
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 10 της 3/10/2022 
Το ΔΣ συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα διαδικτυακά μέσω webex τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022. 
Παρόντες επίσης οι κυρίες Μπέτυ Σταματελάτου, Αντιγόνη Κοτσώνη  και ο κ. Σταύρος Μπομπολάκης   
Για προσωπικούς λόγους απουσίαζε στην αρχή η κα Μαμιδάκη και συνδέθηκε στις 2,30.  
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Θέματα Προέδρου 
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης  

Το ΔΣ αποφάσισε η ΓΣ να διεξαχθεί το Σάββατο 19 Νοεμβρίου και η σχετική πρόσκληση θα 
κατατεθεί στη ΓΓΑ.  

Θέματα ΓΓΑ – Μητρώο Σωματείων και αγώνες  
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την έως τώρα κατάσταση σχετικά με το Μητρώο Σωματείων  

Μεταγραφές - έγκριση εισήγησης επιτροπής   
Το ΔΣ ενέκρινε τον κατάλογο των μεταγραφών και αποφάσισε για την έγκριση αλλαγής 
Σωματείου (εγγραφή με νέο ΑΔ) για οποιονδήποτε αθλητή/τρια ανήκε σε Σωματείο που έχει 
παύσει τις δράσεις του, οποιαδήποτε στιγμή εκτός μεταγραφικών περιόδου 

Aιτήσεις για Αιγίδα ΓΓΑ και ΥΠΑΙΘ 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τα δυο αυτά αιτήματα της ΕΟΜ χάριν μεγαλύτερου κύρους 
του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος 

Βαλκανικό Πρωτάθλημα ενημέρωση    
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την έως τώρα πορεία ετοιμασίας των ομάδων 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                               
Οφειλές Σωματείων και περιορισμοί βάσει Πάγιων 

Ο Ταμίας της ΕΟΜ επισήμανε στo ΔΣ τα θέματα οφειλών Σωματείων και το πώς το ΔΣ θα 
επιτρέψει αγωνιστική δραστηριότητα σε Σωματεία με οφειλές. Το ΔΣ αποφάσισε να μην 
επιτρέψει εξαιρέσεις σε Σωματεία που δεν έχουν ρυθμίσει έναν λογικό διακανονισμό με μια 
προκαταβολή του 20-25% των οφειλών και ένα ελάχιστο μηνιαίο ποσό. Εν όψει διασυλλογικών 
ο Ταμίας θα έρθει σε άμεση επικοινωνία με τα Σωματεία για τις αντίστοιχες ρυθμίσεις. 

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα προϋπολογισμός – ενημέρωση – Ομάδα Μη 
βλεπόντων 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον Ταμία και τη ΓΓ για τα προβλεπόμενα έξοδα στους 
διασυλλογικούς, για τη ζήτηση ή όχι προσφορών για τις ανάγκες ενοικίασης και μεταφοράς 
εξοπλισμού και το οπτικοακουστικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί και ενέκρινε την όλη 
διαδικασία. 
Θα γίνει πρόσκληση για συμμετοχή χωρίς καταβολή συνδρομής στους μη βλέποντες. Το 
ενδεχόμενο διεξαγωγής παράλληλου αγώνα στους διασυλλογικούς θα εξεταστεί μετά την 
οριστικοποίηση των συμμετοχών και ανάλογα με τον χώρο που θα περισσέψει. 

Σεμινάριο και εξετάσεις εκπαιδευτών προϋπολογισμός – ενημέρωση 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την πορεία των εξετάσεων των υποψήφιων εκπαιδευτών και 
εγκρίθηκε από το ΔΣ η αμοιβή της επιτροπής οργάνωσης  για το σεμινάριο και τις εξετάσεις 
να αποδοθεί στην επιτροπή οργάνωσης με διατακτικές και τα νόμιμα παραστατικά 

Καμπάνια διάδοσης – ενημέρωση 
Ο Ταμίας ενημέρωσε το ΔΣ για την αύξηση του προϋπολογισμού δεδομένης της απόδοσης της 
καμπάνιας και σημείωσε τις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω του ότι το μπριτζ είναι άγνωστο 
στο πλατύ κοινό. Ο Ταμίας πρότεινε να τρέξει η εκστρατεία έως και τέλος του χρόνου. Ο κ. 
Δελημπαλταδάκης επεσήμανε τη διαφορά της τωρινής καμπάνιας με τις προηγούμενες,  όσον 
αφορά στο κόστος αλλά και στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων και  πρότεινε να αυξηθεί η 
δαπάνη. Σημείωσε επίσης το ζήτημα της ηλικιακής κατανομής που δεν έχει φέρει νέους. 
Συζητήθηκε επίσης η ανάρτηση ειδικού δημοσιογραφικού άρθρου για την προβολή του μπριτζ, 
που προσέφερε δωρεάν ο κ. Πανούτσος. Το ΔΣ αποφάσισε να ενισχυθεί η καμπάνια έως το 



