
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ   

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 15 της 4/11/2021 
Το ΔΣ συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα διαδικτυακά μέσω webex την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 και 
στη συνέχεια, την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021, την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 
στις 15:00. Παρόντα ήταν όλα τα μέλη. Τη συνεδρίαση της 4/11/2021 παρακολούθησε ο πρόεδρος του 
ΟΜΠΡΑ κ. Στεργιανέλλης και τις δύο πρώτες ο πρόεδρος του ΑΟΜ κ. Μπομπολάκης. Η συνεδρίαση είχε 
και τρίτο μέρος στις 17/11/2021 με παρόντα όλα τα μέλη του ΔΣ εκτός του Ταμία και στις 24/11/2021 για 
όσα θέματα δεν είχαν συζητηθεί εν τω μεταξύ. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Θέματα Προέδρου 

Νέος εσωτερικός κανονισμός, διαπιστωτική πράξη 
Το ΔΣ ενέκρινε τον εσωτερικό κανονισμό και την διαπιστωτική πράξη όπως τα είχε επιμεληθεί η ΓΓ. 
 

Απολογισμός Προϋπολογισμός 
Το ΔΣ ενέκρινε τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό, οι οποίοι θα σταλούν στα Σωματεία. 
 

Πρόσκληση ΓΣ – Διαγραφή μελών, Έκθεση Πεπραγμένων ΔΣ 
Το ΔΣ ενέκρινε την πρόσκληση της ΓΣ για τις 20/11/21, η οποία θα αναρτηθεί στο site και θα σταλεί στα 
Σωματεία και θα ακολουθήσουν οι κατάλογοι με τα δικαιούμενα ψήφου Σωματεία και την έκθεση 
πεπραγμένων, η οποία επίσης εγκρίθηκε από το ΔΣ. Θέμα για διαγραφή μελών θα τεθεί στη ΓΣ του 
Οκτωβρίου 2022, μετά και τις νέες οδηγίες της ΓΓΑ για τα εγγεγραμμένα στο αθλητικό Μητρώο Σωματεία. 
 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021 
Για το σχετικό θέμα εισηγήθηκε ο Ταμίας με βάση το ότι η εκπόνηση της αναμόρφωσης είναι τυπική, όσον 
αφορά την ΓΓΑ και το ΔΣ ενέκρινε την αναμόρφωση. 

 
Μεταγραφές  - έγκριση εισήγησης επιτροπής 

Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση της επιτροπής Μεταγραφών και μετά την ενημέρωση από τη  ΓΓ για τον 
νόμο όρισε δυο μεταγραφικές περιόδους για το 2022, α. 1-15 Μαρτίου και β. 1-15 Σεπτεμβρίου 
 

International Budapest Bridge Festival, ομάδες junior, απολογισμός 
Μετά και την αναφορά από τις συνοδούς Βάλια και Χρύσα Kαρπουζέλη το ΔΣ δήλωσε απολύτως 
ικανοποιημένο από την αποστολή και ενέκρινε όλα τα έξοδα της αποστολής που ανήλθαν στο 
ποσό των 955,12€ Ο κ. Τσεκμέζογλου σημείωσε ότι σε μελλοντικές αποστολές, αλλά και σε άλλες 
οικονομικές αποφάσεις, το ΔΣ θα πρέπει να έχει από νωρίς έναν πλήρη προϋπολογισμό 
 

Σεμινάριο Στελεχών Ομοσπονδιών στην Λάρνακα 
Το ΔΣ στο σχετικό σεμινάριο αποφάσισε να εκπροσωπηθεί η ΕΟΜ από τη ΓΓ και τον κ. Μανούρη. Θα 
συμμετέχει επίσης, με δικά της έξοδα, η κυρία Ίνγκριντ Λυγινού. 

 
ΓΓΑ: α. συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα «Παραβίαση των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού»  

Το ΔΣ ανέθεσε στην κα Κορώνη και τον κ. Βιρβιδάκη, ως υπεύθυνους για τα μαθήματα και τις 
προπονήσεις νέων, να ασχοληθούν με το θέμα. 
 

         β. συμμετοχή σε ημερίδα «Βελτίωση χρηστής διακυβέρνησης μέσω ηλεκτρονικής   
μάθησης για τα μέλη-εθελοντές των Διοικητικών Συμβουλίων των Αθλητικών   
Οργανισμών, GReFORM» 

Την ημερίδα θα παρακολουθήσει ο κ. Μανούρης. 
 
γ. Στρατηγικό Σχέδιο για το διάστημα 2022-2024 

To ΔΣ ανέθεσε στον κ. Μανούρη να εκπονήσει το σχέδιο για την απάντηση στη ΓΓΑ, ορίζοντας την ομάδα 
εργασίας. Ο κ. Φράγκος ενημέρωσε ότι, λόγω της προηγούμενης ενασχόλησής του με το πρόγραμμα 
ΧΕΙΛΩΝ, θα καταθέσει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις στην ομάδα. 



