
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 11 της 1ης και 7ης 09/2021 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ συνεδρίασε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση την Τετάρτη 1η 
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00, μέσω webex. Παρόν όλο το ΔΣ, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη, 
ενώ τη συνεδρίαση παρακολουθεί και ο Πρόεδρος του Σωματείου ΟΜΠΡΑ κ. Στεργιανέλλης. Η 
Συνεδρίαση συνεχίστηκε την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:30 με παρόντα όλα τα μέλη εκτός του κ. 
Φράγκου. Παρούσα και η αναπληρώτρια κα Σταματελάτου. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Θέματα Προέδρου 

Εθνικές Ομάδες  - Απολογισμός    
Το ΔΣ έλαβε τις αναφορές των αρχηγών των ομάδων open και seniors σχετικά με το διαδικτυακό 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πρόκρισης ομάδων για το Παγκόσμιο. Ο Πρόεδρος είπε ότι αγωνιστικά 
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποτύχαμε, αλλά και από όσα οργανωτικά προβλήματα παρουσιάστηκαν, 
πολλά θα μπορούσαν να λυθούν από τους αρχηγούς των ομάδων και τον σχετικό συντονισμό. Τα 
παράπονα που υπήρξαν εστιάστηκαν σε δευτερεύοντα θέματα πχ στο φαγητό. Σίγουρα μια καλύτερη 
προπόνηση θα βοηθούσε. Συζητήθηκαν διάφορα οργανωτικά προβλήματα και έγινε και η αυτοκριτική.  
Το ΔΣ αποφάσισε να σταλούν οι αναφορές των αρχηγών στην επιτροπή Εθνικών Ομάδων για να ληφθούν 
υπόψη στο μέλλον. 

Μεταγραφές   
Το ΔΣ μετά και την επιστολή του ΘΡΑΚΟΜ ότι διαλύεται το Σωματείο, ενέκρινε την ενημέρωση των 
αθλητών του με e-mail, για δωρεάν ελεύθερη μεταγραφή σε άλλα Σωματεία.  

Πρόσκληση στο International Budapest Bridge Festival 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πρόσκληση και τις ιδιαιτερότητες του τουρνουά και αποφάσισε να 
προκηρυχθεί εκδήλωση ενδιαφέροντος για την open και να επιδοτηθεί κάποιο ποσό για τους juniors.  
Σχετικά με την πρόσκληση κάποιου παράγοντα του Ελληνικού Μπριτζ μαζί με τον συμπαίκτη του, δεν 
προέκυψε κάποιο ενδιαφέρον από τους παριστάμενους. 
 Γενική Συνέλευση Νοεμβρίου 
Το ΔΣ αποφάσισε η ΓΣ να οργανωθεί διαδικτυακά μετά τα μέσα Οκτωβρίου και ταυτόχρονα να 
πραγματοποιηθεί και η άτυπη σύσκεψη Σωματείων για το αγωνιστικό ημερολόγιο 2022. 
 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής  
Ανανεώσεις δελτίων  

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι το 2019 ανανεώθηκαν 4629 ΑΔ, ενώ, το 2020, 3608 και αποφάσισε η συνδρομή 
για την ανανέωση να παραμείνει στα 20 ευρώ έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. 

Μαθήματα αρχαρίων διαδικτυακά και μη 
Το ΔΣ μετά και από την κατάθεση  των απόψεων της επιτροπής Εκπαίδευσης από το Τμήμα Μαθημάτων, 
αποφάσισε να μην γίνει καμπάνια, παρά μόνο διαφημιστικές προσπάθειες σε εφημερίδες και το 
διαδίκτυο, ενώ το κόστος των δια ζώσης μαθημάτων να παραμείνει το ίδιο. Η  ΕΟΜ δεν θα διοργανώσει 
κεντρικά διαδικτυακά μαθήματα. Οι σύλλογοι που θα οργανώσουν μαθήματα διαδικτυακά θα έχουν την 
ευθύνη και η ΕΟΜ θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους,  για να συζητούν σχετικά,  με το Σωματείο 
επιλογής τους. Η ΓΓ ενημέρωσε το ΔΣ για συζήτηση που έκανε με εξωτερικό συνεργάτη που θα αναλάβει 
τη διαφήμιση και προβολή του μπριτζ, καθώς και για επαφές με ραδιοφωνικούς σταθμούς για 
συνεντεύξεις. 

