
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ   

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 16 της 8/12/2021 
Το ΔΣ συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα διαδικτυακά μέσω webex την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 
2021. Παρόν όλο το ΔΣ. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε την Τετάρτη 15/12/2021. 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Θέματα Προέδρου 
 Γενική Συνέλευση Απολογισμός (8.12.21) 
Ο Πρόεδρος και το ΔΣ σημείωσαν ότι η ΓΣ της 27/11 ήταν από τις πλέον επιτυχημένες των 
τελευταίων ετών καθώς διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα ομοψυχίας και συνεργασίας. 

Εθνικές ομάδες 2022 (8.12.21) 
Το ΔΣ θα συζητήσει το θέμα σε επόμενη συνεδρίασή του. 
 Επιτροπές 2022 (8.12.21) 
Τα μέλη του ΔΣ, δεδομένου ότι έχουν τον ρόλο του Προέδρου σε επιτροπές, θα αναλάβουν να 
επικοινωνήσουν με τα μέλη της επιτροπής τους για να διαπιστώσουν αν χρειάζονται προσθαφαιρέσεις 
και θα εισηγηθούν σχετικά. 
 ΓΓΑ: Ενημέρωση για πρόγραμμα ΧΕΙΛΩΝ και συμμετοχή σε ημερίδα 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις έως τώρα ενέργειες και στη σχετική ημερίδα του Υπουργείου θα παραστεί 
ο κ. Μανούρης. 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής    
Οικονομική Πολιτική 2022  

Το ΔΣ συζήτησε το θέμα και η σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις αρχές του έτους. 
Εκτύπωση ΑΔ – προσφορά με χρονοδιάγραμμα τριών εβδομάδων (8.12.21) 

Το ΔΣ ενέκρινε την προσφορά της εταιρίας Νovatron, με την οποία η ΕΟΜ συνεργάζεται τα τελευταία 
χρόνια, για την εκτύπωση 5000 δελτίων με τιμή 0,20 ευρώ έκαστο + ΦΠΑ  

Οφειλές Σωματείων (8.12.21) 
Το ΔΣ συζήτησε τρόπους που θα μπορέσει να βοηθήσει τα Σωματεία και ιδίως εκείνα που λόγω των 
συνθηκών της πανδημίας βάλλονται από τα λειτουργικά τους έξοδα. 

Έγκριση Τιμολογίων (8.12.21) 
Το ΔΣ ενέκρινε τα τιμολόγια όλου του έτους 

Πάροχοι υπηρεσιών μηχανογράφησης (8.12.21) 
Το ΔΣ ενέκρινε την πληρωμή μιας επαγγελματικής θέσης της πλατφόρμας anydesk, η οποία 
αξιοποιείται στην τηλεργασία, με κόστος 10 ευρώ τον μήνα + ΦΠΑ. Συζήτησε επίσης την περίπτωση 
αλλαγής της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων για να απαλλαγεί η ΕΟM από το κόστος του webex 
 Παραγγελία Φακέλων (8.12.21) 
Το ΔΣ ενέκρινε την παραγγελία φακέλων από την κα Τσεβδού, επαναλαμβάνοντας τη συνήθη 
παραγγελία. 

3. Θέματα Αγώνων 
Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2022 (8.12.21) 

Το ΔΣ αποφάσισε να διοργανώσει αγώνα μικτών ομάδων τον Ιανουάριο 14-16/1 και swiss ζευγών τον 
Φεβρουάριο, 4-6/2. Η κα Μακρή σε συνεργασία με τη ΓΓ θα προχωρήσουν στην ενημέρωση του 
αγωνιστικού ημερολογίου μετά και από επικοινωνία με τα Σωματεία. 

Περιφερειακός Επετειακός Αγώνας Νήσων Αιγαίου (8.12.21) 
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του ΣΛΑΜ να διοργανώσει τον αγώνα αυτόν. 

