
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ  
της 4ης Ιουλίου 2020 

Στο Ψυχικό σήμερα, την 4η Ιουλίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθαν σε 
Τακτική Γενική Συνέλευση, τα μέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΠΡΙΤΖ, στον Αθλητικό 
Όμιλο Μπριτζ του Ψυχικού, που βρίσκεται επί της οδού Ταΰγετου 23, μετά τη ματαίωσή της την 
12/3/2020 λόγω κορονοϊού και κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή 
καταρτίσθηκε κατά την συνεδρίαση του της 9/6/2020, προκειμένου να συζητήσουν και να 
πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ, περίοδος 1/1/19-31/12/2019  
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση του Ισολογισμού - Απολογισμού 2019 
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής, περίοδος 1/1/19-31/12/2019 και 
εκλογή της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2020 
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 
ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Δραστηριότητα ΕΟΜ κατά την περίοδο της πανδημίας  
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Προνοητικές συναντήσεις Επιστολές Σωματείου Διόνυσος  
ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Διάφορα θέματα 
 
Η παραπάνω έγγραφη πρόσκληση περιέχει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της παρούσης 
τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων Μελών, όπως ορίζει το καταστατικό.  
Σε εμφανή θέση των γραφείων της Ομοσπονδίας, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την τακτική 
Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλήθηκε, επίσης, πίνακας των μελών που είναι ταμειακά 
τακτοποιημένα και έχουν δικαίωμα ψήφου, ο οποίος καταρτίσθηκε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο.  

Ο Προεδρεύων κ. Αλ. Αθανασιάδης, Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΟΜ, ορίζει προσωρινή Γραμματέα 
την κα Ελ. Μακρή. Το προσωρινό προεδρείο ελέγχει τη νομιμότητα της εκπροσώπησης των 
Σωματείων-μελών βάσει των εγγράφων και ηλεκτρονικών εξουσιοδοτήσεων που εστάλησαν 
στην ΕΟΜ. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις-εκπροσωπήσεις κρίθηκαν νομότυπες. 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
των κ.κ. εκπροσώπων των Σωματείων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου στην τακτική 
Γενική Συνέλευση την 4ην Ιουλίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 11π.μ. της ΕΟΜ:  

Κατά την συνεδρίαση της Γ.Σ παρευρίσκονται δια ζώσης, ή και διαδικτυακά, τα παρακάτω μέλη 
της Ομοσπονδίας. 

Α/Α Σωματείο Εκπρόσωπος Ιδιότητα Δικαίωμα ψήφου 

1 ΑΑΑ Κουμπούρας Ι Πρόεδρος ΝΑΙ 

2 ΑΓ.ΠΑΡ Πολίτου Α Πρόεδρος ΝΑΙ 

3 ΑΜΙ Καραγιαννόπουλος Λ Πρόεδρος ΝΑΙ 

4 ΑΟΜ Μπομπολάκης Σ Μέλος ΝΑΙ 

5 ΑΟΜΒ Λοβέρδος Δ Πρόεδρος ΝΑΙ 



6 ΑΟΜΣ Παμβουξόγλου Κ Πρόεδρος ΝΑΙ 

7 ΑΟΜΨ Σταματελάτου Π Μέλος ΝΑΙ 

8 ΑΡΚΟΑΜ Καλτεζιώτης Ν Πρόεδρος ΝΑΙ 

9 ΑΣΑΕ Βλάχου Κ Μέλος ΝΑΙ 

10 ΑΣΝΒ Γεωργογιαννάκης Α Έφορος ΝΑΙ 

11 ΓΑΛΑΞΙΑΣ Γκουτιούδης Ζ Πρόεδρος ΝΑΙ 

12 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Δοξιάδης Κ Μέλος ΝΑΙ 

13 ΕΔΡΑ Σωτηρόπουλος Χ Μέλος ΝΑΙ 

14 ΕΣΤΙΑ Τάσσιος Δ Μέλος ΟΧΙ 

15 ΙΩΝ Παναγιωτοπούλου Π Πρόεδρος ΝΑΙ 

16 ΚΑΒΑΛΑ Τσεκμέζογλου Δ Πρόεδρος ΝΑΙ 

17 ΚΕΔΑ Κούρτης Δ Μέλος ΝΑΙ 

18 ΚΟΑΜ Παπαδόπουλος Τ Μέλος ΝΑΙ 

19 ΟΑΑ Μπάλλας Δ Μέλος ΝΑΙ 

20 ΟΑΜΑ Δράσσας Α Πρόεδρος ΝΑΙ 

21 ΟΑΜΗ Λιακοπούλου Ε Μέλος ΝΑΙ 

22 ΟΑΜΘ Αθανασιάδης Α Πρόεδρος ΝΑΙ 

23 ΟΑΜΚΗ Μανούση Λ Μέλος ΝΑΙ 

24 ΟΑΜΛ Ντερέκας Χ Μέλος ΝΑΙ 

25 ΟΑΜΛΕ Γαβαλάς Μ Μέλος ΝΑΙ 

26 ΟΑΜΝΙΚ Λινοσπόρης Τ  Πρόεδρος ΟΧΙ 

27 ΟΑΜΠΕΙ Ντάντης Α Μέλος ΝΑΙ 

28 ΟΑΜΡ Παταβούκας Ν Πρόεδρος ΝΑΙ 

29 ΟΑΜΧΝ Μαραγκουδάκης Ε Μέλος ΝΑΙ 

30 ΟΛΥΜΠΟΣ Αντωνιάδης Η Μέλος ΟΧΙ 

31 ΟΜΗ Καμαριανάκης Ε Μέλος ΝΑΙ 

32 ΟΜΠΡΑ Στεργιανέλλης Π Πρόεδρος ΟΧΙ 

33 ΟΠΑΦ Παπακωνσταντίνου Κ Αντιπρόεδρος ΝΑΙ 

34 ΠΟΑΜ Τσέβης Α Μέλος ΝΑΙ 

35 ΡΟΜ Κανακάκης Α Μέλος ΝΑΙ 

36 ΣΑΜΚΕΑΣ Ζούλιας Α Πρόεδρος ΟΧΙ 

37 ΣΛΑΜ Αναγνωστόπουλος Ν Πρόεδρος ΝΑΙ 

 
 