 
δ. Διαβούλευση ΓΓΑ 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τις διατάξεις που αφορούν το μπριτζ στον υπό διαβούλευση νέο 
αθλητικό νόμο.  

 
 
Πρόσκληση σε εκδήλωση για το Ολυμπιακό χωριό 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πρόσκληση, στην οποία όμως δεν μπορεί να παραστεί λόγω της παρούσας 
συνεδρίασης 
 

Εθνικές ομάδες 2022 
Το θέμα των Εθνικών ομάδων θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση 
 
          Πόθεν έσχες 
Τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν για τις σχετικές δηλώσεις που οφείλουν να καταθέσουν στην 
πολιτεία. 
 
 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής 
Εκτύπωση Επετηρίδας 

Το ΔΣ αποφάσισε φέτος να μην εκτυπωθεί Επετηρίδα. Θα γίνει διαδικτυακή ανάρτηση εκτυπώσιμου 
ανοιχτού αρχείου για όποιον επιθυμεί να εκτυπώσει μόνος του. 

Υπόθεση Λάριος    
Η ΓΓ ενημέρωσε το ΔΣ για την υπόθεση και, μετά από συζήτηση των εναλλακτικών, το ΔΣ αποφάσισε να 
μην προχωρήσει σε ενέργειες. 

Οφειλές Σωματείων 
Το ΔΣ εξέτασε τις οφειλές ανενεργών Σωματείων τις οποίες και διέγραψε. Επίσης χρέωσε αναλογικά την 
ετήσια συνδρομή του πρώτου έτους για όσα Σωματεία ενεγράφησαν ως υπό ίδρυση πριν γίνουν τακτικά 
μέλη.  

 
3. Θέματα Αγώνων 

Αγωνιστικό Ημερολόγιο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2021.  
Το ΔΣ αποφάσισε για όλους τους τριήμερους εσωτερικούς αγώνες Σωματείων που θα πραγματοποιηθούν 
το εν λόγω διάστημα. Η κα Μακρή θα ενημερώσει σχετικά τα Σωματεία. Τα Σωματεία θα ενημερωθούν ότι 
έχουν τη δυνατότητα να διοργανώνουν είτε ζεύγη είτε ομάδες ακόμη και σε μία κατηγορία δυναμικοτήτων 

Εορταστικές ημερίδες 4ης βαθμίδος   
Το ΔΣ ενημερώθηκε από την κα Μακρή για τις έως τώρα ημερίδες που έχουν επιλέξει τα Σωματεία.  
                     Πρωτόκολλο Covid 
Το ΔΣ στις 24/11/2021 αποφάσισε να επιτρέπει σε μαθήματα και αγώνες τη συμμετοχή μόνο 
εμβολιασμένων ή νοσησάντων αθλητών και τα Σωματεία οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες αυτές. 
 

4. Θέματα Αθλητών 
Η εκπρόσωπος αθλητών ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας συλλόγου, όπως 
ενημερώθηκε από τη ΓΓΑ. 
 

5. Θέματα Εκπαίδευσης 
Σεμινάριο Εκπαιδευτών  

Το ΔΣ όρισε τα μέλη της  Επιτροπής  Εκπαίδευσης Βιρβιδάκη, Κορώνη, Μεσθενέα και Μπαμπούλα ως 
Οργανωτική Επιτροπή των σεμιναρίων Εκπαίδευσης. Οι συμμετοχές έφτασαν στα 78 άτομα, 22 από την 
Αττική και τα υπόλοιπα από την περιφέρεια. Ενέκρινε και την ανακοίνωση για την πρώτη φάση των 
σεμιναρίων. 
 

6 Θέματα Κανονισμών  
 Τροποποιήσεις για ΓΣ 

Η ΓΓ ενημέρωσε το ΔΣ για την εργασία που έγινε από την ίδια και τους Τ. Πουρναρά, Ν. Κηπουρό, Δ. 
Μπάλλα, Χ. Γαβριήλ και Α. Ρακά, για τις τροποποιήσεις των άρθρων των Παγίων Κανονισμών, οι οποίες 
και  θα σταλούν στα Σωματεία για έγκριση από τη ΓΣ. 
 
   
  Κατανομή τριημέρων στα Σωματεία 
Το ΔΣ συζήτησε τρόπους με τους οποίους θα κατανεμηθούν τα τριήμερα του 2022, καθώς, λόγω 
πανδημίας, οι προϋποθέσεις των Πάγιων της ΕΟΜ δεν είναι εφαρμόσιμες. Συζήτησε επίσης γενικότερα 
προτάσεις που μπορούν να ισχύσουν στους νέους Πάγιους. 
 



