
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Την  περίοδο  αναστολής  της  λειτουργίας  της  ΕΟΜ  ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  επικοινωνούσε
καθημερινά μέσω διαδικτύου με τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ,  για τα τρέχοντα θέματα που
προέκυπταν και την επίλυσή τους.
Ακολουθεί ημερολογιακά η παράθεση των αποφάσεων και των δράσεων του ΔΣ για την εν
λόγω περίοδο σε συνδυασμό με τα γεγονότα που συνέβαιναν.

11 Μαρτίου 2020
Τα γραφεία της ΕΟΜ κλείνουν για το κοινό και αποφασίζεται να απασχολείται ο ελάχιστος
αριθμός  υπαλλήλων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  Πολιτείας.  Εκτελούνται  μόνο  οι
απαραίτητες εργασίες, όπως πχ ενημέρωση του  site, αποστολή στοιχείων της βάσης προς τα
Σωματεία και επικοινωνία με τη ΓΓΑ . 
Αποφασίζεται η αναστολή όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων των Σωματείων και η
διακοπή των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων.
Ξεκινούν  μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΒΒΟ τουρνουά  με  τον  τίτλο  greek  federation  και
διαδικτυακά μαθήματα για αρχάριους, προχωρημένους, μαθητές και Διαιτητές. Εθελοντικά
ανέλαβαν δράση οι Κονταργύρη Ελένη, Κουτούγκος Μιλτιάδης, Μακρή Ελένη, Μεσθενέας
Γιώργος, Μπενιού Μαρία, Πουρναράς Τάκης, Κουτσάκος Κωστής, Μαρκάκης Γιάννης. 
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν και μαθητικά τουρνουά. 
Σε όλες τις δραστηριότητες συμμετέχουν και Κύπριοι αθλητές.
Η συμμετοχή ξεπερνά κάθε προσδοκία.

24 Μαρτίου
Ανακοινώνεται η ματαίωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο

31 Μαρτίου
Ανακοινώνεται παράταση θητειών των ΔΣ των Σωματείων μέχρι 30/6/2020

1 Απριλίου
Η  προγραμματισμένη  συνεδρίαση  ΔΣ της  1  Απριλίου  ακυρώνεται  λόγω  των  ισχυόντων
μέτρων για τον κορωνοϊό

17 Απριλίου
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπριτζ ακυρώνει όλα τα πρωταθλήματα του 2020

27 Απριλίου
Συστήνεται  Υγειονομική  Επιτροπή  στη  ΓΓΑ  με  σκοπό  τον  καθορισμό  των  όρων
επανέναρξης αθλητικών δραστηριοτήτων

27 Απριλίου
Η  Πανευρωπαϊκή  Ομοσπονδία  ανακοινώνει  τη  ματαίωση  του  Πανευρωπαϊκού
πρωταθλήματος ομάδων της Πορτογαλίας.

28 Απριλίου
Τηλεδιάσκεψη ΓΓΑ. Συμμετέχουν Μέλη του ΔΣ της ΕΟΜ και υποβάλλονται προτάσεις προς
τη ΓΓΑ για την επαναδραστηριοποίηση του μπριτζ σε ανοιχτούς χώρους, σύμφωνα με τους
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υγειονομικούς όρους της ΓΓΑ.

30 Απριλίου
Ο  Υφυπουργός  Αθλητισμού  ανακοινώνει  τη  σταδιακή  επανέναρξη  αθλητικών
δραστηριοτήτων. 

15 Μαΐου
Επαφή με Κύπριους και εγγραφή μητρώων στο ΒΒΟ

18 Μαϊου
Η  ΓΓΑ ανακοινώνει  την  έναρξη  της  Β’  φάσης  άρσης  των  περιορισμών  στην  αθλητική
δραστηριότητα.

19 Μαϊου 
Η  ΕΟΜ  καταθέτει  στο  Υφυπουργείο  Αθλητισμού/ΓΓΑ  προς  έλεγχο  και  έγκριση,
προτεινόμενο πρωτόκολλο με οδηγίες διεξαγωγής προπονητικών συναντήσεων.

