
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 6 της 1/6/2022 
Το ΔΣ συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα διαδικτυακά μέσω Webex την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022. 
Παρόν όλο το ΔΣ. Παρόντες επίσης οι Σταύρος Μπομπολάκης,  Ίνγκριντ Λυγινού και Μπέτυ 
Σταματελάτου. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Θέματα Προέδρου 
Εθνικές Ομάδες 2022 (χορηγίες, ευχαριστήρια επιστολή) 

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε την κα Λυγινού και αφού την ευχαρίστησε για τις χορηγίες που 
εξασφάλισε για τις αποστολές των νεαρών αθλητών, της έδωσε τον λόγο για να ενημερώσει το 
ΔΣ για το πώς εξελίσσεται το ζήτημα των επαφών με τους χορηγούς. To ΔΣ συνεχάρη την κα 
Λυγινού, και στη συνέχεια ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο για την κατανομή των χορηγιών, 
για την ωφέλεια που θα έχει η αποστολή των ομάδων των παιδιών τόσο στα ίδια, όσο και στη 
σχέση μας με τη ΓΓΑ αλλά και στην επιδότηση μελλοντικά των αποστολών αυτών. Ο Πρόεδρος 
ενημέρωσε επίσης το ΔΣ ότι εγκρίθηκε και από τη ΓΓΑ επιχορήγηση για τις περσινές 
αποστολές. 
 Θέματα ΓΓΑ – Μητρώο Σωματείων 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι με χαρά βλέπει νέα  Σωματεία  στο μητρώο, αν και κάποια 
από τα ήδη εγγεγραμμένα το 2021 ακόμη δεν έχουν επανεγγραφεί. Ενημέρωσε επίσης ότι δεν 
έχουμε οδηγίες από τη ΓΓΑ για το τι μέλλει γενέσθαι μετά την προθεσμία που λήγει στο τέλος 
Ιουνίου. 

Θέματα EBL – εκπρόσωπος ΕΟΜ στις εκλογές 
Ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΜ θα είναι εκπρόσωπος της ΕΟΜ στις εκλογές της Πανευρωπαϊκής. 

Νέο Πρωτόκολλο covid 
Σύμφωνα και με το νέο πρωτόκολλο covid από την Πολιτεία, ο Πρόεδρος πρότεινε να γίνει 
ισχυρή σύσταση προς τους αθλητές να φορούν μάσκες στους κλειστούς αγωνιστικούς χώρους. 
Το ΔΣ ενέκρινε και το νέο πρωτόκολλο θα αναρτηθεί στο site. 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                               
Σεμινάρια εκπαιδευτών  

Το ΔΣ ενέκρινε το ποσό των 500 ευρώ για τα μέλη της επιτροπής του σεμιναρίου. Η κα 
Μπαμπούλα θα αμειφθεί με το ποσό των 400 ευρώ, λόγω απασχόλησης και σε ώρες εργασίας. 

Εθνικές αποστολές 
Το ΔΣ ενέκρινε την αγορά σε μπλούζες για τις εθνικές αποστολές έως του ποσού των 400 ευρώ, 
το ποσό για το δημιουργικό από γραφίστα έως 200 ευρώ και αποφάσισε το ποσό των ημερήσιων 
εξόδων των αθλητών στα 30 ευρώ. 

Εκτύπωση βιβλίου 9 
Εγκρίθηκε η επανεκτύπωση από τον κ. Χατζηδάκη για 3000 τεμάχια με την παλαιότερη 
προσφορά του. 

Εκτύπωση νέων βιβλίων 
Το ΔΣ επανέφερε το θέμα προκειμένου τα νέα βιβλία της ΕΟΜ για την εκτέλεση και την άμυνα 
να είναι έτοιμα για τη νέα περίοδο μαθημάτων και θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση για την 
αναζήτηση προσφορών εκτύπωσης. 

Υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία διατακτικών EDENRED  
Ο Ταμίας της ΕΟΜ ενημέρωσε το ΔΣ για τη δυναμική της εν λόγω εταιρίας και για τη 
χρησιμότητα των διατακτικών στις αμοιβές συνεργατών που δεν μπορούν να εκδώσουν 
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Το ΔΣ ενημερώθηκε και για τις επιβαρύνσεις της ΕΟΜ με την 
υπογραφή της σύμβασης και ομόφωνα συμφώνησε στην υπογραφή της. Στο ερώτημα του 
Προέδρου αν και κάποιο Σωματείο μπορεί να προχωρήσει σε τέτοια σύμβαση, ο Ταμίας 
ενημέρωσε ότι αυτό εξαρτάται από το αν έχει μισθωτούς στο δυναμικό του. 

