
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ   

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 13 της 14/12/2022 
Το ΔΣ συνεδρίασε διαδικτυακά μέσω webex την Τετάρτη 14/12/2022 σε ένα έκτακτο ΔΣ. 
Απών μόνο ο κ. Κουμπούρας. 
 

 
1. Θέματα Προέδρου 

Αποχαιρετισμός στον Ν. Καραμανλή 
Το ΔΣ συζήτησε τις ενέργειες που θα γίνουν για να τιμηθεί ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΜ. Ο κ. 
Τσεκμέζογλου σημείωσε ότι στο site της ΕΟΜ δεν θα πρέπει να αναρτούνται προσωπικές 
απόψεις ως αποχαιρετισμοί, η κα Μαμιδάκη είπε ότι οφείλει κάποιο μέλος του ΔΣ να μιλήσει 
στην κηδεία και ομόφωνα αποφασίσθηκε να κατατεθεί ένα ποσό στους Γιατρούς του Κόσμου, 
όπως προτείνεται από την οικογένεια του εκλιπόντος, αντί στεφάνου. Τα γραφεία της ΕΟΜ θα 
είναι κλειστά έως και το πέρας της τελετής εις ένδειξη πένθους.  
 
2. Επιστολή καταγγελία αθλητή 
 
Το ΔΣ συζήτησε την επιστολή αθλητή που αιτείται την εφαρμογή του Π.Κ. 2.2.3.15 ώστε το 
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Β. Ελλάδος «Μίμης Περαχιά» να μην εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΟΜ 
και να μην ληφθεί υπόψη στην αθλητική δραστηριότητα του Σωματείου ΟΑΜΘ. 
Τα μέλη του ΔΣ τοποθετήθηκαν όλα σχετικά και ομόφωνα συμφώνησαν ότι οι απόψεις όλων 
συγκλίνουν στο ότι η ΕΟΜ οφείλει να εξετάζει προσεκτικότερα στο μέλλον τις προδιαγραφές 
των αγωνιστικών χώρων. 
Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε: 
α. να σταλεί η επιστολή του αθλητή στο ΠΣ της ΕΟΜ ως αρμόδιο όργανο για όλα τα θέματα 
που προκύπτουν από την επιστολή του, 
β. να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συγκεντρωθούν όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες - διευκρινίσεις σχετικά με τα αναφερόμενα στην επιστολή (όπως σχέδια και 
κατόψεις του Σωματείου και έκθεση Διαιτητή). 
Επίσης ομόφωνα αποφάσισαν ότι δεν συντρέχει σοβαρός λόγος να ακυρωθεί ο αγώνας και την 
άποψή τους αυτήν θα την καταθέσουν στο ΠΣ, ως πρωτοβάθμιο όργανο για το εν λόγω ζήτημα. 
 
3. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής 
Έγκριση τιμολογίων 
Το ΔΣ ενέκρινε τον κατάλογο όλων των εξοφλημένων τιμολογίων σύμφωνα με τις εκάστοτε 
αποφάσεις του ΔΣ 
Συνδρομές αγώνων 
Συνεχίζοντας τη συζήτηση από την προηγούμενη συνεδρίαση, το ΔΣ αποφάσισε να 
ανακοινωθεί στο site η συνδρομή για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα καθώς και η μικρή 
αύξηση της συνδρομής προς την ΕΟΜ στα εισιτήρια αγώνων για την Περιφέρεια και για τα 4ης 
βαθμίδος. Στην ίδια ανακοίνωση θα γραφτεί και η απόφαση των Σωματείων Αττικής στην 
άτυπη σύσκεψη να ορίσουν για την Αττική τη συνδρομή αγώνα στα 7 ευρώ από 6 που ήταν. 
Οικονομική πολιτική 
Ο κ. Δημητρακόπουλος συνέχισε την παρουσίασή του και το ΔΣ αποφάσισε με βάση την 
πρότασή του να προκύψει για κάθε Σωματείο ένα ελάχιστο ποσό οφειλών που πρέπει να 
καλύπτει προκειμένου να θεωρείται οικονομικώς ενήμερο για την ΕΟΜ, με κυρώσεις που θα 
σχετίζονται με τα δικαιούμενα τριήμερα ή/και τις ημερίδες 4ης βαθμίδος. Τις σχετικές αλλαγές 
θα κάνει το τμήμα Μηχανογράφησης σε συνεργασία με το λογιστήριο ώστε κάθε Σωματείο να 
έχει πλήρη εικόνα των οφειλών του και των βασικών του υποχρεώσεων, αλλά και τον τρόπο 
που θα διακανονισθούν οι παλαιότερες οφειλές του και η όλη λειτουργία θα αυτοματοποιηθεί 
πλήρως. Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση η οποία θα εφαρμοστεί από το νέο έτος και στην πορεία 



