
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 8 της 06/10/2020

Την Τρίτη 06 Οκτωβρίου 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: διαδικτυακά ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Αλ. Αθανασιάδης, και δια ζώσης οι: η Αντιπρόεδρος
Λ. Μαμιδάκη,  ο  Γ.  Γραμματέας Π. Μαρσώνης,  ο  Ταμίας Αν.  Φράγκος,  ο  Ειδ.  Γραμματέας  Ν.
Δελημπαλταδάκης  και  η  νομική  σύμβουλος  της  ΕΟΜ  Λ.  Μανούση.  Απουσίαζε  το  μέλος  Γ.
Αλεξανδρόπουλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Θέματα Προέδρου  

Υπογραφή Πρακτικών 
Τα μέλη του ΔΣ ενέκριναν διαδικτυακά τα πρακτικά του 2020 έως και τον Σεπτέμβριο και με τη 
λήξη της πανδημίας θα υπογραφούν

 Νέος Αθλητικός Νόμος
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι δημοσιεύτηκε ο νέος Αθλητικός Νόμος 4726/18-9-2020, στον 
οποίο περιέχονται οι διατάξεις που πρότεινε η ΕΟΜ σχετικά με την κατάργηση της κάρτας υγείας 
αθλητή για το μπριτζ  και την απαλλαγή των Σωματείων από την υποχρέωση απασχόλησης 
προπονητή. Μάλιστα ο Υφυπουργός Αθλητισμού έστειλε ευχαριστήριο μήνυμα για τη συμβολή της 
ΕΟΜ στην κατάρτιση του Νόμου.

Ενημέρωση των Σωματείων για την επόμενη περίοδο
Αποφασίστηκε να διατηρηθεί η ίδια οικονομική πολιτική προς τα Σωματεία έως και το τέλος της 
χρονιάς και να απαλλαγούν  τα Σωματεία από τις συνδρομές αγώνων, ενώ δεν θα αυξηθεί για τους 
αθλητές η συνδρομή ΑΔ. 
Κοινοποιήθηκε το νέο από 29/9/2020 εγκεκριμένο υγειονομικό πρωτόκολλο της ΓΓΑ, όπου 
προσδιορίζεται και ο μέγιστος αριθμός αθλητών που θα μπορεί να συμμετάσχει σε αγώνες. 

Απολογισμός οικονομικής κατάστασης- Επικύρωση αποφάσεων Εκτελεστικής 
Επιτροπής

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τα έξοδα που προκύπτουν μετά τις τελευταίες αποφάσεις του ΔΣ 
για υποβολή μηνύσεων εκ μέρους των μελών του ΔΣ της ΕΟΜ για συκοφαντική τους δυσφήμηση 
και ψευδή καταμήνυση. 
Εγκρίθηκε η νέα σύμβαση με την εταιρία τηλεφωνίας wind.
Σε περίπτωση που τα γραφεία της ΕΟΜ λειτουργήσουν τον Νοέμβριο, η υπάλληλος που θα 
αναλάβει θα συνεργαστεί με τον Πρόεδρο της επιτροπής. 

2.    Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                    Εισηγητής: Α. Φράγκος
Οικονομική πολιτική για τον Νοέμβριο 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα την οικονομική πολιτική όπως σημειώθηκε παραπάνω στα θέματα 
Προέδρου

Υπάλληλοι ΕΟΜ – Βάρδιες
Συνεχίζοντας τη διαδικασία των προηγούμενων μηνών και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Πολιτείας , τη γραμματειακή υποστήριξη θα παρέχουν για τον Οκτώβριο η κα Μακρή, για τον 
Νοέμβριο η κα Μπαμπούλα και για τον Δεκέμβριο ο κ. Πουρναράς.

Οφειλές Σωματείων
Το ΔΣ αποφάσισε να ενημερώσει τα Σωματεία που έχουν οφειλές ότι, μετά τις 15/10, δεν θα 
αποδίδονται βαθμοί νίκης στους αγώνες τους και όλα τα Σωματεία θα ειδοποιηθούν για τις οφειλές 
τους

Επετηρίδα – Αγωνιστικά δελτία
Το ΔΣ αποφάσισε να εκτυπωθούν 500 ή 700τμχ επετηρίδες και να ζητηθούν προσφορές για την 
εκτύπωσή τους καθώς και για τα αγωνιστικά δελτία του 2021.