Πορεία εισπράξεων οφειλόμενων με βάση τις αποφάσεις του ΔΣ. Χρονοδιάγραμμα 



υλοποίησης 
Ο Ταμίας ενημέρωσε σχετικά το ΔΣ  και τα Σωματεία θα ενημερωθούν με επιστολές για τις 
οφειλές τους. Προκειμένου να ικανοποιηθούν νέα αιτήματα Σωματείων για ντουπλικαδιέρες 
θα γίνει διερεύνηση μέσω του κ. Μπάλλα για μηχανήματα από την Πορτογαλία. Το ΔΣ 
αποφάσισε ότι η παροχή αθλητικού υλικού σε Σωματεία θα γίνεται μόνο αν έχουν τακτοποιήσει 
τις οφειλές τους. 

 Διαγραφή οφειλών Σωματείων που δεν επιδέχονται είσπραξης 
Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση του ταμία για παλαιές οφειλές Σωματείων που είναι ανενεργά και 
την αναλογική  μείωση κάποιων ετήσιων συνδρομών σε Σωματεία που δεν είναι ακόμη τακτικά 
μέλη. 

3. Θέματα Αγώνων  
Άτυπη σύσκεψη εκπροσώπων Αττικής για τριήμερα β εξαμήνου  

Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα Σωματείων της Αττικής για την αλλαγή στη διαδικασία απόδοσης 
των τριημέρων. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων – διαδικτυακό. Διαιτητές, παρατηρητές 
Το ΔΣ οριστικοποίησε την προκήρυξη για τον εν λόγω αγώνα μέσω real bridge. Σε κάθε τραπέζι 
θα υπάρχει και παρατηρητής. 

4. Θέματα Πειθαρχικού 
Ενημέρωση   

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις αποφάσεις του ΠΣ που είναι εν ισχύ την τρέχουσα περίοδο.   
5. Θέματα Διαιτησίας  

Σεμινάριο έμπειρων Διαιτητών  
Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι το σεμινάριο που προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο θα αφορά μόνο 
σε έμπειρους Διαιτητές. 

6. Θέματα Εκπαίδευσης                                          
Σεμινάριο εκπαιδευτών  

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη λήξη του σεμιναρίου των δόκιμων εκπαιδευτών και τις προσωπικές 
συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με όλους τους συμμετέχοντες. 

7. Θέματα Διάδοσης                        
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό  

Το ΔΣ είναι σε αναμονή του προγράμματος από τη ΓΓΑ και η ΕΟΜ θα συμμετέχει σε όλες τις 
εκδηλώσεις, συνδυάζοντας τη συμμετοχή της με τη διάδοση. 

Πρόγραμμα και εκπρόσωποι για τα σχολεία 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από το Τμήμα Μαθημάτων ότι θα κατατεθεί εκ νέου από την ΕΟΜ το 
πρόγραμμα παρουσίασης του μπριτζ στα σχολεία, περιλαμβάνοντας και τη δυνατότητα 
διαδικτυακής παρουσίασης. Ο κατάλογος για τους εκπροσώπους θα καταρτισθεί από το Τμήμα 
Μαθημάτων σε συνεργασία με την κα Κορώνη. 

8. Αιτήματα Σωματείων  
ΚΟΑΜ – Ελληνικά Νησιά 

Το ΔΣ συζήτησε το αίτημα του Σωματείου και σε πρώτη φάση η ΕΟΜ παραχωρεί την αιγίδα 
της. Στην επόμενη συνεδρίαση θα λάβει τελικές αποφάσεις σχετικά με τη διάθεση υλικού, 
αλλαγές στο αγωνιστικό ημερολόγιο και συνδρομές που θα χρεωθούν. 

Τα αιτήματα των Σωματείων ΟΑΜΛ και ΟΜΗ για τα Περιφερειακά πρωταθλήματα, το 
αίτημα του ΑΜΙ για την έγκριση των αγώνων του τον Νοέμβριο, αλλά και γενικότερα θέματα 
αγωνιστικού ημερολογίου, θα τα επιλαμβάνεται η ΓΓ   

9. Διάφορα Θέματα    
                                      

             
   
      

 
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 

  

                                        
             

     

     
     

 
 
 

 