20 Μαϊου
Η ΓΓΑ αποστέλλει διορθωμένο το πρωτόκολλο επαναδραστηριοποίησης του μπριτζ, η ΕΟΜ 
το αποδέχεται και εκδίδεται η εξής ανακοίνωση;

Προς Όλα τα Σωματεία Μέλη
Κοινοποίηση Διαιτητές, Εκπαιδευτές/προπονητές ΕΟΜ
Ανακοίνωση  14/20
ΘΕΜΑ. Οδηγίες προπονητικών συναντήσεων αθλητών του πνευματικού αθλήματος μπριτζ
Ενημερώνουμε όλα Σωματεία της ΕΟΜ ότι σύμφωνα με τα Ειδικά Πρωτόκολλα Αθλημάτων που
εγκρίθηκαν  από  τη  ΓΓΑ για  το  άθλημά  μας  (https://gga.gov.gr/component/content/article/278-
covid/2981-covid19-sports ), τα Σωματεία μέλη της ΕΟΜ μπορούν από τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020
να ξεκινήσουν προπονήσεις με βάση τις εγκεκριμένες οδηγίες που ακολουθούν.
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΑΘΛΗΤΩΝ  ΤΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΡΙΤΖ
1. Επιτρέπονται οι προπονητικές συναντήσεις αθλητών μπριτζ σε ανοιχτούς χώρους Σωματείων της
ΕΟΜ.
2. Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών καθορίζονται τα 2,5 μέτρα.
3. Οι αθλητές θα φορούν μάσκες προστασίας, ενώ επιθυμητή είναι η χρήση ειδικών διαχωριστικών
από πλεξιγκλάς ή άλλο υλικό μεταξύ των καθημένων. Μάσκες προστασίας και γάντια θα φέρουν και
οι χειριστές των μηχανημάτων διανομής των παιγνιόχαρτων.
4. Τα παιγνιόχαρτα και οι θήκες τους θα αποσύρονται μετά από κάθε προπόνηση για απολύμανση
αποστείρωση  και  θα  επαναχρησιμοποιούνται  μετά την  παρέλευση ικανού  χρονικού  διαστήματος
ασφαλείας.
5.  Προ  της  εισόδου  στον  ανοιχτό  χώρο  προπόνησης,  κάθε  αθλητής  θα  ελέγχεται  με  ειδικό
θερμόμετρο ανέπαφης μέτρησης και όποιος έχει θερμοκρασία άνω των 37˚ θα του απαγορεύεται η
είσοδος.  Όσοι  βρεθούν  με  θερμοκρασία  κάτω  των  36,9˚  θα  επιτρέπεται  η  είσοδος  κατόπιν
απολύμανσης των χεριών με υγρό αντισηπτικό διάλυμα που θα υπάρχει στην είσοδο για τον σκοπό
αυτό.
6. Αντισηπτικά για τα χέρια θα υπάρχουν υποχρεωτικά τουλάχιστον τρία, ένα προ της εισόδου και
από  ένα  στις  τουαλέτες  ανδρών  και  γυναικών.  Ισχυρή  σύσταση  να  υπάρχει  υγρό  αντισηπτικό
διάλυμα σε κάθε τραπέζι.
Επιπλέον:
7.  Λόγω της υποχρεωτικής  χρήσης των μασκών εξυπακούεται ότι  το κάπνισμα θα απαγορεύεται
κατά τη διάρκεια  του παιξίματος.  Θα επιτρέπεται  μόνο στα διαλείμματα και  σε  χώρους  που θα
απέχουν τουλάχιστον 10 μέτρα από τα τραπέζια. 
8.  Για  την  εφαρμογή  των  ανωτέρω  υπεύθυνοι  θα  είναι  οι  διοργανωτές  και  οι  Διαιτητές  των
προπονητικών συναντήσεων.  Οι ίδιοι  θα είναι υπόλογοι αν διαπιστωθεί  οποιαδήποτε παραβίαση
διάταξης.
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-  Μέχρι  την  Κυριακή  31/5,  στην  εβδομάδα  εξοικείωσης  στις  νέες  συνθήκες,  οι  προπονητικές
συναντήσεις  θα  είναι  ημερίδες  ομάδων  5ης  βαθμίδας  με  1  σετ  διανομών  ανά  τραπέζι.  Δεν  θα
καταβάλλονται από τα Σωματεία στην ΕΟΜ συνδρομές συμμετοχής για τις ημερίδες αυτές.
-  Τα  Σωματεία  πρέπει  να  στείλουν  με  mail  στο manager@hellasbridge.org ,  μέχρι  24/5,  το
πρόγραμμα προπονήσεων για την εβδομάδα αυτή.
-  Τα γραφεία  της  ΕΟΜ θα εξακολουθήσουν  να παραμένουν  κλειστά  μέχρι  νεοτέρας.  Μέχρι  να
επαναλειτουργήσουν η συνδρομή για ανανέωση Αγωνιστικών Δελτίων για το 2020 παραμένει στα
30 ευρώ.
Η ΕΟΜ εφιστά την προσοχή όλων στην ανάγκη συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρωτόκολλα υγείας.
Υπεύθυνη στάση και πειθαρχία μπορεί να οδηγήσουν συντομότερα σε καθολικό άνοιγμα των χώρων
των Σωματείων. Ανευθυνότητα, επιπόλαιες ενέργειες και ένα πιθανό κρούσμα κορωναϊού  μπορεί να
επιφέρουν  γενική  παρατεταμένη-καταστροφική  αναστολή  λειτουργίας  τους.  Ας  είμαστε  όλοι
προσεκτικοί