7 Θέματα ΚΕΔ 
Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση της ΚΕΔ και ανακήρυξε τον Διαιτητή Μίλτο Κουτούγκο εθνικό διαιτητή 

 
8 Θέματα Διάδοσης 
Τμήματα μαθημάτων Οκτωβρίου 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από το Τμήμα μαθημάτων για τα στατιστικά δελτία που έχουν έρθει έως τώρα στην 
ΕΟΜ. Το αν θα διοργανωθούν ταυτόχρονες μαθητικές ημερίδες θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του 
ΔΣ, ανάλογα με το πλήθος των μαθητών και τις εξελίξεις της πανδημίας. 

Καμπάνια Ιανουαρίου – Βάση ενδιαφερομένων ΕΟΜ – Διαφήμιση Cosmote 
Το ΔΣ ενέκρινε πρόταση της ΓΓ, σύμφωνα με την οποία θα γίνει συστηματική επικοινωνία με τους 
ενδιαφερόμενους παλαιότερων ετών που είναι καταγεγραμμένοι στην ειδική ηλεκτρονική βάση της ΕΟΜ, 
με στόχο να επανέλθουν, επιλέγοντας Σωματείο, το οποίο στη συνέχεια θα αναλάβει την ενημέρωσή τους. 
Η ΓΓ επίσης ενημέρωσε το ΔΣ για διαφημιστική πρόταση στην cosmote η οποία δεν ευδοκίμησε. 
Το ΔΣ ανέθεσε στον κ. Δελημπαλταδάκη να αναζητήσει τρόπο για να παρακαμφθεί το πρόβλημα που έχει 
δημιουργηθεί με την καμπάνια στο facebook, το οποίο απορρίπτει διαφήμιση του μπριτζ με το πρόσχημα ότι 
αναφέρεται σε τζόγο και να αναζητήσει εναλλακτικές. 

Μαθήματα στην Ένωση Σμυρναίων Νίκαιας 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την επικοινωνία που είχε με την ΕΟΜ ο Πρόεδρος της εν λόγω ένωσης και την 
επιλογή του να συνεργαστεί με τον ΟΑΜΝΙΚ 

Ενημέρωση από επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Ο κ. Τσεκμέζογλου ενημέρωσε το ΔΣ για τη διαδικτυακή συνάντηση με την επιτροπή στις  26/10/21 και 
για την πρόθεσή της να μελετήσει συστηματικά τις τροποποιήσεις των Πάγιων.  

Παρουσίαση του μπριτζ 
Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση της ΓΓ για προβολή του αθλήματος με ειδική εορταστική εκδήλωση. Το θέμα 
θα παρουσιασθεί αναλυτικά σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 

Αναγνώριση Σωματείου Όλυμπος 
Το ΔΣ αναγνωρίζει το Σωματείο καθώς συμπλήρωσε τον απαιτούμενο αριθμό μελών και έχει εκπληρώσει 
όλες του τις υποχρεώσεις. Οριστικά θα συμπεριληφθεί στο Μητρώο Μελών της ΕΟΜ μετά και την 
προσκόμιση της αθλητικής του αναγνώρισης από τη ΓΓΑ 
 

9 Αιτήματα Σωματείων   
ΟΛΥΜΠΟΣ: Το ΔΣ ενέκρινε το κονδύλι μετακινήσεων της κας Βάλιας Καρπουζέλη από τη Θεσσαλονίκη 
στην Κατερίνη για να κάνει μαθήματα στο Σωματείο, δεδομένου ότι ως το νεότερο Σωματείο δεν έχει 
ακόμη υποψήφιο εκπαιδευτή που να μπορεί να παρακολουθήσει τα σεμινάρια και να αναλάβει τα 
μαθήματα. 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ: Το ΔΣ διαμόρφωσε το αγωνιστικό ημερολόγιο Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 
2021, ως αναφέρεται και στο θέμα 3  και θα ενημερωθούν τα Σωματεία. Για το 2022 θα επανέλθει σε 
επόμενη συνεδρίασή του. 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΔΡΑ ΑΓΩΝΩΝ: Το ΔΣ αποφάσισε έως και τέλος της επερχόμενης εορταστικής 
περιόδου  να επιτρέπεται στα Σωματεία να αναζητούν χώρους διοργάνωσης εκτός της έδρας τους, 
προκειμένου να καλύπτονται και οι προδιαγραφές χώρου λόγω της πανδημίας. Οι αλλαγές έδρας ως 
ζήτημα των Πάγιων θα συζητηθούν στη ΓΣ και θα αποτελέσουν θέμα τροποποίησης των κανονισμών. 
 

10 Διάφορα Θέματα    
Προσφορά και συνεργασία με Sofitel Αεροδρομίου 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πρόσκληση από το ξενοδοχείο προκειμένου να συζητηθεί οποιαδήποτε 
μελλοντική συνεργασία.  

 
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 

 
 


