
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ  

 

Την 27η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Σάββατο,  και ώρα 11 π.μ., πραγματοποιήθηκε η 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  των Σωματείων-Μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Μπριτζ, μέσω  της πλατφόρμας webbex, όπως όριζε η με Αρ. Πρωτ. 80/21/ΛΜ/αμ  

ανακοίνωση 20/21 πρόσκληση του Δ.Σ. της ΕΟΜ σε εφαρμογή του κεφ.Γ΄, άρθρου 7 

του καταστατικού της ΕΟΜ. Είχε προηγηθεί η αναβολή της διαδικτυακής  Γενικής 

Συνέλευσης της 20ης Νοεμβρίου 2021 λόγω μη επίτευξης απαρτίας. 

Η πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύτηκε νομίμως και απεστάλη 

σε όλα τα Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ. 

Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ, ως προεδρεύων της Γεν. Συνέλευσης,  όρισε προσωρινή 

γραμματέα την κ. Μπαμπούλα Αναστασία, υπάλληλο της ΕΟΜ, προκειμένου να 

διεξαχθεί ο έλεγχος της παρουσίας του 1/5 των εκπροσώπων των δικαιουμένων ψήφου 

Σωματείων, (η οποία απαιτείται για την επαναληπτική Γ.Σ.) και η νόμιμη εκπροσώπησή 

τους, όπως προκύπτει από την γραπτή εξουσιοδότηση που κατατέθηκε στην ΕΟΜ. 

 Όλες οι εξουσιοδοτήσεις – εκπροσωπήσεις κρίθηκαν νόμιμες.  

Στη συνεδρίαση λαμβάνουν μέρος με δικαίωμα ψήφου 23 εκπρόσωποι Σωματείων -

Μελών, από τα 35 Σωματεία-Μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές 

Συνελεύσεις, κατά το τρέχον έτος, καθώς και οι αναπληρωτές τους, χωρίς δικαίωμα 

ψήφου. 

Τα Σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου στης Γενική Συνέλευση της 27-11-2021 είναι 

τα εξής: 
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Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης 

Ο Προεδρεύων, αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, προτείνει  τον εκπρόσωπο του 

ΟΑΜΛ Γιώργο Δημητρακόπουλο ως Πρόεδρο και την Χριστίνα Γαβριήλ εκπρόσωπο  του 

ΟΑΜΚΗ, ως  Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τους οποίους το Σώμα αποδέχτηκε 

ομόφωνα.                                                                                                                                       

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αφού 

ευχαρίστησε το Σώμα για την αποδοχή, ανακοίνωσε την ημερήσια διάταξη: 

Ημερήσια διάταξη 

1. Έγκριση Προϋπολογισμού 2022                                                                                               

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2021                                                                                             

3. Τροποποίηση καταστατικού ΕΟΜ και Σωματείων                                                                

4. Τροποποίηση Κανονισμών                                                                                                                 

5. Ενημέρωση σχετικά με το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων και την Αθλητική 

Αναγνώριση Σωματείων                                                                                                                 

6. Διάφορα Θέματα 

Σε αυτό το σημείο ζήτησε τον λόγο ο Πρόεδρος της ΕΟΜ κ. Αθανασιάδης για να 

εκφράσει τη θέση τού Δ.Σ. της ΕΟΜ σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μιας 

και προέκυψαν νέα στοιχεία από τις 5/11 που καταρτίστηκε η πρόσκληση της Γ.Σ. και 

τα θέματα. Δόθηκε ο λόγος.  

 (Αθανασιάδης): Για τα θέματα 3 και 4, επίκειται νέο αθλητικό νομοσχέδιο από τη ΓΓΑ. 

Συνεπώς η σχετική συζήτηση θα πρέπει να μετατεθεί  για αργότερα ώστε μαζί με τις 

τροποποιήσεις των καταστατικών της ΕΟΜ και των Σωματείων, να συζητηθούν 

συνολικά και να τεθούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης του Μαρτίου 

2022. Η Γενική Γραμματέας κ. Μανούση με μια ομάδα που έχει σχηματίσει για την 

επεξεργασία και τροποποίηση των κανονισμών, έχει ολοκληρώσει το έργο της και μέχρι 

το τέλος του 2021 θα έχουν σταλεί σε όλους τους ομίλους ώστε οι τροποποιήσεις να 

συζητηθούν στη Συνέλευση του Μαρτίου 2022. Επίσης προτείνουμε ως Δ.Σ. να 

συζητηθεί η έκθεση πεπραγμένων του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. της ΕΟΜ μέχρι 31/10/2021 

παρότι δεν είναι στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Και τα δυο αιτήματα έγιναν ομόφωνα αποδεκτά από το σώμα της Γ.Σ.  

