Το ΔΣ όρισε να ζητηθεί εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους αθλητές για στελέχωση των επιτροπών 
2020.  

Επιτροπή Μεταγραφών 2020 
Το ΔΣ αποφάσισε να παραμείνει η ίδια με πέρσι επιτροπή και να ανακοινωθεί η σχετική εγκύκλιος 
 Σεμινάριο Στελεχών στην Πράγα 
Το ΔΣ αποφάσισε να εκπροσωπηθεί η ΕΟΜ στο εν λόγω σεμινάριο με τους κκ Λυγινού Ι, Κορώνη 
Μ και Βιρβιδάκη Β. Οι ίδιοι θα παρουσιάσουν την πρόταση της ΕΟΜ για ανάληψη διοργάνωσης 
των Πανευρωπαϊκών Αγώνων Νέων του 2021 στις Σέρρες, ύστερα από σχετική ενημέρωση που έγινε 
από την κα Λυγινού. 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                            Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Οδοιπορικά εκπαιδευτών για πόλεις με σωματεία υπό ίδρυση 

Το ΔΣ ενέκρινε κάλυψη εξόδων για τους εκπαιδευτές/προπονητές για τα μαθήματα που γίνονται σε: 
Ζάκυνθο, Πτολεμαΐδα, Κατερίνη, Βέροια και Άνδρο. 

Οικονομική πολιτική 2020 
Το ΔΣ αποφάσισε τα εξής: Για τα αγωνιστικά δελτία η συνδρομή παραμένει στα 40 ευρώ, ενώ για 
όσους αθλητές ανανεώσουν έως και τέλος Απριλίου η συνδρομή είναι 30 ευρώ, με τις ήδη ισχύουσες 
εκπτώσεις για νέους και στρατευμένους. Οι συνδρομές μεταγραφών ορίζονται σε 40 ευρώ. 
Συζητήθηκε επίσης το θέμα ανακαθορισμού δικαιωμάτων της ΕΟΜ για τα πρωταθλήματα 4ης 
βαθμίδος που διοργανώνουν τα Σωματεία και αποφασίσθηκε ότι αυτά θα είναι: 1 ευρώ ανά αθλητή 
όταν η συνδρομή του αγώνα είναι έως 8 ευρώ και 1,5 αντίστοιχα για συνδρομές άνω των 8 ευρώ. 

Εκτύπωση ΑΔ 
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Το ΔΣ ενέκρινε την προσφορά του ίδιου προμηθευτή για εκτύπωση 5000 ΑΔ και επέλεξε το χρώμα 
μωβ και για τις επετηρίδες. 

Έγκριση τιμολογίων 
Το ΔΣ ενέκρινε τα τιμολόγια που εξοφλήθηκαν από την υπηρεσία. 

 
Οφειλές Σωματείων 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις οφειλές των Σωματείων. 
Πινακίδα ΕΟΜ για μαθήματα  

Το ΔΣ αποφάσισε να αλλαχθεί η πινακίδα που βρίσκεται στο μπαλκόνι της ΕΟΜ και ενέκρινε την 
προσφορά για την κατασκευή με το τελάρο. 
 Αγορά sms για την καμπάνια 
Το ΔΣ ενέκρινε την αγορά 2000sms για τις ανάγκες της καμπάνιας διάδοσης για το ποσό των 76€ 

Επιδότηση σε αποστολή επιμόρφωσης διαιτητών  
Το ΔΣ με το πέρας του σεμιναρίου θα επανεξετάσει την περίπτωση επιδότησης των Διαιτητών που 
θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ανάλογα με τα αποτελέσματά 
τους και με προτεραιότητα την κάλυψη των πρόσθετων εξόδων μετακίνησης του Διαιτητή από την 
Περιφέρεια.   

Επιδότηση σε ομάδα ΑΜΕΑ για διεθνή αγώνα 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από σχετική επιστολή της κας Λαντζούνη, για διοργάνωση που αφορά αγώνα 
ατόμων με προβλήματα όρασης στη Βαρσοβία και θα εξετάσει οποιαδήποτε μελλοντική επίσημη 
πρόταση. 

Εκτυπώσεις διαφημιστικού υλικού, φωτογραφιών αγώνων 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την εκτύπωση σε μεγέθυνση φωτογραφιών των διασυλλογικών. 

Αλλαγή συνεργάτη ταχυμεταφορών 
Το ΔΣ παρέπεμψε το θέμα στην Οικονομική επιτροπή, προκειμένου να βρεθεί ο καταλληλότερος και 
οικονομικότερος συνεργάτης για τις ταχυμεταφορές. 

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

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την καθυστέρηση συγγραφής του εγχειριδίου αγώνων και η πρόεδρος της 
επιτροπής αγώνων δεσμεύτηκε ότι θα επιταχύνει τη διαδικασία.  

