
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ 

 

Την 19η Νοεμβρίου,  ημέρα Σάββατο,  και ώρα 11.00, πραγματοποιήθηκε (σε 
εφαρμογή του κεφ.Γ΄, άρθρου 7 του Καταστατικού ΕΟΜ), ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  των Σωματείων-Μελών της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Μπριτζ, μέσω  της πλατφόρμας webex, όπως όριζε η με Αρ. 
Πρωτ. 128/22 της 4/10/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. 

Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε νομίμως και απεστάλη σε όλα τα Σωματεία-
Μέλη της ΕΟΜ, τα οποία κλήθηκαν να εκπροσωπηθούν στην Γενική 
Συνέλευση, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις έναντι 
της ΕΟΜ, έως τις 30-09- 2022, με έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, που ορίστηκε 
με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε Σωματείου, 
όπως ορίζει το άρθρο 5 του Αθλητικού Νόμου 4726/20.  Όλες οι 
εξουσιοδοτήσεις – εκπροσωπήσεις κρίθηκαν νόμιμες.  

Κατά την έναρξη της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του ΔΣ ΕΟΜ, καλωσόρισε 
τους συμμετέχοντες εκπροσώπους των Σωματείων και διαπίστωσε ότι έχει 
επιτευχθεί απαρτία των εκπροσώπων των δικαιουμένων ψήφου Σωματείων,  
σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσιοποίησε η ΕΟΜ: (Οι παρόντες 
εμφανίζονται στις πράσινες γραμμές) 

α/α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΓΓΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

1 ΙΜ67 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ     

2 ΙΡ09 ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ     

3 ΚΓ70 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΤΑΥΛΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ     

4 ΚΠ87 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   

5 ΚΥ99 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΧΑΝΙΩΝ 

    

6 ΚΦ44 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ 
ΣΕΡΡΩΝ     

7 ΛΒ58 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

8 ΛΕ45 
"Η ΠΡΟΟΔΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ 
ΒΟΥΤΖΑ ΡΑΦΗΝΑΣ"  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  



9 ΜΝ88 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

10 ΝΚ60 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  

11 ΝΣ81 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΚΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

12 ΝΧ89 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 
Α.Ο.Τ.ΠΑΤΡΑΣ     

13 ΞΕ52 ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΡΟΔΟΥ     

14 ΞΝ56 
ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΙΤΖ ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

15 ΞΡ03 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΔΡΑΜΑΣ-Μ.Α.Σ.ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΓΚΟΥΤΙΟΥΔΗΣ  

16 ΟΛ93 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

17 ΦΑ13 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡΓΩ     

18 ΦΓ75 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ 
ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

19 ΦΔ26 
ΛΕΣΧΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    

20 ΦΖ09 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

21 ΦΘ13 
ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΙΤΖ    

22 ΦΟ60 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΙΤΖ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

23 ΦΟ90 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ Ο 
ΣΑΜΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

24 ΦΡ08 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΠΡΙΤΖ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ     

25 ΦΥ09 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ-ΛΕΣΧΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΛΑ   

26 ΦΥ31 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΠΑΤΗΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ "ΕΔΡΑ" ΝΑΟΥΜΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  

27 ΦΩ70 
ΟΜΙΛΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ- ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ  

28 ΧΒ57 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ "ΑΣΤΕΡΑΣ" 
ΔΡΑΜΑΣ ΣΙΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

29 ΧΖ71 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

30 ΧΗ05 
ΟΜΙΛΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ "ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  

31 ΧΗ56 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

32 ΧΘ02 ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΦΕΓΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΔΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ 

33 ΧΝ68 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΣΧΗ ΜΠΡΙΤΖ ΒΕΡΟΙΑΣ     

34 ΧΟ59 
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ     

35 
 ΚΨ19 ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΘΕΣΣ/Κης 

 
ΔΕΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝ ΝΟΣ 

36 
ΦΔ23 ΑΟΜΧ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

37 
ΧΤ 82 ΑΟΜΣ ΚΩΛΕΤΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 



38 
ΧΟ94 ΟΑΜΗ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΝΑ ΜΟΡΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