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διαβάζει την έκθεση πεπραγμένων 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΟΜ 

περίοδος 1/4/2021 έως 31/10/2021 

Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 



Για τη χρήση έτους 2021 έως 31/10/2021 έχει κατατεθεί από τη ΓΓΑ επιχορήγηση 

2.547,05€. 

Αναλυτικά στα κονδύλια εσόδων βρίσκονται: 

- Επιχορηγήσεις από διεθνείς Ομοσπονδίες 5.000,00€ (Επιστροφή Προκαταβολής από 

την Πορτογαλία)                                                                                                                                

- Έσοδα από έκτακτες εισφορές Σωματείων και Αθλητών/τριών: 3.582,00€                        

- Συνδρομές αγωνιστικών δελτίων: 47.967,60€                                                                           

- Συνδρομές Συμμετοχής αθλητών/τριών των Σωματείων μελών από διοργανωμένους 

από την ΕΟΜ αγώνες ή υπό την αιγίδα και έγκρισή της: 83.848,56€                                      

- Λοιπά έσοδα 1.234,00€ και 350,06€ 

Το υπόλοιπο ταμείου της 31/10/2021 (τράπεζες και μετρητά) ανερχόταν στο ποσό των 

66.174,02€ 

Η ΕΟΜ προχώρησε σε σύνταξη νέου, βέλτιστου, εσωτερικού κανονισμού και  

οργανογράμματος της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις επιταγές της ΓΓΑ, ο οποίος είναι 

το κατεξοχήν κριτήριο για τη διατήρηση της αθλητικής αναγνώρισης της ΕΟΜ. 

Μέσα στο 2021, εφαρμόζεται ο νόμος 4354/15 για ό,τι αφορά το υπαλληλικό 

προσωπικό της ΕΟΜ, σύμφωνα με εντολή της ΓΓΑ. (Πληρωμή μέσω της Ενιαίας Αρχής  

Πληρωμών ΕΑΠ και του ενιαίου μισθολογίου). 

Β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

1. Εθνικές ομάδες. 

Λόγω των περιορισμών της πανδημίας, το διάστημα που αναφέρεται 

πραγματοποιήθηκε ο πρώτος διαδικτυακός αγώνας, με συμμετοχή των εθνικών 

ομάδων open και seniors, όπου η ΕΟΜ ανταπεξήλθε πλήρως των απαιτήσεων. 

Σχετικά με την εθνική ομάδα Παίδων, οι προπονήσεις δεν σταμάτησαν καθόλου την 

περίοδο της πανδημίας και ανανεώθηκε η σύμβαση με τον προπονητή, προκειμένου να 

ενισχυθεί η τεχνική κατάρτιση των παιδιών. 

2. Διάδοση. 

Στα καινούργια αγωνιστικά δελτία της περιόδου της πανδημίας, περιλαμβάνονται  

μαθητές/μαθήτριες που γράφτηκαν το 2020 (έχοντας ξεκινήσει από το 2019) – σύνολο 

501 -, ενώ υπήρξαν και 71 νέα δελτία μέσα στο 2021. 

Το ΔΣ της ΕΟΜ αποφάσισε να μην πραγματοποιήσει κεντρική διαφημιστική καμπάνια 

τις δυο αυτές χρονιές, ωστόσο παρότρυνε τα Σωματεία να προβούν σε δικές τους 

διαφημιστικές εκστρατείες, επιδοτώντας το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων. 

Προσφάτως αποφασίστηκε η τηλεφωνική επικοινωνία με όσους ενδιαφερόμενους/ες  



παλαιότερων ετών δεν είχαν παρουσιασθεί στα μαθήματα, με πολύ μεγάλη έως τώρα 

επιτυχία. 

Λόγω των συνθηκών δεν πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σε σχολεία. 

Μεγάλη άνοδο και επιτυχία παρουσιάζει το πρόγραμμα μαθημάτων σε άτομα με  

προβλήματα όρασης, που με πρωτοστατούσα και εκπαιδεύτρια την κα Εμμανουέλα 

Καλιαμπά, η οποία ετοιμάζει και στέλνει στους μαθητές biding boxes με γραφή 

Μπράιγ, κατάφερε να έχει πάνω από 20 μαθητές, από έξι πόλεις τις Ελλάδος και 

κάποιους από το εξωτερικό!, πραγματοποιώντας μάλιστα τα μαθήματα διαδικτυακά. 

Ένα πρόγραμμα που, όπως λένε οι συμμετέχοντες, έχει την παγκόσμια 

αποκλειστικότητα. 

