
 

 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 6 της 21/04/2021 

 

Την Τετάρτη 21 Απριλίου  2021 και ώρα 16:30, κατόπιν προσκλήσεως του 

Προέδρου κ. Αλέξανδρου Αθανασιάδη, συνήλθε σε διαδικτυακή συνεδρίαση 

το Δ.Σ.  

Παρόντες: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Αλ. Αθανασιάδης, ο Αντιπρόεδρος Ν. 

Δελημπαλταδάκης, η Γ. Γραμματέας Λ. Μανούση, ο Ταμίας Δ. 

Δημητρακόπουλος, ο Ειδ. Γραμματέας Αν. Φράγκος και τα μέλη Δ. 

Τσεκμέζογλου και Ι. Κουμπούρας. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Θέματα Προέδρου 

Ενημέρωση για τηλεδιάσκεψη Υπουργείου Αθλητισμού 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τη συμμετοχή του στην 

τηλεδιάσκεψη του Υπουργείου Αθλητισμού, όπου συμμετείχαν όλες οι αθλητικές 

Ομοσπονδίες. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει το μπριτζ και ως εκπρόσωπος 

της ΕΟΜ ευχαρίστησε τον Υφυπουργό  για το ότι έγιναν δεκτά τα αιτήματα της 

ΕΟΜ σχετικά με την κάρτα υγείας και τους προπονητές. Αναφέρθηκε στις 

ιδιαιτερότητες του μπριτζ και ζήτησε να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση και 

χρηματοδότηση της ΕΟΜ από το Υπουργείο, καθώς και στον υπό κατάρτιση νέο 

Αθλητικό Νόμο. Στην τηλεδιάσκεψη έγινε εκτενής συζήτηση για το Μητρώο, με 

βασικά θέματα την επικαιροποίηση στοιχείων μέχρι τα τέλη Αυγούστου και την 

προθεσμία για αθλητική αναγνώριση τα δύο χρόνια. Επίσης, έγινε ενημέρωση 

από τον κ. Αυγενάκη ότι η αλλαγή καταστατικών Σωματείων θα πάρει παράταση 

μέχρι τέλη Ιουνίου 2022 και ο Πρόεδρος ζήτησε από τον Υφυπουργό να υπάρξει 

συμβολή από την Πολιτεία στις αμοιβές των  δικηγόρων, που υπολογίζονται σε 

τουλάχιστον 300€ ανά Σωματείο. 

 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                  Εισηγητής: 

Α. Φράγκος 

Αμοιβές διαιτητών 

Αποφασίστηκε η εξόφληση όλων των εκκρεμοτήτων στους Διαιτητές του real 

bridge και αναφέρθηκαν οι διαφορετικοί τρόποι κατάθεσης παραστατικών από 

αυτούς. Αποφασίστηκε επίσης η αύξηση του ανώτατου ορίου στα 35€ για τον 

κάθε Διαιτητή ανά αγώνα στη πλατφόρμα RealBridge. 

  

3. Θέματα Αγώνων                                                                       Εισηγητής:  Α. 

Αθανασιάδης 

      Καθορισμός συντελεστών απονομής βαθμών νίκης στη βαθμίδα online 

bridge  



Ο Πρόεδρος παρουσίασε πρόταση για τους συντελεστές απονομής βαθμών νίκης 

στους διαδικτυακούς αγώνες της ΕΟΜ (Ζεύγη – Ομάδες), η οποία έγινε αποδεκτή 

και δημιουργήθηκε νέα βαθμίδα αγώνων Online. Δόθηκε εντολή στην 

Μηχανογράφηση για την υλοποίησή της στο perfect score. 

      Προσθήκη αγώνων στο real bridge 

Το ΔΣ αποφάσισε να δημιουργηθούν  ειδικοί αγώνες ζευγών, με μορφή 

εορταστικών Πρωταθλημάτων ή Grand Prix, οι οποίοι θα διεξάγονται Σάββατα, 

Κυριακές και αργίες. Η συνδρομή συμμετοχής καθορίζεται στα 3 ευρώ και θα 

αποδίδονται και χρυσοί βαθμοί νίκης. 

      Έγκριση διοργάνωσης αγώνων από Σωματεία στο real bridge  

Μετά τη δέσμευση στη ΓΣ, το ΔΣ ενέκρινε τη διοργάνωση από Σωματεία  

αγώνων real bridge τις καθημερινές  (Δευτέρα – Πέμπτη)  

 

        

     

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γεν. 

Γραμματέας 

Ο Ταμίας Ο Ειδικός 
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