
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ 
της 14ης Οκτωβρίου 2017  

 
Στην Αθήνα και επί της οδού Μιχαλακοπούλου 181, εντευκτήρια του Αθηναϊκού Ομίλου 

Μπριτζ (ΑΟΜ) έγινε σήμερα 14/10/2017 ημέρα Σάββατο και με ώρα έναρξης η 11:00 η 

Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών, που συγκάλεσε το ΔΣ με απόφασή του κατά την 

υπ' αριθ. 8 συνεδρίασή του της 6/9/17 και απέστειλε εμπρόθεσμα με την υπ' αρ. πρωτ. 

166/17/ΠΜ/λζ - 22/9/17 πρόσκληση προς όλα τα Σωματεία - Μέλη. Η ΓΣ αυτή είναι 

επαναληπτική της 7/10/2017, που δεν έγινε λόγω έλλειψης απαρτίας.  

Ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Αλ. Αθανασιάδης ορίζει προσωρινό γραμματέα την κα Α. Μπαμπούλα 

και εξετάζουν τη νομιμότητα της εκπροσώπησης των Σωματείων - Μελών που έχουν 

δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΜ, δεδομένης και της εκπλήρωσης 

των οικονομικών τους υποχρεώσεων, σύμφωνα με τη βεβαίωση του λογιστηρίου της ΕΟΜ.   

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις - εκπροσωπήσεις κρίθηκαν νομότυπες.   

Στη συνεδρίαση λαμβάνουν μέρος με δικαίωμα ψήφου τριάντα τρεις (33) εκπρόσωποι 

Σωματείων- Mελών, από τα 37 Σωματεία - Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ΓΣ κατά 

το τρέχον έτος. Συμμετέχουν επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι τεσσάρων 

Σωματείων. Οι εκπρόσωποι και τα Σωματεία προέλευσης είναι οι εξής:  

   

Α/Α Σωματείο Εκπρόσωπος Ιδιότητα 
Δικαίωμα 

ψήφου 

1 ΑΑΑ Ι. Κουμπούρας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

2 ΑΜΙ Λ. Καραγιαννόπουλος Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

3 ΑΟΜ Σ. Μπομπολάκης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

4 ΑΟΜΒ Δ. Λοβέρδος Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

5 ΑΟΜΜ Π. Γεωργούδης  Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

6 ΑΟΜΧ Κ. Κεράτσας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

7 ΑΟΜΨ Η. Τσάκας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

8 ΑΟΤ Γ. Χριστοφίλης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

9 ΑΟΤΠ Β. Ιωάννου Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

10 ΑΡΚΟΑΜ Κ. Καραλέκας Νόμιμος εκπρόσωπος ΟΧΙ 

11 ΑΣΑΕ Κ. Βλάχου Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

12 ΑΣΝΒ Γ. Μεσθενέας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

13 ΑΣΤΕΡΑΣ Π. Παισίδης Νόμιμος εκπρόσωπος ΟΧΙ 

14 ΓΑΛΑΞΙΑΣ Ζ. Γκουτιούδης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

15 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Κ. Παπαζήσης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

16 ΕΔΡΑ Σ. Ναούμης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

17 ΙΚΑΡΟΣ Γ. Δοξαστάκης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 



18 ΚΑΒΑΛΑ Δ. Τσεκμέζογλου   Νόμιμος εκπρόσωπος ΟΧΙ 

19 ΚΕΔΑ Δ. Κούρτης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

20 ΚΟΑΜ Τ. Παπαδόπουλος Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

21 ΛΑΜΘ Σ. Κυζιρίδης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

22 ΟΑΑ Λ. Βάθη Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

23 ΟΑΜΘ Α. Αθανασιάδης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

24 ΟΑΜΚ  Δ. Κατσίποδας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

25 ΟΑΜΚΗ Ν. Καβαντούρης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

26 ΟΑΜΛ Γ. Δημητρακόπουλος Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

27 ΟΑΜΛΕ Λ. Παπακωνσταντίνου Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

28 ΟΑΜΝΙΚ Ε. Λινοσπόρης Νόμιμος εκπρόσωπος ΟΧΙ 

29 ΟΑΜΠΕΙ Π. Τριανταφύλλου Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

30 ΟΑΜΡ Σ. Μακέστας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

31 ΟΑΜΣ Α.Καταράκης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

32 OAMXN Π. Νύκτας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

33 ΟΜΗ Γ. Μίχος Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

34 ΟΠΑΦ Κ. Παπακωνσταντίνου Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

35 POM Ι. Δριδάκης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

36 ΣΑΜΟΣ Α. Σαραντίδης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

37 ΣΛΑΜ Γ.Μ. Σκορδομπέκης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

 

Παρόντες επίσης οι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΜ και οι 

υπάλληλοι της ΕΟΜ.    

Εκλογή προεδρείου Γεν. Συνέλευσης  

Προτάθηκε ο κ. Γεώργιος Δημητρακόπουλος, ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο 

οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα. Για τη θέση του Γραμματέα της ΓΣ προτάθηκε ο κ. Παύλος 

Παϊσίδης, που επίσης ψηφίστηκε ομόφωνα. 
Αμέσως μετά ο εκλεγείς πρόεδρος κ. Γ. Δημητρακόπουλος εκφώνησε τα θέματα 

ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονταν στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 166/17/ΠΜ/λζ 

της 22/9/2017. 

                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Έγκριση Προϋπολογισμού 2018 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017 

3. Τροποποίηση Κανονισμών 

4. Διάφορα θέματα 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Προϋπολογισμού 2018 

Διαβάστηκε πρώτα έκθεση του Δ.Σ. για την περίοδο 1/1-30/09/2017 όπως και οικονομικός 

απολογισμός 1/1-31/08/2017 (επισυνάπτονται) που αποστάλθηκαν προς ενημέρωση στα 

Σωματεία. Στη συνέχεια υποβλήθηκε προς έγκριση η πρόταση του Δ.Σ. της ΕΟΜ για τον 

Προϋπολογισμό χρήσης 2018 η οποία έχει ως εξής:  

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ 

   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 

   0100-I. ΕΣΟΔΑ 
 

ΚΩΔ.ΑΡ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2018 

0101 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ) 210.000,00 

0102 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   

0103 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ-TAKΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.000,00 

0104 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

0105 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 5.000,00 

0106 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ   

0107 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 200,00 

0108 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 10.000,00 

0109 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2725/99 Η ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 110.000,00 

0110 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΓΑ   

0111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ   

0112 Α.Σ.Ε.Α.Δ.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΑΒΟΛΑ 4.200,00 

0113 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ   

0114 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 300,00 

0115 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 76.212,00 

0116 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

 
 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 418.912,00 

   
0200 - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ 

 
0210 - Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

0211 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-
ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΚΛΠ) 85.000,00 

0212 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟ 30 Ν. 272599)    

0213 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΠ 10.000,00 

0214 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  5.000,00 

0215 
Α. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ 24.000,00 

Β.  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 8.500,00 

0216 
Α. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 20.000,00 

Β. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 4.500,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 157.000,00 

 0230- Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   

0231 ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ) 2.200,00 

0232 ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 6.500,00 

0233 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ   

α) ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2.000,00 

β) ΚΙΝΗΤΑ 2.500,00 



0234 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 9.000,00 

0235 ΣΥΝΕΔΡΙΑ   

0236 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.500,00 

0237 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 8.000,00 

0238 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 2.000,00 

0239 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 4.000,00 

0240 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 3.000,00 

0241 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 3.500,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 46.200,00 

 0250 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   

0251 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 10.000,00 

0252 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ)   

0253 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ)   

0254 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   

0255 
α) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...........(ΑΝΑΛΥΣΗ) 2.000,00 

β) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...........(ΑΝΑΛΥΣΗ) 25.000,00 

0256 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   

0257 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 1.000,00 

0258 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 2.500,00 

0259 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2.000,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 42.500,00 

 0270 - Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

0271 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 15.000,00 

0272 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ(ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 42.000,00 

0273 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ 10.000,00 

0274 ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ   

0275 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 15.000,00 

0276 
Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 35.000,00 

Β.  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ  1.000,00 

0277 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 18.000,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 136.000,00 

  
  

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  37.212,00 

 
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 418.912,00 

   

   
               Ο Πρόεδρος                                                Ο Γενικός Γραμματέας                                  Ο Ταμίας 

                Α. Αθανασιάδης                                                     Π. Μαρσώνης                                        Α. Φράγκος 

 

Ο Προϋπολογισμός για τη χρήση 1/1-31/12/2018 εγκρίθηκε ομόφωνα. 