Με την επάνοδο στους κανονικούς ρυθμούς, με τις διατάξεις της πολιτείας, η ΕΟΜ 

συμμετείχε στους Παγκόσμιους Εργασιακούς Αγώνες, που πραγματοποιήθηκαν τον 

Σεπτέμβριο του 2021, αντί το 2020 που είχαν προγραμματισθεί αρχικά, με τη 

συμμετοχή 40 αθλητών/τριών και προβολή του μπριτζ μέσω της διοργάνωσης. 

Η ΓΓΑ αθλητισμού, επίσης, συμπεριέλαβε το μπριτζ, όπως κάθε χρόνο από το 2016, στο  

πρόγραμμα Be Active, με συμμετοχή σε Παγκόσμιο Συνέδριο Γεροντολογίας, το οποίο  

πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου η ΕΟΜ είχε ειδικό 

«περίπτερο» για ενημέρωση του κοινού. Στην εκδήλωση αυτή προτάθηκε στην ΕΟΜ η 

συνεργασία με τον σύλλογο ΑΝΤΑΜΑ, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνονται 

δράσεις κοινές σε παιδιά και ηλικιωμένους/ες. 

3. Εκπαίδευση. 

Το ΔΣ της ΕΟΜ αποφάσισε την έκδοση πέντε ακόμη βιβλίων, τα οποία θα 

συμπεριληφθούν στα εγχειρίδια που δίνονται δωρεάν στους μαθητές/τριες των δύο 

πρώτων ετών μαθητείας και τα οποία αφορούν εμβάθυνση στην εκτέλεση και την 

άμυνα.  

Το ΔΣ ενέκρινε έναρξη μαθημάτων για παιδιά, με γενικό κάλεσμα και στόχο την 

συνεχόμενη αύξηση παιδιών που εν δυνάμει θα πλαισιώνουν την εθνική ομάδα 

Παίδων. 

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης αναθεώρησε το θεσμικό πλαίσιο (εγκύκλιος 4/Σεπ 2021), και  

προκηρύχθηκαν σεμινάρια για νέους εκπαιδευτές/τριες με αρχικό στόχο την 

διαπίστευση δόκιμων εκπαιδευτών/τριών, οι οποίοι/ες στη συνέχεια θα έχουν τη 

δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις, ώστε να πιστοποιηθούν. 

4. Νέα Σωματεία. 

Παρά τις δυσκολίες της εποχής, δυο νέα Σωματεία ενεγράφησαν στα μητρώα της ΕΟΜ, 

το ένα από την Αλεξανδρούπολη (ΕΘΝΙΚΟΣ) και το άλλο από τη Λαμία (ΠΑΣ ΛΑΜΙΑΣ). 

Και τα δυο ενέγραψαν νέους αθλητές/τριες, αλλά και απορρόφησαν τους 



αθλητές/τριες των Σωματείων που υπολειτουργούσαν στις πόλεις αυτές (ΠΕΣΤΑ και 

ΕΣΠΕΡΟΣ αντίστοιχα). 

5. Αγώνες. 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η κατάσταση σχετικά με τα εισιτήρια από τους 

αγώνες για τα τρία τελευταία έτη: 

 

** Στα εισιτήρια 5ης βαθμίδας του 2021 περιλαμβάνονται και κάποια από το Real Bridge που 

δεν έχουν υπολογισθεί στις επόμενες γραμμές του πίνακα 

Το ΔΣ, ακολουθώντας τις οδηγίες της ΓΓΑ, σχετικά και με τα πρωτόκολλα covid, 

διοργανώνει όσους το δυνατόν περισσότερους αγώνες πανελλήνιας εμβέλειας 

επιτρέπονται, εστιάζοντας παράλληλα στο να εγκρίνει περισσότερους αγώνες 4ης 

βαθμίδος σε εσωτερικά πρωταθλήματα Σωματείων. 

6. Διαιτησία 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπίστευσης νέων διαιτητών/τριών, εκπονείται σχέδιο 

αναμόρφωσης των Πάγιων κανονισμών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο τρόπος με 

τον οποίον θα εκπαιδεύονται, επιμορφώνονται και εξελίσσονται οι διαιτητές/τριες της 

ΕΟΜ. Το άρθρο 5 των Πάγιων, που αφορά στη Διαιτησία, αναμορφώθηκε και 

αναμένεται να ψηφισθεί από τη ΓΣ. 

