
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ   

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 5 της 4/5/2022 
Το ΔΣ συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα διαδικτυακά μέσω Webex την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022. 
Παρόν όλο το ΔΣ. Παρούσες επίσης οι κυρίες Σταματελάτου και Βασιλείου (ΑΣΝΒ) – η οποία 
παρέμεινε στη συζήτηση μόνο για το θέμα covid – και ο κ. Μπομπολάκης. Ο κ Φράγκος και η κα 
Μαμιδάκη αποχώρησαν για λίγο και επανήλθαν. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέματα Προέδρου 
Γενική Συνέλευση Απριλίου – απολογισμός, εργασίες 

Ο Πρόεδρος στάθηκε κυρίως στην υποχρέωση  απολογισμού των επιχορηγήσεων από  τα 
Σωματεία, που τέθηκε από τη ΓΓΑ, αλλά και το αίτημα της ΓΣ να διερευνηθεί το θέμα ύπαρξης 
ακαδημιών που σχετίζονται με το μπριτζ. Αποσαφηνίσεις θα ζητήσουν η κα Μανούση και ο κ. 
Μανούρης κατά την επικείμενη επίσκεψή τους στη ΓΓΑ. Είπε επίσης ότι το γενικό κλίμα της 
ΓΣ ήταν εξαιρετικό. Οι κανονισμοί έχουν κατατεθεί στη ΓΓΑ και προχωρά και η τροποποίηση 
του Καταστατικού. Ο κ Τσεκμέζογλου με τον κ. Δημητρακόπουλο επίσης θα συζητήσουν για 
την εισήγηση στην επόμενη ΓΣ σχετικά με τις συνδρομές των εισιτηρίων Αττικής και 
Περιφέρειας. 

 Εθνικές Ομάδες 2022  
Η ομάδα που ανακηρύχθηκε νικήτρια στους αγώνες επιλογής είναι η ομάδα ΖΩΖΗΣ με 

την εξής σύνθεση: ΖΩΖΗΣ Σ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π / ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Μ - 
ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν / ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Φ - ΕΙΝΤΙ Μ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις αποστολές των Παίδων στην Βουδαπέστη και το Αΐντχόβεν. 
Ενημερώθηκε επίσης για τη χορηγία που εξασφάλισε η κα Λυγινού. Το ΔΣ συζήτησε και θέματα 
γενικότερα αποστολής, αρχηγών κλπ 
 Θέματα ΓΓΑ – Μητρώο Σωματείων 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τον επικαιροποιημένο κατάλογο της ΓΓΑ, διαπιστώνοντας ότι κάθε 
μέρα εγγράφονται όλο και περισσότερα Σωματεία του Μπριτζ. 

Θέματα EBL – εκπρόσωπος ΕΟΜ στις εκλογές 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τις εναλλακτικές του ποιος μπορεί να μας εκπροσωπήσει. 
Το ΔΣ θα αποφασίσει μόλις οριστικοποιηθούν οι συμμετoχές στις εθνικές αποστολές. 

Νέο Πρωτόκολλο covid 
To ΔΣ συζήτησε τις οδηγίες της ΓΓΑ και τη συμμόρφωση με τις οδηγίες σχετικά με το νέο 
πρωτόκολλο covid 
  Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                               

Ενημέρωση Ταμία  
Ο Ταμίας της ΕΟΜ ενημέρωσε το ΔΣ για τις οφειλές των Σωματείων και το ΔΣ αποφάσισε να 
αναλάβει εκείνος την επικοινωνία με τα Σωματεία, ώστε να βρεθεί διακανονισμός και να 
ενημερωθούν τα Σωματεία ότι η ΕΟΜ από τον Σεπτέμβριο θα εφαρμόσει αυστηρά μέτρα 
εφαρμογής του καταστατικού της σχετικά με τις οφειλές. 

Σεμινάρια εκπαιδευτών (δόκιμοι, προπαρασκευαστικό, εξετάσεις, εξεταστικά 
κέντρα, βιβλία) 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται η επιτροπή οργάνωσης του 
σεμιναρίου να γίνουν τον Σεπτέμβριο οι διαλέξεις και οι εξετάσεις. Ενέκρινε να δοθούν βιβλία 
μαθητών σε όσους δόκιμους δεν τα έχουν, να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις σε τρία κέντρα 
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο) για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων και ο ταμίας θα 
μιλήσει με την επιτροπή οργάνωσης του σεμιναρίου για να καταρτίσουν τον προϋπολογισμό. 

Σεμινάρια Διαιτητών  
Η ΓΓ θα μιλήσει με τον κ. Μπάλλα και τους καθηγητές διαιτησίας για την οριστικοποίηση 
ημερομηνιών και τον οικονομικό προϋπολογισμό. 
 



Εθνικές αποστολές 
Το ΔΣ αποφάσισε να συμπληρώσει τα έξοδα της αποστολής με έως και 1500 ευρώ. 
Το ΔΣ  ενέκρινε το ποσό των 300 ευρώ για την αναμετάδοση των αγώνων επιλογής στο BBO. 
Αποφάσισε επίσης να οριστικοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση το ποσό των pocket money, 
μετά και από σχετική εισήγηση της επιτροπής εθνικών ομάδων. Το ίδιο και σχετικά με την 
ενδυμασία τους. 
 