4. Θέματα Αθλητών 
Ενημέρωση από εκπρόσωπο αθλητών (8.12.21) 

Η εκπρόσωπος αθλητών δεν έχει κάτι νεότερο για να ενημερώσει το ΔΣ 
Ενημέρωση από κα Κορώνη για ημερίδες ΓΓΑ που αφορούν στους νέους 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τη σχετική αναφορά της κας Κορώνη. 
5. Θέματα Εκπαίδευσης 

Σεμινάριο Εκπαιδευτών ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πρώτη επιτυχημένη συνάντηση των δόκιμων εκπαιδευτών 

Ταυτόχρονες Μαθητικές Ημερίδες 
Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση της επιτροπής εκπαίδευσης η πρώτη μαθητική ημερίδα να 
πραγματοποιηθεί τέλος Ιανουαρίου 2022, εφ’ όσον οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν. 
 



Επετηρίδα Εκπαιδευτών 2022 
Το ΔΣ ανέθεσε στην επιτροπή εκπαίδευσης να διαμορφώσει την επετηρίδα των εκπαιδευτών σύμφωνα 
με το νέο θεσμικό πλαίσιο  

6. Θέματα Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Ταυτόχρονο Περιφέρειας 15.12.21 

Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα της επιτροπής για  ταυτόχρονο της Κυριακής, το οποίο θα ξεκινήσει τον 
Ιανουάριο.  

Αγώνες Real Bridge 
Το ΔΣ σύμφωνα και με παλαιότερη απόφασή του, δεν εγκρίνει διαδικτυακούς αγώνες όσο τα 
Σωματεία μπορούν να λειτουργούν δια ζώσης. 

7. Θέματα Κανονισμών  
 Τροποποιήσεις για ΓΣ Μαρτίου 2022  

Το ΔΣ αναμένει τη διαβούλευση της ΓΓΑ προκειμένου να εντοπισθούν τα σημεία που πρέπει να 
αλλάξουν και στους Πάγιους της ΕΟΜ, όμως ενέκρινε την πρόταση για τη θεσμοθέτηση τριήμερου 
αγώνα grand prix μέσα στη διάρκεια μιας ημέρας. 
8. Θέματα ΚΕΔ 

Εγχειρίδιο Διαιτητών (8.12.21) 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την εργασία που εκπόνησε στη διάρκεια της καραντίνας ο Διαιτητής Τρύφων 
Παπαδόπουλος, σε συνεργασία με τους κυρίους Πουρναρά και Κουτούγκο και η οποία εστάλη στην 
ΚΕΔ για τις όποιες διορθώσεις και συμπληρώσεις, προκειμένου κατά το νέο έτος το εγχειρίδιο να 
σταλεί σε όλους τους Διαιτητές. Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει και το αίτημα του κ. Τσεκμέζογλου. 

9. Θέματα Διαιτητών 
Επετηρίδα Διαιτητών 2022 (8.12.21) 

Το ΔΣ θα εξετάσει τη σχετική εισήγηση της ΚΕΔ. 
10. Θέματα Διάδοσης 

Καμπάνια Ιανουαρίου 
Το ΔΣ όρισε τον κ. Δελημπαλταδάκη υπεύθυνο να διαπιστώσει πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η καμπάνια 
στο fb και έως του ποσού των 3000 ευρώ και θα αναρτηθεί ανακοίνωση που θα καλεί τα Σωματεία να 
στείλουν πρόγραμμα για έναρξη μαθημάτων τον Ιανουάριο. 

Μαθήματα στην Ένωση Σμυρναίων Νίκαιας, ενημέρωση (8.12.21) 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την έναρξη των μαθημάτων στον χώρο του παραπάνω συλλόγου και για την 
προοπτική να ενταχθούν νέα μέλη στον ΟΑΜΝΙΚ. 

11. Αιτήματα Σωματείων  
ΑΟΜΨ εγκαίνια 

Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου για ημερίδα εγκαινίων 4ης βαθμίδας στις νέες του 
εγκαταστάσεις, καθώς παράλληλες διοργανώσεις δεν εμποδίζουν τη διοργάνωση. 

12. Διάφορα Θέματα  
Ανενεργό Σωματείο ΣΑΤΟΚ 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από την αναφορά του κ Δημητρακόπουλου Γ. για τη δυσκολία του Σωματείου της 
Καρδίτσας να συνεχίσει τη δράση του 

   
 

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 

  

 
 
 