39 
ΧΦ11 ΚΟΠΑ ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ  

40 
ΧΘ52 ΑΡΚΟΑΜ ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗ ΕΥΗ 

 
 

41 
ΧΟ88 ΟΑΜΠΕΙ ΓΚΟΥΜΑ ΝΑΤΑΛΙΑ  

42 
ΧΠ86 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

43 
ΧΥ11 ΑΟΜΝΣ ΣΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

       

         
  

 
  

   

 

 

Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΜ, πρότεινε τον εκπρόσωπο του ΟΑΜΛ 
Γεώργιο Δημητρακόπουλο ως Πρόεδρο και την Λιακοπούλου Ελίνα 
εκπρόσωπο  του ΟΑΜΗ, 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 ως ακολούθως: 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

1. Έγκριση Προϋπολογισμού 2023  
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022 
3. Τροποποίηση Πάγιων Κανονισμών 
4.  Ενημέρωση σχετικά με το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων και την Αθλητική 

Αναγνώριση Σωματείων 
5. Διάφορα Θέματα 

Θέμα 1 και 2 
Έγκριση Προϋπολογισμού 2023 και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022 
Ο Πρόεδρος της ΓΣ δίνει τον λόγο στον Ταμία της ΕΟΜ κ. Δημητρακόπουλο για να εισηγηθεί για 
τα δύο πρώτα θέματα και ο κ. Δημητρακόπουλος εξηγεί στη ΓΣ ότι η αναμόρφωση γίνεται κατ’ 
απαίτηση της ΓΓΑ, επειδή υπάρχουν περισσότερα έσοδα από πλευράς γραμματείας. Η ΕΟΜ πήρε 
χρήματα 8.000 ευρώ επιπλέον από τον ΟΠΑΠ, τα οποία κατευθύνονται κατ’ απαίτηση της ΓΓΑ 
στον κωδικό των εθνικών ομάδων και η ΓΓΑ, όποτε δίνει χρήματα, ζητά αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους. Είναι τυπική διαδικασία και θα γίνεται κάθε φορά που θα 
υπάρχουν έσοδα από κάποιον κρατικό φορέα. Για το 2023 αναμένεται να είναι μεγαλύτερη η 
επιχορήγηση για τις εθνικές ομάδες και πολύ πιθανόν να χρειαστούν αρκετές αναμορφώσεις του 



προϋπολογισμού. Η συγκεκριμένη αναμόρφωση που προτείνεται στη ΓΣ είναι καθ’ υπόδειξη του 
κ. Ζαχαρόπουλου από τη ΓΓΑ. Χωρίς κάποια αντίρρηση ή τοποθέτηση από τους εκπροσώπους, 
ψηφίστηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.  
 