Προπονήσεις Παίδων 
Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση του κ. Βιρβιδάκη και μάλιστα προσανατολίζεται σοβαρά στην ενίσχυση του 
μπριτζ που απευθύνεται σε μαθητές σχολείου. Ο κ. Βιρβιδάκης κλήθηκε στη συνεδρίαση και έδωσε 
διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα προπονήσεων, το κόστος τους και το πώς θα διαμορφωθεί το 
καθαρό ποσό των 3600 ευρώ για τη διετία, προσθέτοντας και τη φορολογία και τις προσπάθειες επανόδου 
παλαιών και προσέλκυσης νέων στο μπριτζ. 
Το ΔΣ ενέκρινε ειδικές ανακοινώσεις προς τα Σωματεία και τους αθλητές για την προσέλκυση παιδιών 
στα μαθήματα, καθώς και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για προπονήσεις. 

Αίτημα Υπαλλήλου 
Το ΔΣ δεν έλαβε απόφαση σχετικά με το αίτημα του κ. Πουρναρά για κάλυψη μισθών κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας. 



Ανάθεση Εκτύπωσης / Προσφορές και εισήγηση οικονομικής επιτροπής 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από το Τμήμα μαθημάτων ότι από τους 976 μαθητές που γράφτηκαν το 2019 
ανανέωσαν οι 248 και από τους 514 του 2020 οι 110. Σχετικά με τα νέα βιβλία εκτέλεσης και άμυνας, 
που αποφασίστηκε να δίνονται στους μαθητές προς το τέλος του πρώτου έτους, αρχές του δεύτερου, 
αποφάσισε να αναβάλει την εκτύπωση και το θέμα θα επανεξετασθεί την επόμενη χρονιά. 
 

3. Θέματα Αγώνων  
Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2022 – Άτυπη σύσκεψη 

Δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας και της αδυναμίας να διοργανωθεί Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, 
το ΔΣ αποφάσισε να διοργανώσει Περιφερειακά έως και τον Δεκέμβριο, ένα τον μήνα. 
Αρχικά αποφάσισε για έναν αγώνα ζευγών Swiss τον Οκτώβριο 15-16-17/10 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
και Κύπελλο στους ίδιους τόπους τον Νοέμβριο 12-14/11. Επίσης θα δοθούν εορταστικές ημερίδες 4ης 
βαθμίδος για έναρξη χειμερινής περιόδου και κοπή πίτας.  
       

4. Θέματα Εκπαίδευσης 
Ενημέρωση από Επιτροπή Εκπαίδευσης 

Η Επιτροπή εκπαίδευσης, γενικότερα, συμφωνεί πως πρέπει να προκηρυχθούν δια ζώσης μαθήματα και 
όχι διαδικτυακά από την ΕΟΜ και ότι θα πρέπει να οριστεί από την ΕΟΜ συγκεκριμένο πρωτόκολλο 
covid. Θα σταλεί κάλεσμα στα Σωματεία για το πρόγραμμα της χρονιάς που ξεκινά. 

Πρωτόκολλο Υγιεινής 
Το ΔΣ αποφάσισε, σχετικά με τα μαθήματα να ισχύσει το ίδιο πρωτόκολλο που ισχύει και στους αγώνες 
και να είναι στην ευχέρεια του Σωματείου η οποιαδήποτε πρόσθετη οδηγία και ρύθμιση. 
 

5. Θέματα Κανονισμών  
Διαδικασία αναθέσεων αγώνων και κατανομή εκδρομικών και τριημέρων Σωματείων 

Ο κ. Φράγκος ζήτησε από το ΔΣ να εγκρίνει τη σύσταση μιας επιτροπής από μέλη του ΔΣ, που θα 
προτείνει  τρόπο για την κατανομή των τριημέρων στην περίοδο της πανδημίας. Το αίτημα εγκρίθηκε και 
τα άλλα δυο μέλη της επιτροπής είναι η κα Μαμιδάκη και ο κ. Δημητρακόπουλος. 
 Αγώνες με ειδικά πρωτόκολλα υγιεινής 
Το ΔΣ συζήτησε το κατά πόσο κάποιοι αγώνες που διοργανώνονται από τα Σωματεία με αυστηρότερους 
όρους σχετικά με το πρωτόκολλο υγιεινής θα πρέπει να ορίζονται στα αποτελέσματα ως ειδικοί αγώνες 
με περιορισμό και, μετά και από σχετική εισήγηση της ΣΜΑΔ, αποφάσισε να μην υπάρξει τέτοια οδηγία. 

