
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ   

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 12 της 2/12/2022 
Το ΔΣ συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα διαδικτυακά μέσω webex την Παρασκευή 2/12/2022. 
Απόντες οι κ. Δελημπαλταδάκης και κα Μαμιδάκη. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Θέματα Προέδρου 

Αποχαιρετισμός για τον Γ. Ρούσσο 
Το ΔΣ ενέκρινε τη δαπάνη των 300 ευρώ στην Κιβωτό του Κόσμου στη μνήμη του Γιώργου 
Ρούσσου. Επίσης το όνομά του θα δοθεί σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Γενική Συνέλευση απολογισμός 
Ο Πρόεδρος έκανε έναν γενικό απολογισμό και το ΔΣ συμφώνησε ότι ήταν μία από τις 
καλύτερες γενικές συνελεύσεις.  

Συμμετοχή σε δράσεις της ΓΓΑ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις επαφές με το τμήμα της ΓΓΑ που προβάλει κοινωνικές δράσεις 
και ο υπεύθυνος επικοινώνησε με την ΕΟΜ χάριν παλαιότερης συνεργασίας ώστε να βρεθούν 
τρόποι προβολής της κοινωνικής διάστασης του μπριτζ και κυρίως στις ομάδες ΑΜΕΑ 

Συμμετοχή σε Διεθνείς αγώνες 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι μετά και από ενημέρωση από τον κ. Βιρβιδάκη θα 
κατατεθεί στο ΔΣ συγκεκριμένη πρόταση για τους αγώνες που προτείνεται να συμμετέχουν οι 
νέοι. Σχετικά έχει στείλει προτάσεις και ο κ. Κρίτσαλης.  

Επιτροπές ΕΟΜ 2023 
Το ΔΣ αποφάσισε να μην αναρτηθεί ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις 
επιτροπές, αλλά οι πρόεδροι των επιτροπών να εισηγηθούν για τις συνθέσεις τους για το 
2023. Ειδικά για την επιτροπή νέων, το ΔΣ ενημερώθηκε ότι δεν θα γίνει κάποια αλλαγή.  

Μεταγραφές 2023 ανακοίνωση 
Το ΔΣ αποφάσισε να παραμείνει η ίδια επιτροπή μεταγραφών και με δεδομένη την 
μεταγραφική περίοδο από 15/2 έως 15/3/2023 η επιτροπή θα αποφασίσει για την 
ανακοίνωση. 

Επετηρίδα και περιοδικό ΕΟΜ – προβολή αγώνων 
Το ΔΣ αποφάσισε και φέτος η επετηρίδα να εκδοθεί ηλεκτρονικά. Ο Ταμίας της ΕΟΜ στη 
συνέχεια παρουσίασε στο ΔΣ τις ενέργειες που γίνονται προκειμένου να περάσουμε σε μια 
αλλαγή/ανακατασκευή του site, ώστε η προβολή των αγώνων και των δράσεων της ΕΟΜ και 
των Σωματείων να γίνεται με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, τόσο εκ των προτέρων όσο και 
μετά τους αγώνες  
2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                               

Οικονομική πολιτική 2023 – ανακοίνωση 
Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής και θα ανακοινωθούν στο 
site οι αλλαγές και οδηγίες προς τα σωματεία σχετικά με τις ανανεώσεις των ΑΔ (η συνδρομή 
του οποίου δεν αλλάζει και ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου ως ημερομηνία έγκαιρης 
καταβολής). Αλλαγές στα εισιτήρια αγώνων θα ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου όπως αυτά 
παρουσιάσθηκαν στη ΓΣ και εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό.  
Το ΔΣ επίσης ενέκρινε κάποια δωρεάν αγωνιστικά δελτία 
Ο Ταμίας της ΕΟΜ στη συνέχεια πρόβαλε παρουσίαση με προτάσεις για την οικονομική 
διαχείριση του 2023 με βάση κανόνες, αλλά και ανταποδοτικότητα στα Σωματεία που θα τους 
τηρήσουν και τα μέλη του ΔΣ σχολίασαν κυρίως θετικά και ελπίζοντας οι κανόνες της 
πρότασης, αλλά και η ανταποδοτικότητα σε όσα σωματεία τους ακολουθούν, να γίνουν δεκτά 
από τα Σωματεία. Ο Ταμίας δεσμεύτηκε να κάνει πιο συγκεκριμένα τα μέρη της πρότασης 
που έχουν αλγόριθμους ώστε να εγκριθεί οριστικά από το ΔΣ 