Σχετικά με τον προϋπολογισμό εξόδων, ο ταμίας της ΕΟΜ εξήγησε στους εκπροσώπους τους 
κωδικούς που αναφέρονται και τι αφορά ο καθένας από αυτούς, επεσήμανε την προσπάθεια της 
ΕΟΜ να συγκεντρώσει παλαιότερες οφειλές των Σωματείων και να κάνει μια φειδωλή διαχείριση 
στις αγορές αθλητικού εξοπλισμού, λόγω και της περιόδου μετά κορονοϊού που ενέχει μια 
κάποια αβεβαιότητα. Μετά το καλοκαίρι τα πράγματα διαφαίνεται να πηγαίνουν καλύτερα, γι’ 
αυτό και τελικά αγοράστηκαν ντουπλικαδιέρες για τις ανάγκες των σωματείων μελών και 
παράλληλα το ΔΣ προχώρησε σε μια «επιθετική» πολιτική διάδοσης του αθλήματος. Εξήγησε τον 
τρόπο πληρωμής του προσωπικού της ΕΟΜ μέσω της ΕΑΠ, ο οποίος ελέγχεται από τη ΓΓΑ και δεν 
αλλάζει, ενημέρωσε ότι τα ποσά που αφορούν πληρωμές προπονητών και διαιτητών 
αναγράφονται χωρίς το ΦΠΑ που απαιτείται από τους τίτλους κτήσης και ότι σημειώνονται ως 
προβλεπόμενες δαπάνες που θα γίνουν οπωσδήποτε και εξήγησε και τον κωδικό που αφορά 
έξοδα που υπολογίζονται για επισκευές και ανακαινίσεις στα γραφεία της ΕΟΜ. 
Παρουσιάστηκαν δαπάνες μεταφοράς υλικού για τις διοργανώσεις, ταχυμεταφορών  για τις 
ανάγκες των σωματείων της περιφέρειας και εισιτηρίων για τις μετακινήσεις των εθνικών 
ομάδων, αλλά και για μετακινήσεις εκπαιδευτών για οργάνωση νέων σωματείων στην 
περιφέρεια. Ειδικά για το τελευταίο, ελπίζει το ποσό να χρειαστεί να αυξηθεί και να προκύψει 
αναμόρφωση. Ένα αρκετά μεγάλο κονδύλι προϋπολογίζεται για διαφήμιση και προβολή, το 
οποίο περιλαμβάνει και μια ριζική αναμόρφωση του site της EOM, όχι αλλάζοντας τη δομή του, 
αλλά κυρίως την εμφάνισή του και την προσαρμογή του στις απαιτήσεις αναζήτησης των 
χρηστών του διαδικτύου, ώστε όταν αναζητούν οποιονδήποτε όρο που συνάδει με το μπριτζ 
(πνευματικό παιχνίδι, παιχνίδι στρατηγικής κλπ) να εμφανίζεται ως αρχική επιλογή. Παράλληλα 
η διαφήμιση του μπριτζ θα γίνεται και μέσω google, ενώ έως τώρα γίνεται μέσω fb και Instagram. 
Ενημέρωσε τους εκπροσώπους σχετικά με τις προβλεπόμενες δαπάνες ΦΠΑ, που δεν εκπίπτεται 
για την ΕΟΜ, αλλά και των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καθώς και για τις δαπάνες των 
διαδικτυακών συνεδριάσεων ΔΣ και ΓΣ. Ειδικά για το 2023 προϋπολογίζονται κάποιες δαπάνες 
αναμόρφωσης ηλεκτρονικών προγραμμάτων και αγοράς ΗΥ, πιθανολογώντας ότι η αλλαγή του 
site θα τα καταστήσει αναγκαία. Διευκρινίστηκε, για τον κωδικό των εθνικών ομάδων, ότι το 
ποσό αναφέρεται σε οποιοδήποτε έξοδο τις αφορά (δικαιώματα συμμετοχής, διαμονή, κλπ) 
πλην των εισιτηρίων που προαναφέρθηκαν σε άλλον κωδικό. Έπαθλα και επιδότηση 
μετακίνησης αθλητών περιφέρειας για Πανελλήνιους Αγώνες είναι σε ξεχωριστό κωδικό, όπως 
και η εκτίμηση για τη διοργάνωση του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Ομάδων 2023, η οποία 
φαίνεται αυξημένη, αλλά μπορεί να αποδειχθεί και μικρή αν δεν βρεθεί χώρος που να μπορεί 
να διατεθεί δωρεάν. Εξηγήθηκαν επίσης τα ποσά για δαπάνες για δημόσιες σχέσεις, συνδρομές 
στις Ομοσπονδίες που είναι μέλος η ΕΟΜ, έξοδα για επιμόρφωση διαιτητών στο εξωτερικό, 
διοργανώσεις σεμιναρίων εκπαίδευσης και διαιτησίας, αλλά και ενίσχυσης σωματείων κυρίως 
μέσω εξοπλισμού. Ο ξεχωριστός κωδικός για την εκτύπωση των καρτών ΑΔ και όλου του έντυπου 
υλικού της ΕΟΜ και των βιβλίων είναι αυξημένος σε σχέση με πέρσι καθώς έχει αποφασισθεί η 
εκτύπωση δύο νέων βιβλίων εκπαίδευσης. Τέλος, οι εκπρόσωποι ενημερώθηκαν για το κονδύλι 
των απρόβλεπτων εξόδων.  
 
