
  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ   

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 4 της 4/4/2022 
Το ΔΣ συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα διαδικτυακά μέσω webex τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022. Παρόν όλο 
το ΔΣ, καθώς και η κα Σταματελάτου. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Θέματα Προέδρου 

Γενική Συνέλευση Απριλίου – πεπραγμένα ΔΣ 
Το ΔΣ συζήτησε ό,τι αφορά στην επικείμενη  ΓΣ και ενέκρινε τον απολογισμό πεπραγμένων του 2021 
καθώς και τον κατάλογο εγγράφων που πρέπει να σταλούν στα Σωματεία 

Εθνικές Ομάδες 2022 
Σχετικά με τους Παίδες το ΔΣ ενημερώθηκε για το ποια αποστολή θα γίνει και πώς έχει προϋπολογισθεί, 
τη χορηγία της κας Λυγινού καθώς και τη σύνθεση της εθνικής Νέων.   
 Θέματα ΓΓΑ 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τη δημοσίευση του νόμου 4908/11-3-22, ο οποίος νομοθετεί τις προτάσεις 
της ΕΟΜ για το μπριτζ, σχετικά με τις κάρτες υγείας, με την μη υποχρέωση απασχόλησης προπονητή 
και την έγκριση των χώρων διεξαγωγής αγώνων του μπριτζ από την ΕΟΜ και όχι από άλλους φορείς. 

Θέματα EBL  
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για την αλληλογραφία με την EBL τον μήνα που πέρασε και όλα όσα 
πρέπει να γίνουν σχετικά με τις επικείμενες εκλογές στην πανευρωπαϊκή ομοσπονδία.  

Έγκριση Μεταγραφών  
Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση της επιτροπής μεταγραφών 
 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                               
Οικονομική Πολιτική ΕΟΜ, ενημέρωση, αλλαγές, αίτημα αθλήτριας 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις ανανεώσεις των ΑΔ καθώς και για τον αριθμό των αθλητών που έπαιξαν 
μετά τις 28/2 χωρίς ανανεωμένο δελτίο. Σχετικά αιτήματα από μεμονωμένους αθλητές θα 
αναλαμβάνονται από τα Σωματεία τους.  

Υλικό για Σωματεία και επισκευές 
Το ΔΣ συζήτησε για τη διαδικασία επισκευών υλικού Σωματείων όταν χρειάζεται το υλικό να σταλεί 
στο εξωτερικό. 

Αποθήκη ΕΟΜ - Αγορά Υλικού  
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις αποστολές υλικού στα Σωματεία και ενέκρινε νέα παραγγελία φακέλων 
και scoresheets. Ειδικά για τα scoresheets θα αλλαχτεί το δημιουργικό, ώστε να περιλαμβάνουν και τη 
βαθμολογία ομάδων. 

3. Θέματα Αγώνων                                                         
Πρωτάθλημα Νέων – χώροι, Διαιτητές, παράλληλοι αγώνες 

Το ΔΣ αποφάσισε ο αγώνας να γίνει διαδικτυακά και σε συνεργασία με τον κ. Βιρβιδάκη, ο οποίος 
έχει την εικόνα των συμμετεχόντων, θα ορισθούν οι λεπτομέρειες. 

Χώροι για διοργάνωση αγώνων ΕΟΜ 
Το ΔΣ συζήτησε γι’ άλλη μια φορά τη δυσκολία ανεύρεσης χώρων κυρίως για μελλοντικό 
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα. 

Πασχαλινό Κύπελλο Μικτών Ζευγών 
Το ΔΣ αποφάσισε ο αγώνας να διεξαχθεί σε ΑΟΜΒ, ΟΑΜΚΗ και ΑΟΜ. 

Ταυτόχρονη ημερίδα 4 εποχών 
Η ημερίδα αποφασίστηκε να διεξαχθεί το Σάββατο 7 Μαΐου. 

