
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2 της 05/02/2020

Την Τετάρτη 05 Φεβρουαρίου  2020 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 Γ. Αλεξανδρόπουλος και
Ν. Δελημπαλταδάκης. Παρoύσες επίσης η κα Κορώνη και η κα Λυγινού.

1. Θέματα Προέδρου
Αποχαιρετισμός στη Λίλα Βάθη

Από το ΔΣ αποφασίστηκαν τα εξής:
α) να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες της 4/2/20, ημέρα της κηδείας της.
β) την Τρίτη 4/2/20 τα γραφεία της ΕΟΜ να λειτουργήσουν μέχρι τις 12.30 μμ.
γ) να κατατεθεί χρηματικό ποσό, ως δωρεά στη μνήμη της, σε φιλανθρωπικό ίδρυμα. 
δ) να δοθεί το όνομα της εκλιπούσης στο Διασυλλογικό Κύπελλο Μικτών Ομάδων και 
Seniors.
            Υπογραφή Πρακτικών
Το ΔΣ υπέγραψε τα πρακτικά του Δεκεμβρίου 2019.
            Αναδιάρθρωση ΔΣ και επιτροπών
Το ΔΣ μετά και τον θάνατο της Λίλας Βάθη, αλλά και την έγγραφη αποποίηση των 
εκλεγμένων αναπληρωματικών μελών να αναλάβουν, θα θέσει θέμα στη ΓΣ, ώστε να 
συνεχίσει τη δράση του με τα υπάρχοντα μέλη.
Στις επιτροπές της ΕΟΜ όπου συμμετείχε η Λιλα Βάθη έγιναν οι σχετικές αντικαταστάσεις.
            Γενική Συνέλευση Μαρτίου – Πρόσκληση
Το ΔΣ ενέκρινε την πρόσκληση η οποία και θα σταλεί στα Σωματεία.

Εθνικές Ομάδες 2020, ενημέρωση
Το ΔΣ ενημερώθηκε και αποφάσισε για τους αγώνες επιλογής να επιδοτήσει με 75€ κάθε 
αθλητή, για κάθε μετακίνηση από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα. 
Εγκρίθηκε επίσης το ποσό των 590€ για την αναμετάδοση των αγώνων στο ΒΒΟ και για τα
δύο στάδια. 

Μεταγραφές 
Νέο μέλος στην επιτροπή, σε αντικατάσταση της Λ. Βάθη ο κος Φράγκος, και το ΔΣ 
ενέκρινε τις δωρεάν μεταγραφές αθλητών που εγγράφονται σε άλλα Σωματεία, ενώ 
ανήκουν σε Σωματεία υπό ίδρυση.

Θέματα ΓΓΑ
Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση προς τη ΓΓΑ μετά την ενημέρωση για το πρόγραμμα 
ΧΕΙΛΩΝ, από το οποίο θα εξαρτηθεί η αξιολόγηση της ΕΟΜ και το ύψος της 
επιχορήγησής της.

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                              Εισηγητής: Α. Φράγκος
Αγορά νέων Ντουπλικατιέρων και επιδιόρθωση παλαιών

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα μηχανήματα που διατηρεί η ΕΟΜ, τα οποία είναι τέσσερα (4) 
τον αριθμό  από διαφορετικό προμηθευτή. Ενημερώθηκε επίσης ότι η λευκή, παλαιότερη 
ντουπλικατιέρα, δεν λειτουργεί, παρότι έγινε προσπάθεια από το Σωματείο ΑΑΑ να 
επισκευαστεί, καθώς και η σχετική αλληλογραφία με το αρμόδιο τμήμα επισκευής της στο 
εξωτερικό. Σε μελλοντικό συμβούλιο θα συζητηθεί και η χρήση των παλαιότερων ΒΜ.

Συνδρομή αθλητών στους αγώνες επιλογής εθνικών ομάδων
Το ΔΣ εξέτασε την αλληλογραφία των αθλητών που θα συμμετέχουν στους αγώνες 
επιλογής και αποφάσισε να υπάρξει κάποιο συμβολικό ποσό συνδρομής για τους αγώνες 
και το οποίο θα γραφτεί στην προκήρυξη.