Θέματα Αγώνων   
Ταυτόχρονοι αγώνες, παραλαβή διανομών, παίζοντες Διαιτητές 

Το ΔΣ, με δεδομένο ότι τα περισσότερα Σωματεία έχουν πλέον ντουπλικαδιέρες, συζήτησε το 
θέμα αλλαγής του χρόνου λήψης των διανομών των ταυτόχρονων, με βάση και σχετική 
πρόταση της ΣΜΑΔ. Το ΔΣ θα διερευνήσει περιπτώσεις που οι διανομές λαμβάνονται αρκετά 
νωρίς και θα τις εξετάσει, προκειμένου σε επόμενη συνεδρίαση να αποφασίσει.  

Κύπελλο Μαθητών 1-3 (έγκριση προκήρυξης, Διαιτητές)  
Το ΔΣ ενέκρινε την προκήρυξη και όρισε τους Διαιτητές για τον αγώνα 

Τριήμερο ΕΟΜ 13-15/5/2022  
Το ΔΣ αποφάσισε να γίνει  αγώνας Delay Swiss  και να πραγματοποιηθεί ως εξής: ΑΟΤ open, 
ΟΑΜΚΗ 1-11 και ΑΟΜ 1-9 και 1-6. 
 Άτυπη σύσκεψη 
Το ΔΣ αποφάσισε να συζητήσει μετά τον Αύγουστο με τους εκπροσώπους των Σωματείων 
άτυπα για το ημερολόγιο, σύμφωνα και με τα τότε δεδομένα, που θα ισχύουν για τα 
αναγνωρισμένα Σωματεία, όσο και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την περίπτωση να διεξαχθούν 
Διασυλλογικοί αγώνες με τα νέα δεδομένα του covid. 
                                                      

Θέματα Πειθαρχικού 
Επιστολή αθλητού   

  Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι τόσο η επιστολή αθλητή για πειθαρχικό ζήτημα, όσο και του 
Σωματείου, έχουν προωθηθεί στο ΠΣ το οποίο έχει ήδη ζητήσει τις σχετικές μαρτυρίες. 

Θέματα ΣΜΑΔ 
Χρήση ΒΜ app 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον κ. Τσεκμέζογλου για τις δυνατότητες της εν λόγω εφαρμογής και 
το ΔΣ αποφάσισε να γίνει αποδεκτή η πρόταση του κ. Παπαδόπουλου και να σταλεί στα 
Σωματεία. Τέθηκε επίσης θέμα για μελλοντική συνεδρίαση, αν κατά πόσο και το πρόγραμμα 
αποτελεσμάτων της ΕΟΜ μπορεί να δώσει παρόμοιες υπηρεσίες για τα αποτελέσματα. 

Θέματα Διαιτησίας   
Εισήγηση ΚΕΔ – ανακήρυξη εθνικής Διαιτήτριας 

Το ΔΣ συγχαίρει την κα Γκούμα για την ανακήρυξή της ως εθνικής Διαιτήτριας από την ΚΕΔ. 
Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο site και θα σταλεί στους Διαιτητές και τα Σωματεία. 

Θέματα Εκπαίδευσης                                          
Σεμινάριο εκπαιδευτών (ενημέρωση, έγκριση προκήρυξης σεμιναρίου 
Σεπτεμβρίου, θέματα θεσμικού πλαισίου) 

To ΔΣ ενέκρινε τις ημερομηνίες για 17 και 18 Σεπτεμβρίου και την μετακίνηση εξεταστών σε 
Θεσσαλονίκη και Κρήτη με διαδικτυακό συντονισμό για ταυτόχρονη διεξαγωγή. 

Θέματα Διάδοσης                        
Σεμινάριο της ΓΓΑ για τα παιδιά - Κορώνη 

Το ΔΣ ενημερώθηκε με αναφορά της κας Κορώνη σχετικά με το σεμινάριο που συμμετείχε στη 
ΓΓΑ, από το οποίο πήρε ως εκπρόσωπος της ΕΟΜ και σχετική πιστοποίηση. Θέματα του 
σεμιναρίου θα αποτελέσουν και αντικείμενο διαλέξεων στο σεμινάριο εκπαιδευτών. 

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό – Κομοτηνή 
Ο κ. Μανούρης ενημέρωσε το ΔΣ για όσα έγιναν στην Πάτρα και το ΔΣ τον εξουσιοδότησε να 
ετοιμάσει μια πιο δομημένη παρουσίαση για τις επόμενες συμμετοχές της ΕΟΜ. 

Αιτήματα Σωματείων  
Αμοιβές Διαιτητών 

Το ΔΣ σε απάντηση του αιτήματος Σωματείου θα στείλει τον κατάλογο των Διαιτητών που 
έχουν ΔΠΥ και θα ενημερώσει για τις αμοιβές που ορίζει αρχικά η ΕΟΜ για τα Πανελλήνια. 

Εισιτήρια επισκεπτών αθλητών 
Το ΔΣ επικύρωσε ότι επισκέπτες από το εξωτερικό που φιλοξενούνται σε αγώνες της ΕΟΜ δεν 
θα χρεώνονται το πρόστιμο των μην εχόντων ενεργό αγωνιστικό δελτίο. 

Διάφορα Θέματα    



Δεν υπήρξε άλλο θέμα για συζήτηση.                                       
      

 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γεν. 

Γραμματέας 
Ο Ταμίας Ο Ειδικός 

Γραμματέας 
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Ν. Δελημπαλταδάκης  

 
 
 
 
Λ. Μανούση  

 
 
 
 
Δ.  Δημητρακόπουλος 
 

 
 
 
 
Α. Φράγκος 

Το μέλος Το μέλος Η εκπρόσωπος 
αθλητών 

  

 
 
 
 
 
Δ. Τσεκμέζογλου 
 

 
 
 
 
 
Ι. Κουμπούρας  

 
 
 
 
 
Λ. Μαμιδάκη 

  

                                        
             

     

     
     

 
 
 

 