20 Μαϊου
Η ΕΟΜ ενημερώνει τα Σωματεία για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν ώστε να εγγραφούν

στην πλατφόρμα της ΓΓΑ για το Μητρώο αθλητικών Σωματείων.

22 Μαϊου
22/5  Η ΓΓΑ εκδίδει οδηγίες για τους αθλούμενους πολίτες.

23 Μαΐου
Με δελτίο τύπου της ΓΓΑ δίδονται οδηγίες περί της επιτρεπόμενης χρήσης από 25/5/20 των

οργανωμένων ανοικτών αθλητικών  εγκαταστάσεων από αθλούμενους  πολίτες  και  με  το ΦΕΚ Β
1987/23.5.2020 η  ΓΓΑ επιτρέπει   την  κατ’  εξαίρεση λειτουργία  όλων των ανοικτών  αθλητικών
εγκαταστάσεων  και  κολυμβητηρίων και  η  χρήση  τους  αποκλειστικά  και  μόνον  για  την  κάλυψη
αναγκών προπόνησης.

23 Μαΐου
Μετά την ανακοίνωση για επανέναρξη αγωνιστικών δραστηριοτήτων μέσω προπονητικών  
συναντήσεων και εφαρμογής των εγκεκριμένων από τη ΓΓΑ πρωτοκόλλων, η ΕΟΜ γίνεται 
δέκτης ενός mail με επιστολή από το Σωματείο Διόνυσος. Στην επιστολή αυτή η ΕΟΜ κατη
γορείται  ότι  αυθαίρετα αποφάσισε την επανέναρξη αγωνιστικών δραστηριοτήτων,  ότι  το  
πρωτόκολλο διεξαγωγής αυτών είναι μη εγκεκριμένο, ότι η ενέργεια αυτή έγινε με σκοπό να 
εισπράξει χρήματα, ενώ απειλείται ότι, αν ξανανοίξουν τα Σωματεία, ο Διόνυσος θα καταγ
γείλει το γεγονός στη ΓΓΑ με τις όποιες συνέπειες μπορεί να έχει για το άθλημα αυτή η κα
ταγγελία.
Το ΔΣ συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε 
α) να δημοσιευθεί αυτούσια στο site της ΕΟΜ η επιστολή του Σωματείου Διόνυσος, αφού 
εξακριβωθεί ότι η επιστολή είναι γνήσια και με τρόπο που να αποδεικνύεται η γνησιότητά 
της
β) να απαντήσει με αυστηρό τόνο στην επιστολή, επισημαίνοντας τις ανακρίβειες, τις λανθα
σμένες εικασίες και τις απειλές που περιέχονται σ' αυτήν

25 Μαΐου
Η ΕΟΜ επικοινωνεί με τη ΓΓΑ σχετικά με τον καθορισμό της έννοιας των ανοιχτών χώρων 
που  περιλαμβάνεται  στο  πρωτόκολλο  διεξαγωγής  των  προπονητικών  συναντήσεων  και  
παίρνει έγκριση χρήσης και εσωτερικών ημιυπαίθριων χώρων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην
εστίαση.

 Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
 Εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού κ. Γεώργιου Μαυρωτά και σε συνέχεια του από 25/05/2020
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σχετικού ηλεκτρονικού σας μηνύματος, με το παρόν σας γνωρίζουμε ότι συμφωνούμε με την πρόταση της
Ε.Ο. Μπριτζ περί αποδοχής των διατάξεων της Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφορικά με την
έννοια ορισμού του ανοιχτού χώρου,  με  την  προϋπόθεση  ότι  εφαρμόζονται  απαρέγκλιτα  οι  οδηγίες  περί
ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 Έναρξη μαθητικών προπονητικών συναντήσεων

Ενημερώνουμε επίσης όλα Σωματεία της ΕΟΜ ότι σύμφωνα με τα Ειδικά Πρωτόκολλα Αθλημάτων
που εγκρίθηκαν από τη ΓΓΑ για το άθλημά μας (https://gga.gov.gr/component/content/article/278-
covid/2981-covid19-sports ), τα Σωματεία μέλη της ΕΟΜ μπορούν από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020
να ξεκινήσουν μαθητικές προπονήσεις με βάση τις εγκεκριμένες οδηγίες.

29 Μαϊου

Η ΕΟΜ λαμβάνει εξώδικη διαμαρτυρία από το Σωματείο Διόνυσος, την οποία κοινοποιεί στα
Σωματεία.

5 Ιουνίου

Με πρωτοβουλία 7 Σωματείων της Αττικής εκδίδεται η παρακάτω ανακοίνωση, την οποία τε
λικά προσυπογράφουν 26 Σωματεία της ΕΟΜ.

Τα παρακάτω σωματεία, μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών επιθυμούν να επισημάνουν τα
ακόλουθα:

1. Συμφωνούμε με τις προσπάθειες του Δ. Σ. της ΕΟΜ για την επαναλειτουργία του αθλήμα-
τός μας.

2. Θα τηρήσουμε όλα τα μέτρα που έχουν υποδειχθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητι-
σμού, την Πολιτική Προστασία και την Ελληνική  Ομοσπονδία  Μπριτζ για την ομαλή λει-
τουργία των ομίλων.

3. Θεωρούμε ότι,  όπως η κοινωνία ενωμένη έβγαλε την χώρα από την πανδημία έτσι και
εμείς  πρέπει  να επαναλειτουργήσουμε συντεταγμένα.  Σε  τέτοιες  κρίσιμες  στιγμές  ,  πιο
πολύ από ποτέ, είναι αναγκαίο να αποφεύγουμε την πρόκληση κλίματος αντιπαλότητας με
συνέπεια την σύγχυση των αθλητών.

4. Καλούμε το Δ. Σ. και τα μέλη του να απέχουν από οποιαδήποτε συζήτηση στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης γιατί δεν ταιριάζει στο κύρος του και συντελεί στην περαιτέρω αναστάτω-
ση των αθλητών.

5. Αιτούμεθα την όσο γίνεται  πιο σύντομα σύγκληση της Γ. Σ. που σαν ανώτατο όργανο
πρέπει να επιληφθεί όλων των σοβαρών προβλημάτων που υπάρχουν στο άθλημα ή προ-
έκυψαν από την πανδημία.

ΑΟΜ - ΑΟΜΒ - ΑΟΜΨ - ΑΣΑΕ - ΙΚΑΡΟΣ - ΟΑΜΗ - ΟΑΜΚΗ -ΑΜΙ- ΑΣΝΒ - ΟΑΜΛΕ - ΟΠΑΧ
- ΑΟΤ - ΙΩΝ - ΟΜΠΡΑ - ΑΟΜΣ - ΟΑΜΛ - ΚΑΒΑΛΑ - ΟΜΗ - ΟΑΜΡ - ΟΑΜΘ - ΚΟΑΜ - ΟΑ-
ΜΠΕΙ - ΚΟΜΚ - ΟΑΜΧΝ - ΕΣΤΙΑ- ΣΛΕΜΒ

9 Ιουνίου

Μετά  από  απόφαση  του  ΔΣ  της  ΕΟΜ  (διαδικτυακή  συνεδρίαση  της  9/6/2020)  
ανακοινώνονται τα εξής.

1 . Σύμφωνα με την ΚΥΑ 33465/31-5-20, άρθρο 16, παρ.2 , από τη Δευτέρα 22/6/20 μπορούν να
επαναρχίσουν οι αγωνιστικές δραστηριότητες στα Σωματεία της ΕΟΜ, καθόσον συμπληρώνονται οι
απαιτούμενες  από  την  ΚΥΑ  4  εβδομάδες  προπονητικών  συναντήσεων.
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Οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για το Αγωνιστικό Μπριτζ, που
είναι αναρτημένο στη σελίδα της ΓΓΑ και σύμφωνα με τις οδηγίες περί ασφαλούς άσκησης της
Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΑ.