Για τα έσοδα σημειώθηκε ότι, πέρα από την τακτική επιχορήγηση της ΓΓΑ, το ποσό για τις εθνικές 
ομάδες είναι το περσινό, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, προϋπολογίζεται κατ’ ελάχιστον, 
προσδοκώντας να είναι πολλαπλάσιο. Πέρα, επίσης από τις ετήσιες συνδρομές των Σωματείων, 
αναφέρονται και οι έκτακτες συνδρομές που αφορούν σε ντουπλικαδιέρες και BM και το ποσό 
που αφορά στα εισιτήρια θεωρείται ένας εφικτός στόχος με την επάνοδο των αθλητών στους 



αγωνιστικούς χώρους μετά την πανδημία. Αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή της κας Λυγινού 
στην ενίσχυση των αποστολών των εθνικών ομάδων των Νέων. 
 
Ακολούθησαν τοποθετήσεις και διευκρινίσεις: 
Δεστέφανος Κ. ΟΑΜΘ: Ρωτά αν προβλέπεται αύξηση στα δικαιώματα συμμετοχών των 
σωματείων στους διάφορούς αγώνες και ο Ταμίας της ΕΟΜ απαντά ότι πράγματι θα γίνει μια 
μικρή αύξηση στα δικαιώματα 5ης βαθμίδος στα σωματεία της Περιφέρειας και σταδιακά 
υπάρχει η πρόθεση να γίνει εξίσωση των εισιτηρίων της Περιφέρειας με αυτά της Αθήνας. Επίσης 
στον προϋπολογισμό έχει υπολογισθεί αύξηση των δικαιωμάτων στα τουρνουά 4ης βαθμίδος για 
όλη τη χώρα.  
Λοβέρδος Δ. ΑΟΜΒ: Πήρε τον λόγο και είπε ότι συμφωνεί για τις αυξήσεις στα τουρνουά 5ης 
βαθμίδας επισημαίνοντας ότι η αύξηση δεν θα έρθει μεν αναλογικά ίδια σε κάθε σωματείο, αλλά 
είναι απαραίτητη. Ρώτησε αν θα γίνει αύξηση και στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και ο Ταμίας 
εξήγησε ότι έχει προϋπολογισθεί αύξηση στη συνδρομή αθλητών 10 ευρώ για το τριήμερο και στα 
δικαιώματα των Σωματείων 0,50 ευρώ ανά αθλητή την ημέρα. Σημείωσε ότι τα Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα δεν νοείται να υποτιμούνται σε σύγκριση με τα εκδρομικά.   
Πρόεδρος ΓΣ: Ρωτά αν οι αυξήσεις αυτές θα χρειαστούν την έγκριση της ΓΣ τον ερχόμενο Μάρτιο 
και ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει ότι δεν είναι θέμα ΓΣ, αλλά πρόκειται για την οικονομική 
πολιτική του ΔΣ η οποία εκφράζεται μέσω του προϋπολογισμού και καλείται η τωρινή ΓΣ να 
τοποθετηθεί για την όποια αλλαγή. 
Δεστέφανος Κ. ΟΑΜΘ: Επανατοποθετείται δηλώνοντας ότι κατανοεί τις ανάγκες αύξησης, θα 
πρότεινε όμως, ιδίως για τα Πανελλήνια να μην ισχύσει, καθώς από την αίσθηση που έχει από 
αθλητές του Σωματείου του, θα υπάρξει μείωση συμμετοχών. 
Πολίτου Α ΑΓΠΑΡ: Προτείνει να αυξηθεί το κονδύλι για τις εθνικές ομάδες και μάλιστα να δοθεί 
ειδικά για τις αποστολές εθνικών ομάδων γυναικών. Γενικά τις αυξήσεις τις θεωρεί λογικές και τις 
υποστηρίζει. 
Φράγκος Α, ΔΣ: Διευκρινιστικά, ο κ. Φράγκος ως μέλος του ΔΣ ενημέρωσε τη ΓΣ ότι στην ουσία 
δεν έγινε αύξηση στα Πανελλήνια, απλώς επανήλθε η προ της κρίσης και της πανδημίας συνδρομή. 
Επίσης τα κονδύλια των εθνικών, σχετικά και με όσα προείπε η κα Πολίτου, θα αυξηθούν το 2024, 
χρονιά που θα υπάρχουν και οι αντίστοιχοι αγώνες στο εξωτερικό.  
 
