
 

 
 

 
Αθήνα,  31 Οκτωβρίου 2022 

Αρ. πρωτ. 145/22 
Πρακτικό  ΔΣ  11/2022 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ συνεδρίασε την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022  ώρα 13:00 
μέσω Webex. Παρόν όλο το ΔΣ και ο πρόεδρος του ΑΟΜ κ. Μπομπολάκης. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Θέματα Προέδρου 

α. Γενική Συνέλευση  
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για την εκκρεμότητα του προϋπολογισμού για την οποία η 
οικονομική επιτροπή θα συνεδριάσει έκτακτα. Το θέμα της εξίσωσης συνδρομής αγώνων 
Αττικής και περιφέρειας προς την ΕΟΜ θα τεθεί στη ΓΣ. Επίσης το ΔΣ συζήτησε το κατά πόσον 
η ΕΟΜ μπορεί να υποδείξει ενιαία συνδρομή συμμετοχής των αθλητών για τα Σωματεία της 
Αττικής τα οποία κατά πλειοψηφία ζητούν αύξηση από τα 6 ευρώ. Το ΔΣ αποφάσισε το θέμα 
να τεθεί στην άτυπη. Αναλογικά συζητήθηκαν οι αυξήσεις στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και 
αποφασίστηκε η συνδρομή να αυξηθεί στα 30 ευρώ από το 2023. Σχετικά με αλλαγές 
κανονισμών η ΓΓ ενημέρωσε για τις προτάσεις που ήρθαν από τη ΓΓΑ καθώς και για τη δεύτερη 
μεταγραφική περίοδο που πρέπει να αποφασίζεται από την τακτική ΓΣ.  

β. Θέματα ΓΓΑ – Μητρώο Σωματείων και αγώνες  
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τους νέους κανονισμούς της ΓΓΑ.  

γ. Αίτηση για Αιγίδα σε εκδήλωση 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για την εκδήλωση στη μνήμη του Γ. Κλείτσα. 

δ. Βαλκανικό Πρωτάθλημα απολογισμός   
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ   ότι δεν είχαμε κάποια διάκριση στο εν λόγω πρωτάθλημα 

ε. Συμμετοχή στο International University Bridge Trophy 14-16/4/2023 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για την πρόσκληση από το Βέλγιο. Η ΕΟΜ θα επιβαρυνθεί με 
έξοδα συμμετοχής. Ο κ. Βιρβιδάκης θα αναλάβει να κάνει πρόταση στην ΕΟΜ 

ζ. Ερωτηματολόγιο NBO για νέους 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για το ερωτηματολόγιο το οποίο συμπλήρωσε και έστειλε ο κ. 
Βιρβιδάκης 

η. Συγχαρητήρια επιστολή Αυγενάκη σε ΟΜΗ 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για την συγχαρητήρια επιστολή του Υφυπουργού κ. Αυγενάκη 
προς τον ΟΜΗ σχετικά με το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κρήτης. 

 
2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                               

α. Διασυλλογικό Πρωτάθλημα απολογισμός – αποθήκη 
Ο Ταμίας της ΕΟΜ ενημέρωσε το ΔΣ για όλα τα έξοδα των Διασυλλογικών με τελικό 
απολογισμό για την ΕΟΜ καθαρό κέρδος 3.500 ευρώ. Η γενική εντύπωση είναι ότι έγινε μια 
πετυχημένη διοργάνωση, σε συνδυασμό με τον θετικό οικονομικό απολογισμό. Το ΔΣ 
συζήτησε επιπλέον τα πλεονεκτήματα των πληρωμών με διατακτικές και γενικότερα για 
δωρεές, χορηγίες και αν μελλοντικά συμφέρει την ΕΟΜ να μπει σε καθεστώς ΦΠΑ. 
Σχετικά με την αποθήκη ο κ. Κουμπούρας ενημέρωσε το ΔΣ ότι, έως να λήξει τη συνεργασία 
η επιχείρηση που μας φιλοξενεί, παραμένουμε. 

β. Καμπάνια διάδοσης – ενημέρωση 
Ο κ. Δημητρακόπουλος ενημέρωσε ότι σταμάτησαν οι καμπάνιες για τα μαθήματα και τρέχουν 
διαφημίσεις για την προβολή των Περιφερειακών Πρωταθλημάτων. Η καμπάνια για τα 
μαθήματα θα επαναρχίσει τον Ιανουάριο, πάλι μέσω FB και instagram 

γ. Ενίσχυση Σωματείων για καμπάνια 
O Ταμίας ενημέρωσε για τις συνεννοήσεις που γίνονται με τα Σωματεία της Περιφέρειας και 
μιλάει προσωπικά ο ίδιος με τους υπευθύνους. 



δ. Οδοιπορικά Εκπαιδευτή – ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 
Το ΔΣ αποφάσισε ότι θα εγκρίνει τα οδοιπορικά αν συγκεντρωθούν τουλάχιστον 8 μαθητές.  