Εκτύπωση βιβλίου 4



Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση της οικονομικής επιτροπής η οποία, μετά την μελέτη των προσφορών 
επέλεξε την εταιρία ON LINE – Χατζηδάκης για την εκτύπωση των 1000 τμχ του βιβλίου 4.

3. Θέματα Αγώνων                                                                         Εισηγήτρια: Π. Μαρσώνης
Εορταστικές Ημερίδες 4ης βαθμίδας

Όσο υπάρχει η δυνατότητα της πραγματοποίησης αγώνων, τα Σωματεία της ΕΟΜ με σειρά, μέσα 
από ορισμένη διαδικασία, θα μπορούν να πραγματοποιούν εορταστικές ημερίδες 4ης βαθμίδας

Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2020-2021
Θα συζητηθεί στο επόμενο ΔΣ, εν όψει και των συνθηκών της πανδημίας

4. Θέματα ΣΜΑΔ                                                                            Εισηγητής: Λ. Μαμιδάκη
Έγκριση Εισήγησης Επιτροπής

Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση της ΣΜΑΔ, μετά από αίτημα του ΟΑΜΑ, και κατέταξε τον αθλητή 
Henric Norman (AM 15044) στην κατηγορία 15.

5. Θέματα Διαιτησίας                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι, λόγω πανδημίας και αναστολής λειτουργίας  της ΚΕΔ,  η γραμματεία της 
ΕΟΜ προωθεί όλα τα ζητήματα στον Πρόεδρό της κ. Ρακά και εν ευθέτω χρόνω θα εξετασθούν 
όλες οι υποθέσεις.

6. Θέματα Εκπαίδευσης                                             Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης  
Μαθήματα Σωματείων

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα μαθήματα μέσω διαδικτύου που πραγματοποιούν ορισμένα Σωματεία,
αλλά δεν θα ορίσει κάποια σχετική διαδικασία κεντρικά.

Αίτημα ΕΔΡΑ  
Το ΔΣ αποφάσισε να δοθεί η άδεια σε δόκιμο εκπαιδευτή για μαθήματα μόνο στο συγκεκριμένο
Σωματείο.

Φολέγανδρος 
Το  ΔΣ  ενημερώθηκε  ότι  μετά  από  πρωτοβουλία  του  Ναυτικού  Ομίλου  Φολεγάνδρου  θα
πραγματοποιηθούν κάποιες διαλέξεις – κύκλοι γνωριμίας ανθρώπων του νησιού με το μπριτζ, που
θα πραγματοποιηθούν από τον κ.  Καλιντζάκη σε συνεργασία με την υπεύθυνη μαθημάτων της
ΕΟΜ. 

7. Θέματα Διάδοσης                                       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης
Νέα Σωματεία

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι ο Ναυτικός Όμιλος Φολεγάνδρου έχει το απαραίτητο καταστατικό για να
εγγραφεί στην ΕΟΜ. Οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν μόλις ο ΝΟΦ είναι σε θέση να μας στείλει
τις αιτήσεις των ΑΔ και τη συνδρομή της εγγραφής του.
Το ίδιο ισχύει και για το Σωματείο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, στο οποίο μπορούν να μεταγραφούν
αυτόματα όλοι οι αθλητές που στη βάση της ΕΟΜ βρίσκονται στο υπό ίδρυση σωματείο ΠΕΣΤΑ.

      7.   Διάφορα Θέματα                                                   Εισηγητής: Π. Μαρσώνης
Αίτημα ΑΜΙ

Το ΔΣ αποφάσισε να απαντήσει στο Σωματείο ότι εγκρίνει το αίτημά του, αλλά πάντα σύμφωνα με 
τα νέα μέτρα της Πολιτείας. 
           
            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας

 

           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης   
  

                                                                  

Ο Ταμίας  Τα μέλη

          Α. Φράγκος   Ν. Δελημπαλταδάκης