ΘΕΜΑ 2ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017 



 

Υποβλήθηκε προς έγκριση πρόταση του Δ.Σ. για αναμόρφωση του Προϋπολογισμού χρήσης 

1/1-31/12/2017. Η αναμόρφωση αυτή είναι η δεύτερη εντός του 2017, μετά από αυτή που 

έγινε στην Τακτική Γενική συνέλευση της 18/03/2017.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 14/10/2017 

   0100-I. ΕΣΟΔΑ 
 

ΚΩΔ.ΑΡ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
14/10/2017 

0101 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ) 190.000,00 

0102 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   

0103 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ-TAKΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.000,00 

0104 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

0105 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 5.000,00 

0106 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ   

0107 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 200,00 

0108 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 14.000,00 

0109 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2725/99 Η ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 100.000,00 

0110 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΓΑ   

0111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ   

0112 Α.Σ.Ε.Α.Δ.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΑΒΟΛΑ 4.600,00 

0113 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ   

0114 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 400,00 

0115 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 79.284,18 

0116 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

 
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 396.484,18 

   
0200 - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ 

 
0210 - Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

0211 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΚΛΠ) 93.000,00 

0212 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟ 30 Ν. 272599)    

0213 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΠ   

0214 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΠ) 7.000,00 

0215 
Α.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ 26.000,00 

Β.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 5.207,33 

0216 
Α. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 20.000,00 

Β. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 4.364,85 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 155.572,18 

 0230- Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

0231 ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ) 2.200,00 

0232 ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 6.500,00 



0233 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ   

α) ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2.000,00 

β) ΚΙΝΗΤΑ 2.500,00 

0234 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 8.500,00 

0235 ΣΥΝΕΔΡΙΑ   

0236 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.500,00 

0237 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 8.000,00 

0238 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 2.000,00 

0239 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 4.000,00 

0240 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 2.000,00 

0241 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 3.500,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 44.700,00 

 0250 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   

0251 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  10.000,00 

0252 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) 
 

0253 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ)   

0254 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ(ΓΙΑΤΡΟΙ-ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ-
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)   

0255 
α) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...........(ΑΝΑΛΥΣΗ)   

β) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...........(ΑΝΑΛΥΣΗ) 19.000,00 

0256 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   

0257 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 1.000,00 

0258 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 2.000,00 

0259 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.000,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 33.000,00 

 0270 - Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

0271 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 14.000,00 

0272 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ(ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 40.000,00 

0273 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ 5.000,00 

0274 ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ   

0275 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 15.000,00 

0276 
Α.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 35.000,00 

Β. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 1.000,00 

0277 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 16.000,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 126.000,00 

   
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  37.212,00 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 396.484,18 

                  Ο Πρόεδρος                                                Ο Γενικός Γραμματέας                                           Ο Ταμίας 

                 Α. Αθανασιάδης                                                     Π. Μαρσώνης                                             Α. Φράγκος 

 



Κατόπιν σχετικής συζήτησης η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού εγκρίθηκε ομόφωνα. 

ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση Κανονισμών 

Κατόπιν πρότασης του εκπροσώπου της ΚΕΔΑ κ. Δ. Κούρτη που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της 

ΕΟΜ υποβάλλεται πρόταση για τροποποίηση του άρθρου παραγράφου 10α του 

κανονισμού 2.5.3 

Υπάρχον άρθρο: 

"α) Σε αγώνες 1ης έως και 4ης βαθμίδας απαγορεύεται να παίζει ο Διαιτητής. Εάν για 

οποιονδήποτε λόγο συμμετέχει στον αγώνα ο Διαιτητής, έστω και αν υπάρχει προς τούτο 

συγκατάθεση του Οργανωτή, τότε δεν απονέμονται κανενός είδους Βαθμοί Διάκρισης στον 

εν λόγω αγώνα. 

Εξαίρεση του κανόνα αποτελούν οι αγώνες 3ης ή 4ης βαθμίδας στους οποίους ο Διαιτητής 

μπορεί να είναι παίζων, μετά από άδεια της ΕΟΜ, αν πρόκειται για προκριματικούς αγώνες 

Πανελληνίων Πρωταθλημάτων, και μόνο για τα Σωματεία της Επικράτειας εκτός Αττικής." 

Πρόταση για τροποποίηση: 

"α) Σε αγώνες 1ης έως και 4ης βαθμίδας απαγορεύεται να παίζει ο Διαιτητής. Εάν για 

οποιονδήποτε λόγο συμμετέχει στον αγώνα ο Διαιτητής, έστω και αν υπάρχει προς τούτο 

συγκατάθεση του Οργανωτή, τότε δεν απονέμονται κανενός είδους Βαθμοί Διάκρισης στον 

εν λόγω αγώνα. 

Εξαίρεση του κανόνα αποτελούν οι αγώνες 3ης ή 4ης βαθμίδας στους οποίους ο Διαιτητής 

μπορεί να είναι παίζων, μετά από άδεια της ΕΟΜ  και μόνο για τα Σωματεία της Επικράτειας 

εκτός Αττικής." 

Η τροποποίηση αυτή εγκρίνεται ομόφωνα.  

Στη συνέχεια υποβάλλεται πρόταση του Δ.Σ. και της ΚΕΔ για τροποποίηση του κανονισμού 

υπ. αριθ 5 Διαιτησία. Η πρόταση αυτή (επισυνάπτεται) έχει εγκαίρως υποβληθεί προς 

εξέταση στα Σωματεία. Κατόπιν σχετικής συζήτησης η πρόταση υποβάλλεται σε ορισμένες 

τροποποιήσεις και στη συνέχεια ψηφίζεται ομόφωνα ως εξής:  

« ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 5 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

5.1 Γενικά 

Στο άθλημα του αγωνιστικού Μπριτζ δεν υφίσταται αναγνωρισμένη ομοσπονδία διαιτητών 

ή σύνδεσμος διαιτητών, όπως αναφέρεται και περιγράφεται στο άρθρο 66 του νόμου 

3057/10-10-02, που αποτελεί τροποποίηση του άρθρου 43 του αθλητικού νόμου 2725/99. 

Ως εκ τούτου όλα τα όργανα διαιτησίας και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από το ΔΣ της 

ΕΟΜ (άρθρο 67 παράγραφος 3 Νόμος 3057). 

Οι διαιτητές δύνανται να είναι και αθλητές, να μετέχουν σε αγωνιστικές εκδηλώσεις και ως 

μέλη να μετέχουν στα όργανα της διοίκησης των Σωματείων και της Ομοσπονδίας, αρκεί να 

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, προέχει όμως όλων των άλλων το 

διαιτητικό τους καθήκον. 



 5.2 Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) 

5.2.1 Συγκρότηση – Θητεία 

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) συγκεντρώνει για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες 

σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των 

διαιτητών, των παρατηρητών αγώνων και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας 

όλων των αγώνων. Η ΚΕΔ συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ. Η θητεία της είναι διετής, 

δύναται όμως να ανανεωθεί και για μια συνεχόμενη διετία, εφόσον η θητεία του ΔΣ που 

την ορίζει διαρκεί 4 χρόνια. 

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, λήξει η θητεία του ΔΣ λήγει και η θητεία των 

μελών της ΚΕΔ. 

Η ΚΕΔ στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διαιτητές υψηλού κύρους των τριών ανωτέρων 

κατηγοριών ή καθηγητές διαιτησίας. Τα μέλη της ΚΕΔ ορίζονται από το ΔΣ της ΕΟΜ με 

πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών του και μπορούν να παύονται με 

αιτιολογημένη απόφαση των 4/5 των μελών του ΔΣ. 

Οι αποφάσεις της ΚΕΔ, εκτός όσων προβλέπονται στα παρακάτω άρθρα να χρήζουν 

επικύρωσης από το ΔΣ της ΕΟΜ, είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν 

επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της ΕΟΜ. 

5.2.2 Αρμοδιότητες ΚΕΔ 

1. Συνεργάζεται με το ΔΣ της ΕΟΜ για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την 

βελτίωση της διαιτησίας του αθλήματος. 

2. Ελέγχει το έργο των διαιτητών. 

3. Προεπιλέγει τους διαιτητές των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων. 

4. Αξιολογεί και προάγει τους διαιτητές από κατηγορία σε κατηγορία με βάση τα 

κριτήρια του άρθρου 5.2.3 του παρόντος. 

5. Εισηγείται στο ΔΣ της ΕΟΜ για τροποποίηση του παρόντος κανονισμού διαιτησίας. 

6. Εισηγείται στο ΔΣ της ΕΟΜ για διοργάνωση σεμιναρίων διαιτησίας. 

7. Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και των 

λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας του αθλήματος. 

8. Επιτρέπει τη διεύθυνση αγώνα από ενεργό διαιτητή χαμηλότερης βαθμίδας. 

9. Δίνει άδεια διεύθυνση αγώνων 5ης βαθμίδας σε δόκιμους διαιτητές. Η Άδεια αυτή 

δίνεται κατόπιν γραπτής αίτησης του Σωματείου για χρονικό διάστημα που ορίζεται από 

την ΚΕΔ και μπορεί να ανανεωθεί κατόπιν νέας γραπτής αίτησης του Σωματείου. 

10. Αναθέτει τη διοργάνωση Σεμιναρίων και εξετάσεων σε διαιτητές – ενεργούς ή όχι – 

των δύο ανωτέρων βαθμίδων. 



11. Αντιμετωπίζει οποιοδήποτε άλλο θέμα διαιτησίας που της ανατίθεται από το ΔΣ της 

ΕΟΜ. 

5.2.3 Αξιολόγηση διαιτητών 

Η ΚΕΔ καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των διαιτητών λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον 

τα παρακάτω κριτήρια: 

α) Διεθνή εμπειρία από διαιτησίες σε διεθνείς αγώνες εξωτερικού και εσωτερικού. 