Στη συνέχεια τέθηκε από τον κ. Λοβέρδο το θέμα αύξησης και της συμμετοχής αθλητών στους 
αγώνες ιδίως για την Αττική και παρόλο που ο Πρόεδρος της ΓΣ είπε ότι αυτό δεν είναι θέμα της 
ΓΣ, έλαβε τον λόγο η ΓΓ του ΔΣ και βεβαίωσε τη ΓΣ ότι το ΔΣ συμφωνεί με κάτι τέτοιο και είναι 
προγραμματισμένο να τεθεί στους εκπροσώπους των Σωματείων της Αττικής στην άτυπη σύσκεψη 
για το αγωνιστικό ημερολόγιο.  
 
Ο Ταμίας της ΕΟΜ ξαναπαίρνει τον λόγο και ενημερώνει ότι το ΔΣ μετά από την καμπάνια που 
έγινε – και μέσω της οποίας πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμος είδαν το διαφημιστικό – έχει στόχο 
να απευθυνθεί στον Έλληνα πολίτη παρουσιάζοντάς του το παιχνίδι με τον ελκυστικότερο τρόπο. 
Οι διαφημιστικές εκστρατείες παρουσιάζουν επίσης τα πρωταθλήματα της ΕΟΜ, περιφερειακά 
και Πανελλήνια, ώστε να αποδαιμονοποιείται το μπριτζ και να προβάλλονται οι δράσεις μας. 
Φιλοτεχνούμε εικόνα ώστε ενώ τούτη τη χρονική περίοδο το μπριτζ ψάχνει κόσμο, στο μέλλον 
όμως ο κόσμος να ψάχνει το μπριτζ και ζήτησε από τη ΓΣ να αισιοδοξεί. Ζήτησε επίσης να μην 
διστάσουν τα Σωματεία να καταθέσουν προτάσεις διάδοσης, αλλά και προβολής κάποιου αγώνας 
τους.  
Σχετικά με το ζήτημα αυτό τοποθετήθηκε η κα Πολίτου λέγοντας ότι η ΕΟΜ θα πρέπει να στραφεί 
και σε πολλά άλλα μέσα, εκτός από το FB, γιατί μπορεί πράγματι στο μέλλον να αλλάξει το 
ενδιαφέρον του κόσμου για το μπριτζ, προς το παρόν όμως ο μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που 
βλέπουν τη διαφήμιση δεν φέρνει και ανάλογο αριθμό μαθητών στα Σωματεία. Ο Ταμίας απαντά 
ότι ήδη έχει γίνει στροφή για αξιοποιηθεί το google. O κ. Λοβέρδος έθεσε ζήτημα πρόβλεψης 
χώρων για να είμαστε έτοιμοι στην περίπτωση προσέλευσης μεγαλύτερου αριθμού 
ενδιαφερομένων. 



 
Σκούρτης Κ ΚΟΑΜ: Ρωτά αν έχει προβλεφθεί κάτι συγκεκριμένο σε δράσεις σχετικά με τα 
σχολεία και του απαντά ο Πρόεδρος της ΓΣ για το πώς κινήθηκε το Σωματείο της Λάρισας.  
   
Στο σημείο αυτό η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί τον προϋπολογισμό. 