Καμπάνια Ιανουαρίου 
Το ΔΣ αποφάσισε η καμπάνια να ξεκινήσει στις 15 Δεκεμβρίου. Έως τότε η όποια διαφήμιση 



έχει να κάνει με το brand. Θα αναρτηθεί ανακοίνωση ώστε τα Σωματεία που θα 
πραγματοποιήσουν μαθήματα τον Ιανουάριο να δηλώσουν έγκαιρα το πρόγραμμά τους για να 
συμπεριληφθούν στην καμπάνια. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από τις 16 Ιανουαρίου. 
Εγκρίθηκε η δαπάνη έως 500 ευρώ.  

Προσφορές για εκτυπώσεις βιβλίων 
Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση της οικονομικής επιτροπής να ζητηθούν οι επικαιροποιήσεις των 
προσφορών που έχουμε για τις εκτυπώσεις των βιβλίων άμυνας και εκτέλεσης με δεδομένο 
ότι τα βιβλία θα ενοποιηθούν από δύο σε ένα σε κάθε τομέα και θα τυπωθούν μετά τον 
Μάρτιο του 2023 
3. Θέματα Αγώνων  

Αγωνιστικό ημερολόγιο 2023– Διαμόρφωση μετά την Άτυπη  
Η κα Μακρή και η ΓΓ ενημέρωσαν το ΔΣ για κάποιες αλλαγές του πώς προέκυψαν τα 
τριήμερα στα σωματεία και την επικείμενη άτυπη 

Διασυλλογικό Κύπελλο 
Το ΔΣ εξουσιοδότησε τη ΓΓ για να συζητήσει με τα σωματεία στην άτυπη τους τόπους 
διεξαγωγής 
4. Θέματα Διαιτησίας – ΚΕΔ 

Ενημέρωση 
Η ΓΓ ενημέρωσε το ΔΣ ότι βάσει αθλητικού νόμου η ΚΕΔ δεν αλλάζει μέχρι το 2024 
5. Θέματα Πειθαρχικού 

Ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την τοποθέτηση του ΠΣ σχετικά με αίτημα Σωματείου 
6. Θέματα Εκπαίδευσης  

Σεμινάρια για δόκιμους 2023 
Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση της επιτροπής που είχε αναλάβει τα σεμινάρια του 2022 να 
παραμείνει η ίδια και για την επόμενη χρονιά.  

Επετηρίδα Εκπαιδευτών 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις βαθμίδες εκπαιδευτών βάσει θεσμικού πλαισίου και ότι για να 
αποφασίσει να δώσει τιμητικά τον τίτλο του καθηγητή χρειάζεται εισήγηση της επιτροπής 
εκπαίδευσης.  
7. Θέματα Διάδοσης                        

Καμπάνια διάδοσης – ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από το Τμήμα Μαθημάτων για το πώς κατανεμήθηκαν οι μαθητές στα 
σωματεία, μετά την εξέταση των στατιστικών δελτίων που παραδόθηκαν στην ΕΟΜ και το 
ΔΣ συζήτησε για νέους τρόπους αποδοτικότερης καμπάνιας μετά και από τοποθέτηση του κ. 
Φράγκου ότι με βάση τα νούμερα η καμπάνια στο fb φαίνεται να μην  αποδίδει  
8. Αιτήματα Σωματείων  
Το ΔΣ εξέτασε διάφορα αιτήματα Σωματείων σχετικά με ημερομηνίες αγώνων (ΟΠΑΧ) 
διάθεση υλικού (ΑΟΜΜ) συνδρομή νέου σωματείου (ΑΜΑ) και επιπλέον ημερίδες 4ης 
βαθμίδος (ΑΟΜΝΣ,  ΑΟΜΨ) 
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 

  



 
                                        

             
     

     
     

 
 
 
 