Επιστολή ΣΛΑΜ – stratified 
Το ΔΣ εξέτασε το αίτημα του ΣΛΑΜ και δεδομένου ότι το θέμα είναι ζήτημα κανονισμών, θα συστήσει 
στην επιτροπή κανονισμών και Θεσμικού Πλαισίου Σωματείου να διερευνήσει αν γενικότερα ο θεσμός 
δημιουργεί προβλήματα και αν χρήζει αλλαγής ο κανονισμός. Έως τότε θα προταθεί στο Σωματείο να 
οργανώνει ξεχωριστά εξαήμερα με και χωρίς stratified.       
                 

6. Θέματα Διάδοσης 
Ενημέρωση για τα Σωματεία ΕΘΝΙΚΟΣ και ΟΛΥΜΠΟΣ 

Το ΔΣ γνώρισε τον εκπρόσωπο του ΕΘΝΙΚΟΥ κ. Λουκαρίδη, ο οποίος αναμένει οδηγίες σχετικά με τα 
μαθήματα και τους αγώνες. Το Σωματείο, μετά τις μεταγραφές των αθλητών, μπορεί να είναι τακτικό 
μέλος της ΕΟΜ. Για το Σωματείο Όλυμπος εκκρεμούν οι μεταγραφές και η συμπλήρωση του επαρκούς 
αριθμού μελών. 
 

7. Αιτήματα Σωματείων   
ΑΓΠΑΡ – αίτημα χορηγίας και ημερίδας εγκαινίων 

Το ΔΣ, σχετικά με το αίτημα του Σωματείου να επιχορηγηθεί, δεδομένων των εξόδων που έκανε για τα 
νέα τους εντευκτήρια, αποφάσισε να διευκολύνει το σωματείο όσον αφορά τις υποχρεώσεις του στην 
ΕΟΜ και να κάνει δεκτό το αίτημα του Σωματείου για το τριήμερο 8-10/10/2021. 
Ενέκρινε επίσης την διοργάνωση ημερίδας εγκαινίων στις 22/9ου, ημέρα Τετάρτη. 

ΣΑΜΚΕΑΣ – αλλαγή σε Grand prix 
Το ΔΣ δεν ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου για ξεχωριστές ημερίδες 4ης βαθμίδος ανά εβδομάδα, 
δεδομένου ότι για όλα τα Σωματεία θα υπάρξουν επιλογές λόγω της έναρξης χειμερινής περιόδου, όπως 
προαναφέρθηκε. Το GP που ακυρώθηκε θα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κάποια άλλη ημερομηνία. 

ΑΣΝΒ – αίτημα για Grand prix 
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα για Grand prix 1-3/10/2021. 

ΑΟΜΒ – αίτημα για εκδρομικό 
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα για εκδρομικό 4ημερο 4-7/11/2021. 

ΔΗΜΗΤΡΑ – αίτημα για υλικό  
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα για κάποια ανταλλακτικά ΒΒ  και στην επόμενη συνεδρίαση ΔΣ θα αποφασίσει 
για τη διάθεση των ΒΜ. 

ΙΚΑΡΟΣ – αίτημα για grand prix  
Το ΔΣ ενέκρινε τις ημερομηνίες για το πρώτο ΠΣΚ του Οκτωβρίου. 



ΣΑΜΠΑ – αίτημα έδρας 
Το ΔΣ ενέκρινε για τον μήνα Σεπτέμβριο το Σωματείο να διοργανώσει αγώνες εκτός περιοχής του, χωρίς 
την χρέωση των εκτός έδρας.  

ΑΣΑΕ – ΟΠΑΧ –  
Το ΔΣ ενέκρινε το εκδρομικό 1-3 Οκτωβρίου. 
 ΟΠΑΦ έγκριση εντευκτηρίων 
Το ΔΣ θα απαντήσει με επιστολή στο Σωματείο, σχετικά με τις αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα της 
χρήσης των εντευκτηρίων του  Σωματείου ΔΙΟΝΥΣΟΣ ως τόπο διεξαγωγής των αγώνων του. 
 ΟΜΠΡΑ αίτημα για Υλικό 
Το ΔΣ θα αποφασίσει στην επόμενη συνεδρίαση για τη διάθεση ΒΜ και server, στα Σωματεία που δεν 
έχουν δικά τους. 
 

8. Διάφορα Θέματα 
Επιστολή ΚΟΜΠ για Έλληνα αθλητή   

Το ΔΣ αποφάσισε να απαντήσει στην Κυπριακή Ομοσπονδία ευχαριστώντας την για την ενημέρωση και 
διαβεβαιώνοντάς την ότι οποιαδήποτε απόφασή της και ενέργειά της προκειμένου να εξαλειφθούν 
φαινόμενα ανήθικης συμπεριφοράς έχει την έγκριση της ΕΟΜ. 
                                                       

 
 

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γεν. 
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