Θέμα 3 
Την ενημέρωση της ΓΣ για το θέμα έκανε η ΓΓ της ΕΟΜ λέγοντας ότι οι όποιες αλλαγές των 
Πάγιων που εκκρεμούν τη δεδομένη στιγμή δεν είναι προς ψήφιση από τη ΓΣ, αλλά είναι κατόπιν 
κάποιας εγκυκλίου που εστάλη στην ΕΟΜ από τη ΓΓΑ για διορθώσεις. Επιγραμματικά ανέφερε 
την οδηγία της ΓΓΑ όπου αναφέρεται η λέξη Σωματείο να υπάρχει η έκφραση «αναγνωρισμένο 
από τη ΓΓΑ και εγγεγραμμένο στο Μητρώο», την τροποποίηση της μεταγραφικής περιόδου, όπου 
η ΓΣ του Μαρτίου θα πρέπει να αποφασίζει για τη δεύτερη, θερινή, μεταγραφική περίοδο του 
έτους, η θητεία της ΚΕΔ που είναι τριετής και δεν ακολουθεί το ΔΣ, και κάποιες αλλαγές για το 
άρθρο των διαιτητών. 
Επιπλέον στο άρθρο 5.2.2 των παγίων Πάγιων Κανονισμών και συγκεκριμένα στην περίπτωση γ) 
Πτυχιούχοι: διευθύνουν αγώνες 3ης ή χαμηλότερης βαθμίδας (εκτός από τελικούς Πανελληνίων), 
απαλείφεται το περιεχόμενο της παρένθεσης, δεδομένου ότι η εν λόγω παρένθεση προστέθηκε στο 
άρθρο κατά την προηγούμενη ΓΣ, χωρίς να περιλαμβάνεται στο αρχικό κείμενο που είχε αποσταλεί  
στα Σωματεία προς μελέτη και παρατηρήσεις, με αποτέλεσμα να μην έχει εξετασθεί και εγκριθεί, 
ενώ σύμφωνη με την απαλοιφή της παρένθεσης είναι και η ΚΕΔ, με την από 27/6/22  εισήγησή  
της  περί αναστολής του συγκεκριμένου εδαφίου που περιλαμβάνεται στην εν λόγω παρένθεση.  
Κανένα σωματείο δεν εξέφρασε αντίρρηση περί των ανωτέρω τροποποιήσεων.  
Σχετικά με το θέμα των διαιτητών η κα Πολίτου σημειώνει μήπως χρειάζεται να αλλαχτεί ο όρος 
η ΚΕΔ να στελεχώνεται από ανενεργούς διαιτητές, μια που δεν το απαγορεύει ο αθλητικός νόμος, 
ώστε να είναι τα στελέχη της πιο ενημερωμένα ως ενεργοί διαιτητές.  
Ο κ. Μπομπολάκης Σ (ΑΟΜ) ζήτησε να σταλούν στα Σωματεία οι τροποποιημένοι Πάγιοι για να 
γνωρίζουν τις αλλαγές, ασχέτως αν δεν χρειάζεται η ΓΣ να ψηφίσει σχετικά. Ο Πρόεδρος του ΔΣ 
δεσμεύτηκε ότι θα σταλεί ενημερωτικό στα Σωματεία. 
Ο Πρόεδρος συνοψίζει ότι το θέμα δεν αφορά κάποια έγκριση από τη ΓΣ και προχωρά στο επόμενο 
θέμα. 
 