θα βρεθούν και οι σχετικοί συντελεστές για να προστεθεί στην όλη διαχείριση και το αθλητικό 
υλικό των Σωματείων.   
 
Διάδοση 
Συνεχίζοντας την παραπάνω πρόταση ο Ταμίας παρουσίασε στο ΔΣ την αναλογία του κόστους 
προσέλκυσης νέων αθλητών και την παραμονή τους στο μπριτζ και ενημέρωσε ότι η όλη 
μελέτη γίνεται με στόχο την αύξηση της παραμονής των αθλητών με παράλληλη προσπάθεια 
να μειωθεί το κόστος προσέλκυσης. Παρουσίασε επίσης μια μορφή πριμοδότησης προς τους 
εκπαιδευτές. Ζήτησε από το ΔΣ να μελετήσει την πρόταση που θα στείλει με mail ώστε να 
συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση. 
 
 
4. Αιτήματα Σωματείων 
 
     - Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του ΟΑΜΛΕ να πραγματοποιήσει την εορταστική του ημερίδα 
σε ξενοδοχείο και η γενικότερη απόφαση είναι ότι θα εγκρίνεται η διεξαγωγή αγώνα σε χώρο 
εκτός έδρας του Σωματείου, όπως ξενοδοχεία, εκθεσιακά κέντρα κλπ, καθώς εξυπηρετεί 
λόγους προβολής του μπριτζ και πάντως όχι σε εντευκτήρια άλλων Σωματείων. 

- Το αίτημα του ΑΟΤΠ για απαλλαγή κάποιων οφειλών δεν έγινε δεκτό 
- Έγινε δεκτό το αίτημα του ΟΑΜΠΕΙ για αλλαγή ημερομηνίας τριημέρου και διεξαγωγή 

μαραθωνίου στις αρχές Ιανουαρίου 
- Έγινε δεκτό το αίτημα του ΑΟΜΣ για εκδρομικό τον Δεκέμβριο του 2023 
- Έγινε δεκτό το αίτημα του ΟΑΜΑ για την εορταστική του ημερίδα 
- Δεν έγινε δεκτό το αίτημα του ΑΟΜΝΣ για διοργάνωση ημερίδας εγκαινίων προς το 

παρόν 
- Έγινε δεκτό το αίτημα του ΑΟΤ για αλλαγή ημερομηνίας του εκδρομικού. Το αίτημα 

του για να του ανατεθεί το ΠΠ Μαθητών θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση. 
 
 
 
 
 

   
 

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γεν. 
Γραμματέας 

Ο Ταμίας Ο Ειδικός 
Γραμματέας 

 
 
 
 
Α. Αθανασιάδης 

 
 
 
 
Ν. Δελημπαλταδάκης  

 
 
 
 
Λ. Μανούση  

 
 
 
 
Δ.  Δημητρακόπουλος 
 

 
 
 
 
Α. Φράγκος 

Το μέλος  Η εκπρόσωπος 
αθλητών 

  

 
 
 
 
 
Δ. Τσεκμέζογλου 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Λ. Μαμιδάκη 

  

                                        
             

     

     



     
 
 
 
 


