
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 1 της 20/01/2021

Την  Τετάρτη  20  Ιανουαρίου  2021  και  ώρα  14:30,  κατόπιν  προσκλήσεως  του  Προέδρου  κ.
Αλέξανδρου Αθανασιάδη, συνήλθε σε διαδικτυακή συνεδρίαση το Δ.Σ. 
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
Δελημπαλταδάκης Ν. Παρούσα και η νομική σύμβουλος της ΕΟΜ κα Μανούση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Θέματα Προέδρου  

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για την επιστολή της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και μετά από
συζήτηση το ΔΣ αποφάσισε να αρνηθεί τη διοργάνωση λόγω συνθηκών και αμφιβολιών για την
πραγματοποίηση, αλλά και την επιτυχία της.

Μεταγραφές  2021
Το ΔΣ αποφάσισε να αναστείλει μέχρι νεοτέρας, λόγω  COVID-19, τη μεταγραφική περίοδο. Θα
αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση. Επίσης αποφάσισε να μην πληρώσουν συνδρομή μεταγραφής οι
αθλητές που ήταν εγγεγραμμένοι σε Σωματεία προσωρινά, μέχρι την αναγνώριση του Σωματείου
επιλογής  τους  (πχ  από  ΤΑΜΠΛΟΤΕΘ  σε  ΟΛΥΜΠΟ  και  από  ΠΕΣΤΑ  σε  ΕΘΝΙΚΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ).
               Λειτουργία γραφείων ΕΟΜ
Το ΔΣ αποφάσισε να συνεχιστεί  το καθεστώς απασχόλησης των υπαλλήλων με  εκ  περιτροπής
εργασία ή τηλεργασία, ανάλογα με τα ισχύοντα λόγω πανδημίας και τις αντίστοιχες εντολές της
Πολιτείας.
            

2.    Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                    Εισηγητής: Α. Φράγκος
Ένταξη στην ΕΑΠ

Μετά την αλληλογραφία με το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της
ΕΟΜ μέσω της ΕΑΠ, εν όψει και των εκλογών για νέο ΔΣ, το ΔΣ θεωρεί ότι την απόφαση αυτή θα
πρέπει να τη λάβει το επόμενο ΔΣ της ΕΟΜ

Έγκριση τιμολογίων
Το ΔΣ εξέτασε τον κατάλογο και ενέκρινε όσες από τις δαπάνες που περιλαμβάνονται, πληρώθηκαν
έως και το τέλος του 2020. 

    3.    Θέματα Αγώνων                                                                         Εισηγητής: Π. Μαρσώνης
Real Bridge

Μετά  τα  δωρεάν  δοκιμαστικά  τουρνουά,  το  ΔΣ  αποφάσισε  να  ανοίξει  λογαριασμό  και  να
συνεργαστεί με την πλατφόρμα real bridge, η οποία διοργανώνει διαδικτυακούς αγώνες μπριτζ επί
πληρωμή. Θα διοργανώνονται αγώνες για όλους τους αθλητές, με τα τουρνουά να είναι αρχικά 6ης

βαθμίδας  με  δυο  ημερήσιους  αγώνες  στις  18.00  και  στις  21.00  και  μάξιμουμ  20  διανομές.
Δεδομένου ότι οι αγώνες αυτοί  συγκαταλέγονται στους ειδικούς αγώνες των Παγίων Κανονισμών,
θα χρειαστεί έγκριση από τη ΓΣ για την καθιέρωσή τους και την απόδοση βαθμών νίκης, ενώ θα
συγκροτηθεί και  επιτροπή δεοντολογίας για θέματα διαφάνειας και συμπεριφοράς αθλητών. Οι
Διαιτητές  θα  είναι  αμειβόμενοι  και  καθορίστηκαν  οι  αμοιβές  τους  καθώς  και  τα  δικαιώματα
συμμετοχής των αθλητών.  Αποφασίστηκε να αποδίδονται  στα Σωματεία  τα καθαρά έσοδα των
αγώνων, ανάλογα με τη συμμετοχή των αθλητών τους. 
Σχετικά με την επιστολή του Σωματείου Αγ. Παρασκευής που κοινοποιήθηκε στα Σωματεία της
ΕΟΜ, αμφισβητώντας τις ανακοινώσεις της ΕΟΜ και προτρέποντας τα Σωματεία να οργανώνουν
εκείνα αγώνες στο real bridge, το ΔΣ αποφάσισε ότι μόνο για τους αγώνες που διοργανώνονται από
την ΕΟΜ θα ζητηθεί  από τη ΓΣ να αποδοθούν βαθμοί  νίκης.  Τα Σωματεία είναι ελεύθερα να
διοργανώνουν όποιους αγώνες θέλουν, αλλά για να αποδοθούν βαθμοί νίκης σ’ αυτούς θα πρέπει
προηγουμένως να έχουν την άδεια και έγκριση της ΕΟΜ για την τέλεσή τους.



Αν υποβληθεί   αίτημα από πολλά Σωματεία με συγκεκριμένους όρους διεξαγωγής,  το θέμα θα
επανεξεταστεί.

Σχέσεις με ΚΟΜΠ
Το ΔΣ αποφάσισε να εκδώσει δωρεάν ΑΔ στους Κύπριους αθλητές που το επιθυμούν και έχουν
εκδηλώσει  ήδη  το  ενδιαφέρον  τους  παίζοντας  στο  BBO  και  το  Real Bridge.  Επίσης  έχουν
ξεκινήσει μαθήματα μέσω διαδικτύου στην Κύπρο από Ελληνίδα εκπαιδεύτρια.
      4.   Διάφορα Θέματα                                                   

Αθηναϊκή
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις μέχρι τώρα ενέργειες για την αλλαγή αποθήκης του υλικού της ΕΟΜ.
Ειδικά  για  τα  τιμολόγια  που  αφορούν  την  τακτοποίηση  των  εκκρεμοτήτων  με  την  Αθηναϊκή
αποθήκη, και με δεδομένα ότι η Αθηναϊκή δεν απάντησε στο εξώδικο της ΕΟΜ,  ενώ απέστειλε
και δεύτερο τιμολόγιο,  με  το οποίο η συνολική οφειλή ανέρχεται  πλέον σε  17.920,10€,  το ΔΣ
αποφάσισε  να  αναθέσει  στον  Πρόεδρο  τη  διαπραγμάτευση  με  την  εταιρία,  προκειμένου  να
εξευρεθεί μια εφικτή λύση, χωρίς την προσφυγή σε δικαστικούς αγώνες.  

           
            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας

 

           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης     

                                                                  

Ο Ταμίας  Τα μέλη

          Α. Φράγκος   Ν. Δελημπαλταδάκης