4. Θέματα Κανονισμών     
Προτάσεις αλλαγών Πάγιων για ΓΣ  

Το ΔΣ ενημερώθηκε για όποιες προτάσεις ήρθαν από τα Σωματεία σχετικά με τις αλλαγές των Πάγιων 
Τροποποίηση / εναρμόνιση καταστατικού ΕΟΜ 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τη ΓΓ για τις αλλαγές που θα κατατεθούν στη ΓΣ. 
5. Θέματα Διαιτησίας   

Εισήγηση ΚΕΔ 



Δεν υπήρξε κάποια σχετική ενημέρωση. 
6. Θέματα Εκπαίδευσης                                          

Σεμινάριο εκπαιδευτών ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την 3η συνάντηση του σεμιναρίου και ενέκρινε την πρόταση της επιτροπής 
οργάνωσής του για δημιουργία ομάδας για την παραγωγή μαθητικών διανομών για τη βιβλιοθήκη της 
ΕΟΜ. 

7. Θέματα Διάδοσης                        
Υγεία και πνευματικά αθλήματα – ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την ομιλία της ΓΓ στην Πάτρα. Οι σχετικοί σύνδεσμοι θα αναρτηθούν και στο 
site της ΕΟΜ. 

Δράσεις για άτομα με Προβλήματα Όρασης 
Το σχετικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τον ΑΑΑ και την κα Καλιαμπά θα οργανωθεί μέσω της 
ειδικής επιτροπής ΑΜΕΑ. 

Αναγνώριση Σωματείου ΟΜΣ Σύρου 
Το ΔΣ αναγνώρισε το Σωματείο, το οποίο έχει αθλητική αναγνώριση και ενέγραψε 20 νέα μέλη. 

Επαφή με ΠΣΑΤ 
Ο κ Κουμπούρας ανέλαβε να φέρει σε επαφή την ΓΓ με τον σύνδεσμο αθλητικογράφων για μια 

συνεργασία. 
Σεμινάριο για τα παιδιά ΓΓΑ- Κορώνη 

Η κα Κορώνη συνδέθηκε στη συνεδρίαση και ενημέρωσε για το σεμινάριο που παρακολουθεί ως 
εκπρόσωπος της ΕΟΜ με θέμα την προστασία των παιδιών στον αθλητισμό.  

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό – Πάτρα 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πρόσκληση από τη ΓΓΑ και την πρώτη παρουσία της ΕΟΜ στην Πάτρα. 
Η ΕΟΜ θα εκπροσωπηθεί από τον κ. Μανούρη, στο περίπτερο της ΕΟΜ θα βρίσκεται η κα Μακρή 
και η ΕΟΜ θα καλύψει τα οδοιπορικά.   

Ενημέρωση από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πρώτη συνάντηση της επιτροπής με παρόντα τον εκπρόσωπο από την 
Αλεξανδρούπολη, με στόχο την ανάπτυξη στην εν λόγω περιοχή και το αίτημα των Σωματείων της 
Περιφέρειας για ταυτόχρονο αγώνα μόνο με Σωματεία της περιφέρειας που να μην είναι 
περιορισμένος. Το ζήτημα άπτεται της αλλαγής των Πάγιων και θα τεθεί στη ΓΣ. 

8. Αιτήματα Σωματείων  
ΑΟΜΨ αίτημα συνδιοργάνωσης με ΙΚΑΡΟ 

Το ΔΣ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μην εγκρίνει το αίτημα του ΑΟΜΨ.                       
9. Διάφορα Θέματα    

Κοινωνικά στο site  
Το ΔΣ συζήτησε το κατά πόσο ενδείκνυται να αναρτώνται οι ανακοινώσεις για τις απώλειες αθλητών 
στο site της ΕΟΜ, επειδή λαμβάνει πολλά αρνητικά σχόλια και αποφάσισε οι σχετικές ανακοινώσεις 
να αναρτώνται μόνο για δυο-τρεις μέρες και μετά να μεταφέρονται στο πεδίο των κοινωνικών. 
 Πρωτόκολλο υγιεινής covid 
To ΔΣ αποφάσισε να συζητήσει μετά το Πάσχα το θέμα, ανάλογα και με τα νέα μέτρα της πολιτείας, 
σχετικά με το τι θα ισχύει για τους ανεμβολίαστους αθλητές 
                                      
             
 
       

 
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 

                                        
             

     

     
     

 
 
 
 