Από την ανάγνωση του πίνακα προκύπτει ότι στην Γενική Συνέλευση παρίστανται μέλη που 
εκπροσωπούν νόμιμο ποσοστό των μελών και, επομένως, η Γενική Συνέλευση, αφού βρίσκεται 
σε απαρτία, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΟΜ, έγκυρα συνεδριάζει προς συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 

Μετά την διαπίστωση της δυνατότητας συγκρότησης σε σώμα, η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει την 
εκλογή του τακτικού Προεδρείου της, με υποβολή υποψηφιοτήτων για την θέση του Προέδρου 
της σημερινής Γ.Σ. και την θέση αντιστοίχως του Γραμματέα της Γ.Σ, δι’ ανατάσεως της χειρός. 

Το σώμα εγκρίνει παμψηφεί, εφόσον δεν υπήρξαν άλλες υποψηφιότητες, και εκλέγει τον 
Λοβέρδο Διονύσιο για Πρόεδρο της Γ.Σ και την Λυδία Μανούση για Γραμματέα της Γ.Σ. 



Μετά την ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση, δια του τακτικού της πλέον Προέδρου, κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ Ανάγνωση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ, περίοδος 1/1/19-31/12/2019 από τον 
Πρόεδρο του ΔΣ Αθανασιάδη Αλέξανδρο. (Παράρτημα 1) 
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε η κα Σταματελάτου Μπέττυ (εκπρόσωπος Σωματείου ΑΟΜΨ) 
σχετικά με την προμήθεια των Σωματείων για Bridge Mates και ντουμπλικατιέρων. Ρώτησε αν 
για αυτές έχουν πληρώσει τα Σωματεία και ζήτησε διευκρίνηση αν δικαιούνται καλύτερη τιμή. 
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος (εκπρόσωπος Σωματείου 
ΟΠΑΦ) και ρώτησε αν, σε περίπτωση κλεισίματος Σωματείου, τα Βridge Μates επιστρέφονται 
στην Ομοσπονδία ή αποτελούν περιουσιακό στοιχείο των Σωματείων. 
Τοn λόγο ζήτησε ο λογιστής της Ομοσπονδίας κος Ιγνάτιος Σουβατζής και διευκρίνισε ότι για να 
αποτελεί κάτι περιουσιακό στοιχείο του Σωματείου, πρέπει να το έχει πληρώσει το Σωματείο 
και να έχει εκδώσει τιμολόγιο πληρωμής γι’ αυτό. 
Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και είπε ότι, σε περίπτωση διάλυσης ενός Σωματείου, όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 
σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο. 
Το θέμα αυτό αποφασίστηκε να τεθεί από το ΔΣ σε επομένη ΓΣ σε ψηφοφορία. 
Κατόπιν η Γενική Συνέλευση ψήφισε για τα διοικητικά πεπραγμένα με ψηφοφορία και σύμφωνα 
με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτά εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία και μια λευκή ψήφο.  
 
 ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 Ανάγνωση του οικονομικού Απολογισμού του ΔΣ για το ίδιο έτος. (Περιλαμβάνεται στην έκθεση 
της Ελεγκτικής Επιτροπής) 
Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του ΔΣ κος Αθανασιάδης Αλέξανδρος αναφέρει ότι, για το 
οικονομικό έτος 2019 έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία της ΕΟΜ τα οικονομικά 
αποτελέσματα και εγκριθεί από την ελεγκτική επιτροπή, σύμφωνα με την από την 10/06/2020  
έκθεσή της. Αναγιγνώσκεται από τον κ. Αθανασιάδη Αλέξανδρο ο συνημμένος και στην έκθεση 
ελεγκτικής επιτροπής Οικονομικός Απολογισμός. 
Στη συνέχεια ζήτησε τον λόγο ο κος Δοξιάδης (εκπρόσωπος Σωματείου ΔΙΟΝΥΣΟΥ), 
αναφέροντας ότι, σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο, δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία για τη 
λίστα των συμμετεχόντων Σωματείων στην Γενική Συνέλευση, και ρώτησε αν έχει αναρτηθεί η 
λίστα για όσα Σωματεία έχουν δικαίωμα ψήφου.  
Τον λόγο πήρε ο κος Αθανασιάδης Αλέξανδρος, ο οποίος δήλωσε ότι δεν έχει υποβληθεί καμία 
σχετική ένσταση από κανένα Σωματείο για το εν λόγω θέμα. 
Το λόγο πήρε η κα Σταματελάτου (εκπρόσωπος Σωματείου ΑΟΜΨ) η οποία είπε ότι δικαίωμα 
ψήφου έχουν όσα Σωματεία είναι οικονομικά εντάξει στις υποχρεώσεις τους και, εκ μέρους του 
Σωματείου της, ζήτησε αναλυτική οικονομική κατάσταση των Σωματείων στην οποία να 
αναρτάται η λίστα των οφειλών τους. 
Το λόγο πήρε ο κ. Κουμπούρας (εκπρόσωπος Σωματείου ΑΑΑ), ο οποίος ανέφερε ότι η λίστα 
αυτή αποτελεί προσωπικά δεδομένα του κάθε Σωματείου. 
Τον λόγο πήρε πάλι η κα Σταματελάτου (εκπρόσωπος Σωματείου ΑΟΜΨ), η οποία είπε ότι αφού 
ένα ποσό του αθλητικού δελτίου πάει στην Ομοσπονδία, το θέμα αυτό αφορά όλους. 
Τον λόγο ζήτησε ο κος Φράγκος, Ταμίας του ΔΣν λέγοντας ότι όλα τα οικονομικά στοιχεία 
αναφέρονται αναλυτικά στη έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. 



