
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ 

της 17ης Μαρτίου 2018  
Στην Αθήνα και στα επί της οδού Μιχαλακοπούλου 181 εντευκτήρια του σωματείου 

Αθηναϊκού Όμιλου Μπριτζ. έγινε σήμερα την 17/3/2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, 

η τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων‐ Μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Μπριτζ, που συγκάλεσε με πρόσκλησή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση 

απεστάλη με την αρ. πρωτ. 37/18/ΠΜ/λζ της 20/2/2018 προς όλα τα Σωματεία ‐ Μέλη, 

με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

  

α. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ, περίοδος 01/01-31/12//2017. 
β. Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού 2017. 
γ. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής, περίοδος 01/01/2017 έως 31/12/2017 
και εκλογή της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2018. 
δ. Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη. 
ε. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018. 
στ. Τροποποίηση Κανονισμών. 

 

Ο προεδρεύων κ. Α. Αθανασιάδης, πρόεδρος του Δ.Σ., ορίζει προσωρινή γραμματέα την 

κα Α. Μπαμπούλα. Το προσωρινό προεδρείο ελέγχει τη νομιμότητα της εκπροσώπησης 

των Σωματείων – Μελών, δεδομένης και της εκπλήρωσης των οικονομικών τους 

υποχρεώσεων, σύμφωνα και με τη βεβαίωση του λογιστηρίου της ΕΟΜ. 
 

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις – εκπροσωπήσεις κρίθηκαν νομότυπες. 
 

Στη συνεδρίαση μετέχουν νομίμως είκοσι δύο (22) εκπρόσωποι Σωματείων, εκ των 

οποίων είκοσι (20) έχουν δικαίωμα ψήφου, από τα σαράντα δύο (42) Σωματεία – μέλη 

που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΟΜ κατά το έτος 2018. 

Δεδομένου ότι η Γενική Συνέλευση είναι επαναληπτική αυτής του Σαββάτου 10 

Μαρτίου 2018, που δεν διεξήχθη λόγω έλλειψης απαρτίας, υπάρχει σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του Καταστατικού απαρτία και η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νομότυπα. Οι 

παριστάμενοι εκπρόσωποι κατά την έναρξη της Γ.Σ. είναι οι παρακάτω: 
 

 

Α/Α Σωματείο Εκπρόσωπος Ιδιότητα Δικαίωμα 

1 ΑΑΑ Δ. Αθανασιάδου Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

2 ΑΟΜ Σ. Μπομπολάκης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

3 ΑΟΜΒ Δ. Λοβέρδος Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

4 ΑΟΜΣ Ν. Περδικάρης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

5 ΑΟΜΧ Γ. Καζάνας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

6 ΑΟΜΨ Η. Τσάκας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

7 ΑΣΑΕ Κ. Βλάχου Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

8 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Κ. Παπαζήσης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

9 ΙΚΑΡΟΣ Γ. Δοξαστάκης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

10 ΙΩΝ Π. Παναγιωτοπούλου Νόμιμος εκπρόσωπος ΟΧΙ 

11 ΟΑΑ Ε. Σταματόπουλος Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

12 ΟΑΜΘ Α. Αθανασιάδης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

13 ΟΑΜΚ  Δ. Κατσίποδας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

14 ΟΑΜΚΗ Π. Μπούρας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 



15 ΟΑΜΛ Γ. Δημητρακόπουλος Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

16 ΟΑΜΛΕ Μ. Γαβαλάς Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

17 ΟΑΜΝΙΚ Ε. Παπούλη Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

18 ΟΑΜΠΕΙ Δ. Νίκα Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

19 ΟΑΜΡ Σ. Μακέστας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

20 ΟΠΑΦ Κ. Παπακωνσταντίνου Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

21 ΣΑΜΚΕΑΣ Α. Ζούλιας Νόμιμος εκπρόσωπος ΟΧΙ 

22 ΣΛΑΜ Χ. Καλιάλη Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

 

Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης 

Προτείνεται ο κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος, ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο 