7. Διάφορα 

Το ΔΣ της ΕΟΜ, με συχνή και έντονη επικοινωνία με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, 

διεκδίκησε και πέτυχε να αναγνωρισθούν οι ιδιαιτερότητες του αγωνιστικού μπριτζ και 

το άθλημά μας να εξαιρεθεί από την υποχρέωση να διαθέτει προπονητές/τριες, που σε 

όλα τα υπόλοιπα αθλήματα πιστοποιούνται μέσω της ΓΓΑ, από την υποχρέωση 

έκδοσης κάρτας υγείας αθλητή/τριας. αλλά και η ΕΟΜ να εγκρίνει αυτόνομα τους 

χώρους άθλησης που αφορούν στους αγώνες του αγωνιστικού μπριτζ, χωρίς την 

υποχρέωση άδειας από την Περιφέρεια. 



 

 

Γ) ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021-22 

 

Στον τομέα της Εκπαίδευσης το νέο Δ.Σ. συμπεριλαμβάνει στο Αγωνιστικό Ημερολόγιο 

τα σεμινάρια και τις εξετάσεις των εκπαιδευτών/τριών, όπως ορίζονται από το θεσμικό 

πλαίσιο εκπαίδευσης και αναθέτει στην Επιτροπή Εκπαίδευσης την καταγραφή των 

διαδικασιών, της ύλης και τον προϋπολογισμό των διαδικασιών αυτών.  

Στον τομέα της Διαιτησίας, η εφαρμογή του νέου άρθρου 5 των Πάγιων θα επιφέρει 

αναβάθμιση του ρόλου, αλλά και της ποιότητας των διαιτητών/τριών της ΕΟΜ.  

Στον αγωνιστικό τομέα πρωταρχικό μέλημα είναι η αναζήτηση χώρων που θα 

μπορέσουν να φιλοξενήσουν Διασυλλογικούς Αγώνες με την αίγλη που είχαν πριν την 

πανδημία. 

Σχετικά με τις Εθνικές Ομάδες, και ανάλογα με τις δράσεις και της Πανευρωπαϊκής, 

αλλά και Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, η ΕΟΜ έχει στόχο να είναι παρούσα σε κάθε 

μεγάλη διοργάνωση. 

Στον τομέα της Διάδοσης η ΕΟΜ ήρθε σε επαφή με επαγγελματία διαφημιστή, 

προκειμένου να αναθέσει την προβολή του μπριτζ και τις καμπάνιες για τα μαθήματα 

σε ειδικούς, με καλύτερο συσχετισμό κόστους και αποτελέσματος. Επιπλέον, όπως 

προαναφέρθηκε, επικοινωνεί συστηματικά με παλαιότερους ενδιαφερόμενους/ες, που 

δεν είχαν προσέλθει σε Σωματεία, για να ανακινήσει το ενδιαφέρον τους και να τους 

κατανείμει στα Σωματεία που επιθυμούν. 

Η ΕΟΜ ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα ΧΕΙΛΩΝ της ΓΓΑ, το οποίο επικεντρώνεται σε 

τομείς όπως η διακυβέρνηση, οι πόροι, η αγωνιστική δραστηριότητα, η ανάπτυξη του 

αθλήματος, η εσωτερική δραστηριότητα, οι εθνικές ομάδες και η εκπαίδευση-

επιμόρφωση-κοινωνική ευαισθητοποίηση, τομείς όπου οι δράσεις της ΕΟΜ θα 

κατατεθούν και επίσημα στην πολιτεία. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί κριτήριο για την 

κατανομή των επιχορηγήσεων στις Ομοσπονδίες από τη ΓΓΑ. 

 

Ζήτησαν τον λόγο να τοποθετηθούν επί της έκθεσης πεπραγμένων η κ. Πολίτου (ΟΠΑ 

– ΑΓ. ΠΑΡ.) και ο κ. Λοβέρδος (ΑΟΜΒ) 

(Πολίτου – ΟΠΑ ΑΓ. ΠΑΡ.): Εκφράζει προς την ΕΟΜ και την Γενική Γραμματέα της ΕΟΜ 

συγχαρητήρια για την επικοινωνία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Συμφωνεί με 

τα πεπραγμένα, επισημαίνει όμως ότι χρειάζεται πολλή προσοχή για την διαφημιστική 



καμπάνια είτε με συνεργαζόμενους διαφημιστές είτε με εταιρείες, ανάλογα με το 

κόστος. Επίσης, εκφράζει παράπονα για το real bridge ότι ήταν ακριβό ενώ δεν έδινε 

master points όταν η διοργάνωση ήταν από σωματείο. Προτείνει για το 2021 να 

διεκδικήσουμε όλοι μαζί επιχορήγηση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και να 

μην αφήσουμε μόνη την ΕΟΜ σε αυτή την διεκδίκηση αλλά να πιέσουμε όλοι μαζί. 