Τον λόγο πήρε ο κ. Αλέξανδρος Αθανασιάδης και ρώτησε αν επιθυμούν τα μέλη να μάθουν τι 
χρωστάει το κάθε Σωματείο. 
Ο Πρόεδρος της ΓΣ είπε ότι θα φέρουν το θέμα στην επομένη Γενική Συνέλευση. 
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κος Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος (εκπρόσωπος Σωματείου 
ΟΠΑΦ), σχετικά με τα ποσά που έχουν διατεθεί από την Ομοσπονδία για Βridge Μates και 
ντουμπλικατιέρες. 
Ο κος Αθανασιάδης Αλέξανδρος ανέφερε, σχετικά, ότι η Ομοσπονδία έχει προκαταβάλλει ένα 
κονδύλι για την αγορά των Βridge Μates και των ντουμπλικατιέρων. Η διαφορά που υπάρχει 
στα κονδύλια οφείλεται στο γεγονός ότι η ΕΟΜ προμηθεύεται μαζικά τα μηχανήματα, για να 
έχει καλύτερες τιμές, ενώ, στη συνέχεια, τα Σωματεία αποπληρώνουν τμηματικά τις οφειλές 
τους. 
Τον λόγο πήρε η κα Πολίτου Αγγελική (εκπρόσωπος Σωματείου ΑΓΠΑΡ), η οποία ζήτησε τα 
οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται στη Γενική Συνέλευση να είναι πιο αναλυτικά. 
Ακολούθησε Ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τον 
οικονομικό Ισολογισμό Απολογισμό. 
 
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ  
Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Αθανασιάδης Αλέξανδρος διαβάζει τη συνημμένη στα 
παρόντα πρακτικά της Γ.Σ. ΈΚΘΕΣΗ της ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, την από 10/06/2020. (Θα 
αναρτηθεί στο site της ΕΟΜ ως ξεχωριστό αρχείο).  
 
Ακολούθησε η εξής διαλογική συζήτηση. 
Τον λόγο πήρε ο Ταμίας του ΔΣ κ. Φράγκος Αναστάσιος, ο οποίος είπε ότι κατόπιν επικοινωνίας 
με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στα σωματεία που έχουν αθλητική αναγνώριση θα δοθεί 
ξεχωριστή επιχορήγηση. 
Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και είπε να δημοσιευτούν τα ονόματα των Σωματείων που 
έχουν την αθλητική αναγνώριση. 
Τον λόγο πήρε ο κ. Δοξιάδης αναφέροντας ότι η περιφέρεια έχει κωλύματα χρονικά, ως προς 
την αθλητική αναγνώριση. 
Τον λόγο πήρε ο κ. Τάσσιος (εκπρόσωπος Σωματείου ΕΣΤΙΑ) και ζήτησε τον διαχωρισμό των 
δικαιωμάτων συμμετοχής.  
Τον λόγο πήρε η κα Πολίτου Αγγελική (εκπρόσωπος Σωματείου ΑΓΠΑΡ) και ζήτησε τα εξής α) να 
αναφέρεται το κάθε Σωματείο πόσα δικαιώματα συμμετοχής έχει από κάθε αγώνα, β) να 
ενημερώνονται τα σωματεία για τη σωστή ανάλυση των ποσών γ) να αναφέρονται στην έκθεση 
της Ελεγκτικής επιτροπής οι οφειλές των σωματείων δ) στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 
προσπάθειας πρότεινε την έγκριση νέων ομίλων που γειτνιάζουν. 
Τον λόγο πήρε ο κ. Καλτεζιώτης (εκπρόσωπος Σωματείου ΑΡΚΟΑΜ), ο οποίος πρότεινε για την 
προβολή του αθλήματος να μπει στην εκπαίδευση το σκάκι και το μπριτζ, δεδομένου ότι πολλές 
χώρες τα έχουν ήδη βάλει ως μαθήματα στα σχολεία τους. 
Στη συνέχεια ο κ. Παπακωνσταντίνου και ο κ. Μπομπολάκης πρότειναν να είναι 
αναπληρωματικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. Ερωτήθηκαν τηλεφωνικά τα μέλη της 
Ελεγκτικής Επιτροπής αν επιθυμούν να παραμείνουν τα ίδια μέχρι τη σύγκληση της επόμενης 
Γενικής Συνέλευσης και δέχτηκαν. Ο Πρόεδρος της ΓΣ πρότεινε να παραταθεί η θητεία της ήδη 
εκλεγμένης Ελεγκτικής Επιτροπής μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 και μέχρι να συγκληθεί η 
επόμενη Γενική Συνέλευση.  
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ομόφωνα συμφώνησαν. 
 
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ 



Ο Πρόεδρος του ΔΣ, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, σχετικά με την Αναμόρφωση του 
Προϋπολογισμού, έλαβε τον λόγο και είπε ότι, λόγω της πανδημίας, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 
του τρέχοντος έτους, δεν θα γίνουν πρωταθλήματα. Αναγκαστικά ο προϋπολογισμός θα 
διαφοροποιηθεί με τα καινούρια δεδομένα. Τα κονδύλια θα τροποποιούνται ανάλογα με το πώς 
θα κυλίσει η χρονιά, λόγω του θέματος της πανδημίας. Δεν θα σταλούν εθνικές ομάδες στο 
εξωτερικό. 
Τον λόγο πήρε ο κ. Δοξιάδης και ρώτησε σχετικά με το κονδύλιο 272 πώς από 60.000 έγινε 
45.000 ευρώ, αφού τα 2/3 του χρόνου δεν γίνονται αγώνες, και ο κ. Αθανασιάδης απάντησε ότι 
αυτό αναφέρεται ως προϋπολογισμός. 
Τον λόγο πήρε ο κ. Παπακωνσταντίνου, σχετικά με τα αγωνιστικά δελτία που έχουν ήδη 
εξοφληθεί για τη φετινή χρονιά.  
Έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με αυτήν η συνδρομή 
μέχρι 31/7/20 παραμένει στα 30 ευρώ και από 1/8/20 γίνεται 40 ευρώ. 
Ακολούθησε ψηφοφορία για την απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη. 
Επί του θέματος τούτου το σύνολο των μελών της Γενική Συνέλευσης ψήφισε την απαλλαγή των 
μελών του ΔΣ, πλην δυο Σωματείων του ΔΙΟΝΥΣΟΥ και του ΟΠΑΦ, που ψήφισαν λευκό, δια μέσω 
των εκπροσώπων τους κ.κ. Δοξιάδη και Παπακωνσταντίνου αντιστοίχως.  
 
ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ  
Σχετικά με τη δραστηριότητα της ΕΟΜ κατά την περίοδο της πανδημίας, τον λόγο πήρε ο κ. 
Αθανασιάδης, Πρόεδρος του ΔΣ, ο οποίος ενημέρωσε τα Σωματεία σχετικά. Η Ομοσπονδία 
αξιοποίησε το χρόνο της πανδημίας και διοργάνωσε αγώνες στο ΒΒΟ με την ονομασία GREΕK 
FEDERATION και καθημερινά μαθήματα για όλα τα επίπεδα μαθητών. Καταγράφηκαν 88.000 
συμμετοχές, σε 800 τουρνουά. Τα γραφεία της Ομοσπονδίας ήταν κλειστά, αλλά 
εξυπηρετούσαν καθημερινώς τηλεφωνικά. Τέλος, ευχαρίστησε την ομάδα Διαιτητών που, με 
επικεφαλής τους κ.κ. Κουτούγκο και Μεσθενέα, διοργάνωσαν αφιλοκερδώς τους αγώνες στο 
ΒΒΟ, καθώς και την ομάδα των εκπαιδευτών για τα μαθήματα που διοργάνωσαν. 
Τον λόγο πήρε η κυρία Πολίτου αναφερόμενη στην εθελοντική εργασία, για τους αγώνες 
αυτούς, που ήθελαν να προσφέρουν και άλλα άτομα, ενώ συμπλήρωσε ότι σε άλλα κράτη οι 
παίχτες πληρώνουν συμμετοχή και, αν ξανακλείσουν οι όμιλοι, να τεθεί το θέμα αυτό. 
Τον λόγο ζήτησε ο κύριος Μεσθενέας, ο οποίος είπε ότι δούλεψαν πολύ για την διοργάνωση 
των αγώνων αυτών μέσω ΒΒΟ, διότι τον χώρο αυτόν δεν τον γνώριζαν, μπορεί να έγιναν και 
κάποια λάθη στην αρχή, όμως σε καμία περίπτωση δεν ήταν ανεπαρκείς, ως προς τη διεξαγωγή 
τους. 
 Ο κ. Παπακωνσταντίνου, ζητώντας τον λόγο, είπε ότι υπήρχαν απρεπείς συνομιλίες στο CHAT 
στο ΒΒΟ. 
Τον λόγο ζήτησε ο κ. Μαρσώνης, Γενικός Γραμματέας του ΔΣ, ο οποίος είπε ότι δεν υπήρχε 
κανένας εκπαιδευμένος για κάτι τέτοιο από την αρχή. Ζητήθηκε από την Ομοσπονδία να γίνουν 
και κάποια διαδικτυακά μαθήματα. Η ομοσπονδία απευθύνθηκε στην κα Μπενιού, για τα 
μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά ήταν δωρεάν. Τουρνουά μαθητών γίνονταν από τις κυρίες 
Μακρή, Μπέη και Κονταργύρη. Ο κ. Πουρναράς έκανε σεμινάρια για διαιτητές. Ο κ. Κουτσάκος 
από την Κέρκυρα και ο κ. Μαρκάκης από τη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν και αυτοί αφιλοκερδώς 
σε μαθήματα. Δημιουργήθηκε δε και μια διαδικτυακή σελίδα στο DROΡBOX για να μπουν οι 
μαθητές κάποιων δάσκαλων. 
Τον λόγο πήρε η κυρία Πολίτου, εκφράζοντας παράπονο διότι πρότεινε να βοηθήσει τους κ.κ. 
Κουτούγκο και Μεσθενέα με εθελοντική εργασία και δεν πήρε απάντηση.  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ 



Προπονητικές συναντήσεις και επιστολές Σωματείου Διονύσου.  
Στο σημείο αυτό ο κ. Δοξιάδης υπέβαλε ένσταση επί της διαδικασίας, η οποία αναγνώστηκε, 
προσαρτάται στα παρόντα πρακτικά και έχει ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
Επί της ενστάσεως τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Αθανασιάδης, ο οποίος είπε ότι η 
Ομοσπονδία, με την άδεια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, επέτρεψε την 
επαναδραστηριοποίηση στο μπριτζ με την μορφή προπονητικών συναντήσεων, υπό την 
προϋπόθεση της τήρησης του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου διεξαγωγής τους. Το πρωτόκολλο 
αυτό έχει εγκριθεί από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.  
Για το αν θα δοθούν master points για τις προπονητικές συναντήσεις αυτές στους αθλητές, το 
ΔΣ πρότεινε το θέμα να συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση, επειδή είναι ένας νέος όρος, που δεν 



περιλαμβάνεται στους κανονισμούς της ΕΟΜ. Η πρόταση του ΔΣ είναι να ανταμειφτούν οι 
αθλητές με master points, αντίστοιχα με ανεξάρτητων ημερίδων 5ης βαθμίδας.  
Αρχικά η Γενική Συνέλευση πρέπει να αποφασίσει επί της πρώτης ένστασης του κ. Δοξιάδη, περί 
αοριστίας και αν θα συζητηθεί το θέμα στην παρούσα Γενική Συνέλευση. 
Ακολούθησε ψηφοφορία σχετικά με το αν θα συζητηθεί το θέμα. Επί του θέματος τούτου η 
πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνέλευσης ψήφισε να συζητηθεί το θέμα των 
προπονητικών συναντήσεων, πλην του Σωματείου του Διονύσου, που ψήφισε κατά, και τριών 
σωματείων που ψήφισαν λευκό.  
  
Ακλουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών. Τον λόγο ζήτησε από τον Πρόεδρο ο κ. 
Μπάλας, ο οποίος όρισε τι είναι προπονητική συνάντηση και συμφώνησε να ανταμειφτούν οι 
αθλητές με master points 5ης βαθμίδας, ήτοι σαν ημερίδα και όχι σαν αγώνας.  
Τον λόγο ζήτησε από τον Πρόεδρο ο κ. Δοξιάδης, ο οποίος είπε ότι η θέση του είναι ότι δεν 
άνοιξαν οι όμιλοι νόμιμα, ότι δεν είναι αγώνες και δεν έχει αντίρρηση στο να δοθούν τα master 
points, ακόμα και διπλά στους αθλητές. 
Τον λόγο έλαβε ο κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος διευκρίνισε ότι συμφωνεί με τον όρο 
προπονητική συνάντηση, όπως το έθεσε ο κύριος Μπάλας, αλλά διαφωνεί με την απόδοση των 
master points. 
Τον λόγο έλαβε πάλι ο κ. Δοξιάδης, σχετικά με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΓΓΑ, 
αναφέροντας ότι αυτό επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ όταν θα άνοιγαν οι όμιλοι. Η έκδοση του 
Πρωτόκολλου έγινε από την Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ και ζήτησε από την κάθε Ομοσπονδία 
συμπληρωματικό Πρωτόκολλο. Αναφέρθηκε στις διατάξεις του ΦΕΚ 1987/23.5.20 και ζήτησε το 
ΦΕΚ αυτό να προσαρτηθεί στα πρακτικά. 
Παρενέβη ο κ. Δράσσας (Εκπρόσωπος Σωματείου ΟΑΜΑ) ο οποίος δήλωσε ότι δεν καταλαβαίνει 
ποιο είναι το πρόβλημα του κυρίου Δοξιάδη. 
Τον λόγο έλαβε ο κ. Αθανασιάδης, Πρόεδρος του ΔΣ, ο οποίος ανέγνωσε στη Γενική Συνέλευση 
τα σχετικά άρθρα από το προαναφερόμενο ΦΕΚ και ανέφερε, σχετικά με το Υγειονομικό 
Πρωτόκολλο, ότι η Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ εξέτασε το πρωτόκολλο διεξαγωγής 
προπονητικών συναντήσεων αθλητών μπριτζ που απέστειλε η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ στη 
ΓΓΑ, και, αφού προέβη σε τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΕΟΔΥ, ανήρτησε το 
εγκεκριμένο και τροποποιημένο από αυτήν πρωτόκολλο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΓΓΑ. Αν 
πρόθεση της ΓΓΑ ήταν να μην επιτραπεί το άνοιγμα των Σωματείων, δεν θα είχε αναρτήσει το 
Υγειονομικό Πρωτόκολλο στην ιστοσελίδα της. 
 
Τον λόγο έλαβε πάλι ο κ. Δοξιάδης, ο οποίος είπε ότι επετράπησαν οι προπονήσεις παράνομα.  
Τον λόγο έλαβε ο κ. Παπαδόπουλος (εκπρόσωπος Σωματείου ΚΟΑΜ) και είπε ότι δεν μπορεί να 
καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα του Σωματείου του Διονύσου. 
Τον λόγο έλαβε ο κ. Παταβούκας (εκπρόσωπος Σωματείου ΟΑΜΡ) και είπε ότι δικαιώνει την 
Ομοσπονδία που ξεκίνησε τις προπονήσεις αυτές. 
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η κυρία Βλάχου (εκπρόσωπος Σωματείου ΑΣΑΕ) η οποία είπε ότι 
θέλει να ρωτήσει τον Ντίνο (κ. Δοξιάδη) τι επιδιώκει, γατί δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι διεκδικεί 
το Σωματείο του Διόνυσου με μηνύσεις και αγωγές.  
Τον λόγο πήρε ο κ. Αναγνωστόπουλος (εκπρόσωπος Σωματείου ΣΛΑΜ), ο οποίος δήλωσε ότι 
συμφωνεί με το ΔΣ σχετικά με τις προπονητικές συναντήσεις. 
Τον λόγο ζήτησε ο κ. Μπομπολάκης (εκπρόσωπος Σωματείου ΑΟΜ), ο οποίος είπε ότι το μπριτζ 
ως παιχνίδι έχει ιδιομορφίες. Οι αγώνες είναι επίσημοι όταν αναρτώνται στο πρόγραμμα του 
επισήμου ημερολογίου. Οι αναμετρήσεις 5η βαθμίδας είναι εκτός προγράμματος του επισήμου 
ημερολογίου και δεν θεωρούνται αγώνες, αλλά προπονήσεις. Η ΕΟΜ δεν έκανε αγώνες. 