οποίος ψηφίζεται ομόφωνα. Για τη θέση του Γραμματέα της ΓΣ προτείνεται η κα Νανά 

Νίκα, που επίσης ψηφίζεται ομόφωνα. 
Στην Γενική συνέλευση παρευρίσκονται επίσης η Αντιπρόεδρος της ΕΟΜ κα Λ. 
Μαμιδάκη, ο Γεν. Γραμματέας της ΕΟΜ κ. Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας της ΕΟΜ κ. Α. 
Φράγκος, η Ειδική Γραμματέας της ΕΟΜ κα Μ. Κορώνη , τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΜ κα Λ. 
Βάθη και Γ. Αλεξανδρόπουλος και οι υπάλληλοι της ΕΟΜ, κυρίες Α. Μπαμπούλα και Ε. 
Μακρή και ο κ. Ι. Σουβατζής, αναπληρωματικοί εκπρόσωποι Σωματείων  και άλλοι. 
Αμέσως μετά ο εκλεγείς πρόεδρος κ. Γ. Δημητρακόπουλος εκφώνησε τα θέματα 

ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονταν στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 37/18/ΠΜ/λζ 
της 20/2/2018 και ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΟΜ ανέλυσε διεξοδικά το κάθε θέμα, 

ενημερώνοντας τη ΓΣ σχετικά 

α. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ, περίοδος 01/01-31/12//2017. 
Υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΟΜ και αναγιγνώσκεται η έκθεση πεπραγμένων 
του Δ.Σ. 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΟΜ 

περίοδος 1/1 έως 31/12/2017 
 

Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Για τη χρήση έτους 2017 η επιχορήγηση της Γ.Γ. Αθλητισμού που εγκρίθηκε τελικά για την 
Ομοσπονδία μας και ανακοινώθηκε ανήλθε σε 2.000€ έναντι 3.000€ του 2016. Έναντι της 
επιχορήγησης του 2017 εισπράχθηκαν τον Οκτώβριο 2017 1400€ (εκταμιεύτηκαν την 
10/10/17) και το υπόλοιπο ποσό των 600 ευρώ εισπράχθηκε στις 27/12/2017.  

Τα υπόλοιπα κονδύλια εσόδων, είτε βρίσκονται στα πλαίσια είτε θα υπερβούν τα 
προϋπολογισθέντα. Δεν υπήρξαν χορηγίες. Υπήρξε επιχορήγηση 2.000€ από την Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Μπριτζ (EBL) για ενίσχυση του προγράμματος διάδοσης της ΕΟΜ στην 
κατηγορία KIDS (παίδων). Τα έσοδα από έκτακτες εισφορές των Σωματείων για αγορά και 
παραχώρηση Bridge mates βρίσκονται στον κωδικό 0109 του απολογισμού. Τα έσοδα από τα 
παράβολα των μεταγραφών εμφαίνονται στον κωδικό 0112.  

Προτείνεται αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2018 που αφορά κυρίως  1. Έσοδα 
10.000 ευρώ από χορηγίες για συμμετοχή της Εθνικής Παίδων στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
που θα γίνει στην Κίνα και ανάλογα έξοδα στον κωδικό Εθνικών ομάδων 255β. 2. 
Αναπροσαρμογή ορισμένων εσόδων και εξόδων σύμφωνα με την πορεία τους κατά το έτος 
2017 και τις επικαιροποιημένες προβλέψεις για το 2018. Στον κωδικό 0213 προβλέφθηκε 
ποσό για αποζημίωση λόγω οικειοθελούς αποχώρησης -λόγω συνταξιοδότησης- υπαλλήλου 



της ΕΟΜ. 

Το υπόλοιπο ταμείου της 31/12/2017  ανερχόταν στο ποσό των 23594,23 €. 
 

Β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
1.  Εθνικές ομάδες.  

Η ΕΟΜ συμμετείχε στο 8ο ανοικτό Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ομάδων που έγινε στο 
Μοντεκατίνι της Ιταλίας από 10 έως 24 Ιουνίου με ομάδα αποτελούμενη από τους Κ. 
Δοξιάδη, Π. Ρούσσο, Γ. Παπακυριακόπουλο, Α. Φίλιο, Κ. Κοντομήτρο και Α. 
Κουκουσέλη. Η ομάδα αυτή πέτυχε μια από τις μεγαλύτερες διακρίσεις στην ιστορία 
του Ελληνικού Μπριτζ φθάνοντας στον τελικό της διοργάνωσης (κατατάχθηκε τελικά 
2η ), αφού απέκλεισε πανίσχυρες ομάδες. 
Η Εθνική ομάδα Νέων (κάτω των 26 ετών) αποτελούμενη από τους Κ. Βώβο, Ι. 
Οικονομόπουλο, φ. Κρίτσαλη, Καραπάνο. Α. Καπαγιαννίδη και Ζ. Καρυοφυλλίδου με 
μη παίζοντα αρχηγό και προπονητή τον Κ. Δοξιάδη, συμμετείχε στο 26ο Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα ομάδων που έγινε στο Σαμορίν της Σλοβακίας από 8 έως 15 Ιουλίου, 
τερματίζοντας τελικά 17η σε 28 ομάδες.  

