
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9 της 6/9/2022 
Το ΔΣ συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα διαδικτυακά μέσω webex την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022. 
Παρόντες επίσης οι Μπέτυ Σταματελάτου,  Μαριάννα Κορώνη, Δημήτρης Κωστακιώτης, Στάυρος 
Μπομπολάκης και Βασίλης Βιρβιδάκης. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Θέματα Προέδρου 
Στελέχωση ομάδας U16 – ανακοίνωση - ανανέωση σύμβασης προπονητή  

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το διαδικαστικό κομμάτι της σύμβασης του προπονητή και ο κ. 
Βιρβιδάκης ενημέρωσε για την ανάγκη της δήλωσης συμμετοχής των νέων.  
            Σύμβαση/ανάθεση για πρόγραμμα διάδοσης σε σχολεία 
Η κα Κορώνη μαζί με το Τμήμα Μαθημάτων ενημέρωσε το ΔΣ για τη δημιουργία 
προγράμματος ενημέρωσης και οργάνωσης της δημιουργίας ομίλων μπριτζ στα σχολεία 
σύμφωνα με τις οδηγίες των αντίστοιχων διατάξεων του Υπουργείου προς τις διευθύνσεις των 
σχολείων.  
Το ΔΣ θα αποφασίσει όταν δει τη σχετική πρόταση 

Kατηγορία U31 – ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον κ. Βιρβιδάκη για την εν λόγω κατηγορία που αρχίζει να 
εμφανίζεται στις διοργανώσεις της EBL και ότι ίσως χρειαστεί στο μέλλον να αντιμετωπισθεί 
ως ξεχωριστή κατηγορία εθνικών ομάδων. 

Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την επίσημη πρόσκληση σχετικά με το πρωτάθλημα από 

τη Βουλγαρική Ομοσπονδία για δύο ομάδες. Εγκρίθηκε κονδύλι ύψους έως 700 ευρώ για την 
ομάδα του κ. Οικονομόπουλου, που υπάρχει ονομαστική πρόσκληση και ως προς τη δεύτερη 
ομάδα αποφασίστηκε να βγει ανακοίνωση με εκδήλωση ενδιαφέροντος. Για την ομάδα αυτή 
θα δοθούν αρχικά  τα δικαιώματα συμμετοχής 400 ευρώ. 

 
 Θέματα ΓΓΑ – Μητρώο Σωματείων και αγώνες 
Ο Προέδρος ενημέρωσε τα μέλη για τη σχετική ανακοίνωση της ΓΓΑ περί της μη συμμετοχής 
των Σωματείων που δεν έχουν γραφτεί στο Μητρώο και των αθλητών τους στις αθλητικές 
δραστηριότητες.  

Θέματα EBL 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τα αποτελέσματα των εκλογών στην Πανευρωπαϊκή και την 
επικείμενη προώθηση του Jan Kamras στην προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.  

Μεταγραφές - ενημέρωση     
Λόγω και των απαιτήσεων της ΓΓΑ για τα Σωματεία, το ΔΣ αποφάσισε να παρατείνει την 
περίοδο μεταγραφών έως και τις 29 Σεπτεμβρίου με ελεύθερους τους αθλητές των Σωματείων 
που δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο χωρίς καταβολή συνδρομής και δικαίωμα να 
επιστρέψουν στο Σωματείο τους αν αυτό εγγραφεί στο Μητρώο.  
       

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                               
Οικονομική Διαχείριση – Πορεία εσόδων – επιστολές σε σωματεία με οφειλές 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις επιστολές που έλαβαν τα Σωματεία σχετικά με τις οφειλές τους και 
τις διευκολύνσεις που έγιναν.  