Προπονήσεις ατόμων έκανε, που ήταν καθαρά ατομικές, αφού ο κάθε αθλητής έπαιζε με τα δικά 
του φύλλα, τα όποια δεν τα μοιράζονταν με κανέναν άλλον αθλητή. Και η προπόνηση πρέπει να 
έχει κάποια ανταμοιβή, αν διακρίνεσαι σε αυτήν. Τα master points είναι μια ανταμοιβή του 
αθλητή που προπονείται, ως επιβράβευση. Ούτε κατηγορία αλλάζει, ο αθλητής που 
προπονείται. Μπράβο στη διοίκηση που μπόρεσε να επαναδραστηριοποιήσει το μπριτζ στα 
Σωματεία, στους εξωτερικούς αθλητικούς χώρους. 
Τον λόγο πήρε ο κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος είπε ότι πολύ καλά έκανε η Ομοσπονδία και 
ρώτησε αν τηρηθήκαν οι κανόνες υγιεινής και αν φόραγαν μάσκες οι αθλητές, διότι υπάρχουν 
φωτογραφίες. 
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. είπε ότι δεν είναι τυφλός.  
Τον λόγο πήρε η κύρια Σταματελάτου (εκπρόσωπος Σωματείου ΑΟΜΨ) και είπε ότι τα Σωματεία 
διοικούνται από ενήλικες ανθρώπους, που έχουν κρίση. Στο Σωματείο της, του Ψυχικού, 
συνεκλήθη έκτακτη Γ.Σ. και πάρθηκε η απόφαση να ξεκινήσουν την επαναλειτουργία τους 
τηρώντας το Υγειονομικό πρωτόκολλο. Ακούστηκε ότι δήθεν η ΕΟΜ κορόιδεψε το Υπουργείο. 
Με σκοπό τι ακριβώς; Αν τύχαινε κρούσμα, θα σήμαινε ότι οφειλόταν στο ότι κάποιος έπαιζε 
μπριτζ, ενώ η κυκλοφορία έξω είναι ελεύθερη; Στο μπριτζ, τουλάχιστον, ο καθένας έχει τον 
ατομικό του χώρο και τα δικά του χαρτιά. Οι άνθρωποι που παίζουν αισθάνονται ασφαλείς. 
Συντασσόμαστε με τον κύριο Μπάλα και τον κύριο Μπομπολάκη, για τα όσα είπαν σχετικά με 
τις προπονήσεις της 5ης βαθμίδας. 
Τον λόγο πήρε ο κύριος Δοξιάδης, ο οποίος είπε ότι «ζητήσαμε να τηρηθεί ο νόμος και το κάναμε 
με ιδιωτική επιστολή στην ΕΟΜ. Μaster points δώστε όσα θέλετε».  
Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της ΓΣ και είπε ότι η πρόταση της ΕΟΜ είναι οι προπονητικές 
συναντήσεις να εξισωθούν με μεμονωμένες ημερίδες 5ης βαθμίδας για τις 4 εβδομάδες των 
προπονητικών συναντήσεων και να δοθούν Μaster points.  
Επί του θέματος τούτου ακολούθησε ψηφοφορία. H πλειοψηφία των μελών της Γενικής 
Συνέλευσης ψήφισε υπέρ, πλην τριών (3) λευκών ψήφων.  
 
ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ 
Επί του θέματος «Επιστολές Σωματείου Διονύσου», το ΔΣ, δια του Προέδρου του, έδωσε στον 
Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης να αναγνωστεί Δήλωση σύμφωνα με την από 3/7/20 
απόφασή του, η οποία έχει ως εξής: 

ΔΗΛΩΣΗ ΔΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/7/20 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Το ΔΣ της ΕΟΜ αποφάσισε να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος αυτού. Εις βάρος των 
φυσικών προσώπων-μελών του ΔΣ της ΕΟΜ έχουν ασκηθεί μηνύσεις και αγωγές από τον 
Προέδρο του Σωματείου του Διονύσου κ Κων. Παπαζήση. Δεδομένου ότι η υπόθεση αυτή θα 
κριθεί στα δικαστήρια, το ΔΣ θεωρεί ότι οποιαδήποτε συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό θα είναι 
άνευ αντικειμένου. 
Για το ΔΣ της ΕΟΜ  
Ο Πρόεδρος 
Αλ. Αθανασιάδης  

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της ΓΣ, οποίος δήλωσε, αν και δεν συμφωνεί να μην συζητηθεί το 
θέμα, ότι θα σεβαστεί την απόφαση του ΔΣ. 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, κατόπιν ψηφοφορίας, ομόφωνα και παμψηφεί να μην 
συζητηθεί το θέμα. 



ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ  

1. Τον λόγο έλαβε η κυρία Σταματελάτου, η οποία αναφέρθηκε στην ίση μεταχείριση Αθηναϊκών 
και Σωματείων της Περιφέρειας και συγκεκριμένα αν ο διαιτητής παίζει, ο συμπαίκτης του να 
δικαιούται master points. Oι παίζοντες Διαιτητές περιφέρειας να μετέχουν στους βαθμούς 
διάκρισης και αυτοί και οι συναθλητές τους. Πρότεινε ή όλοι να παίζουν και να παίρνουν 
βαθμούς διάκρισης ή κανείς, για τους αγώνες 5ης βαθμίδας. 
Τον λόγο έλαβε ο κύριος Μπομπολάκης, ο οποίος είπε να ισχύει μόνο για αγώνες 5ης βαθμίδας. 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΔΣ, αναφέρθηκε ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει ληφθεί σχετική 
απόφαση από παλαιότερο ΔΣ και μετά από τρεις μήνες, με απόφαση της ΓΣ, ανατράπηκε. Επίσης 
συμπλήρωσε ότι, επειδή στην Αθήνα υπάρχουν πολλοί Διαιτητές, ενδεχομένως να παίζουν 
επαγγελματικά με τους συμπαίκτες τους και αυτό να κινήσει υποψίες για τις διανομές. 
Τον λόγο έλαβε ο κ. Μπάλας και είπε ότι πρέπει να αποφασιστεί αν θα μετέχουν στους βαθμούς 
διάκρισης οι Διαιτητές και ό,τι ισχύει για την Αθήνα να ισχύει και για την Περιφέρεια. 
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. είπε επ’ αυτού του θέματος, να τεθεί σε ψηφοφορία, αν συμφωνούν τα 
μέλη, στην επόμενη Γενική Συνέλευση να προταθεί ως θέμα για συζήτηση. Η Γενική Συνέλευση 
αποφάσισε κατόπιν ψηφοφορίας ομόφωνα και παμψηφεί να συζητηθεί το θέμα στην επόμενη 
Γ.Σ. 