Ζητάει ενημέρωση για τον νέο νόμο. 

(Αθανασιάδης - ΕΟΜ): Ο Υπουργός μας έχει καλέσει να συζητήσουμε. Ήδη η Γ.Γ. της 

ΕΟΜ έχει ετοιμάσει ένα προσχέδιο προτάσεων τις οποίες μπορούμε να δούμε. Για την 

Επιχορήγηση, ο κ. Αυγενάκης έχει υποσχεθεί ότι θα δώσει. 

(Λοβέρδος - ΑΟΜΒ):  Έχουμε στο ταμείο 66.000 ευρώ; Δεν χρωστάει κανείς; 

(Αθανασιάδης - ΕΟΜ): Χρωστάνε ελάχιστα 

(Λοβέρδος - ΑΟΜΒ): Διαφήμιση  θα γίνει τον Ιανουάριο; 

(Μανούση - ΕΟΜ): Η διαφήμιση ανά μέσο μαζικής ενημέρωσης κοστίζει 250-300 ευρώ. 

Η διάδοση μέσω facebook έχει προβλήματα γιατί οι χειριστές του θεωρούν το μπριτζ 

τζόγο και επομένως μπλοκάρουν το λογισμικό. Έχει όμως γίνει πολλή δουλειά. Έγιναν 

2.411 τηλεφωνήματα από τη βάση της ΕΟΜ, σε αθλητές μέχρι 3 χρόνια πίσω. Αυτοί 

ρωτήθηκαν πού μένουν, και στη συνέχεια  καταχωρήθηκαν στις αντίστοιχες λίστες των 

Σωματείων.  Από Δευτέρα θα σταλεί σε όλα τα σωματεία κατάλογος ατόμων που θα 

ξεκινήσουν μαθήματα από Ιανουάριο (568 άτομα). Προγραμματίζεται να κληθούν 

δημοσιογράφοι από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο σε press conference σε 

κατάλληλο χώρο. 

(Λοβέρδος - ΑΟΜΒ): Το σωματείο μας διέθεσε 800 ευρώ και πέτυχαμε την προσέλευση 

20 μαθητών. Τα χρήματα που δαπανώνται για τη διάδοση και τις Εθνικές Ομάδες 

αξίζουν. 

(Δελημπαλταδάκης - ΕΟΜ): Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το face book , το οποίο 

πάντα μπλοκάριζε τη διαφήμιση του μπριτζ, ωστόσο μετά από ενστάσεις υποχωρούσε, 

αλλά τώρα απαγορεύεται η διαφήμιση τζόγου, όπως θεωρεί το facebook το μπριτζ. 

Κάποια Σωματεία, κατάφεραν να δημιουργήσουν λογαριασμό, η ΕΟΜ αποτυγχάνει 

ίσως γιατί είναι γνωστή λόγω μεγάλου τζίρου. Από την Cosmote πήραμε απάντηση ότι 

δεν μπορούν, ωστόσο ακόμη προσπαθούμε, ας δοκιμάσουμε την ανάθεση σε κάποιο 

μεγάλο γραφείο. Στο google διατέθηκαν 500 ευρώ, αλλά ήρθαν μόνο 3-4 

ενδιαφερόμενοι, οπότε σταματάμε.  

(Πρόεδρος – Γ.Σ.): Ζητάει την ψήφιση των πεπραγμένων. 

Το Σώμα ψηφίζει ομόφωνα τα Πεπραγμένα  

 



Θέματα 1ο & 2ο 

Για τα θέματα, προϋπολογισμός 2022 και αναμορφωμένος προϋπολογισμός 2021, 

έχουν αποσταλεί σε όλους τους συμμετέχοντες στη Γ.Σ. οι σχετικοί πίνακες και ο ταμίας 

της ΕΟΜ κ. Δ. Δημητρακόπουλος αλλά και τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΜ είναι στη διάθεση 

των μελών της Γ.Σ. για διευκρινίσεις – απαντήσεις. Επισυνάπτονται οι πίνακες Ι και ΙΙ με 

προϋπολογισμό 2022 και την αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021. 