2 . Μέχρι την 30/9/20 θα διεξάγονται μόνο αγώνες 4ης, 5ης και 6ης βαθμίδας. Όλοι οι αγώνες 1ης,
2ης και 3ης βαθμίδας, που δεν διεξήχθησαν λόγω του κορωναϊού ή ήταν προγραμματισμένοι να
διεξαχθούν μέχρι 30/9 ματαιώνονται. Για τους υπόλοιπους αγώνες των τριών ανώτερων βαθμίδων
μέχρι τέλους του έτους θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση, ανάλογα με τις εξελίξεις.

3. Τα Περιφερειακά πρωταθλήματα, που δεν θα διεξαχθούν το 2020, μεταφέρονται στην αγωνιστική
περίοδο 2021 στους ίδιους τόπους διεξαγωγής τους.

4 . Θα γίνει προσπάθεια αναπλήρωσης των αγώνων Σωματείων 4ης βαθμίδας που έχουν χαθεί, με
προσθήκη τους στο ήδη υφιστάμενο αγωνιστικό πρόγραμμα.

5 . Αποφασίζεται διεξαγωγή ΓΣ στις 4/7/2020 και εκδίδεται η πρόσκλησή της. Οι εκπρόσωποι των
Σωματείων της περιφέρειας θα μπορούν να συμμετάσχουν μέσω διαδικτύου.

6 . Αποφασίζεται συνεδρίαση ΔΣ της ΕΟΜ στα γραφεία της ΕΟΜ την Παρασκευή 3/7/2021.

17 Ιουνίου

Ο Υφυπουργός  Αθλητισμού  ανακοινώνει  οικονομική ενίσχυση όλων των ερασιτεχνικών  
Σωματείων, που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΓΓΑ και προτρέπει τα Σωματεία να  
εγγραφούν.

 19 Ιουνίου

Σε εφαρμογή της απόφασης του ΔΣ περί επανέναρξης αγωνιστικών δραστηριοτήτων, εκδί
δεται η εξής ανακοίνωση:

Ενημερώνουμε όλα τα Σωματεία ότι από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 επαναρχίζουν οι αγώνες 4ης,
5ης  και  6ης  βαθμίδας,  οι  οποίοι  μπορούν  να  διεξάγονται  με  σύστημα  ομάδων  ή  ζευγών.
Σε κάθε περίπτωση θα χρησιμοποιείται  ένα πλήρες σετ διανομών ανά δύο το πολύ τραπέζια, ενώ το
μέγιστο των αλλαγών γύρων που μπορούν να γίνουν σε έναν αγώνα είναι τρεις (3).
Σε κάθε τραπέζι θα υπάρχει αντισηπτικό διάλυμα, με το οποίο και θα γίνεται υποχρεωτικά αντισηψία
των χεριών πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη κάθε γύρου.
Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα της
ΓΓΑ και της Πολιτείας.
Συνδρομές  ΕΟΜ, για τους αγώνες, δεν θα καταβάλλονται.

23 Ιουνίου

Το ΔΣ της ΕΟΜ εξετάζει αιτήματα Σωματείων για την πραγματοποίηση θερινών ημερίδων 
4ης βαθμίδος 

25 Ιουνίου 2020

Το  ΔΣ της ΕΟΜ, μετά από προφορικές διαμαρτυρίες αθλητών, ότι σε πολλές περιπτώσεις 
δεν τηρούνται πλήρως τα υγειονομικά πρωτόκολλα της ΓΓΑ για το άθλημά μας, αποφάσισε 
τα εξής:

1. Να συγκροτήσει επιτροπή ελέγχου τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων της ΓΓΑ και της Πο-
λιτείας, όπως εκάστοτε ισχύουν.
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2. Η επιτροπή θα αποτελείται από άτομα που θα ορίζει κάθε φορά η ΕΟΜ.
3. Τα μέλη της επιτροπής θα διενεργούν ελέγχους χωρίς προειδοποίηση, σε Σωματεία της επιλογής
τους, προκειμένου να ελέγχουν τις συνθήκες διεξαγωγής αγώνων, προπονητικών συναντήσεων και
προπονήσεων.
4. Οι εκθέσεις της επιτροπής θα κατατίθενται στην ΕΟΜ με χαρακτήρα εμπιστευτικού εγγράφου.

  Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας
 

  Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης     
                                                                           

Ο Ταμίας                            Τα μέλη 
          Α. Φράγκος            Ν. Δελημπαλταδάκης              Γ. Αλεξανδρόπουλος
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