2. Τον λόγο έλαβε ο κύριος Αθανασιάδης, Πρόεδρος ΔΣ, ο οποίος εξέφρασε μια σκέψη του ΔΣ, 
μήπως θα έπρεπε οι Διαιτητές που βοήθησαν στην καραντίνα με τη οργάνωση αγώνων στο ΒΒΟ, 
να ανταμειφθούν με κάποιο τρόπο. Η πρόταση απορρίφθηκε. 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος της ΓΣ λύνει την παρούσα τακτική 
Γενική Συνέλευση υπογράφοντας ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΣ 

Διονύσης Λοβέρδος Λυδία Μανούση 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

 

Παράρτημα 1: 

Αθήνα 3 Ιουλίου 2020 

Aρ. πρωτ. 76/20/ΠΜ/αμ 

 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΟΜ 
 

περίοδος 1/1 έως 31/12/2019 
 

Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Για τη χρήση έτους 2019 η επιχορήγηση της ΓΓΑ που εγκρίθηκε ήταν 1000 € αλλά τελικά 
εισπράχθηκαν 440 €. Οι ετήσιες συνδρομές των Σωματείων και οι εγγραφές των νέων Σωματείων 
ανήλθαν σε 6580€ 



Οι συνδρομές αγωνιστικών δελτίων, εκδόσεις και ανανεώσεις ανήλθαν σε 122.076,50€. 
Τα δικαιώματα συμμετοχής αθλητών των Σωματείων μελών σε αγώνες και τα δικαιώματα 
συμμετοχής Σωματείων στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα ανήλθαν σε 231.716,47€ 
Υπήρξαν δωρεές από ιδιώτες συνολικού ύψους 5.652€ που αφορούσαν την αποστολή της ομάδας 
Παίδων στην Κροατία. 
Εμφανίζονται έκτακτες συνδρομές μελών 19.002,00€. 
Λοιπές συνδρομές αθλητών ανήλθαν σε 3450,00€  
Τα διαθέσιμα υπόλοιπα στις 31/12/2019 ήταν 9,263,01€. Το ποσό αυτό είναι μειωμένο συγκριτικά 
με τις προηγούμενες χρονιές διότι επενδύθηκαν πολλά χρήματα στον επαρκή εξοπλισμό με υλικά 
αγώνων (θήκες, τράπουλες, κουτιά αγορών, μηχανάκια, βαλίτσες κλπ) 

 
           Β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

1.  Εθνικές ομάδες.  
Οι δραστηριότητες συμμετοχών των εθνικών μας Ομάδων περιορίστηκαν στη συμμετοχή των 
Παίδων στην Κροατία. Επίσης συμμετείχαν αντιπροσωπευτικές ομάδες στο Κύπελλο 
Πρωταθλητριών, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις. Ορίσθηκαν 
προπονητές για Παίδες και Νέους και ξεκίνησαν οι προπονήσεις για τη δημιουργία των 
αντίστοιχων προεθνικών ομάδων και ανακοινώθηκε και η διαδικασία για την επιλογή εθνικής 
ομάδας για την εκπροσώπησή μας το 2020 
2. Διάδοση.  
1547 άτομα επικοινώνησαν με την ΕΟΜ τον Σεπτέμβριο του 2019 εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για 
μαθήματα μπριτζ και άλλα 600 τον Ιανουάριο του 2020, στο πλαίσιο διάδοσης για τη χρονιά 2019-
2020. Οι εκδόσεις δελτίων μέχρι και πριν το κλείσιμο της ΕΟΜ λόγω καραντίνας ήταν 421 δελτία, 
χωρίς τις εκδόσεις 10 σωματείων και με απώλειες ή ίσως και καθυστερήσεις εκδόσεων για τον 
ίδιο λόγο. 
Το ΥΠΕΠΘ έδωσε άδεια σε 40 εκπροσώπους της ΕΟΜ – κυρίως εκπαιδευτές του μπριτζ ή αθλητές 
που είναι εκπαιδευτές σε σχολεία – για παρουσίαση του αθλήματος στις εκπαιδευτικές μονάδες 
της χώρας. Το 2019 έγιναν  παρουσιάσεις σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια στις περιοχές Αγ. 
Παρασκευής, Βάρης, Θησείου, Χαϊδαρίου και Χαλανδρίου στην Αττική και σε επαγγελματικό 
λύκειο της Θεσσαλονίκης, ενώ δημιουργήθηκαν παιδικά τμήματα σε Γενικό Λύκειο των 
Ιωαννίνων και σε ΕΠΑΛ της Θεσσαλονίκης.  
Αιτήσεις για δημιουργία τμήματος μπριτζ, αφού προηγηθεί η σχετική παρουσίαση, έγιναν και σε 
όλα τα πρότυπα εκπαιδευτήρια της Αττικής με στόχο τη σχολική χρονιά 2020-2021.   
Το παιχνίδι και τα οφέλη του παρουσιάστηκαν επίσης στην Ελληνική Εταιρία Αλτσχάιμερ.  
 
3. Νέα Σωματεία.  
Τα Σωματεία ΑΓΠΑΡ και ΟΜΠΡΑ, στην Αγία Παρασκευή και στο Πόρτο Ράφτη της Αττικής, και τα 
Σωματεία ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ και ΣΛΕΜΒ στην Πτολεμαΐδα και τη Βέροια αντίστοιχα, αναγνωρίστηκαν 
ως τακτικά μέλη της ΕΟΜ. Το Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ στην Κατερίνη εγγράφηκε ως υπό ίδρυση. 

4. Εκπαίδευση.  
Τα περισσότερα σεμινάρια κατά το 2019 αφορούσαν στην επιμόρφωση των διαιτητών και 
ανακηρύχθηκαν ως καθηγητές διαιτησίας τρεις εθνικοί διαιτητές.  
  