Η Εθνική ομάδα Παίδων (κάτω των 16 ετών) αποτελούμενη από τους Ι. Βιρβιδάκη, 
Ι.Η. Παπασπύρου, Α. Μάλλωση, Μ Σούμπλη. Δ. Καπίρη,  Ι. Φωτεινάκη, με μη παίζοντα 
αρχηγό και προπονητή τον Β. Βιρβιδάκη συμμετείχε για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα ομάδων που έγινε επίσης στο Σαμορίν της Σλοβακίας από 8 έως 15 
Ιουλίου τερματίζοντας τελικά 9η σε 16 ομάδες, αποτέλεσμα που κρίθηκε πολύ 
ικανοποιητικό. Λόγω ακύρωσης της συμμετοχής 2 ομάδων η Εθνική μας ομάδα 
Παίδων προσκλήθηκε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει στην Κίνα από 8 έως 
18 Αυγούστου 2018. Η ΕΟΜ αποδέχτηκε την πρόσκληση και ξεκίνησε συντονισμένες 
ενέργειες για εξεύρεση χορηγιών.  
Τον Οκτώβριο διεξαχθήκαν τα Βαλκανικά πρωταθλήματα και το Διεθνές Φεστιβάλ  
που γίνονται κάθε χρόνο στη Στάρα Ζαγόρα της Βουλγαρίας με συμμετοχή 2 ομάδων 
Όπεν και μίας ομάδας Νέων. Άλλη μια ελληνική ομάδα συμμετείχε στο Διεθνές 
Φεστιβάλ. Οι ομάδες αυτές ήταν προσκεκλημένες με κάλυψη από τους διοργανωτές 
μεγάλου μέρους των εξόδων τους.  
Η ΕΟΜ ξεκίνησε και ολοκλήρωσε τον Ιανουάριο 2018 μεγάλο πρόγραμμα 
προπονήσεων των προ-εθνικών ομάδων Όπεν, Γυναικών, Νέων και Παίδων. To 
πρόγραμμα διακόπηκε λόγω των αγώνων επιλογής Εθνικών ομάδων με προοπτική να 
ξεκινήσει πάλι μετά τις διεθνείς υποχρεώσεις του έτους. 

2. Διάδοση.  
Κατόπιν της επιτυχίας των τεσσάρων προηγούμενων ετών η διαφημιστική εκστρατεία 
της ΕΟΜ έγινε και την περσινή χρονιά  μέσω του Διαδικτύου και ειδικά του ιστοχώρου 
κοινωνικής δικτύωσης του Facebook σε δύο περιόδους, τον Ιανουάριο και τον 
Οκτώβριο 2017, με πολύ καλά αποτελέσματα. Περισσότερα από 1600 άτομα 
επικοινώνησαν τον Οκτώβριο για να ξεκινήσουν μαθήματα. Από τους μαθητές της 
περιόδου 2017-18, εκδόθηκαν μέχρι τώρα 466 νέα αγωνιστικά δελτία.   
Διαφημιστική εκστρατεία έγινε με τον ίδιο τρόπο, για ταχύρρυθμα μαθήματα, τον 
Ιανουάριο 2018. 
Μαθήματα για αθλητές κατηγορίας Kids (παιδιά μέχρι 16 ετών) έγιναν πέρυσι για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στην Καλαμάτα και στην Αθήνα (ΟΑΜΛΕ) από τους Β. 
Ρουσσέα και Μ. Κορώνη, Β. Βιρβιδάκη αντίστοιχα. Μαθήματα επίσης γίνονται και 
στις Σέρρες με συμμετοχή 16 παιδιών.  
Μαθήματα νέων αθλητών, εκτός των αναγνωρισμένων και υπό ίδρυση Σωματείων 
προβλέπεται να γίνουν επίσης και σε  άλλα σημεία του λεκανοπεδίου Αττικής και της 



Περιφέρειας. Μαθήματα έγιναν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και σε παιδικές 
κατασκηνώσεις στην Καλαμάτα.  