Οφειλές Σωματείων, ενημέρωση από ΕΟΜ
Το ΔΣ αποφάσισε να αυτοματοποιηθεί ο τρόπος ενημέρωσης των Σωματείων για τις 
οφειλές τους από το Τμήμα Μηχανογράφησης και κάθε 1η του μηνός τα Σωματεία να 
λαμβάνουν ενημερωτικό e-mail. 
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3. Θέματα Αγώνων                                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων– Προκριματικοί, Τελικοί
Επιβράβευση αθλητών Περιφέρειας 

Ο ΓΓ εισηγήθηκε να επιβραβεύονται με Δωρεάν ΑΔ οι αθλητές που θα πρωτεύουν στο 
Κύπελλο της ΕΟΜ από τη Θεσσαλονίκη και από την υπόλοιπη Περιφέρεια, πρόταση η 
οποία έγινε δεκτή.

Πρωτάθλημα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
Το ΔΣ οριστικοποίησε τη σχετική προκήρυξη.

4. Θέματα Κανονισμών                                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης
Αλλαγές για ΓΣ

Δεν υπήρξε κάποια εισήγηση από την επιτροπή κανονισμών, ώστε να τεθεί στην 
επερχόμενη ΓΣ.

Πειθαρχικό Συμβούλιο – ενημέρωση, αποφάσεις
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις πρόσφατες αποφάσεις του ΠΣ και διάβασε επιστολή αθλητή, 
μετά από πρόταση των μελών του ΠΣ.

5. Θέματα Διαιτησίας                                     Εισηγητής: Π. Μαρσώνης
Αποφάσεις ΚΕΔ, επιστολές διαιτητών 

Το ΔΣ παρέπεμψε στην ΚΕΔ επιστολές και υποθέσεις διαιτητών που δεν συμμορφώθηκαν 
με το μέτρο των ντουπλικαρισμένων διανομών.

Ντουπλικαρισμένες διανομές, ενημερώσεις
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα αιτήματα, τις διαφωνίες και τις δυσκολίες των Σωματείων και 
των διαιτητών σχετικά με το μέτρο των ντουπλικαρισμένων διανομών.

6. Θέματα Εκπαίδευσης                                       Εισηγητής: Ν. 
Δελημπαλταδάκης  
Αίτημα ΚΟΜ για βιβλία

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το αίτημα της Κυπριακής Ομοσπονδίας για βιβλία της μεθόδου και
αποφάσισε να κάνει πρόταση στους Κυπρίους αθλητές να εκδίδουν ΑΔ. 

Προγραμματισμός σεμιναρίου εκπαιδευτών
Το ΔΣ θα συζητήσει για σχετικό σεμινάριο για το αγωνιστικό έτος 2021.

Παρουσίαση του μπριτζ στο 2ο Δημοτικό Βάρης
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την παρουσίαση που έγινε στο εν λόγω σχολείο, καθώς και για τις
αναφορές που έχουν κάνει οι εκπρόσωποι για τις έως τώρα παρουσιάσεις.

7. Θέματα Διάδοσης                     Εισηγητής: Π. Μαρσώνης
Δημιουργία ταινίας με θέμα το μπριτζ

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πρόταση της σκηνοθέτριας Ιωάννας Ασμενιάδου, κόρης του 
διακεκριμένου αθλητή Νίκου Ασμενιάδη, να δημιουργήσει μια ταινία με θέμα το μπριτζ. 
Στο επόμενο ΔΣ θα συζητηθεί αναλυτικά, όπως και θέματα που αφορούν στη 
χρηματοδότηση και τα δικαιώματα για την ταινία.

Συμμετοχή στο Hobby Festival
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πρόταση από τους διοργανωτές να ισχύσει και φέτος η δωρεάν
συμμετοχή της ΕΟΜ (10-12 Απριλίου) και το Τμήμα Μαθημάτων θα οργανώσει την 
παρουσία της ΕΟΜ με εθελοντές εκπαιδευτές.

8. Αιτήματα Σωματείων                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης
ΑΡΚΟΑΜ αίτημα για τριήμερο

Το ΔΣ θα αποφασίσει οριστικά στο επόμενο ΔΣ. 
ΕΣΤΙΑ ντουπλικαδιέρα

Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου. 
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      10.   Διάφορα Θέματα                                                   Εισηγητής: Π. Μαρσώνης
            
Χωρίς άλλο θέμα προς συζήτηση έληξε η συνεδρίαση. Επόμενο συμβούλιο ορίστηκε για
την Τετάρτη 04 Μαρτίου 2020

            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν.
Γραμματέας                               
 

           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης  
   

                                                                           

Ο Ταμίας  Τα μέλη
          Α. Φράγκος Γ. Αλεξανδρόπουλος       Ν. Δελημπαλταδάκης
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