(Λοβέρδος –ΑΟΜΒ): Τι έγινε με το real bridge; Πόσες ήταν οι εισπράξεις για την ΕΟΜ; 

Πόσα πήραν οι διαιτητές; Τι τελικά έμεινε για την ΕΟΜ; 

(Δ. Δημητρακόπουλος – ΕΟΜ): Εισπράχθηκαν 59.000 ευρώ. Αποδόθηκαν στο real 

bridge 13.214 ευρώ, και στα σωματεία 30.000 ευρώ. Στην ΕΟΜ έχουν μείνει 5.-6.000 

ευρώ. Υπάρχουν οφειλές από και προς αθλητές . Έχω κάνει υπενθύμιση στους 

διαιτητές από τον Απρίλιο. Το ποσό προς επιστροφή σε αθλητές  είναι 5.000 ευρώ ενώ 

το προς είσπραξη 2.600 ευρώ. Επίσης, υπήρχε πρόβλημα με τις Τράπεζες οπότε το 

κόστος επιστροφής είναι μεγαλύτερο. Ήδη ανοίχθηκε λογαριασμός και στην Πειραιώς. 

Απομένει η απόφαση του Δ.Σ. για τον τρόπο είσπραξης των οφειλομένων. Μπορούν να 

εισπραχθούν μαζί με τα αγωνιστικά δελτία ή αλλιώς από τους ομίλους, οι οποίοι θα 

στείλουν τα email τω αθλητών τους, ώστε να γίνουν οι συναλλαγές και να 

καταχωρηθούν στον προϋπολογισμό του 2022. 

(Πρόεδρος – Γ.Σ.): Αυτό μπορεί να τακτοποιηθεί στην αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού στη Γ.Σ. του Μαρτίου. 

(Αθανασιάδης – ΕΟΜ): Ο σκοπός της ΕΟΜ για τη διοργάνωση των αγώνων στο real 

bridge, δεν ήταν το οικονομικό όφελος. Ήταν μια λύση, μια διέξοδος την εποχή της 

καραντίνας. Αμέσως μόλις άνοιξαν οι όμιλοι, διακόπηκαν οι αγώνες στο real, παρά τις 

διαμαρτυρίες αρκετών αθλητών. Στα σωματεία αποδώσαμε ότι περίσσεψε. 

(Φράγκος – ΟΑΜΚΗ): Η απόφαση για τη διοργάνωση στο real bridge ελήφθη από το 

προηγούμενο Δ.Σ. της ΕΟΜ στο τέλος Ιανουαρίου, ενώ το νέο Δ.Σ. ανέλαβε τον Απρίλιο. 

Συνεχίστηκε, γιατί κρίθηκε από το νέο Δ.Σ. ότι παρείχε διέξοδο στους αθλητές. Πάνω 

από το 95% των εσόδων δόθηκαν στα σωματεία και τα υπόλοιπα στην ΕΟΜ, τα 

περισσότερα δε, έχουν αποδοθεί. 

(Παπακωνσταντίνου - ΟΑΜΛΕ): Ζητάει άδεια να μιλήσει ο κ. Παπαναστασίου, ο οποίος 

αφού πήρε την συγκατάθεση του Προέδρου, διευκρινίζει ότι υπάρχει σύγχυση, 

δεδομένου ότι δεν συζητάμε για τον απολογισμό του 2021, αλλά για την αναμόρφωση 

προϋπολογισμού του 2021. Ο απολογισμός του 2021 εγκρίνεται στην 1η Γεν. Συνέλευση 

του Μαρτίου, μετά από έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία στην παρούσα 

στιγμή, βέβαια, δεν υπάρχει. 

(Δημητρακόπουλος – ΟΑΜΛ): Ζητάει διευκρίνιση για την ενιαία αρχή πληρωμών. Τι 

σημαίνει αυτό για την ΕΟΜ; Διευκολύνεται; Επιβαρύνεται; 



(Τάσσιος – ΕΣΤΙΑ): Ζητάει επίσης διευκρίνιση για την ενιαία αρχή πληρωμών 

(Αθανασιάδης – ΕΟΜ): Η μισθοδοσία διενεργείται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, 

μετά από διαβίβαση των οικονομικών στοιχείων από τον εκκαθαριστή. Είναι 

απαραίτητη διαδικασία, προκειμένου η ΕΟΜ να λάβει τη σχετική πιστοποίηση. 

Διευκολύνεται η ΕΟΜ κι ενδεχομένως στο μέλλον να πληρώνονται οι εργαζόμενοι όπως 

κάποια στιγμή στο παρελθόν από τη ΓΓΑ. Η επιχορήγηση της μισθοδοσίας των 

υπαλλήλων της ΕΟΜ ήταν κάποτε 115.000 € αρχικά, που μειώθηκε στις 75.000 ευρώ 

και κατέληξε μηδενική.  

(Πολίτου – ΟΠΑ ΑΓ. ΠΑΡ.): Ζητάει από Πρόεδρο ΕΟΜ αν έχουν σταλεί τιμολόγια να 

συζητηθεί πώς γίνεται η επιχορήγηση των σωματείων. 