ε. Αγωνιστικά Δελτία μαθητών 2022-23  
Το ΔΣ αποφάσισε να παραμείνει ως έχει η συνδρομή των νέων δελτίων και ενέκρινε το 
χρώμα και την παραγγελία των καρτών για το ΑΔ του 2023 
στ. Παραγγελία Φακέλων / επετηρίδα 

Το ΔΣ αποφάσισε η επετηρίδα να είναι και φέτος ηλεκτρονική και η όποια παραγγελία υλικού 
θα αποφασισθεί μόλις εξαντληθεί το υπάρχον 
3. Θέματα Αγώνων  

α. Αγωνιστικό ημερολόγιο 2023– Πανελλήνια και Περιφερειακά Πρωταθλήματα,  
Το ΔΣ ενημερώθηκε για όσα ζητάει η ΓΓΑ σχετικά με το αγωνιστικό ημερολόγιο και η ΓΓ θα 
παρουσιάσει στο επόμενο ΔΣ.  
Η κα Μακρή θα ξεκινήσει επικοινωνία με τα Σωματεία για τις εορταστικές ημερίδες 
Χριστουγέννων και κοπής πίτας. 

β. Άτυπη σύσκεψη σωματείων Αττικής 
Με το συντονισμό της ΓΓ θα οργανωθεί η απονομή των τριημέρων  
γ. Κύπελλο Ομάδων 
Το ΔΣ αποφάσισε με βάση κατάλογο αναθέσεων και πλήθος ομάδων προηγούμενων ετών και 
όρισε τον ΑΟΜΒ για την ΟΠΕΝ, ΑΟΜ 1-11, ΟΑΜΚΗ 1-9 και ΑΑΑ το 1-6. 
4. Θέματα Διαιτησίας – ΚΕΔ 

Προαγωγικές Εξετάσεις Επίσημων Διαιτητών 
Το θέμα το αναλαμβάνει η ΓΓ με τους καθηγητές διαιτησίας 
5. Θέματα Πειθαρχικού 

α. Επιστολή ΑΟΜΝΣ 
Το ΔΣ συζήτησε την σχετική αλληλογραφία και αποφάσισε το θέμα να σταλεί στο Πειθαρχικό. 

β. Ενημέρωση για υπόθεση στους Διασυλλογικούς 
 

6. Θέματα Εκπαίδευσης  
α. Αναφορά Επιτροπής Σεμιναρίου για τους νέους εκπαιδευτές 

Η υπεύθυνη του τμήματος μαθημάτων ενημέρωσε το ΔΣ ότι έως την επόμενη συνεδρίαση θα 
έχουν αναλυτική αναφορά για τα σεμινάρια και τις εξετάσεις που έγιναν και θα ζητηθεί από το 
ΔΣ η έγκριση των σεμιναρίων για το 2023 και 2024 καθώς και η ανάθεση εκ νέου στην ίδια 
επιτροπή 

β. Συνάντηση Εκπαιδευτών - ενημέρωση    
γ. Μαθητικές συναντήσεις και μαθητές χωρίς ΑΔ  - πώς στέλνουν οι δάσκαλοι τα 
τουρνουά   
δ. Αίτημα ΡΟΜ      

Το ΔΣ αποφάσισε για την επιστολή του Σωματείου να  σταλεί στην επιτροπή εκπαίδευσης, 
εισηγούμενο να εξετάσει προσεκτικά το θέμα. 
7. Θέματα Διάδοσης                        

α. Καμπάνια διάδοσης – ενημέρωση 
β. Λήξη δράσης ΚΕΔΑ - Υπό ίδρυση Σωματείο ΑΜΑ 

Το ΔΣ ενέκρινε την εγγραφή του νέου Σωματείου ως υπό ίδρυση και την παύση 
δραστηριότητας του ΚΕΔΑ.  
 
8. Αιτήματα Σωματείων  

ΔΗΜΑΟΜ  
ΣΑΜΚΕΑΣ  
ΑΟΜΣ-ΟΑΜΠΕΙ  
ΣΛΕΜΒ  
ΑΣΤΕΡΑΣ – ΚΑΒΑΛΑ  
ΚΟΠΑ  
ΟΑΜΛΕ  
ΟΑΜΠΕΙ  
ΑΟΜΒ  
ΑΟΜ  
ΑΟΤΠ  

Το ΔΣ ενέκρινε τα εσωτερικά πρωταθλήματα, ημερίδες ή τριήμερα, εξέτασε τα αιτήματα για 
ανάληψη πρωταθλημάτων και έδωσε τις σχετικές άδειες. Για τα Περιφερειακά πρωταθλήματα 



όρισε τις αναθέσεις για το 2023.  
 
9. Διάφορα Θέματα   

Συμμετοχή για το αντιντόπινγκ ΕΟΚΑΝ, ενημέρωση 
Η κα Μακρή ενημέρωσε το ΔΣ για τη συμμετοχή της στο εδώ εργαστήριο. Επειδή η ΕΟΜ είναι 
μη Ολυμπιακή Ομοσπονδία προς το παρόν είμαστε σε αναμονή και στο μέλλον θα ισχύσει 
διαδικασία αντιντόπινγκ και για τις δικές μας εθνικές ομάδες. Η κα Μακρή θα είναι η υπεύθυνη 
της ΕΟΜ για το θέμα. 

 
   
 
Ο Πρόεδρος 
Α. Αθανασιάδης      
      

 
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 

  

                                        
             

     

     
     

 
 
 
 