β) Τίτλους σπουδών σε σχολές διαιτησίας, συμμετοχή και αποτελέσματα εξετάσεων 

σε σεμινάρια διαιτησίας. 

γ) Το ήθος και την εν γένει συμπεριφορά τους στον χώρο του αθλήματος. 

δ) Διαγωγή και συνέπεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όπως η πλήρης 

διεκπεραίωση του αγώνα, παράδοση φύλλων αγώνα, προώθηση εφέσεων και προσφυγών 

στην ΕΟΜ, πλήρη έκθεση για τυχόν αξιοσημείωτα περιστατικά, έγκαιρη παράδοση 

αποτελεσμάτων Πανελληνίων διοργανώσεων κ.λπ. 

ε) Εμπειρία και απόδοση από διαιτησίες σε εθνικά κυρίως Πρωταθλήματα, βάσει των 

εκθέσεων παρατηρητών και λοιπών οργάνων της ΕΟΜ. 

στ) Γνώση αγγλικής γλώσσας. 

Οι διαιτητές όλων των βαθμίδων επανελέγχονται τακτικά από την ΚΕΔ. 

5.2.4 Ορισμός διαιτητών 

Η ΚΕΔ ορίζει τους διαιτητές όλων των Πανελληνίων διοργανώσεων λαμβάνοντας υπόψη το 

βαθμό δυσκολίας κάθε αγώνα, την κρισιμότητά του και την μορφολογία του χώρου 

διεξαγωγής. Επιβάλλεται, όσο αυτό είναι δυνατό, όλοι οι πτυχιούχοι και άνω να έχουν την 

ευκαιρία να διαιτητεύσουν έστω και μια φορά Πανελλήνια διοργάνωση. 

Η ΚΕΔ, ανά πάσα στιγμή, δύναται να τροποποιήσει τον ετήσιο πίνακα ανάθεσης διαιτητικού 

έργου κατά την κρίση της και για οποιοδήποτε λόγο. 

5.2.5 Αμοιβές – οδοιπορικά Διαιτητών 

Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής και αποζημίωσης των διαιτητών και των 

βοηθητικών οργάνων της διαιτησίας στις διοργανώσεις της ΕΟΜ καθορίζεται από το ΔΣ της 

ΕΟΜ ύστερα από γνωμοδότηση της ΚΕΔ. 

5.3 Πειθαρχικός έλεγχος διαιτητών 

5.3.1 Πειθαρχικές αρμοδιότητες της ΚΕΔ 

Η ΚΕΔ είναι αποκλειστικά αρμόδια επί παραβάσεων καθηκόντων διαιτητών, παρατηρητών 

αγώνων και λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας και για την επιβολή των πειθαρχικών 

ποινών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, στους διαιτητές, παρατηρητές και 

βοηθούς των αγώνων του μπριτζ που γίνονται στην Ελλάδα. 



Η πειθαρχική δικαιοδοσία της ΚΕΔ εξαντλείται στον έλεγχο των διαιτητών, παρατηρητών 

και βοηθητικών οργάνων διαιτησίας, όσον αφορά στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

5.3.2 Πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές διαιτητών 

Οι πειθαρχικές ποινές οι οποίες μπορούν να επιβληθούν μεμονωμένα ή και σε συνδυασμό 

δύο ή περισσότερων από αυτές, είναι: 

1. Παρατήρηση – προειδοποίηση. 

2. Έγγραφη επίπληξη. 

3. Απαγόρευση διευθύνσεως ή ανάληψης καθηκόντων παρατηρητή ή βοηθού 

διαιτησίας οποιουδήποτε. αγώνα που γίνεται στην Ελλάδα για ορισμένο χρονικό διάστημα, 

έως και οριστική διαγραφή. 

4. Υποβάθμιση τίτλου διαιτησίας κατά μία βαθμίδα. 

5. Παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (ΕΦΙΠ) ως πρόσθετης ποινής. 

6. Χρηματικό πρόστιμο, σε περιπτώσεις που προβλέπεται ως πειθαρχική κύρωση από 

τον αθλητικό νόμο (π.χ. βία σε αθλητικούς χώρους, ντόπινγκ, δωροδοκία). 

Πειθαρχικά παραπτώματα (ενδεικτικά) είναι: 

α) Υποβολή ψευδούς αναφοράς για συμβάντα σε αγώνες και γενικά αναγραφή 

ανακριβών στοιχείων στο φύλλο αγώνα. 

Επιβαλλόμενη ποινή: Απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα από τρεις μήνες έως και 

ένα χρόνο. 

Για παρατηρητές αγώνων το αντίστοιχο παράπτωμα αφορά την ψευδή αναφορά ή την 

αναγραφή σημαντικών ανακριβειών στην έκθεση παρατηρητή. Επιβαλλόμενη ποινή: από 

παρατήρηση έως οριστική διαγραφή από τον πίνακα παρατηρητών. 

β) Αδικαιολόγητη αποχή από διαιτησία, παρ' όλο που έλαβε γνώση του διορισμού 

του, όπως επίσης και άρνηση συμμετοχής σε επιτροπές εφέσεων. 

Επιβαλλόμενη ποινή: Απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα επί ένα ως και τέσσερις 

μήνες. 

γ) Αδικαιολόγητη άρνηση διεύθυνσης αγώνων. 

Επιβαλλόμενη ποινή: Υποβιβασμός σε χαμηλότερη κατηγορία διαιτητών. 

δ) Παράβαση των καθηκόντων διαιτητή κατά την διάρκεια της εργασίας του. 

Επιβαλλόμενη ποινή: Από έγγραφη επίπληξη έως και απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε 

αγώνα στην Ελλάδα από ένα μήνα έως και ένα χρόνο. 

Ειδικότερες προβλέψεις (ενδεικτικά): 



1. Άρνηση επίδειξης στον ενδιαφερόμενο αθλητή της συγκεκριμένης διάταξης του 

ΔΚΑΜ ή των Παγίων Κανονισμών ή της προκήρυξης του αγώνα κ.λπ., που εφάρμοσε κατά 

την λήψη απόφασής του. Επιβαλλόμενη ποινή: Απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε 

αγώνα στην Ελλάδα από 15 ημέρες έως και δύο μήνες. 

2. Αναποτελεσματικότητα στην διαχείριση περιπτώσεων έντονου εκνευρισμού 

αθλητών, με αποτέλεσμα την επιδείνωση επεισοδίων μεταξύ αθλητών ή/και την συμβολή 

στην διατάραξη αγώνα. Επιβαλλόμενη ποινή: Από έγγραφη επίπληξη έως και απαγόρευση 

διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα στην Ελλάδα έως και δύο μήνες. 

3. Παράλειψη χρήσης διαθέσιμου εξοπλισμού ή πλημμελής εφαρμογή και αξιοποίηση 

των διαθέσιμων εφαρμογών πληροφορικής και άλλων βοηθημάτων προς όφελος των 

συμμετεχόντων σε αγώνα. Επιβαλλόμενη ποινή: Από έγγραφη επίπληξη έως και 

απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα στην Ελλάδα έως και δύο μήνες. 

4. Μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και προθεσμιών από τον οργανωτή, 

για την εξαγωγή και ανακοίνωση αποτελεσμάτων αγώνα. Επιβαλλόμενη ποινή: 

Απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα στην Ελλάδα από 15 ημέρες έως και δύο 

μήνες. 

5. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση οριστικοποίησης αποτελεσμάτων αγώνα ή αμέλεια 

που έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκδίκασης εφέσεων, ενστάσεων και προσφυγών 

και οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων αγώνα. Επιβαλλόμενη ποινή: Από παρατήρηση 

έως και απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα στην Ελλάδα έως και ένα μήνα. 

6. Απόκρυψη σοβαρών συμβάντων και μάλιστα πειθαρχικού χαρακτήρα που έλαβαν 

χώρα κατά την διάρκεια αγώνα (μη αναφορά ή μη καταγραφή στην έκθεση του διαιτητή). 

Επιβαλλόμενη ποινή: Απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα στην Ελλάδα από 15 

ημέρες έως και δύο μήνες. 

7. Παράλειψη προώθησης ενστάσεων, εφέσεων ή προσφυγών προς τα αρμόδια 

όργανα . Επιβαλλόμενη ποινή: Απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα στην Ελλάδα 

από 15 ημέρες έως και δύο μήνες. 

ε) Ανάρμοστη συμπεριφορά διαιτητή προς τους αγωνιζόμενους. 

Επιβαλλόμενη ποινή: Απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα από ένα έως τρεις μήνες. 

στ) Μη ευπρεπής εμφάνιση κατά την διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του. 

Επιβαλλόμενη ποινή: Από παρατήρηση έως απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα 

για δύο (2) μήνες. 

ζ) Για απόφαση του διαιτητή που παραβιάζει την λογική, τον ισχύοντα ΔΚΑΜ και τον 

Κανονισμό της ΕΟΜ. 

Επιβαλλόμενη ποινή: Από παρατήρηση έως απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα 

για δύο (2) μήνες. 



