
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 13 της 7/10/2021 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ συνεδρίασε έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίαση την Πέμπτη 7 

Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:30, μέσω webex. Παρόν όλο το ΔΣ. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Θέματα Προέδρου 

Μεταγραφές   
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις έως τώρα αιτήσεις και στην επόμενη συνεδρίαση θα εξετάσει την εισήγηση 
της Επιτροπής Μεταγραφών. 

International Budapest Bridge Festival, ομάδες junior 
Το ΔΣ αποφάσισε να συνοδεύσουν την αποστολή οι εκπαιδεύτριες αδελφές Χρύσα και Βάλια  
Καρπουζέλη , με κάλυψη των εισιτηρίων τους από την ΕΟΜ. Η ΕΟΜ θα καλύψει και τη διαμονή για 
την επιπλέον ημέρα που θα μείνουν οι ομάδες στη Βουδαπέστη. 
 Σεμινάριο Στελεχών Ομοσπονδιών στην Λάρνακα 
Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 
 Πρόσκληση ΓΣ 
Το ΔΣ αποφάσισε η ΓΣ να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Σάββατο 27 Νοεμβρίου. 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής  
Προπονήσεις Παίδων, ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη σύμβαση που συντάσσεται σχετικά με την ανάληψη των προπονήσεων από 
τον κ. Βιρβιδάκη. 

Αλλαγές σε γραφείο ΕΟΜ (Τμήμα Μαθημάτων) 
Το ΔΣ ενέκρινε μεταφορές υλικού από τα γραφεία της ΕΟΜ στην κεντρική και μικρή αποθήκη της 
ΕΟΜ. 

Διαφημιστική Καμπάνια και διαφημίσεις στο site 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από τη ΓΓ για σχετική έρευνα και συζητήσεις σχετικά με το θέμα. 

Έπαθλα / διάθεση παλαιών ΕΟΜ 
Το ΔΣ αποφάσισε να αξιοποιηθούν σε αγώνες έπαθλα που βρίσκονται στην αποθήκη της ΕΟΜ. 

Αγωνιστικό Δελτίο 2021 συνέχεια 
Το ΔΣ δεν αλλάζει την συνδρομή ΑΔ για το 2021 και θα ορίσει εκ νέου οικονομική πολιτική για το 
2022. 

Παραγγελία ανταλλακτικών ΒΒ και λοιπού υλικού 
Το ΔΣ ενέκρινε την παραγγελία ανταλλακτικών ΒΒ. 

3. Θέματα Αγώνων  
Πρωτόκολλο covid free 

Το ΔΣ θα ενημερώσει τα Σωματεία για τις διατάξεις της Πολιτείας, σύμφωνα με τις οποίες τα Σωματεία 
έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν αγώνες ως covid free μόνο για εμβολιασμένους και νοσήσαντες. 
Μάλιστα στην περίπτωση αυτή δικαιούνται αύξηση δικαιούμενων λόγω χωρητικότητας κατά 50%. 

Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2022 – Άτυπη σύσκεψη 
Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.  

Τόποι διεξαγωγής Κυπέλλου  
Ορίστηκαν τα Σωματεία που θα αναλάβουν τη διοργάνωση και θα αναρτηθεί η σχετική προκήρυξη. 

Παγκόσμιοι Αγώνες Εργασιακού αθλητισμού – διαιτητές 
Το ΔΣ ανέθεσε τη διαιτησία στους αναφερόμενους αγώνες, που θα γίνουν στο ΟΑΚΑ,  στον Γ. 
Μεσθενέα, ο οποίος θα εργαστεί εθελοντικά. 

4. Θέματα Αθλητών 
Ενημέρωση από εκπρόσωπο αθλητών  

Η κα Μαμιδάκη ενημέρωσε το ΔΣ για την συμμετοχή της σε σχετική ενημέρωση της ΓΓΑ. 
5. Θέματα Εκπαίδευσης  

Θεσμικό Πλαίσιο  
Το ΔΣ ενέκρινε την αναθεώρηση του Θεσμικού Πλαισίου για την εκπαίδευση και η σχετική εγκύκλιος 
θα αναρτηθεί στο site και θα σταλεί σε Σωματεία, Εκπαιδευτές και Διαιτητές. 

Σεμινάριο Εκπαιδευτών 
Με βάση το αναθεωρημένο Θεσμικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης και για πρώτη φορά, το ΔΣ ενέκρινε τη 



διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων για ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές. 
6. Θέματα Κανονισμών  

Τροποποιήσεις για ΓΣ 
Η ΓΓ αναλαμβάνει να αναθέσει σε ομάδα εργασίας τις αλλαγές των Πάγιων για τη ΓΣ. 
7. Θέματα Διαιτησίας 

Συνδρομή δόκιμων Διαιτητών στην πλατφόρμα εκπαίδευσης 
Το ΔΣ αποφάσισε να παραμείνει ίδια η συνδρομή των ενδιαφερόμενων Διαιτητών για τη χρήση της 
εκπαιδευτικής πλατφόρμας. 

8. Θέματα Διάδοσης 
Αναγνώριση Σωματείου ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι το νέο Σωματείο εκπληρώνει τις προϋποθέσεις για να γίνει τακτικό μέλος της 
ΕΟΜ και προχώρησε στην αναγνώρισή του.  

Συμμετοχή μέσω be active ΓΓΑ σε συνέδριο γηριατρικής 
Το ΔΣ ενέκρινε την παρουσία εθελοντών στις παραπάνω εκδηλώσεις, οι οποίοι σε ειδικό περίπτερο της 
ΕΟΜ θα ενημερώνουν το κοινό. 

9. Αιτήματα Σωματείων 
Διάθεση ΒΜ  

Το ΔΣ αποφάσισε να διαθέτει ΒΜ στα Σωματεία με διακανονισμό αποπληρωμής τους. 
Αιτήματα για Αγώνες 

Το ΔΣ ενέκρινε αιτήματα Σωματείων για αγώνες, τα οποία θα ενημερωθούν ώστε να προσκομίσουν τις 
σχετικές προκηρύξεις.                                                           

10. Διάφορα Θέματα  
Συνεργασία με ΚΟΜΠ για διάδοση και εκπαίδευση   

Το ΔΣ, συνεχίζοντας τη συνεργασία του με την Κυπριακή Ομοσπονδία, θα την ενημερώσει για τα 
επικείμενα σεμινάρια εκπαιδευτών για την περίπτωση που Κύπριοι θελήσουν να συμμετέχουν. Επίσης 
η ΓΓ μίλησε με το ΔΣ της ΚΟΜΠ, βεβαιώνοντάς τους ότι η ΕΟΜ είναι στη διάθεσή τους προκειμένου 
να τους παρέχει οποιαδήποτε τεχνογνωσία σχετική με τη διάδοση και την εκπαίδευση. 

 
 

 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γεν. 
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Α. Αθανασιάδης 

 
 
 
 
Ν. Δελημπαλταδάκης  

 
 
 
 
Λ. Μανούση  

 
 
 
 
Α. Φράγκος 

 

Το μέλος Το μέλος Το μέλος   
 
 
 
 
Δ. Τσεκμέζογλου 
 

 
 
 
 
Ι. Κουμπούρας  

 
 
 
 
Χ. Μανούρης 

  

 