ύψος των 5000 ευρώ.  
Εκπαιδευτές σε Σωματεία της Περιφέρειας 

Το ΔΣ ενέκρινε  το κονδύλι μετακίνησης εκπαιδεύτριας για το Σωματείο του ΟΛΥΜΠΟΥ 
 

Ανακαίνιση γραφείων ΕΟΜ – ενημέρωση 
Ο Ταμίας ενημέρωσε για τις επιδιορθώσεις στα WC της ΕΟΜ και για την ανάγκη να 
αντικατασταθεί άμεσα η διαφημιστική πινακίδα στα γραφεία της ΕΟΜ 
 

3. Θέματα Αγώνων  
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα ενημέρωση 

Η ΓΓ ενημέρωσε για την πορεία προετοιμασίας του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος 
Αγωνιστικό ημερολόγιο 2023– Πανελλήνια και Περιφερειακά Πρωταθλήματα  

Σχετική εισήγηση για το 2023 θα φέρει στο ΔΣ η επιτροπή αγώνων.  
Αγώνας εργασιακού αθλητισμού 
Η ΓΓ ενημέρωσε για τις αλλαγές στην ώρα του αγώνα και ότι ο αγώνας θα γίνει στον ίδιο χώρο 
με τους διασυλλογικούς  
4. Θέματα Διαιτησίας – ΚΕΔ 

Ενημέρωση για σεμινάρια ΕΒL 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και μέσω της επιστολής του κ. Κουτούγκου, ενώ ο 
Πρόεδρος ενημέρωσε και για την περίπτωση να πραγματοποιηθεί στο μέλλον σεμινάριο στην 
Αθήνα, τώρα που ο κ. Μπάλλας είναι Πρόεδρος της επιτροπής Διαιτησίας  της ΕΒL 

5. Θέματα Εκπαίδευσης  
Eξετάσεις εκπαιδευτών ημερομηνία ανακηρύξεων   

 Το ΔΣ συμφώνησε να εγκρίνει άμεσα την εισήγηση της ΟΔΕ και να ανακοινωθεί η ανακήρυξη 
των νέων εκπαιδευτών το αργότερο στις 17 Οκτωβρίου, που θα αρχίσουν τα μαθήματα  

Εισήγηση επιτροπής εκπαίδευσης για τη νέα σχολική χρονιά     
 Το ΔΣ ενημερώθηκε για την  εισήγηση της επιτροπής και συμφώνησε για τις συνέπειες σε 
Σωματεία που δεν απασχολούν διαπιστευμένο εκπαιδευτή                   

6. Θέματα Διάδοσης                        
Καμπάνια διάδοσης – ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από το τμήμα μαθημάτων για τα αρχεία παλαιότερων ενδιαφερομένων και 
την προσπάθεια κινητοποίησης των αρμοδίων Σωματείων για την επαναφορά παλαιότερων 
μαθητών 

Αναγνώριση Σωματείου ΔΗΜ ΑΟΜ ως τακτικό μέλος 
Το Σωματείο έχοντας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του αναγνωρίζεται ως τακτικό μέλος. 

7. Αιτήματα Σωματείων  
ΑΓΠΑΡ 25-27/11 – εγκρίθηκε αν το θέλει 
ΑΟΜΝΣ – 28/10 αντί ΕΣΤΙΑΣ - εγκρίθηκε 
ΑΟΤ – 21-23/10 - εγκρίθηκε 
ΟΑΜΑ – 15-18/12 - εγκρίθηκε 
ΟΑΜΚΗ 28/10 - εγκρίθηκε 
ΚΟΑΜ – 1-4/12 - εγκρίθηκε 
ΚΟΠΑ ημερίδα εγκαινίων 7/11 - εγκρίθηκε 

8. Διάφορα Θέματα   
Επιστολή Αθλητή για αθλητική άδεια  

Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του αθλητή 
 
      

 
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 

  

                                        
             

     

     
     

 
 
 
 