η) Αν αποδειχθεί υπεύθυνος διαρροής των διανομών που θα παιχθούν στους αγώνες. 

Επιβαλλόμενη ποινή: Απαγόρευση διεύθυνσης οποιουδήποτε αγώνα στην Ελλάδα για 

τουλάχιστον έξι μήνες και παραπομπή στην ΕΦΙΠ . 

θ) Διαιτητής που τελεσίδικα τιμωρήθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΟΜ και, 

σε περίπτωση προσφυγής του, από το ΑΣΕΑΔ, δεν επιτρέπεται να διευθύνει κανέναν αγώνα 

στην Ελλάδα κατά τον χρόνο έκτισης της ποινής του. 

Ποινές μέχρι 2 μήνες δυνατόν να επιβάλλονται με αναστολή. 

Ο διαιτητής απολογείται στην ΚΕΔ εγγράφως ή προφορικώς. Εφ' όσον κληθεί και δεν 

απαντήσει ή δεν παρουσιαστεί ενώπιον της ΚΕΔ, δικάζεται ερήμην απ' αυτή. 

5.3.3 Πειθαρχική διαδικασία διαιτητών 

Η ΚΕΔ εκδικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα, είτε αυτεπάγγελτα με πρωτοβουλία του 

Προέδρου της ΚΕΔ, είτε ύστερα από αναφορά σχετική με πειθαρχικό παράπτωμα που 

υποβάλλεται από τα αρμόδια όργανα της ΕΟΜ (Παρατηρητής αγώνα, Μέλος ΔΣ της ΕΟΜ, 

αναφορά Σωματείου-Μέλους της ΕΟΜ κ.λπ.). 

H διαδικασία με την οποία εκδικάζονται τα πειθαρχικά παραπτώματα των διαιτητών είναι η 

εξής: 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔ (ή το οριζόμενο από αυτόν μέλος της ΚΕΔ), αφού λάβει γνώση του 

ενδεχόμενου πειθαρχικού παραπτώματος και αφού, εάν το κρίνει απαραίτητο, διενεργήσει 

προανάκριση, συντάσσει υπόμνημα προς την ολομέλεια της ΚΕΔ, η οποία αποφασίζει εάν 

υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για τέλεση πειθαρχικού αδικήματος. Σε περίπτωση που η 

ΚΕΔ αποφασίσει ότι πράγματι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις, συντάσσεται από τον 

πρόεδρο της ΚΕΔ (ή το εξουσιοδοτημένο από τον πρόεδρο μέλος) το πειθαρχικό 

κατηγορητήριο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη κατά τόπο, τρόπο και 

χρόνο περιγραφή τού υπό εξέταση πειθαρχικού αδικήματος, καθώς και τις ειδικές διατάξεις 

των κανονισμών διαιτησίας που παραβιάστηκαν, και καλεί σε απολογία τον πειθαρχικώς 

διωκόμενο οκτώ (8) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία 

συνεδριάσεως της ΚΕΔ. Η προθεσμία αυτή εκτείνεται σε 15 ημέρες στην περίπτωση που ο 

πειθαρχικώς διωκόμενος κατοικεί εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής. 

Αποδεικτικά μέσα της πειθαρχικής διαδικασίας είναι μάρτυρες και έγγραφα. 

Τα έγγραφα της πειθαρχικής διαδικασίας είναι απόρρητα προ της τελεσιδικίας της ποινής, 

γνωστοποιούνται δε, υπ' ευθύνη της ΚΕΔ, μόνο στους παράγοντες που είναι αναγκαίοι για 

τη διαλεύκανση της πειθαρχικής υπόθεσης. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ισχύουν τα 

εξής: 

α) Ο κατηγορούμενος, όπως και οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος (μάρτυρες, αντίδικος 

κ.λπ.), μπορεί να εκπροσωπείται από δικηγόρο. 



β) Η ΚΕΔ μπορεί να δέχεται, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, οποιονδήποτε μάρτυρα 

προταθεί από οποιαδήποτε πλευρά, ή και να δεχτεί ως μαρτυρία οποιοδήποτε έγγραφο 

κατατεθεί. 

γ) Η ΚΕΔ μπορεί να εκδικάσει μια υπόθεση ερήμην, αρκεί να υπάρχουν αποδεικτικά 

στοιχεία ότι έχουν κληθεί νομίμως οι εμπλεκόμενοι με την υπόθεση (κατηγορούμενος, 

μάρτυρες κ.λπ.). 

Η έκτιση της ποινής αρχίζει από την έγγραφη κοινοποίησή της στον τιμωρηθέντα, έστω και 

αν ο τελευταίος προσφύγει ενώπιον του ΑΣΕΑΔ. 

5.3.4 Εφέσεις διαιτητών 

Κατά των αποφάσεων της ΚΕΔ που επιβάλλουν ποινή ανώτερη της έγγραφης επίπληξης 

μπορεί να προσφύγει ο τιμωρηθείς ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, σύμφωνα με τον εκάστοτε 

ισχύοντα Αθλητικό Νόμο. 

Η προσφυγή αναστέλλει την από την ΚΕΔ επιβληθείσα ποινή έως την κοινοποίηση της 

απόφασης του ΑΣΕΑΔ στην ΕΟΜ. 

5.4 Ορισμός Παρατηρητών Αγώνων 

Οι παρατηρητές αγώνων μπορεί να είναι είτε πτυχιούχοι τουλάχιστον μη εν ενεργεία 

διαιτητές, είτε αθλητές κατηγορίας τουλάχιστον 12, με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία. 

Επιλέγονται από την Επιτροπή Αγώνων (υποεπιτροπή οργάνωσης αγώνων) βάσει του 

πίνακα που καταρτίζεται στις αρχές κάθε χρόνου. Οι παρατηρητές μπορεί να συμμετέχουν 

στους αγώνες. 

Τα ονόματα των παρατηρητών αναφέρονται, κατά την κρίση της Επιτροπής Αγώνων, στους 

Ειδικούς Κανονισμούς των πρωταθλημάτων. 

Μετά το τέλος του αγώνα υποβάλλουν υποχρεωτικά την έκθεσή τους στην ΕΟΜ, επί 

ειδικού εντύπου. Ο παρατηρητής αγώνων προωθεί προς την ΕΟΜ την έκθεσή του εντός 2 

εργάσιμων ημερών από την λήξη των αγώνων είτε εντός κλειστού φακέλου μέσω του 

διαιτητή, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς την ΕΟΜ. Οι εκθέσεις των 

παρατηρητών καταχωρούνται στον ατομικό τους φάκελο αλλά και στον φάκελο των 

διαιτητών. 

5.5 Καθήκοντα και Συμπεριφορά Διαιτητών 

5.5.1 Καθήκοντα Διαιτησίας 

Όλοι οι αγώνες που διοργανώνει η ΕΟΜ ή Σωματεία που ανήκουν στη δύναμή της ή 

ανεξάρτητοι φορείς διευθύνονται από διαιτητή. Ο Διαιτητής σε αγώνα μπορεί να είναι 

παίζων, δηλαδή να συμμετέχει στον αγώνα που διαιτητεύει, υπό τους όρους του άρθρου 

2.5.3 παράγραφος 10. 

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του διαιτητή περιγράφονται από τον Νόμο 81 του Διεθνούς 

Κώδικα Αγωνιστικού Μπριτζ (ΔΚΑΜ), όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τον οποίο: 



1. Ο διαιτητής είναι ο επίσημος εκπρόσωπος του οργανωτή. 

2. Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος για την τεχνική διεύθυνση των αγώνων και 

ανακοινώνει τον τρόπο διεξαγωγής του προ της έναρξής τους. 

3. Ο διαιτητής δεσμεύεται από τον ισχύοντα ΔΚΑΜ, τους Κανονισμούς της ΕΟΜ και 

από τους συμπληρωματικούς κανονισμούς που έχει αναγγείλει ο οργανωτής με την 

Προκήρυξη και τον Ειδικό Κανονισμό του αγώνα. 

4. Διορίζει βοηθούς, εάν αυτοί δεν έχουν οριστεί από τον διοργανωτή, σύμφωνα με 

τις ανάγκες εκτέλεσης των καθηκόντων του. 

5. Καθορίζει κατάλληλους όρους για τη διεξαγωγή των αγώνων και τους ανακοινώνει 

στους διοργανωτές. 

6. Διατηρεί την πειθαρχία και εξασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. 

7. Διαχειρίζεται και ερμηνεύει τον ΔΚΑΜ και συμβουλεύει τους παίκτες για τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανονισμούς. 

8. Διορθώνει οποιαδήποτε λάθη κατά τη διαδικασία και διατηρεί το παιχνίδι σε 

εξέλιξη, με τρόπο που δεν έρχεται σε αντίθεση με τον ΔΚΑΜ και τους Κανονισμούς της 

ΕΟΜ. 

9. Καταλογίζει ποινές όπου πρέπει. 

10. Χαρίζει αιτιολογημένα ποινές κατά την κρίση του μετά από αίτηση του αναίτιου 

άξονα. 