(Λοβέρδος – ΑΟΜΒ): πρέπει να συζητηθεί το πρόβλημα επιβίωσης των σωματείων, 

ιδίως αυτών που έχουν ενοίκιο. Πώς το σκέφτεται η ΕΟΜ; Για παράδειγμα, το Ψυχικό 

μετακομίζει σε αίθουσα του Δήμου. (Η συμφωνία βέβαια είναι προσωρινή, γιατί 

πωλείται το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται τώρα ο όμιλος).  Να σκεφτούμε όλοι μαζί, 

γιατί αν συνεχιστεί έτσι το 2022 χωρίς επιδοτήσεις, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο.  

 (Δ. Δημητρακόπουλος - ΕΟΜ): έχω ζητήσει από τους εκπροσώπους των σωματείων 

προτάσεις επιβίωσης. Τα ταμειακά αποθέματα δεν είναι 70.000, αλλά 63.000 ευρώ. 

Υπάρχει πρόθεση βοήθειας σε σωματεία που προσελκύουν πολλούς μαθητές. Ο 

απολογισμός ας είναι καλύτερος του χρόνου από τον τρέχοντα, λόγω και της συγκυρίας 

της πανδημίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων είναι από τους αθλητές και από 

την Γ.Γ.Α. μόνο 2.500 ευρώ. Το πρόβλημα στους ομίλους, κυρίως της Αττικής είναι πολύ 

μεγαλύτερο. Πρέπει να κρατηθούν ζωντανοί, ίσως χρειάζεται διαφορετική διαχείριση 

εσόδων. Η ΕΟΜ δίνει πολλά 3ήμερα, εκδρομικά, με τη χρήση αλγορίθμων διάθεσης 

αγώνων του 2019. Ίσως απαιτείται διαφορετική διαχείριση εισιτηρίων.  Χρειάζεται 

πρώτα να εξασφαλιστεί η επιβίωση και μετά η μεγέθυνση. Ας υπάρξουν προτάσεις και 

διεύρυνση ιδεών προς συζήτηση και μετά να τεθούν στην Γεν. Συνέλευση. 

(Πολίτου – ΟΠΑ ΑΓ. ΠΑΡ.):  Ίσως η αύξηση του εισιτηρίου σε 7 ή 8 ευρώ να δώσει μια 

μικρή ανάσα στην επιβίωση των ομίλων. Λυπάμαι όμως για τις συνθήκες αθέμιτου 

ανταγωνισμού που επικρατούν μεταξύ των ομίλων. Θεωρώ ότι είναι λάθος η έλλειψη 

συνεργασίας μεταξύ τους. 

(Πρόεδρος – Γ.Σ.): Ας κλείσουμε με την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2022 και αν 

χρειαστεί - που θα χρειαστεί - ας αναθεωρηθεί τον Μάρτιο του 2022 στην επόμενη Γ.Σ.  

Το Σώμα ψηφίζει ομόφωνα τον προϋπολογισμό του 2022. 

 (Πρόεδρος – Γ.Σ.): Ζητείται η ψήφιση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για το 

2021 

Τα σώμα ψηφίζει ομόφωνα την αναμόρφωση προϋπολογισμού  του 2021 



 

ΘΕΜΑ 5ο: Ενημέρωση σχετικά με το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων και την Αθλητική 

Αναγνώριση Σωματείων 

(Αθανασιάδης – ΕΟΜ): Συνεχίζεται η εγγραφή - για πρώτη φορά - των σωματείων στο 

μητρώο της ΓΓΑ καθώς και η επικαιροποίηση των στοιχείων κατ΄ έτος που ζητά για 

κάθε σωματείο η ΓΓΑ για τα ήδη εγγεγραμμένα. Επίσης παραμένει ανοικτή η 

διαδικασία παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για κάθε σωματείο. Μέχρι στιγμής 

έχουν εγγραφεί 39 σωματεία μέλη της ΕΟΜ χωρίς να γνωρίζουμε πόσα έχουν 

επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους για το 2021 μιας κι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

ΘΕΜΑ 6ο: ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Ως πρώτο θέμα τέθηκε το υγειονομικό πρωτόκολλο για την διεξαγωγή αγώνων και 

μαθημάτων. 

(Αθανασιάδης – ΕΟΜ): Μέχρι 6-12-2021 μπορούν να συμμετέχουν μόνο 

εμβολιασμένοι και νοσήσαντες με έγκυρο πιστοποιητικό. Κερδίζουμε όσους 

φοβούνται, χάνουμε μια μειονότητα ανεμβολίαστων. 

