
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9 της 31/05/2021 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ συνεδρίασε σε έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίαση τη Δευτέρα 31 

Μαΐου 2021 και ώρα 14:30, μέσω webbex. Απουσίαζαν ο ταμίας κ. Δημητρακόπουλος και η εκπρόσωπος 

αθλητών κα Μαμιδάκη. Παρόντες επίσης οι Πρόεδροι των ΔΣ των Σωματείων ΟΜΠΡΑ και ΟΜΗ, 

Στεργιανέλλης Π και Καμαριανάκης Μ. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Θέματα Προέδρου 

Τροποποιήσεις καταστατικών ΕΟΜ και Σωματείων 
Το ΔΣ ενημερώθηκε  ότι η παράταση για την τροποποίηση των καταστατικών μέχρι τέλος Ιουνίου 2022 

θα δοθεί σίγουρα. 
Επιτροπές ΕΟΜ, νέα μέλη 

Μετά από προτάσεις των αντίστοιχων Προέδρων προστέθηκαν νέα μέλη στις επιτροπές νέων,  γυναικών 

και περιφερειακής ανάπτυξης. 
2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής   Εισηγητής Τ. Φράγκος 

Μετά από εισήγηση της οικονομικής επιτροπής αποφασίστηκαν τα εξής 

1) Ρυθμίστηκε η εκκρεμότητα με τους δόκιμους  Διαιτητές που  είχαν καταβάλει το παράβολο 

συμμετοχής τους στις εξετάσεις της ΕΟΜ, οι οποίες δεν έγιναν λόγω της πανδημίας. 
2) Παρατάθηκε η προθεσμία για ανανέωση ΑΔ  του 2021 με τις μειωμένες τιμές έως την 15/7/2021  

3)  Εγκρίθηκε η προμήθεια 13000 φακέλων  έναντι ποσού 390+φπα από την κα Τσεβδού Αθ. 

4) Να σταλεί ανακοίνωση για την απογραφή υλικού των Σωματείων έως 15/6. Ο ειδικός Γραμματέας 

διάβασε την ανακοίνωση που προτείνει και το ΔΣ συζήτησε για το τελικό κείμενο.  

5) Αποφασίστηκε η έκδοση 4 βιβλίων (2 εκτέλεσης και 2 άμυνας) της Grant, από τα 7 που έχει 

μεταφράσει ο κ. Καραγιαννόπουλος και η ΕΟΜ έχει αποκτήσει τα πνευματικά τους δικαιώματα.  Θα 

ζητηθούν προσφορές για διαφόρους αριθμούς τεμαχίων, ενώ η διάθεσή τους θα γίνει μετά από  πρόταση 

της επιτροπής εκπαίδευσης. 

6) Αποφασίστηκε η τακτοποίηση θετικών υπολοίπων του real bridge με συμψηφισμούς συνδρομών ΑΔ 

ή  επιστροφής χρημάτων έως 15/7/2021. 

7) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές  των Διαιτητών του real bridge και αποφασίστηκε η άμεση εξόφλησή τους. 

3. Συνδρομή για αγώνες  

Το ΔΣ αποφάσισε να επαναφέρει τις συνδρομές των Σωματείων προς την ΕΟΜ από 1η Ιουνίου με το 

καθεστώς που ίσχυε προ της πανδημίας, τον Μάρτιο του 2020. 
 

4. Θέματα Νόμων 
Ενημέρωση επιτροπής Θεσμικού Πλαισίου 

Ο κ. Καμαριανάκης πήρε τον λόγο και σε σχέση και με την επιτροπή περιφερειακής ανάπτυξης 

ενημέρωσε το ΔΣ ότι θα υπάρξει δια ζώσης συνάντηση με τον υφυπουργό κ. Αυγενάκη για πλάνο που 

υπάρχει σχετικά με δράσεις στον Δήμο Ηρακλείου και συζητήθηκε πώς μπορεί να τοποθετηθεί ο κ. 

Καμαριανάκης εκπροσωπώντας γενικότερα το μπριτζ στη συνάντηση αυτή. 
Στη συνέχεια ο κ. Τσεκμέζογλου ενημέρωσε για τη δράση της επιτροπής και τις επαφές του με τα 

Σωματεία. 
Ενημέρωση περί αδειοδότησης για διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων από Περιφέρεια   

Η ΓΓ κα Μανούση ενημέρωσε το ΔΣ ότι,  μετά από συζήτηση με την αρμόδια υπηρεσία, υπάρχει μια 

διαδικασία με κάποια έγγραφα που οφείλει να καταθέσει κάθε Σωματείο στην περιφέρεια της περιοχής 

του για έκτακτους αγώνες, με βάση την κατηγορία στην οποία εντάσσεται το μπριτζ. Το ΔΣ αποφάσισε 

να ενημερωθούν σχετικά τα Σωματεία.  
5. Θέματα Αγώνων 

Εισήγηση Επιτροπής Αγώνων /Πανελλήνια και Περιφερειακό Αττικής 
Το ΔΣ συζήτησε για τη δυνατότητα πραγματοποίησης του διασυλλογικού πρωταθλήματος  ομάδων σε 

συνδυασμό με την πανδημία και την αβεβαιότητα συμμετοχής Σωματείων που δεν έχουν Αθλητική 

Αναγνώριση. 