11. Διευθετεί τις διαφωνίες και αναφέρει τα αμφισβητούμενα ζητήματα στις αρμόδιες 

επιτροπές όταν χρειάζεται. 

12. Συγκεντρώνει τα σκορ, συντάσσει τους πίνακες αποτελεσμάτων και υποβάλλει τα 

αποτελέσματα στον οργανωτή για επίσημη αρχειοθέτηση. 

5.5.2 Οργανωτικά καθήκοντα και ευθύνες 

Ο διαιτητής, εκτός των καθαρά διαιτησιακών καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του αγώνα, 

έχει και ορισμένα καθήκοντα και ευθύνες οργανωτικής φύσεως προ, κατά και μετά τον 

αγώνα, που προκύπτουν από την συνεργασία του με τον οργανωτή. Έχοντας υπόψη και το 

εγχειρίδιο οργάνωσης αγώνων της ΕΟΜ, τα καθήκοντά τους περιγράφονται ως κάτωθι: 

5.5.3 Καθήκοντα προ των αγώνων 

Ο διαιτητής, προ της ενάρξεως των αγώνων και αφού του ανατεθεί είτε προφορικώς είτε 

γραπτώς η διαιτησία ενός αγώνα, πρέπει να μεριμνήσει για τα εξής: 

1. Να μελετήσει και να μάθει τους όρους της προκήρυξης των αγώνων και 

οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σχετικού με τους αγώνες (π.χ. ειδικούς κανονισμούς, 

πρόσθετες ανακοινώσεις του οργανωτή κ.λπ.). 



2. Να ενημερώσει τον οργανωτή για τις τυχόν παραλείψεις της οργάνωσης και να 

επιφυλαχτεί εγγράφως στον εκπρόσωπό του εάν νομίζει ότι ο οργανωτής παραβλέπει τις 

διάφορες ρυθμίσεις που οφείλει να κάνει (π.χ. στήσιμο των χωρισμάτων, ακατάλληλος 

χώρος αγώνων, ακατάλληλοι βοηθητικοί χώροι, απουσία βοηθού, απουσία Η/Υ, μη 

σύνδεση με το Internet, κ.λπ.). 

3. Να φροντίσει και να ελέγξει την επάρκεια όλων των σχετικών εγγράφων και 

εντύπων που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο αγώνα (π.χ. έντυπα εφέσεων, κάρτες 

συμβάσεων, ΔΚΑΜ και κανονισμοί της ΕΟΜ, score sheets κ.λπ.). Διευκρινίζεται ότι όλα 

αυτά τα έγγραφα οφείλει να τα προμηθεύσει στον διαιτητή ο οργανωτής. Ο διαιτητής είναι 

υπεύθυνος να ελέγξει την ύπαρξή τους και να επιφυλαχτεί εγγράφως στον οργανωτή για 

την απουσία ορισμένων, αναφέροντάς το παράλληλα και στην έκθεση του αγώνα που θα 

ακολουθήσει. 

4. Να φροντίσει και να ελέγξει την ύπαρξη και καλή λειτουργία όλων των υλικών και 

βοηθητικών συσκευών και οργάνων που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο αγώνα (π.χ. 

Η/Υ, σύνδεση με το Internet, μηχανές καταχώρησης αποτελεσμάτων (Bridgemates), κουτιά 

αγορών, θήκες διανομών με τράπουλες κ.λπ.). Διευκρινίζεται ότι όλα αυτά τα υλικά οφείλει 

να έχει στη διάθεση του διαιτητή ο οργανωτής τουλάχιστον μια ώρα προ της έναρξης των 

αγώνων. Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος να ελέγξει την ύπαρξή τους και την καλή λειτουργία 

τους και να αναφερθεί εγγράφως στον οργανωτή για την απουσία ορισμένων, 

αναφέροντάς το παράλληλα και στην έκθεση αγώνος που θα ακολουθήσει. 

5. Να εξάγει τα αποτελέσματα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα της ΕΟΜ (Perfect Score) 

του οποίου πρέπει να έχει φροντίσει να έχει την τελευταία έκδοση. Στη συνέχεια να 

τυπώσει και να αναρτήσει τα αποτελέσματα και να τα αποστείλει μέσω του Perfect Score 

στην ΕΟΜ φροντίζοντας απαραίτητα να έχει βάλει τον σωστό αριθμό μητρώου αγώνων 

Σωματείου (ΑΜΑΣ). 

Εάν προβλέπεται από την προκήρυξη ή τον ειδικό κανονισμό ή τη συμφωνία με τον 

οργανωτή, να παράγει τις διανομές με τη χρήση Η/Υ, πρέπει να προετοιμάσει τον 

απαραίτητο αριθμό αντιγράφων διανομών που μοιράζονται στους παίκτες. Είναι απόλυτα 

στην ευθύνη του διαιτητή η τήρηση της μυστικότητας των προετοιμασμένων διανομών 

κατά τη διαδικασία παραγωγής και διακίνησης. Ο διαιτητής ορίζει τους όρους και τη 

διαδικασία παραγωγής. 

5.5.4 Καθήκοντα κατά τη διάρκεια των αγώνων 

Εκτός των καθαρά διαιτησιακών καθηκόντων και ευθυνών του διαιτητή κατά τη διάρκεια 

των αγώνων, που περιγράφονται στην αρχή του παρόντος κανονισμού, ο διαιτητής οφείλει: 

1. Να ελέγξει αν οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με τα 

στοιχεία που του παρέχει ο οργανωτής. Ο έλεγχος αυτός είναι επικουρικός, δεδομένου ότι 

πρέπει να έχει γίνει από τον οργανωτή κατά την εγγραφή των συμμετεχόντων, πλην όμως ο 

διαιτητής είναι συνυπεύθυνος για την κακή συμμετοχή ορισμένων παικτών, υπό τον όρο να 

είναι στη διάθεσή του τα απαραίτητα στοιχεία. 



2. Ο διαιτητής είναι ο μόνος αρμόδιος για την επίλυση των πάσης φύσεως 

προβλημάτων, από την έναρξη του αγώνα μέχρι το τέλος του, ως και για την τεχνική 

διεύθυνση του αγώνα και την τήρηση των κανονισμών του αθλήματος και των ειδικών 

κανονισμών του οργανωτή. 

3. Να συμβάλλει ιδιαίτερα με τη συμπεριφορά του στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα 

και να παρουσιάζεται, το ταχύτερο δυνατόν, όταν τον καλούν. Όταν ο διαιτητής είναι 

ταυτόχρονα αθλούμενος, τυχόν πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο θα υποπέσει έχει 

ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα. 

4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, να απευθύνεται προς τους παίκτες και 

θεατές με ευγένεια και φροντίζει να είναι ψύχραιμος και ειρηνοποιός. 

5. Όταν καλείται να επιλύσει διαφορές σχετικές με παραβίαση των κανονισμών να 

επιβεβαιώνει ότι αντιλήφθηκε την κλήση με ένα κατάλληλο νεύμα ή φράση. Ακόμη, να έχει 

πάντα μαζί του τον ισχύοντα ΔΚΑΜ στην Ελληνική γλώσσα και, εάν του ζητηθεί από τους 

παίκτες, να επιδείξει το συγκεκριμένο άρθρο-παράγραφο των κανονισμών που εφάρμοσε. 

Εάν πρόκειται για περίπτωση που προβλέπεται από τους Παγίους Κανονισμούς της ΕΟΜ, 

οφείλει επίσης να επιδείξει το αντίστοιχο άρθρο-παράγραφο. 

6. Στην περίπτωση που κληθεί σε τραπέζι όπου τα πνεύματα είναι τεταμένα, να 

καταβάλει κάθε προσπάθεια για να τα κατευνάσει. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να 

συμβάλλει στην επιδείνωση της κατάστασης εκνευρισμού με την δική του συμπεριφορά, 

όπως π.χ. Με την χρήση υψηλότερου τόνου φωνής από τον απαιτούμενο, την άκαιρη 

ανακοίνωση απόφασής του ή τυχόν ποινή κ.λπ. 

7. Με δική του ευθύνη, να ενημερώνεται και να γνωρίζει όλες τις εφαρμογές της 

σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτει ο διοργανωτής και η ΕΟΜ, και να τις χρησιμοποιεί και 

αξιοποιεί στο έπακρο, προς όφελος των συμμετεχόντων, όπως ενδεικτικά τα εγκεκριμένα 

από την ΕΟΜ προγράμματα υπολογισμού αποτελεσμάτων και βαθμών διάκρισης, τη χρήση 

των Bridgemates, τα προγράμματα παραγωγής score sheets και hand records κ.λπ. 

8. Να αλλάζει συχνά τον κωδικό πρόσβασής του στα Bridgemates και να φροντίζει 

ώστε αυτός να μην είναι σε γνώση άλλων διαιτητών ή αθλητών. 

9. Να είναι παρών στον χώρο κατά τον χρόνο διεξαγωγής του αγώνα. Η υποχρέωση 

αυτή ισχύει ακόμα και αν έχει εκχωρήσει κάποιες από τις αρμοδιότητές του σε βοηθούς. 

