
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ   

ΥΠ. ΑΡΙΘ 2 της 2-2-2022 
Το ΔΣ συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα διαδικτυακά μέσω webex την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 
2022. Παρόν όλο το ΔΣ. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε την Τετάρτη 16/2/2022 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Θέματα Προέδρου 

 Εθνικές Ομάδες 2022 
Το ΔΣ αποφάσισε να δεχθεί το αίτημα ομάδας νέων να συμμετέχει στο Πανευρωπαϊκό Νέων 
με δικά της έξοδα και η ΕΟΜ θα καλύψει τα δικαιώματα συμμετοχής. Το ΔΣ εξέτασε επίσης 
την πρόταση της επιτροπής Εθνικών Ομάδων για αποστολές στο Πανευρωπαϊκό Ομάδων και 
την Ολυμπιάδα και θα αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση. 
 Θέματα EBL  
To ΔΣ ενημερώθηκε από τη ΓΓ κα Μανούση για τη συμμετοχή της στο σεμινάριο στελεχών 
της EBL και ενέκρινε επιστολή με αίτημα προς την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία για 
οικονομική ενίσχυση της ΕΟΜ. Επίσης το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση της ΓΓ προς την EBL να 
διοργανωθεί στην Ελλάδα το επόμενο σεμινάριο στελεχών της Πανευρωπαϊκής, καθώς και 
ότι θα ανακινηθεί το θέμα διοργάνωσης του Πανευρωπαϊκού Νέων στη χώρα μας. 

Θέματα ΓΓΑ – Στρατηγικό Σχέδιο 2022-2024 
Το ΔΣ ανέθεσε στην κα Μακρή τη σύνταξη της σχετικής αναφοράς. 

Επιτροπές 2022, αλλαγές 
 Εγκρίθηκε η σύνθεση των Επιτροπών για το 2022.  
            Μεταγραφές Α περίοδος 2022 
Το ΔΣ ενέκρινε την ανακοίνωση για την μεταγραφική περίοδο 1-15/3/2022. 

Πρόγραμμα action – συμμετοχή σε έρευνα 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για το θέμα και ο Πρόεδρος θα προβεί στην απάντηση του 
ερωτηματολογίου. 
 Γενική Συνέλευση  
Το ΔΣ συζήτησε την ημερήσια διάταξη της ΓΣ και η σχετική ανακοίνωση θα σταλεί στα 
Σωματεία.  
 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                               
 Οικονομική ενίσχυση Συνδρομή σε Σωματεία 
Το ΔΣ συζήτησε το θέμα ενίσχυσης Σωματείων για διαφημιστική καμπάνια που διενέργησαν 
μόνα τους και αποφάσισε να δώσει στα εν λόγω Σωματεία ένα πρόσθετο τριήμερο. 

Παραγγελία ανταλλακτικών ΒΒ 100τεμ 
Το ΔΣ αποφάσισε την παραγγελία  ανταλλακτικών για 100 σετ από κουτιά αγορών ΒΒ.   
 

3. Θέματα Αγώνων                                                         
Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2022 – β εξάμηνο 

Το ΔΣ συζήτησε για τους αγώνες του επόμενου μήνα και με τη λήξη των δυσκολιών της 
πανδημίας θα προγραμματισθεί νέα άτυπη σύσκεψη Σωματείων για το δεύτερο εξάμηνο. 
 

4. Θέματα Κανονισμών     
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι δεν έχουν έρθει μέχρι στιγμής προτάσεις από τα Σωματεία πάνω στις 
αλλαγές που έχει ήδη προτείνει η ΕΟΜ.     
                                         

5. Θέματα Διαιτησίας   
Εγχειρίδιο Διαιτητών 

Το ΔΣ ενέκρινε την ανάρτηση του εγχειριδίου στο site της ΕΟΜ. 
 

6. Θέματα Εκπαίδευσης                                          



Σεμινάριο εκπαιδευτών ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την δεύτερη συνάντηση των συμμετεχόντων, καθώς και για κάποια 
επαναληπτική για όσους δεν μπόρεσαν και κάποιους νέους από υπό ίδρυση Σωματεία. 

Διαδικτυακά μαθήματα 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την εισήγηση της επιτροπής εκπαίδευσης να μην αναρτώνται στο site 
της ΕΟΜ ανακοινώσεις για  διαδικτυακά μαθήματα που κάνει κάποιο Σωματείο και το θέμα 
αυτό να το διαχειρίζεται το ίδιο το Σωματείο. 

Συνάντηση εκπαιδευτών/ εκπροσώπων σχολείων 
Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση της επιτροπής εκπαίδευσης να γίνει διαδικτυακή συνάντηση των 
εκπαιδευτών και των εκπροσώπων των Σωματείων που είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία 
με τους νέους μαθητές στις 26 Φεβρουαρίου. 

Μαθήματα σε Λύκειο Θεσσαλονίκης 
Το ΔΣ ενέκρινε οικονομική ενίσχυση του εκπαιδευτή Ιωάννη Οικονομόπουλου για μαθήματα 
στο 10ο Λύκειο Θεσσαλονίκης, μετά από αίτημα του σχολείου. 

 
7. Θέματα Διάδοσης                        

Καμπάνια Ιανουαρίου 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την κατανομή των 198 ενδιαφερόμενων που επικοινώνησαν με την 
ΕΟΜ στην καμπάνια του Ιανουαρίου. 

Σωματείο Υπό Ίδρυση: Σύρος 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τους εκπαιδευτές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και αποφάσισε τα 
μαθήματα να αναλάβει η κα Πολίτου. Η ΕΟΜ θα αναλάβει τα έξοδα μετακίνησης. 
 

8. Αιτήματα Σωματείων  
Αίτημα ΑΓΠΑΡ για τριήμερο    

Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου. 
Αίτημα ΟΑΜΛΕ για τριήμερο 11-13 Φεβρουαρίου 2022 και 24-27 Μαρτίου 2022 

Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου.  
Αίτημα ΣΑΜΠΑ για έδρα εορταστικής ημερίδας  28/2 

Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου σχετικά με την ημερομηνία αλλά και την διοργάνωση 
εκτός έδρας. 

Αίτημα ΑΜΙ για υλικό  
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου με διακανονισμό αποπληρωμής ανά μήνα. 

Αίτημα ΟΑΑ για αλλαγή ημερομηνίας εορταστικής ημερίδας 
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του Σωματείου. 

                                       
9. Διάφορα Θέματα    

Το ΔΣ ενέκρινε πρόταση της ΓΓ να διοργανωθούν από μία ημερίδα ανά εποχή, ταυτόχρονη σε 
όλα τα Σωματεία πανελλαδικά,  Σάββατο πρωί με χαρακτήρα «ημερίδα μπριτζ τέσσερις 
εποχές» και η ΓΓ θα προχωρήσει στις λεπτομέρειες της διοργάνωσης.                                                  
            

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 

  

 


