
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ   

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 1 της 5/1/2022 
Το ΔΣ συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα διαδικτυακά μέσω webex την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 
2022. Παρόν όλο το ΔΣ.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Θέματα Προέδρου 
 Υπογραφή Πρακτικών 2021 
Τα πρακτικά εστάλησαν στα μέλη του  ΔΣ και θα αναρτηθούν στο site μόλις υπογραφούν. 
 Εθνικές Ομάδες 2022 / Θέματα EBL 
Το θέμα μετατίθεται για την επόμενη συνεδρίαση, αφού προγραμματιστούν οι αγώνες του 
2022 από την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία, προκειμένου το ΔΣ να αποφασίσει για τις εθνικές 
αποστολές. 

Θέματα ΓΓΑ – Στρατηγικό Σχέδιο 2022-2024 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πορεία της σύνταξης της σχετικής έκθεσης προς τη ΓΓΑ. 
 
Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                               
 Εκτύπωση βιβλίων άμυνας και εκτέλεσης  
Το ΔΣ αποφάσισε η εκτύπωση των βιβλίων να γίνει το καλοκαίρι, προγραμματίζοντας τη νέα 
μαθητική περίοδο. 
 Οικονομική πολιτική 2022, ανακοίνωση  
Το ΔΣ συμφώνησε για το κείμενο της ανακοίνωσης που θα ενημερώνει τα Σωματεία και τους 
αθλητές για τη νέα οικονομική πολιτική της ΕΟΜ και ενέκρινε τον κατάλογο για τα Δωρεάν 
Αγωνιστικά Δελτία. 

Αλλαγή Λογ. Σχεδίου για Γ κατ. Βιβλία - Εκμάθηση – Πάγια 
Το ΔΣ ενέκρινε τη δαπάνη των 1250 ευρώ συν ΦΠΑ για την παραπάνω αλλαγή. 

Συνδρομές σε Σωματεία 
Το ΔΣ ενέκρινε τις συνδρομές Σωματείων που πρέπει να καταβληθούν για τακτοποίηση όλων 
των  εκκρεμοτήτων. 
 

Θέματα Αγώνων                                                         
Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2022  

Αναρτήθηκε στο site το αγωνιστικό ημερολόγιο που αφορά στο πρώτο εξάμηνο του 2022. 
 
   Θέματα Κανονισμών 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν σταλεί σε Σωματεία και 
Διαιτητές και πως δεν έχουν έρθει ακόμη κάποιες παρατηρήσεις ή σχόλια στην ΕΟΜ.   
                                               

Θέματα Εκπαίδευσης                                          
Πολυήμερο Ταυτόχρονων Μαθητικών ημερίδων  

Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης να μην διοργανωθεί, λόγω 
πανδημίας, καμία ημερίδα προς το παρόν. 

Σεμινάριο εκπαιδευτών ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι η ομάδα οργάνωσης και διεξαγωγής του σεμιναρίου θα επαναλάβει 
την πρώτη συνάντηση για όσους είχαν πραγματική δυσκολία να την παρακολουθήσουν, 
δίνοντας την ευκαιρία ακόμη και σε καινούργιους υποψήφιους εκπαιδευτές να συμμετέχουν. 

Θέματα Διάδοσης                        
Καμπάνια Ιανουαρίου 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον κ. Δελημπαλταδάκη για τη νέα μορφή διαφήμισης σε έγκριτα 
sites με μικρό κόστος και ενέκρινε τις δαπάνες αυτές. 

Σωματείο Υπό Ίδρυση: Σύρος 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για το αίτημα αθλητικού Σωματείου στη Σύρο να δημιουργήσει τμήμα 



μπριτζ και ενέκρινε την ανάρτηση ανακοίνωσης για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτών 
να αναλάβουν τα μαθήματα, τόσο στη Σύρο, όσο και σε άλλες περιοχές της Περιφέρειας, 
όπου δεν υπάρχουν Σωματεία μπριτζ, οργανώνοντας τη νέα χρονιά. 
 

Αιτήματα Σωματείων     
Το ΔΣ αποφάσισε να σταλεί στα σωματεία της Περιφέρειας μήνυμα, ώστε να αιτηθούν υλικό, 
προκειμένου να τους σταλεί σε μία αποστολή ό,τι χρειάζονται.                                           

Διάφορα Θέματα    
Πρωτόκολλο covid  

  Το ΔΣ ενημερώθηκε από τη Γραμματεία της ΕΟΜ ότι ενημερώνεται αμέσως το site με τις 
όποιες καινούργιες διατάξεις. 
 
       

 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γεν. 

Γραμματέας 
Ο Ταμίας Ο Ειδικός 

Γραμματέας 
 
 
 
 

Α. Αθανασιάδης 

 
 
 
 

Ν. Δελημπαλταδάκης  

 
 
 
 

Λ. Μανούση  

 
 
 
 

Δ.  Δημητρακόπουλος 
 

 
 
 
 

Α. Φράγκος 

Το μέλος Το μέλος Η εκπρόσωπος 
αθλητών 

  

 
 
 
 
 

Δ. Τσεκμέζογλου 
 

 
 
 
 
 

Ι. Κουμπούρας  

 
 
 
 
 

Λ. Μαμιδάκη 

  

                                        
             

     

     
     

 
 
 
 