10. Να είναι άριστα ενημερωμένος των ανακοινώσεων και των εγκυκλίων της ΕΟΜ και 

των Επιτροπών ΚΕΔ και Αγώνων και να τις εφαρμόζει απαρέγκλιτα. 

5.5.5 Καθήκοντα μετά τους αγώνες 

Μετά τους αγώνες, ο διαιτητής οφείλει να διεκπεραιώνει όλες τις διαδικαστικές εργασίες 

που είναι σχετικές με την οργάνωση του αγώνα και την αρχειοθέτησή του. Ειδικότερα: 

1. Υπολογίζει τη βαθμολογία της κάθε ημερίδας (ή του κάθε τμήματος αγώνα, όπως 

περιγράφεται στην προκήρυξη) όπως και τη συγκεντρωτική κατάταξη στο τέλος των 



αγώνων, εάν αυτοί είναι πολυήμεροι, και μέσα στα χρονικά πλαίσια που του έχουν τεθεί 

από τον οργανωτή. 

2. Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (ανακοινώσεις, προώθηση εφέσεων 

κ.λπ.) προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα. 

3. Υπολογίζει βαθμούς διάκρισης που απονέμονται. 

4. Οφείλει να συντάξει και να παραδώσει στον οργανωτή έκθεση για τον αγώνα, στον 

οποίο πρέπει να κάνει μνεία για οποιοδήποτε αξιοσημείωτο γεγονός, ιδιαίτερα εάν 

πρόκειται περί πειθαρχικού παραπτώματος (προκειμένου για αγώνα οργανωμένο από την 

ΕΟΜ, η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης είναι υποχρεωτική). 

5. Οφείλει να παραδώσει στον οργανωτή τις τυχόν εφέσεις που υποβλήθηκαν ή/και 

εκδικάστηκαν, ως και να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί καμία έφεση. Ακόμη, υποχρεούται να 

προωθεί τις προσφυγές στην ΕΟΜ. Οφείλει να παραδώσει στον οργανωτή τυχόν υλικό που 

περίσσεψε (διάφορα έντυπα, όπως είναι τα έντυπα εφέσεων, κάρτες συμβάσεων κ.λπ.). 

5.5.6 Συμπεριφορά εκτός των αγώνων 

Ο διαιτητής είναι όργανο της ΕΟΜ. Τυγχάνει ειδικής προσοχής και μεταχείρισης από την 

ΕΟΜ, ιδιαίτερα όταν διαιτητεύει αγώνες που οργανώνονται από την αυτή. 

Ο διαιτητής, εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη διαιτησία και τη 

διεκπεραίωση γενικά των αγώνων που του ανατίθενται, έχει τις ακόλουθες πρόσθετες 

υποχρεώσεις όταν δεν διαιτητεύει: 

1. Οφείλει να αποδέχεται τη συμμετοχή του σε επιτροπή εφέσεων όταν τούτο ζητηθεί 

από τον οργανωτή. 

2. Οφείλει να σέβεται το καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΟΜ και να 

συνεργάζεται με Διαιτητές του εκάστοτε αγώνα, αν και όταν του ζητηθεί. 

3. Οφείλει να ενημερώνεται για τις τυχόν τροποποιήσεις των κανονισμών, όπως και 

για τις νομολογίες της αρμόδιας επιτροπής κανονισμών της ΕΟΜ που έχει την ευθύνη για 

την κοινοποίηση των κανονισμών και νομολογιών στους διαιτητές. 

4. Οφείλει να αναφέρει στην ΕΟΜ τυχόν παραβιάσεις των κανονισμών του αθλήματος 

που έγιναν, είτε από διοργανωτές, είτε από διαιτητές, είτε από αθλητές. 

5.6 Τίτλοι Διαιτησίας 

5.6.1 Προϋποθέσεις διαιτησίας 

Για να διαιτητεύει ανήκει κάποιος στους αναγνωρισμένους διαιτητές της ΕΟΜ (έμπειρος 

διαιτητής και άνω) πρέπει απαραίτητα να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις αθροιστικά: 

α) Να είναι κάτοχος εν ενεργεία αγωνιστικού δελτίου της ΕΟΜ, ανανεωμένου για το 

έτος που διαιτητέυει, για τουλάχιστον τέσσερα συνεχόμενα έτη συμπληρωμένα. 



β) Να είναι ενήλικας (τουλάχιστον 18 ετών). 

γ) Να είναι αθλητής βαθμίδας δυναμικότητας 8 ή μεγαλύτερης. 

δ) Να έχει τουλάχιστον τον τίτλο που απαιτείται από τους Κανονισμούς της ΕΟΜ, 

προκειμένου να διαιτητεύσει αγώνα ορισμένης βαθμίδος, εκτός εάν η ΚΕΔ έχει δώσει 

ειδική άδεια για τον εν λόγω αγώνα. 

ε) Να μην τελεί κατά το χρονικό διάστημα που θα διαιτητεύει υπό τιμωρία αναστολής 

του αγωνιστικού δελτίου από το Π.Σ. της ΕΟΜ ή αναστολής του δικαιώματος διαιτησίας 

από την ΚΕΔ. 

Η ΕΟΜ δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση και μετά από 

γνωμοδότηση της ΚΕΔ, να επιτρέψει την διεύθυνση αγώνα στην Ελλάδα από αλλοδαπό 

διαιτητή κρίνοντας κατά περίπτωση με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία από τον ίδιο ή 

τον διοργανωτή του αγώνα. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να πιστοποιούν την ιδιότητά του 

ως διαιτητή του αγωνιστικού μπριτζ σε ομοσπονδία κράτους-μέλους της Παγκόσμιας 

ομοσπονδίας (WBF) και να επιτρέπουν την προσωρινή κατάταξή του για τους σκοπούς του 

συγκεκριμένου αγώνα σε μία από τις κατηγορίες διαιτητών του επόμενου άρθρου, 

συμπεριλαμβανομένου και του δόκιμου διαιτητή. 

5.6.2 Κατηγορίες διαιτητών 

Οι Διαιτητές Αγώνων κατατάσσονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες: 

α) 1η κατηγορία: των «Εθνικών Διαιτητών». Οι «Εθνικοί Διαιτητές» επιτρέπεται να 

διευθύνουν αγώνες όλων των βαθμίδων. 

β) 2η κατηγορία: των «Επίσημων Διαιτητών» . Οι Επίσημοι Διαιτητές επιτρέπεται να 

διευθύνουν όλους τους αγώνες, εκτός από αγώνες πρώτης βαθμίδας. 

γ) 3η κατηγορία: των «Πτυχιούχων Διαιτητών». Οι Πτυχιούχοι Διαιτητές επιτρέπεται 

να διευθύνουν όλους τους αγώνες, 3ης, 4ης, 5ης, και 6ης βαθμίδας. 

δ) 4η κατηγορία: των «Έμπειρων Διαιτητών». Οι Έμπειροι Διαιτητές επιτρέπεται να 

διευθύνουν αγώνες 5ης και 6ης βαθμίδας. 

Εκτός των προαναφερθέντων υπάρχουν και οι «ακατάτακτοι» ή υποψήφιοι διαιτητές, που 

ονομάζονται «Δόκιμοι». 

Οι Δόκιμοι Διαιτητές επιτρέπεται να διευθύνουν αγώνες 6ης βαθμίδας ή και 5ης βαθμίδας 

με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5.2.2.9. 

Ο τίτλος του «Διεθνούς Διαιτητή» απονέμεται από την Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια 

Ομοσπονδία. 

Η ΚΕΔ δύναται, με απόφασή της που εγκρίνεται από το Δ.Σ. της ΕΟΜ, να ορίσει για 

συγκεκριμένες βαθμίδες αγώνων ή για συγκεκριμένους αγώνες υψηλότερες κατηγορίες 

Διαιτητών από τις αναγραφόμενες παραπάνω. 



5.6.3 Ενεργοί διαιτητές 

Η ΚΕΔ τηρεί Επετηρίδα των διαιτητών και των τεσσάρων κατηγοριών. Κατά την έναρξη κάθε 

ημερολογιακού έτους εκδίδει κατάλογο που περιλαμβάνει τους διαιτητές όλων των 

κατηγοριών. Από τον κατάλογο αυτό επιλέγονται οι διαιτητές των αγώνων της ΕΟΜ. 

Για να διευθύνει αγώνα μιας των ανωτέρων τεσσάρων βαθμίδων της ΕΟΜ ο Διαιτητής 

πρέπει να είναι ενεργός. Ανενεργός Διαιτητής μπορεί να ενεργοποιηθεί και διευθύνει ξανά 

εφόσον παρακολουθήσει τουλάχιστον το τελευταίο χρονολογικά σεμινάριο διαιτησίας και 

έπειτα από εισήγηση των εξεταστών. 

5.6.4 Ενεργός Εθνικός διαιτητής 

Είναι ο διαιτητής που ικανοποιεί τουλάχιστον ένα εκ των εξής κριτηρίων: 

1. Διαιτησία σε τουλάχιστον έναν 3ήμερο αγώνα, διοργανωμένο από την ΕΟΜ κατά 

την τελευταία αγωνιστική περίοδο. 