5. Αγώνες.  
Τα πρωταθλήματα της ΕΟΜ είχαν και αυτήν την χρονιά αυξημένη συμμετοχή, συγκριτικά με τις 
προηγούμενες χρονιές. Στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων η συμμετοχή αυξάνεται 
θεαματικά κάθε χρόνο με 210 ομάδες το 2016, 245 το 217 και 268 το 2018 και 328 το 2019 
Γενικά οι συμμετοχές με βάση τα εισιτήρια και η αύξηση στις συμμετοχές των αθλητών στους 
αγώνες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 



Έτος 
1η 

βαθμί
δα 

2η 
βαθμίδ

α 

3η 
βαθμίδα 

4η 
βαθμίδ

α 

5η 
βαθμίδα 

6η 
βαθμίδ

α 
Σύνολο 

2015 648 912 16.610 20.206 143.594 8.230 190.200 

2016 708 870 19.610 25.798 156.182 10.482 213.650 

2017 708 1.110 24.530 29.290 166.777 8.768 231.183 

2018 888 1.044 23.364 32.956 181.092 9.720 249.064 

2019 716 3186 31350 34584 194884 7976 272696 

 
 

Ειδικά για τους Διασυλλογικούς αγώνες, μετά και από απόφαση έκτακτης  ΓΣ, αυξήθηκε ο 
αριθμός των ομάδων στις εθνικές κατηγορίες του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Ομάδων. Η 
ΕΟΜ προμηθεύτηκε και εξόπλισε τα περισσότερα Σωματεία με Bridge Μates αλλά και με 
Ντουπλικατιέρες. 
Η σελίδα των ηλεκτρονικών δηλώσεων εξυπηρετεί όλους τους αγώνες και μετά από αιτήματα 
των Σωματείων και τα εσωτερικά πρωταθλήματα. Το 2019 οργανώθηκε ακόμη περισσότερο η 
λίστα με τα εορταστικά και τα τουρνουά κοπής πίτας των Σωματείων Αττικής και Περιφέρειας με 
έγκαιρη αποστολή του προγράμματος στην ΕΟΜ. 
Οι διανομές όλων των αγώνων έως και την 4η βαθμίδα είναι πλέον προμοιρασμένες. 
 
6. Διαιτησία  
Τον Φεβρουάριο του 2019 συμμετείχαν στην Αττάλεια της Τουρκίας τρεις διαιτητές μας στο 

Πανευρωπαϊκό σεμινάριο Διαιτητών και η ΕΟΜ κάλυψε μέρος των εξόδων τους, όπως κάθε 

χρόνο. 

Η επάρκεια όλων των Διαιτητών της ΕΟΜ στη χρήση των Βridge Mates ελέγχθηκε με ειδικές 

εξετάσεις και ορίστηκε ως προαπαιτούμενο για την ανάληψη διεύθυνσης αγώνων. 

Κατασκευάστηκε από το Τμήμα Μηχανογράφησης ειδική πλατφόρμα σεμιναρίων με στόχο την 

συνεχή επιμόρφωση των Διαιτητών, την ανταλλαγή απόψεων και σχολίων για τον ΔΚΑΜ και την 

εκπαίδευση των ενδιαφερομένων δόκιμων Διαιτητών. Η πλατφόρμα αυτή έγινε τόπος 

προαπαιτούμενης εκπαίδευσης για κάθε δόκιμο διαιτητή και αποτελεί το πρώτο βήμα της 

διαδικασίας για την δημιουργία νέων διαιτητών. 

 

7. Διάφορα 

Στο πλαίσιο των κοινωνικών παροχών η ΕΟΜ κατέγραψε, μέσω του προγράμματος 

αποτελεσμάτων, όσους προσκόμισαν δικαιολογητικά για την επιδότησή της από ΟΑΕΔ ή ΚΕΑ, 

ώστε να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα με μειωμένη συνδρομή. 

Στο πλαίσιο της ποιότητας και της ασφάλειας,  απαγορεύτηκαν εντελώς κάθε είδους καπνικά 

προϊόντα και ζητήθηκε η κάρτα υγείας από τους αθλητές σύμφωνα με τις διατάξεις του κράτους. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΟΜ με άλλες χώρες, προσκλήθηκαν από την Κύπρο αθλητές 

στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα, δόθηκε η δυνατότητα έκδοσης αγωνιστικού δελτίου στην ΕΟΜ 

και δόθηκε στην ΚΟΜ υλικό και τεχνογνωσία σχετικά με την εκπαίδευση.  

Ορίσθηκε επίσης διαδικασία με την οποία οι αλλοδαποί πρωταθλητές θα μπορούν να 

συμμετέχουν στα πρωταθλήματα των Σωματείων με τη δυναμικότητα που αντιστοιχεί στις 

ικανότητές τους – μάλιστα μόνο στα open τουρνουά - ώστε να εξασφαλίζεται έγκυρο 

αποτέλεσμα. 

 

 

Γ) ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 



Δεδομένων των συνθηκών που δημιούργησε στον κόσμο, στη χώρα μας και ειδικά στο 
αγωνιστικό μπριτζ ο Covid19, το ΔΣ, εν όψει και των εκλογών του Οκτωβρίου, θεωρεί ότι η ΕΟΜ 
έχει τις κατάλληλες οργανωτικές βάσεις, αλλά και ένα στέρεο οικοδόμημα, ώστε να συνεχίσει με 
ευελιξία και συνέπεια ανεξαρτήτως συνθηκών. Με δεδομένο ότι θα υπάρξουν απώλειες ενεργών 
αθλητών, οι οποίοι θα επιλέξουν να απέχουν από τους αγώνες, ή ακόμη και Σωματείων που θα 
πληγούν από τις δυσκολίες του κορονοϊού, η ΕΟΜ, ως φορέας διάδοσης και ανάπτυξης του 
μπριτζ έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει τις εξελίξεις, μπαίνοντας πιο δυναμικά στους 
ψηφιακούς τρόπους λειτουργίας σε διάφορους τομείς, όπως η τηλεργασία των υπαλλήλων της, 
τα διαδικτυακά μαθήματα και οι αγώνες.  

Το παρόν ΔΣ έχει επίσης δημιουργήσει τις κατάλληλες σχέσεις με τη ΓΓΑ, με γνώμονα την 
αναγνώριση του μπριτζ και των όποιων ιδιαιτεροτήτων του. 

Σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων οι βάσεις είναι έτοιμες και για εκπροσώπηση σε όλα τα ηλικιακά 
στάδια, αλλά και για ανάληψη διοργανώσεων με μεγαλύτερη εμβέλεια. 

 

Αθήνα, Ιούλιος 2020 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


