
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 5 της 03/07/2020

Την  Παρασκευή  03  Ιουλίου  2020  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 και το μέλος Ν. Δελημπαλταδάκης. Απουσίαζε το μέλος Γ.
Αλεξανδρόπουλος.

1. Θέματα Προέδρου  
Υπογραφή Πρακτικών 

Το ΔΣ θα υπογράψει όλα τα πρακτικά του έτους σε επόμενη συνεδρίαση.
Γενική Συνέλευση και μελλοντικές διαδικτυακές ΓΣ 

Το ΔΣ αποφάσισε, λόγω και των δυσκολιών εξ αιτίας του κορονοϊού, να έχουν δικαίωμα ψήφου και 
τα Σωματεία που έχουν οφειλές, οι οποίες όμως θα πρέπει να καταβληθούν έως 30/08/2020. 

Απολογισμός περιόδου αναστολής λόγω κορονοϊού
Το ΔΣ σε επόμενη συνεδρίαση θα υπογράψει πρακτικό των διαδικτυακών συνεδριάσεων που 
πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας της ΕΟΜ. 

Θέματα ΓΓΑ (επίσκεψη σε Υπουργό, έγκριση προϋπολογισμού)
Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΟΜ για την επίσκεψη που πραγματοποίησαν με τον κ. 
Φράγκο στον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Αυγενάκη, όπως επίσης και για τον προϋπολογισμό. Ο κ. 
Υφυπουργός είδε θετικά τα αιτήματα της ΕΟΜ ενόψει της κατάρτισης του νέου Αθλητικού Νόμου.  

Διοργανώσεις EBL στην Ελλάδα το 2021 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την αλληλογραφία με την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία προκειμένου η 
Ελλάδα να αναλάβει διοργανώσεις της EBL το 2021.

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

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον κ. Σουβατζή για τις εκκρεμότητες και τις αλλαγές λόγω της αναστολής 
λειτουργίας της ΕΟΜ από τον Μάρτιο, τόσο στις μισθοδοσίες όσο και στις υπόλοιπες οικονομικές 
συναλλαγές

Συνδρομή Αγωνιστικού Δελτίου
Το ΔΣ αποφάσισε να ανακοινωθεί στα Σωματεία ότι η συνδρομή του Αγωνιστικού Δελτίου θα είναι 
από 1ης Αυγούστου 40€ , και θα επιβαρύνονται με 4€ όσοι συμμετέχουν σε αγώνες χωρίς να έχουν 
ανανεώσει τα ΑΔ τους, από 1ης Αυγούστου.

Οφειλές Σωματείων
Το ΔΣ αποφάσισε να απαλλάξει τα Σωματεία μέχρι την 31 Ιουλίου από την καταβολή συνδρομών 
ΕΟΜ για τους αγώνες.

Δαπάνες διάδοσης (έκδοση νέων βιβλίων, δημιουργία βίντεο προβολής)
Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση  ΔΣ.

3. Θέματα Αγώνων                                                          Εισηγήτρια: Λ. Μαμιδάκη
Αναδιαμόρφωση Αγωνιστικού Ημερολογίου

            Ημερίδες 4ης βαθμίδος Σωματείων
Το ΔΣ αποφάσισε να αποφασίζει ευέλικτα για το πρόγραμμα, το οποίο θα τροποποιείται λόγω των 
εκάστοτε επικρατουσών συνθηκών και σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο. Οι αγώνες που 
ισχύουν, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ, στη στήλη με τις διοργανώσεις.

Βαθμοί νίκης προπονητικών συναντήσεων και διαδικτυακών αγώνων
Για το θέμα θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση και θα δοθεί η σχετική οδηγία στη Γραμματεία, η 
οποία έχει συγκεντρώσει τα αρχεία των προπονήσεων. Η εισήγηση του ΔΣ θα είναι να εξομοιωθούν 
με ανεξάρτητες ημερίδες 5ης βαθμίδος.

Πρωτόκολλο Υγιεινής στις διοργανώσεις ΕΟΜ
Ανάλογα με τους Πανελλήνιους Αγώνες που θα πραγματοποιηθούν την τρέχουσα χρονιά το 
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εκάστοτε πρωτόκολλο θα ορίζεται από το ΔΣ της ΕΟΜ και θα εγκρίνεται από τη ΓΓΑ
Επανέναρξη ταυτόχρονων  

Το ΔΣ ενημερώθηκε από το Τμήμα Μηχανογράφησης ότι η πρόβλεψη για τη λειτουργία του νέου 
server και την έναρξη των ταυτόχρονων είναι από 1ης Αυγούστου. 

Κατάλογοι Δυναμικοτήτων αρχές Σεπτεμβρίου
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι έχει αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση, για τις 3 Σεπτεμβρίου.

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

Δεν υπάρχει σχετική εισήγηση
5. Θέματα Διαιτησίας                                       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης

Δεν υπάρχουν σχετικά θέματα
6. Θέματα Εκπαίδευσης                                         Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης  

Εκπρόσωποι στα Σχολεία για την περίοδο 2020-2021
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την παράταση που πήρε το Τμήμα Μαθημάτων προκειμένου να καταρτήσει
τον φετινό κατάλογο. 

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

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την επικοινωνία που είχε ο Πρόεδρος με τη σκηνοθέτιδα, την οποία και θα 
συναντήσει από κοντά στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να συζτήσει για την ταινία.  Δεδομένων των 
δυσκολιών  λόγω κορονοϊού  το θέμα θα τεθεί εκ νέου το 2021.

Καμπάνια Σεπτεμβρίου
Το πλάνο της προβολής θα οριστικοποιηθεί στο επόμενο ΔΣ και θα καθοριστούν οι δράσεις  
ανάλογα με την πορεία της πανδημίας.

8. Αιτήματα Σωματείων                                                 Εισηγητής: Π. Μαρσώνης
Αιτήματα για υλικό

Εν όψει της προσπάθειας να διοργανωθούν Πανελλήνιοι και Διασυλλογικοί Αγώνες, τα αιτήματα για
υλικό θα συζητούνται κατά περίπτωση
      10.   Διάφορα Θέματα                                                   Εισηγητής: Π. Μαρσώνης

            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας
 

           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης   
  

                                                                           

Ο Ταμίας  Τo μέλoς
          Α. Φράγκος            Ν. Δελημπαλταδάκης
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