2. Διαιτησία σε τουλάχιστον έναν αγώνα 3ης βαθμίδας, διοργανωμένο από Σωματείο-

Μέλος της ΕΟΜ κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο και 10 επιπλέον ημερίδες 4ης ή 

5ης βαθμίδας. 

3. Διαιτησία σε τουλάχιστον δύο 3ήμερους αγώνες, διοργανωμένους από την ΕΟΜ 

κατά τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους. 

4. Συμμετοχή (ως εισηγητής ή με απλή παρουσία) σε τουλάχιστον ένα σεμινάριο 

Διαιτησίας κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος. 

5.6.5 Ενεργός Επίσημος διαιτητής 

Είναι ο διαιτητής που ικανοποιεί τουλάχιστον ένα εκ των εξής κριτηρίων: 

1. Διαιτησία σε τουλάχιστον έναν 3ήμερο αγώνα τελικής φάσης διοργανωμένο από 

την ΕΟΜ κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο. 

2. Διαιτησία σε δύο (2) αγώνες τουλάχιστον 3ης βαθμίδας, διοργανωμένους από την 

ΕΟΜ κατά τις δύο (2) τελευταίες αγωνιστικές περιόδους. 

3. Διαιτησία σε τουλάχιστον έναν 3ήμερο αγώνα, διοργανωμένο από την ΕΟΜ κατά 

τις δύο (2) τελευταίες αγωνιστικές περιόδους και επί πλέον δύο (2) αγώνες 

διοργανωμένους από την ΕΟΜ ή τα Σωματεία-Μέλη της μέσα στην ίδια χρονική περίοδο. 

4. Συμμετοχή (ως εισηγητής ή με απλή παρουσία) σε τουλάχιστον ένα σεμινάριο 

Διαιτησίας κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος. 

5.6.6 Ενεργός Πτυχιούχος διαιτητής 

Είναι ο διαιτητής που ικανοποιεί τουλάχιστον ένα εκ των εξής κριτηρίων: 

1. Διαιτησία σε τουλάχιστον έναν 3ήμερο αγώνα διοργανωμένο από την ΕΟΜ κατά 

την τελευταία αγωνιστική περίοδο. 



2. Διαιτησία σε τουλάχιστον δύο (2) αγώνες 3ης ή 4ης βαθμίδας, διοργανωμένους 

από την ΕΟΜ ή από Σωματεία-Μέλη της κατά τις δύο (2) τελευταίες αγωνιστικές περιόδους. 

3. Διαιτησία σε τουλάχιστον έναν 3ήμερο αγώνα, διοργανωμένο από την ΕΟΜ ή από 

Σωματεία-Μέλη της κατά τις δύο (2) τελευταίες αγωνιστικές περιόδους και επί πλέον 20 

ημερίδες 4ης ή 5ης βαθμίδας μέσα στην ίδια χρονική περίοδο. 

4. Συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα σεμινάριο Διαιτησίας κατά το τελευταίο 

ημερολογιακό έτος. 

5.6.7 Ενεργός Έμπειρος διαιτητής 

Είναι ο διαιτητής που ικανοποιεί τουλάχιστον ένα εκ των εξής κριτηρίων: 

1. Διαιτησία σε 10 τουλάχιστον αγωνιστικές ημερίδες 5ης βαθμίδας κατά την 

τελευταία αγωνιστική περίοδο. 

2. Διαιτησία σε 20 τουλάχιστον αγωνιστικές ημερίδες 5ης βαθμίδας κατά τις δύο (2) 

τελευταίες αγωνιστικές περιόδους. 

3. Συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα σεμινάριο Διαιτησίας κατά το τελευταίο 

ημερολογιακό έτος. 

5.6.8 Παίζοντες διαιτητές 

Ο Διαιτητής μπορεί να συμμετέχει ως παίκτης σε αγώνα μόνο στις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 2.5.3 παράγραφος 10. 

5.6.9 Ανακήρυξη διαιτητών 

Οι Πτυχιούχοι, Επίσημοι και Εθνικοί Διαιτητές ανακηρύσσονται με απόφαση της Κεντρικής 

Επιτροπής Διαιτησίας η οποία επικυρώνεται από το ΔΣ της ΕΟΜ. Η απόφαση αυτή 

λαμβάνεται κατόπιν εισήγησης των εξεταστών της ΚΕΔ. 

Οι Έμπειροι Διαιτητές ανακηρύσσονται από την ΚΕΔ μετά από αίτησή τους. Οι υποψήφιοι 

πρέπει να έχουν διαιτητεύσει τουλάχιστον 20 αγώνες  6ης ή ανώτερης βαθμίδας και να 

υπάρχει σχετική εισήγηση των εξεταστών της ΚΕΔ, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να 

καλέσουν τον ενδιαφερόμενο για εξετάσεις ή/και συνέντευξη. Η διαδικασία αυτή μπορεί να 

γίνει και εξ αποστάσεως. 

5.6.10 Κρίσεις και Εξετάσεις Διαιτητών 

5.6.10.1 Προϋποθέσεις ανακήρυξης Πτυχιούχων Διαιτητών 

Ο τίτλος του/της Πτυχιούχου Διαιτητή απονέμενται από την ΚΕΔ μετά από εξετάσεις. Στις 

εξετάσεις για την ανακήρυξη πτυχιούχου διαιτητή έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν 

έμπειροι διαιτητές κατόπιν αίτησής τους και με τις εξής προϋποθέσεις: 



α) στην αίτηση θα αναφέρονται οι ημερομηνίες από τουλάχιστον 30 διαιτησίες τους 

μετά την ανακήρυξή τους ως εμπείρων. Διαιτησίες σε αγώνες 6ης βαθμίδας δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

β) να μην έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα διαιτησίας 

της ΕΟΜ (ΚΕΔ) με ποινή ανώτερη της έγγραφης επίπληξης κατά την τελευταία 3ετία. 

γ) να έχουν εμπειρία ως βοηθοί σε τουλάχιστον 2 αγώνες 1ης έως 3ης βαθμίδας και 

να υπάρχουν επισυναπτόμενες οι σχετικές βεβαιώσεις από τους διαιτητές των αγώνων 

αυτών. Ειδικά για διαιτητές Σωματείων της Περιφέρειας, αρκεί ένας τέτοιος αγώνας. 

δ) να έχουν παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια Διαιτησίας της ΕΟΜ που έχουν γίνει 

από τότε που έγιναν έμπειροι 

ε) Να έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την ανακήρυξή τους ως έμπειρων. 

Η ΚΕΔ έχει δικαίωμα να δεχτεί συμμετοχή σε εξετάσεις Έμπειρων Διαιτητών που δεν 

συγκεντρώνουν τα κριτήρια α’, γ’ και ε’ αλλά η ανακήρυξή τους σε Πτυχιούχους, σε 

περίπτωση που επιτύχουν στις εξετάσεις, θα γίνει αφού συγκεντρώσουν, έστω εκ των 

υστέρων και τα κριτήρια αυτά. 

5.6.10.2 Προϋποθέσεις ανακήρυξης Επισήμων και Εθνικών διαιτητών 

Ο τίτλος του/της Επισήμου ή Εθνικού Διαιτητή απονέμεται από την ΚΕΔ μετά από εξετάσεις. 

Στις εξετάσεις για την ανακήρυξη Επίσημου και Εθνικού διαιτητή έχουν δικαίωμα να 

συμμετάσχουν πτυχιούχοι και επίσημοι διαιτητές κατόπιν αίτησής τους και με τις εξής 

προϋποθέσεις: 

1. Οι Πτυχιούχοι: 

α) στην αίτηση τους θα αναφέρονται οι ημερομηνίες από τουλάχιστον 10 διαιτησίες 

τους σε αγώνες 3ης ή 4ης βαθμίδας οργανωμένους από την ΕΟΜ ή τα Σωματεία-Μέλη της. 

β) να μην έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα διαιτησίας 

της ΕΟΜ (ΚΕΔ) με ποινή ανώτερη της έγγραφης επίπληξης κατά την τελευταία 3ετία. 

γ) να έχουν παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια Διαιτησίας της ΕΟΜ που έχουν γίνει 

από τότε που έγιναν πτυχιούχοι. 

δ) να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 3 χρόνια από την ανακήρυξή τους ως πτυχιούχων. 

Η ΚΕΔ έχει δικαίωμα να δεχτεί συμμετοχή σε εξετάσεις Πτυχιούχων Διαιτητών που δεν 

συγκεντρώνουν τα κριτήρια α’ και δ’ αλλά η ανακήρυξή τους σε Επίσημους, σε περίπτωση 

που επιτύχουν στις εξετάσεις, θα γίνει αφού συγκεντρώσουν, έστω εκ των υστέρων και τα 

κριτήρια αυτά. 

2. Οι Επίσημοι: 

α) στην αίτηση θα αναφέρονται οι ημερομηνίες από τουλάχιστον πέντε (5) διαιτησίες 

τους σε αγώνες 2ης, 3ης ή 4ης βαθμίδας, μετά την ανακήρυξή τους ως επισήμων. 