Ανακαίνιση γραφείων ΕΟΜ – ενημέρωση 
Η ΓΓ ενημέρωσε για την πορεία των προσφορών  
 

3. Θέματα Αγώνων  
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα ενημέρωση 



Η ΓΓ ενημέρωσε το ΔΣ ότι οριστικοποιήθηκε η διοργάνωση του Διασυλλογικού 
Πρωταθλήματος στο ΣΕΦ την περίοδο 14-16/10/22, σαν συνδιοργάνωση με το ΣΕΦ και το 
πρόγραμμα μεταπτυχιακού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αναμένονται οι  προσφορές για 
το υλικό που θα χρειαστεί και το συμφωνητικό για την όλη λειτουργία. Η κα Μακρή έχει 
αναλάβει ελέγχους για τον χώρο και ξεχωριστή συμφωνία θα γίνει με το εκεί κυλικείο. Το 
Σάββατο 15/10 το απόγευμα θα ζητηθεί να υπάρξει ειδική προσφορά για την press conference 
που προγραμματίζεται. Η πρόεδρος του ΣΕΦ κα Τσιλιγκίρη, ο κ. Στρίγκας και η ΕΟΜ  θα 
αναλάβουν τη σύνταξη δελτίου τύπου, προκειμένου να συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός 
δημοσιογράφων, με ομιλητές τους παραπάνω για προβολή στην τηλεόραση. 
Το ΔΣ σχετικά με τα δικαιούμενα να συμμετέχουν Σωματεία αποφάσισε να είναι μόνο τα 
εγκεκριμένα. Συζητήθηκε επίσης ο προγραμματισμός με την ανάθεση Διαιτησίας 

Αγωνιστικό ημερολόγιο – Πανελλήνια 
Το ΔΣ αποφάσισε για τον Νοέμβριο να προκηρυχθεί Πανελλήνιος αγώνας Κυπέλλου Ελλάδας. 

Εργασιακός Αθλητισμός –9/10/22  
Το ΔΣ ενέκρινε την προκήρυξη που συνέταξε η ΓΓ και ενέκρινε την 3η βαθμίδα 

Περιφερειακό Πελοποννήσου  
Ο κ. Κωστακιώτης, ως εκπρόσωπος του ΠΟΑΜ, ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να αναλάβει  τη 
διοργάνωση του Περιφερειακού και ζήτησε αλλαγή ανάθεσης με το Σωματείο του ΑΡΚΟΑΜ. 
Το αίτημα έγινε αποδεκτό. Για το 2023 μπορεί και να γίνει συνδιοργάνωση με το δεύτερο 
Σωματείο της Πάτρας 
 

4. Θέματα Διαιτησίας – ΚΕΔ 
Ενημέρωση για σεμινάρια 

Η ΓΓ ενημέρωσε το ΔΣ ότι ίσως τον Μάρτιο το σεμινάριο της Πανευρωπαϊκής θα γίνει στην 
Ελλάδα και έτσι οι διαπιστεύσεις θα γίνουν με συμμετοχή των Διαιτητών μας σε αυτό ώστε να 
πάρουν επιμόρφωση αλλά και διαπίστευση. Μόλις ενημερωθούμε από την EBL θα βγει σχετική 
ανακοίνωση 

5. Θέματα Εκπαίδευσης  
Σεμινάριο και εξετάσεις εκπαιδευτών τελικές προκηρύξεις    

Εγκρίθηκαν οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των εξετάσεων υποψηφίων εκπαιδευτών σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο και τα σχετικά κονδύλια εκτυπώσεων του αναγκαίου υλικού.                                 

Σωματείο υπό ίδρυση ΠΟΛΙΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Συζητήθηκε το Αίτημα υπό ίδρυση Σωματείου σε συνδυασμό με την ύπαρξη του Σωματείου 
ΑΑΑ στην ίδια περιοχή. 

Αναγνώριση Σωματείου ΑΟΜΝΣ ως τακτικό μέλος 
Το νέο Σωματείο πληροί όλες τις προϋποθέσεις και αναγνωρίστηκε ως τακτικό μέλος της 

ΕΟΜ 
6. Αιτήματα Σωματείων  

ΕΘΝΙΚΟΣ – ετήσιες συνδρομές 
Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση του Ταμία, μετά από αίτημα του Σωματείου, για συνδρομές των 
ετών που δεν είχε δραστηριότητα 

ΚΑΒΑΛΑ  
Εγκρίθηκε ημερίδα εορταστική για τον Σεπτέμβριο 
 

7. 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 

                                        
             

     

     
     

 
 
 
 