(Παπανικολάου – ΟΑΜΚ): Οι 17ρηδες μπορούν με rapid test; 

(Αθανασιάδης – ΕΟΜ): Ναι οι 17ρηδες μπορούν με rapid test 

(Δ. Δημητρακόπουλος – ΕΟΜ): Ζητάει διευκρινίσεις για τους όρους «αθλούμενους» 

και «αθλητές». 

(Μανούση – ΕΟΜ): Αθλούμενοι είναι όσοι έχουν μη ενεργό δελτίο, με βάση την ΚΥΑ 

επιτρέπεται η συμμετοχή. Το Δ.Σ. εφαρμόζει αυστηρότερο πρωτόκολλο, πράγμα που η 

Γ.Γ.Α το επιτρέπει. 

(Καραγιαννόπουλος – ΑΜΙ): Αθλητής που δεν μπορεί να κάνει εμβόλιο κινδυνεύει από 

θρομβώσεις, λόγω καρδιακού προβλήματος, πώς αντιμετωπίζεται; 

(Μανούση – ΕΟΜ): Να φέρει χαρτί γιατρού από ΕΟΔΥ 

(Σκούρτης – ΚΟΑΜ): Ως γιατρός στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, θεωρώ ότι οι μη 

εμβολιασμένοι πιθανότατα είναι λιγότερο μεταδοτικοί, άρα τα σωματεία μπορούν να 

τους δέχονται με ημερήσια αρνητικά rapid test. 

(Παπανικολάου – ΟΑΜΚ): Υποστηρίζει την απόφαση του Δ.Σ. 

Δεύτερο θέμα που τέθηκε, η τροποποίηση των καταστατικών των σωματείων. 

(Γκουτιούδης – ΓΑΛΑΞΙΑΣ): Ως προς την τροποποίηση των καταστατικών, η ΕΟΜ έχει 

αποστείλει οδηγίες, αλλά δεν επαρκούν. Αν δεν προβλεφθούν όλες οι αλλαγές βάσει 

του τελευταίου νόμου, και σταλούν με λάθη ή ελλείψεις στην Γ.Γ.Α. θα γυρίσουν πίσω 



και κάποια σωματεία θα μείνουν έκθετα. Στο παρελθόν οι αποφάσεις του Δ.Σ. 

δημοσιεύονταν, για ποιο λόγο δεν συνεχίζεται αυτό; 

(Αθανασιάδης – ΕΟΜ): Πάλι δημοσιεύονται απλά καθυστερούν να υπογραφούν γιατί 

είναι διαδικτυακά. 

(Μανούση – ΕΟΜ): Η προσαρμογή των καταστατικών σε όλες τις διατάξεις έχει σταλεί, 

αλλά θα ξανασταλεί και έχει αναρτηθεί πολύ αναλυτικά. 

(Μπενιουδάκης – ΟΑΜΧν): Δεν έχουμε περιθώριο να αλλάξουμε πάλι το καταστατικό 

μας, γιατί ήδη το έχουμε αλλάξει και έχει δημοσιευτεί. 

(Αναγνωστόπουλος – ΣΛΑΜ): Ας στείλει η ΕΟΜ τροποποιημένο καταστατικό ώστε να 

μην πληρώνουμε δικηγόρο. 

(Μανούση – ΕΟΜ): Δικηγόρος προβλέπεται από τον νόμο, όποιος θέλει να του σταλεί 

στο  mail του, το ζητάει από Γραμματεία ΕΟΜ. Τον Φεβρουάριο θα ανοίξει η 

πλατφόρμα για επικαιροποίηση και τότε θα ζητηθούν τα νέα καταστατικά. 

(Καραγιαννόπουλος – ΑΜΙ): Ας υπάρχει πρότυπο καταστατικό. 

(Παταβούκας – ΟΑΜΡ): Ας υπάρχει πρότυπο καταστατικό ως «μπούσουλας» και για 

τον δικηγόρο. 

Το τρίτο θέμα που τέθηκε, έχει να κάνει με το είδος αγώνων 

(Πολίτου – ΟΠΑ ΑΓ. ΠΑΡ.): Προτείνει να μπορεί να γίνεται grand prix σε μία ημέρα, 

δηλαδή τρείς ημερίδες σε μία ημέρα. 

(Αθανασιάδης – ΕΟΜ): Είναι θέμα κανονισμών και μπορεί να συζητηθεί όταν θα 

τροποποιηθούν οι ήδη ισχύοντες. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της συνέλευσης. 

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                                                     Η Γραμματέας 

    

       Γιώργος Δημητρακόπουλος                                                    Χριστίνα Γαβριήλ 

 

 

 



    

 

 