β) να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 2 χρόνια από την ανακήρυξή τους ως επισήμων. 

γ) γενικά, θα λαμβάνονται υπόψη και όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου τους 

τουλάχιστον της τελευταίας διετίας. 

Η ΚΕΔ έχει δικαίωμα να δεχτεί συμμετοχή σε εξετάσεις Επίσημων Διαιτητών που δεν 

συγκεντρώνουν τα κριτήρια α’ και β’ αλλά η ανακήρυξή τους σε Εθνικούς, σε περίπτωση 

που επιτύχουν στις εξετάσεις, θα γίνει αφού συγκεντρώσουν, έστω εκ των υστέρων και τα 

κριτήρια αυτά. 

5.6.10.3 Γενικές διατάξεις κρίσεων 

Εάν ο υποψήφιος έχει απορριφθεί παλαιότερα, έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ξανά στα 

επόμενα σεμινάρια και εξετάσεις. 

Για την ανακήρυξη Εθνικού διαιτητή λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη και τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 5.2.3 του παρόντος, σχετικά με την αξιολόγηση των διαιτητών. 

Η ΚΕΔ με απόφασή της, που όμως πρέπει να εγκριθεί και από το Δ.Σ. της ΕΟΜ, μπορεί να 

αντιστοιχίσει τίτλο Διεθνούς Διαιτητή με αντίστοιχο ελληνικό και να απονείμει τον τίτλο 

αυτό σε διαιτητή που ίσως δε συγκεντρώνει όλες τις άλλες προϋποθέσεις. 

5.6.11 Διαδικασία εξετάσεων 

Οι εξετάσεις διεξάγονται σε ημερομηνία, ώρα και τόπο οριζόμενο από την ΕΟΜ, με 

ανακοίνωσή της προς όλα τα Σωματεία της, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες προ των 

εξετάσεων. 

Στις εξετάσεις δικαιούνται συμμετοχής οι υποβάλλοντες σχετική αίτηση τουλάχιστον 7 

ημέρες προ της ημερομηνίας των εξετάσεων. 

Κατά τις εξετάσεις επιτρέπεται στους υποψήφιους, αλλά μόνο με την άδεια της εξεταστικής 

επιτροπής που έχει ορίσει η ΚΕΔ, να συμβουλεύονται τον πιο πρόσφατο Διεθνή Κώδικα 

Αγωνιστικού Μπριτζ (Ελληνική έκδοση) και τους Κανονισμούς της ΕΟΜ ή και άλλα γραπτά 

κείμενα. 

Οι εξετάσεις, για όλες τις βαθμίδες, μπορεί να είναι προφορικές και/ή γραπτές. Η 

εξεταστική επιτροπή, εκτός των γνώσεων των υποψηφίων, μπορεί να λαμβάνει σοβαρά υπ' 

όψη την προσωπικότητα, το κύρος των υποψηφίων και τις επιδόσεις τους στις διευθύνσεις 

των αγώνων. 

5.6.12 Δικαιώματα των διαιτητών 

Η ΕΟΜ προστατεύει το κύρος των Διαιτητών και είναι ιδιαίτερα αυστηρή απέναντι σε 

όσους αθλητές προσπαθούν να εμποδίσουν ή να επηρεάσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, την 

εκτέλεση των καθηκόντων των διαιτητών. 

Οι ενεργοί Πτυχιούχοι, Επίσημοι και Εθνικοί Διαιτητές απολαμβάνουν των εξής προνομίων: 



α) Δικαιούνται δωρεάν ενός αντιτύπου οποιασδήποτε έκδοσης της ΕΟΜ 

(κανονισμούς, περιοδικά και έντυπα που έχουν σχέση με τη διαιτησία κ.λπ.). 

β) Οι Εθνικοί διαιτητές δεν καταβάλλουν παράβολο ανανέωσης αγωνιστικού δελτίου 

5.7 Ερμηνείες – Ασάφειες 

Για κάθε ασάφεια ή κενό του παρόντος κανονισμού αρμόδιο να αποφασίσει τελεσίδικα 

είναι το ΔΣ της ΕΟΜ κατόπιν εισήγησης που θα υποβληθεί από την ΚΕΔ. 

Γενική διάταξη : Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων 

σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού που ισχύουν κάθε φορά, αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτού. 

ΘΕΜΑ 4ον Διάφορα θέματα 

α) Υπόθεση Πειθαρχικού Συμβουλίου 

Από την έκτακτη προηγούμενη Γ.Σ. της 22/7/2017 είχε αποφασιστεί η σύσταση 

γνωμοδοτικής επιτροπής για το συγκεκριμένο θέμα. Ζητήθηκε από το μέλος της 

γνωμοδοτικής αυτής επιτροπής  κ. Αλεξανδράκη να αναγνώσει το πόρισμα της επιτροπής. 

Κατόπιν της ανάγνωσης του πορίσματος ζήτησαν και τοποθετήθηκαν σχετικά οι: 

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ(Διόνυσος): … δεν έχουμε τρόπο να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις της 

επιτροπής οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα 

για να προστατευτούμε στο μέλλον από παρόμοια περιστατικά. 

ΚΑΒΑΝΤΟΥΡΗΣ(ΟΑΜΚΗ):  Αναρωτήθηκε γιατί δεν εμφανίστηκαν τα μέλη του Π.Σ. στη 

συνάντηση με την επιτροπή. 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(ΟΠΑΦ): Αναρωτήθηκε αν νομιμοποιούμαστε να τους καλέσουμε και 

γιατί δεν εμφανίστηκαν στη Γ.Σ.  Συμφωνεί με τον κ. Παπαζήση. 

ΒΛΑΧΟΥ(ΑΣΑΕ): Αναρωτήθηκε γιατι  σχηματίστηκε η γνωμοδοτική επιτροπή  ενώ το ξέραμε 

ότι βάσει του καταστατικού δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. 

ΝΑΟΥΜΗΣ(ΕΔΡΑ): Ζήτησε να κλείσει το θέμα γιατί ήδη έχει κάνει αρκετό κακό στο χώρο του 

μπριτζ. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ(ΑΜΙ):  Σύμφωνα με το καταστατικό, δεν υπάρχει η δυνατότητα να 

γίνει άρση εμπιστοσύνης στο Π.Σ. Πρότεινε να τροποποιηθεί το καταστατικό ώστε στο 

μέλλον να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. 

ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ(ΟΑΜΝΙΚ): Αναφέρθηκε στα κενά ασφαλείας κανονισμών αγώνων και 

καταστατικού που θα πρέπει να διορθώσουμε. 

ΣΚΟΡΔΟΜΠΕΚΗΣ(ΣΛΑΜ): Αναρωτήθηκε τι θα γίνει με τις συνεχιζόμενες καταγγελίες για το 

ίδιο θέμα μετά και την απόφαση του ΑΣΕΑΔ  

ΤΣΕΚΜΕΤΖΟΓΛΟΥ(Καβάλα): …. συμφωνεί για τον λόγο που συστάθηκε η επιτροπή αλλά όχι 

με τα συμπεράσματά της . Δεν κάλυψαν τον σκοπό της σύστασης της. 



ΤΣΑΚΑΣ(ΑΟΜΨ): Δεν έπρεπε να συσταθεί καν η επιτροπή, θέλουμε ή δεν θέλουμε 

ανεξάρτητο Π.Σ.; 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ(ΟΑΜΛ): Αναφέρθηκε στα θεσμικά κενά, καταστατικού και 

κανονισμών διεύθυνσης αγώνων που θα πρέπει να διορθώσουμε κι  αυτό θα περίμενε από 

τη γνωμοδοτική επιτροπή να επισημάνει. 

Τέθηκε σε ψηφοφορία πρόταση για άρση της εμπιστοσύνης της Γ.Σ. προς το Π.Σ. για τον 

τρόπο χειρισμού της υπόθεσης 1/2017. Η πρόταση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, 17 υπέρ, 5 

κατά κι 9 λευκά. Επίσης, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία να ζητηθεί η παραίτηση των μελών 

του Π.Σ. καθώς και, σε επόμενη Γ.Σ. (Μάρτιος ή Οκτώβριος 2018), να τροποποιηθεί το 

καταστατικό της ΕΟΜ ως προς το θέμα του Π.Σ. κι όποιου άλλου θέματος κριθεί 

απαραίτητο σε σχέση με το προσχέδιο του νέου αθλητικού νόμου. 

β) Αδειοδότηση αθλητικών σωματείων 

Συζητήθηκε το πρόβλημα σχετικά με τα απαιτούμενα που θα πρέπει να έχουν τα σωματεία 

ώστε να είναι εναρμονισμένα με τον εκάστοτε ισχύοντα αθλητικό νόμο τόσο ως προς την 

υπόστασή τους όσο κι ως προς την διεξαγωγή των αγωνιστικών εκδηλώσεων. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος κ. Γ. Δημητρακόπουλος κήρυξε τη λήξη της 

Γενικής Συνέλευσης.  

                  Ο Πρόεδρος                                                                                         Ο Γραμματέας 
  

Γεώργιος Δημητρακόπουλος                                                                   Παύλος Παϊσίδης 

 