Αποφασίστηκε η διεξαγωγή του Περιφερειακού πρωταθλήματος  Αττικής το τριήμερο 23-25 Ιουλίου 



2021. Οι τόποι διεξαγωγής  και άλλες λεπτομέρειες θα αποφασιστούν σε  επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 
Αποφασίστηκε η διεξαγωγή αγώνων 4ης βαθμίδας από τα Σωματεία , μέχρι τέλος Αυγούστου, με μορφή 

μιας εορταστικής ημερίδας και πολυήμερων πρωταθλημάτων ή grand prix. Για τα Σωματεία Αττικής οι 

ημερομηνίες θα καθοριστούν μετά από την εκ μέρους τους αντίστοιχη  εκδήλωση ενδιαφέροντος. 
Εισήγηση Επιτροπής Νέων / Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων  

Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση της επιτροπής  Αγώνων, η οποία συμφωνεί με την εισήγηση της επιτροπής 

Νέων να διεξαχθεί το πρωτάθλημα νέων 2021 διαδικτυακά, τον προσεχή Ιούλιο, προκειμένου να μη χαθεί 

η δυνατότητα μοριοδότησης των υποψηφίων ανωτάτων σχολών. Οι όροι διεξαγωγής θα πρέπει να είναι 

αντίστοιχοι με αυτούς που έθεσε η EBL για τα διαδικτυακά προκριματικά του Παγκοσμίου 

Πρωταθλήματος, δηλαδή  οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει βρίσκονται σε ορισμένους δημόσιους χώρους με 

την επίβλεψη παρατηρητή της ΕΟΜ (όχι κατ’ ανάγκη Διαιτητή). 
Απολογισμός πρώτης εβδομάδας επανέναρξης, υγειονομικό πρωτόκολλο 

Το ΔΣ συζήτησε τις ενστάσεις που φτάνουν στην ΕΟΜ από μερίδα αθλητών/τριών και κύρια τους 

εμβολιασμένους, σχετικά με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο. Επίσης για τις διαφορές ανάμεσα σε rapid και 

self test, ώστε να ξεκαθαριστεί η χρήση τους ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε αγώνες. 

Διευκρινίστηκε ότι το Πρωτόκολλο έχει επιβληθεί από τη ΓΓΑ, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να το 

μεταβάλλει όταν αλλάζουν οι εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων. 

Θα γίνει ενημέρωση των Σωματείων για τις υποχρεώσεις τους και τον ορισμό υπευθύνων covid.  
 

6. Θέματα Αθλητών  
Ενημέρωση από την εκπρόσωπο αθλητών 

Απούσης της κας Μαμιδάκη το ΔΣ δεν συζήτησε κάτι σχετικά 

 
7. Αιτήματα Σωματείων  

ΑΣΤΕΡΑΣ αίτημα Grand Prix 
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου   
OAMKH: αίτημα υλικού 
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου 

 
8. Διάφορα Θέματα 
Πρόγραμμα εργασίας υπαλλήλων στα γραφεία της ΕΟΜ 

Αποφασίστηκε η επαναλειτουργία των γραφείων  της ΕΟΜ  από 1ης Ιουνίου με φυσική παρουσία 3 εκ 

των 4 υπαλλήλων. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση προς όλους, καθώς και για το τι θα ισχύει για τις 

επισκέψεις στα γραφεία. 
Ενημέρωση για τις αλλαγές στη μηχανογραφική βάση της ΕΟΜ 

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι ο κ. Πουρναράς, ο οποίος εργάζεται με καθεστώς τηλεργασίας,  βελτιώνει τη 

βάση της ΕΟΜ συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που χρειάζονται, μετά από μελέτη όλων των 

υπαλλήλων της ΕΟΜ 
 

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γεν. 

Γραμματέας 

Ο Ειδικός Γραμματέας  
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Ν. Δελημπαλταδάκης  

 

 

 

 

Λ. Μανούση  

 

 

 

 

Α. Φράγκος 

 

Το μέλος Το μέλος    

 

 

 

 

 

Δ. Τσεκμέζογλου 

 

 

 

 

 

 

Ι. Κουμπούρας  

   

 

 

 

 

 
 