Θέμα 4 
Ο Πρόεδρος της ΓΣ προλογίζει ότι με χαρά είδε πως ήδη η ΕΟΜ έχει 52 Σωματεία εγγεγραμμένα 
και ακολούθως ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε ότι με μεγάλη επιτυχία και αρκετά γρήγορα 
Σωματεία τόσο παλαιά (πχ ΑΟΜΧ), όσο και νέα (ΑΟΜΝΣ) κατάφεραν την εγγραφή τους στο 
Μητρώο. Αυτήν τη στιγμή θεωρούνται εγγεγραμμένα όσα σωματεία έχουν κάνει αίτηση μέσα στην 
προθεσμία που έδωσε το Υπουργείο και από τα Σωματεία της ΕΟΜ το μόνο που έχει εκκρεμότητα 
είναι ο ΟΑΜΡ. Στα Σωματεία που δεν ασχολήθηκαν είχε γίνει σύσταση να κλείσουν και να 
ξανασυσταθούν εκ νέου, ώστε να επωφεληθούν από τη διετία που τους δίνει ο νόμος για την 
αναγνώριση και εγγραφή τους στο Μητρώο. Είναι λίγα ακόμη τα Σωματεία αυτά και από το ΔΣ 
δόθηκε η δυνατότητα στους αθλητές τους, μέσω διευκολύνσεων στις μεταγραφές, να συνεχίσουν 
να αγωνίζονται σε αναγνωρισμένα Σωματεία και μόλις τα αρχικά τους Σωματεία τακτοποιηθούν 
να μπορούν να επιστρέψουν σε αυτά. Θεωρεί ότι όλα τα Σωματεία μπορούν να τα καταφέρουν. Ο 
Πρόεδρος συνέχισε ενημερώνοντας τη ΓΣ για το πώς τα Σωματεία οφείλουν να αιτιολογούν τις 
επιχορηγήσεις που λαμβάνουν από την ΓΓΑ και ειδικά για τις συνδρομές μελών. Ο Πρόεδρος της 
ΓΣ ζητά να σταλούν οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι τις ΓΓΑ στα Σωματεία. 
Τον λόγο πήρε ο κ. Γκουτιούδης Ζ (ΓΑΛΑΞΙΑΣ) και είπε ότι έχει πληροφόρηση ότι πλέον οι 
επιχορηγήσεις από το Στοίχημα θα είναι καθεστώς και στη συνέχεια έθεσε θέμα εκπαίδευσης και 
κυρίως στη σημασία που πρέπει να δώσουμε για την παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτών μας 
και γενικότερα τον επαγγελματισμό τους.  

 Διάφορα Θέματα 
Ο Πρόεδρος της ΓΣ ζήτησε από τους εκπροσώπους να θέσουν θέματα προς συζήτηση και ο κ. 
Λοβέρδος έθεσε το ζήτημα των συνδρομών για τις μεταγραφές και το αίτημα κάποιο μέρος αυτών 



να πηγαίνει στα Σωματεία. Ζήτησε να γίνει ψηφοφορία στη ΓΣ, αλλά ο Πρόεδρος της ΓΣ είπε ότι 
δεν είναι θέμα ΓΣ, αλλά ΔΣ, καθώς και αυτό εμπίπτει στην οικονομική πολιτική της ΕΟΜ. Ο κ. 
Μπομπολάκης συμφώνησε με την πρόταση του κ. Λοβέρδου, σημειώνοντας ότι ιδίως για νέους 
παίκτες είναι πλήγμα για ένα Σωματείο να μεταγράφονται, γιατί το Σωματείο έχει επενδύσει σ’ 
αυτόν.  Η ΓΣ αποφάσισε το θέμα να τεθεί στο ΔΣ της ΕΟΜ. Η κα Πολίτου τοποθετήθηκε λέγοντας 
ότι αντιθέτως η συνδρομή της μεταγραφής οφείλει να είναι τέτοια που να διευκολύνει τον αθλητή 
και όχι το Σωματείο και ότι καλό θα ήταν η νοοτροπία όλων να είναι προς την ανάπτυξη του μπριτζ 
κι όχι του κάθε Σωματείου και να σταματήσουν οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στα Σωματεία. 
Ακούσθηκαν και απόψεις σχετικά με το πώς γίνονται οι μεταγραφές σε άλλα αθλήματα και ο 
Πρόεδρος της ΓΣ έκλεισε το θέμα λέγοντας ότι είναι αρμόδιο το ΔΣ να το εξετάσει. 
 
Ένα θέμα ακόμη που έθεσε ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΓΣ για το ΔΣ είναι να εξετάσει το πώς θα 
αξιοποιήσει το εκπαιδευτικό υλικό, σημειώσεις και βιβλία ή και άρθρα του περιοδικού για νέες 
εκδόσεις. Η ΓΣ συμφώνησε. 
Χωρίς άλλο θέμα  
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