
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3 της 04/03/2020

Την  Τετάρτη  04  Μαρτίου  2020  και  ώρα  14:30,  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,  καθώς  και  ο  κ.
Βιρβιδάκης.

1. Θέματα Προέδρου
Υπογραφή Πρακτικών 

Τα μέλη του ΔΣ θα υπογράψουν πρακτικά στην επόμενη συνερδίαση.
Γενική Συνέλευση Μαρτίου 

Το ΔΣ συζήτησε τα θέματα της ΓΣ και με απόφαση δική της θα διαμορφωθεί και η τελική
σύνθεση του ΔΣ για τη συνέχεια.

Εθνικές Ομάδες 2020
Το ΔΣ έκανε δεκτή την πρόταση για ορισμό του αθλητή Κ. Μπόζεμπεργκ ως αρχηγού της
Εθνικής Ομάδας Open.
Μόνο  μία  ομάδα  εκδήλωσε  ενδιαφέρον  για  ομάδα  Seniors και  το  ΔΣ  αποφάσισε  να  μας
εκπροσωπήσει στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες στην Πορτογαλία τον Ιούνιο. 
Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτηθούν στο site από τη γραμματεία της ΕΟΜ.
Η  κα  Κορώνη  ενημέρωσε  επίσης  το  ΔΣ  για  δράσεις  και  κανονισμούς  που  εφαρμόζει  η
Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία και αρκετές  χώρες της Ευρώπης σχετικά με τις  εθνικές  ομάδες
Νέων και Παίδων, αλλά και γενικότερα τις διοργανώσεις.

Μεταγραφές 
Το  ΔΣ  ενέκρινε  την  εισήγηση  της  επιτροπής  μεταγραφών  και  αναρτήθηκε  η  σχετική
ανακοίνωση.

Θέματα ΓΓΑ
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την ανακοίνωση για τον κορονοϊό της ΓΓΑ και ενημερώθηκαν σχετικά
και τα Σωματεία.
Ο κος Φράγκος και η κα Μαμιδάκη ενημέρωσαν το ΔΣ για την επίσκεψή τους στη ΓΓΑ.

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                              Εισηγητής: Α. Φράγκος
Γενική ενημέρωση από κ. Σουβατζή

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον υπεύθυνο λογιστηρίου για την αλλαγή των βιβλίων σε κατηγορία
΄Β. 

Έγκριση τιμολογίων
Δεν υπάρχουν τιμολόγια προς έγκριση.

Οφειλές Σωματείων
Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον υπεύθυνο λογιστηρίου για την έως τώρα κατάσταση.

Δαπάνες διάδοσης (έκδοση νέων βιβλίων, δημιουργία βίντεο προβολής)
Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση για τη δημιουργία βίντεο προβολής για τη διάδοση του μπριτζ και
την ανάληψη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων το 2021, από το Σωματείο ΟΑΜΣ. Το
σχετικό έξοδο είναι 250€+ΦΠΑ και το ποσό θα επιδοτηθεί από την ΕΟΜ.

3. Θέματα Αγώνων                                                        Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Swiss

Το  ΔΣ  αποφάσισε  οι  αγώνες  να  ανατεθούν  ως  εξής:  1-16  ΑΟΜΒ,  1-11  ΟΑΜΚΗ  1-9
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ΔΙΟΝΥΣΟΣ 1-6 ΙΚΑΡΟΣ. 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων & Παίδων 

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στον ΟΑΜΛΕ και το ΔΣ αποφάσισε να μετατραπεί το Νέων σε
3ης βαθμίδας.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών
Το ΔΣ αποφάσισε να γίνει και φέτος το Πρωτάθλημα στο φεστιβάλ του Βυζαντινού, παρότι
γίνεται πριν το τέλος της «σχολικής» χρονιάς. Οι διανομές θα περιλαμβάνουν ύλη αντίστοιχη με
αυτήν που έχουν καλύψει τα περισσότερα Σωματεία.

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

Δεν υπήρξε κάποια νεότερη εισήγηση από την Επιτροπή Κανονισμών.

5. Θέματα Διαιτησίας                                           Εισηγητής: Π. Μαρσώνης
Αποφάσεις ΚΕΔ, επιστολές αθλητών και Σωματείων

Λόγω απουσίας του κου Ρακά, Προέδρου της ΚΕΔ, τα σχετικά θέματα θα συζητηθούν στο
επόμενο ΔΣ.

Σεμινάριο στη Δράμα
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πορεία της οργάνωσης και τις δηλώσεις συμμετοχής, οι οποίες
πήραν παράταση έως και αρχές Απριλίου.