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μεικτών Ομάδων 
 Το ΔΣ αποφάσισε οι αγώνες να διεξαχθούν στα παρακάτω Σωματεία: ΟΠΑΦ 1-16, 1-11 ΟΑΜΚΗ, 
1-9 ΑΟΤ, 1-6 ΑΟΜ. 
 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών, προκριματικός 
Το ΔΣ αποφάσισε να ζητήσει από τα σωματεία εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη των 
προκριματικών έως και τις 8 Ιανουαρίου.  

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων, αλλαγή ημερομηνίας 
Το ΔΣ συζήτησε την επιστολή των εκπαιδευτών που είναι υπεύθυνοι για τμήματα Παιδιών και το 
αίτημά τους για αλλαγή της ημερομηνίας του ΠΠ Παίδων. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό.  

Περιφερειακά Πρωταθλήματα – επιλογές stratified 
Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση 

Εθνικές Ομάδες Γυναικών και Seniors 
Το θέμα θα ξανασυζητηθεί όταν προκύψουν οι σχετικές δηλώσεις ενδιαφέροντος 

Προμοιρασμένες διανομές σε όλους τους αγώνες 
Σε συνέχεια απόφασης της προηγούμενης συνεδρίασης το ΔΣ αποφάσισε να επεκτείνει το μέτρο και 
στους αγώνες 5ης βαθμίδος. 

Ομάδα επεξεργασίας MPs 
Το ΔΣ αποφάσισε να θέσει το θέμα στη ΓΣ του Μαρτίου 

Διασυλλογικά Κύπελλα Περιφέρειας – οργάνωση, διαιτητές, αναφορές  
Το ΔΣ συζήτησε την επιστολή του κ. Δημητρακόπουλου και διαπιστώθηκε ότι οι ελλείψεις που 
σημειώθηκαν οφείλονταν σε λάθος της υπηρεσίας κατά την αποστολή των δεμάτων. 

4. Θέματα Κανονισμών                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Τροποποιήσεις για ΓΣ Μαρτίου 

Το ΔΣ θα εξετάσει σχετική εισήγηση της Επιτροπής Κανονισμών σε επόμενη συνεδρίαση. 
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5. Θέματα Πειθαρχικού Συμβουλίου 
Ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις εκκρεμείς υποθέσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 
6. Θέματα Διαιτησίας                                      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Πρόταση διαμόρφωσης πλαισίου δια βίου μάθησης διαιτητών 
Τα μέλη του ΔΣ δεν είναι ακόμη έτοιμα να συζητήσουν το εν λόγω θέμα και το μετέθεσαν για 
επόμενη συνεδρίαση. 

Φροντιστήρια επιμόρφωσης πριν από σεμινάριο 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις συμμετοχές και αποφάσισε να πραγματοποιήσει σεμινάριο εμπείρων 
Διαιτητών στις 11 & 12 Ιανουαρίου 2020 στον ΑΟΜΨ 

Επετηρίδα Διαιτητών 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις αλλαγές στον κατάλογο των Διαιτητών που θα αναγράφονται στην 
επετηρίδα. 

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

Το ΔΣ ενημερώθηκε από το Τμήμα Μαθημάτων για τη βοήθεια που προσφέρει αφιλοκερδώς ο 
αθλητής και εκπρόσωπος για τα σχολεία Γιαννακόπουλος Δημήτριος, προκειμένου να 
προσεγγισθούν τα πρότυπα εκπαιδευτήρια της Αττικής για την παρουσίαση του αθλήματος και τη 
δημιουργία τμημάτων για μαθήματα μπριτζ.  

Μαθήματα Αρχαρίων, ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τον αριθμό των μαθητών που συνεχίζουν στα τμήματα των Σωματείων. 

Σεμινάριο εκπαιδευτών στη Θεσσαλονίκη, ενημέρωση 
Το ΔΣ ενέκρινε την ανακοίνωση για την ημερομηνία, ώρα και τόπο τέλεσης του σεμιναρίου. 

Επετηρίδα Εκπαιδευτών 
Μετά από την οδηγία της ΓΓΑ, όλοι οι εκπαιδευτές της ΕΟΜ θα ονομάζονται εφεξής προπονητές              
            Σεμινάριο 2020 

Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση 
8. Θέματα Διάδοσης                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Διάδοση στην Περιφέρεια, ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πρόοδο στη  Ζάκυνθο. 

Καμπάνια Ιανουαρίου 2020 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη διαμαρτυρία των εκπαιδευτών για τις δυο μέρες μαθημάτων ανά 
εβδομάδα και αποφάσισε για λόγους ευελιξίας του προγράμματος να αναφέρονται στην καμπάνια 
και όσοι όμιλοι δηλώνουν ως δεύτερη μέρα την ημέρα του τουρνουά. 

Σωματεία εκτός διάδοσης 
Προκύπτουν με βάση το προηγούμενο θέμα. 

9. Αιτήματα Σωματείων                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
10. Διάφορα Θέματα                                                   Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

 
Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020. 
 
            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                
  
 
 
           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης    
    
                                                                            
     
 Ο Ταμίας                                Τα μέλη 
          Α. Φράγκος             Α. Αλεξανδρόπουλος                     Λ. Βάθη  
 

 