Σεμινάριο Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας -  αποτελέσματα ελληνικής αποστολής
Το ΔΣ συνεχάρη τους διαιτητές Γκούμα Ναταλία, Κουτούγκο Μιλτιάδη και Σαράτση Φίλιππο
για την απόδοσή τους στο Σεμινάριο στην Αττάλεια και αποφάσισε να τους επιδοτήσει με τα
ποσά των  200€, 200€ και 300€ αντίστοιχα. 

6. Θέματα ΣΜΑΔ                                                            Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη
Έγκριση Εισήγησης Επιτροπής

Το ΔΣ επικύρωσε την εισήγηση της ΣΜΑΔ για τις δυναμικότητες των αθλητών Προύντζου και
Καρούτζου.

7. Θέματα Εκπαίδευσης                                       Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης
Αίτημα ΚΟΜ για βιβλία, ενημέρωση

Το ΔΣ ενημερώθηκε  για  το  έξοδο αποστολής  των βιβλίων  στην Κύπρο και  αποφάσισε  να
καλυφθεί από την ΕΟΜ.

Προγραμματισμός σεμιναρίου εκπαιδευτών
Το  Τμήμα  Μαθημάτων  θα  καταγράψει  τους  νεότερους  ενδιαφερόμενους,  προκειμένου  να
εξακριβωθεί η ανάγκη για εξετάσεις και το θέμα θα συζητηθεί για το ημερολόγιο του 2021.

Αιτήσεις μαθητών για αλλαγή Σωματείου
Το  ΔΣ ενημερώθηκε  για  τη  διαδικασία  κατά  την  οποία  κάποιος  μαθητής  που  επιθυμεί  να
αλλάξει  Σωματείο  μέσα στον πρώτο χρόνο μαθημάτων μπορεί  να το αιτηθεί  και  η αλλαγή
γίνεται κατόπιν συνεννόησης των εκπαιδευτών και των Σωματείων με το Τμήμα μαθημάτων.

8. Θέματα Διάδοσης                     Εισηγητής: Π. Μαρσώνης
Αναγνώριση Σωματείων ΟΜΠΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ 

Μετά  από  ενημέρωση  από  τη  γραμματεία  της  ΕΟΜ  για  την  κάλυψη  όλων  των  σχετικών
υποχρεώσεων, το ΔΣ αναγνώρισε και τα τρία παραπάνω σωματεία ως τακτικά μέλη της ΕΟΜ.

Ενημέρωση για τα Υπό Ίδρυση, Νέο Υπό Ίδρυση ΟΛΥΜΠΟΣ
Το  ΔΣ  αποφάσισε  ότι  όταν  αναγνωρισθεί  ως  τακτικό  μέλος  της  ΕΟΜ  το  Σωματείο  της
Κατερίνης  (ΟΛΥΜΠΟΣ)  θα  μεταγραφούν  και  οι  αθλητές  του  που  είναι  εγγεγραμμένοι
προσωρινά στο ΤΑΜΠΛΟΤΕΘ.

Δημιουργία ταινίας με θέμα το μπριτζ
Το ΔΣ θα αποφασίσει οριστικά σε επόμενη συνεδρίαση με στόχο την καμπάνια του 2020-2021.

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις προβολής -  Hobby Festival, Sport expo
Το ΔΣ ανέθεσε  τη  σχετική  οργάνωση στο Τμήμα Μαθημάτων εφ’  όσον η συμμετοχή  στις
παραπάνω διοργανώσεις δεν επιβαρύνουν οικονομικά την ΕΟΜ.
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9. Αιτήματα Σωματείων                                               Εισηγητής: Π. Μαρσώνης
ΧΟΜ αίτημα γενικής ενίσχυσης σωματείου

Το ΔΣ θα εξετάσει το αίτημα για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
ΟΑΜΠΕΙ επιστολή

Το ΔΣ έκανε δεκτό το αίτημα του Σωματείου για οικονομικό διακανονισμό, αλλά το ποσό για
τις προηγούμενες οφειλές θα είναι 250€.

ΑΡΚΟΑΜ ημερομηνία τριημέρου
Το αίτημα του σωματείου εγκρίθηκε.

ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ αίτημα για διαιτητή
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου.
      10.   Διάφορα Θέματα                                                   Εισηγητής: Π. Μαρσώνης
Το  ΔΣ  ενημερώθηκε  για  αίτημα  ταξιδιωτικού  γραφείου  για  την  παροχή  από  την  ΕΟΜ
τραπεζιών για μπριτζ προς το τέλος του έτους. Το Τμήμα Μαθημάτων θα κάνει τη σχετική
επικοινωνία. 

            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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