3. Εκπαίδευση.  
Πολύ μεγάλα βήματα έγιναν και πέρυσι στον τομέα της εκπαίδευσης. Η ΕΟΜ 
προχώρησε σε επανεκτυπώσεις των βιβλίων της A. Grant όπως και σε εκτυπώσεις 
νέου βιβλίου της ίδιας συγγραφέως «2 επί 1».  
Δύο Σεμινάρια  σε εκπαιδευτές διοργανώθηκαν στις 10 - 11 Ιουνίου και στις 22 - 23 
Ιουλίου ενώ γραπτές και προφορικές εξετάσεις των εκπαιδευτών έχουν 
προγραμματιστεί εντός του έτους. 
Η ΕΟΜ συμμετείχε από το Φεβρουάριο έως το Μάιο 2017 στο πρόγραμμα «Ανοιχτά 
σχολεία» του Δήμου Αθηναίων δημιουργώντας τμήματα διδασκαλίας σε 13 σχολεία 
με συμμετοχή 129 μαθητών και δάσκαλους εκπαιδευτές της ΕΟΜ. Επίσης 
διοργάνωσε ειδικό Φεστιβάλ με συμμετοχή  27 μαθητών που εκπαιδεύτηκαν έτσι στα 
είδη αγώνων. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε από τον Οκτώβριο 2017 και διοργανώθηκε 
ένα ειδικά Φεστιβάλ με συμμετοχή 20 μαθητών σχολείων. 
 

4. Νέα Σωματεία.  
Το Δ. Σ. συνέχισε τις προσπάθειές του για δημιουργία νέων Σωματείων και την 
περσινή χρονιά. Ιδρύθηκαν και εντάχθηκαν κανονικά στη δύναμη της ΕΟΜ τα 

Σωματεία ΑΟΜ Κορίνθου,  ΣΑΜ Καβάλας, ΟΑΜ Νίκαιας, ΙΩΝ Ν. Ιωνίας ενώ στα υπό 
ίδρυση Σωματεία προστέθηκε ο ΟΑΜ Ηλιούπολης που ήδη έγινε τακτικό μέλος. 
 

5. Αγώνες.  
Τα πρωταθλήματα της ΕΟΜ είχαν και πέρυσι αυξημένη συμμετοχή. Πιο 
χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Διασυλλογικού πρωταθλήματος που  
διεξήχθη (μη υπολογιζόμενων των παράπλευρων αγώνων) σε 245 τραπέζια ενώ το 
2016 ο αριθμός 210 ήταν ρεκόρ.  
Η συμμετοχή των αθλητών στα τουρνουά των σωματείων της ΕΟΜ ήταν επίσης 
αυξημένη σε σχέση με το 2016, που είχαμε τις περισσότερες όλων των ετών.   
Η ΕΟΜ, συνέχισε την αγορά από την ίδια μηχανών καταχώρησης αποτελεσμάτων 
Bridge mates ΙΙ, για διευκόλυνση των Σωματείων που θέλουν να τα αγοράσουν και 
χρησιμοποιήσουν. Όλα τα πρωταθλήματα άλλα και μεγάλη πλειοψηφία των αγώνων 
των Σωματείων γίνονται πλέον με τη χρήση Bridge mates. 
Εντός του έτους αγοράστηκε για τις ανάγκες των πρωταθλημάτων ή δόθηκε, το 
μεγαλύτερο μέρος, για ενίσχυση των αγώνων των Σωματείων  μεγάλος αριθμός 
υλικού όπως τράπουλες, θήκες αγορών, θήκες διανομών, τσόχες κλπ. 
Δημιουργήθηκε στον ιστότοπο της ΕΟΜ ειδική σελίδα ηλεκτρονικών δηλώσεων 
συμμετοχής, που εξυπηρετεί άριστα τους αθλητές τόσο στα πρωταθλήματα που 
σκοπεύουν να συμμετάσχουν όσο και σε Φεστιβάλ ή αγώνες Σωματείων 3ης και 4ης 
βαθμίδας.  
 

6. Διαιτησία  
Μεταφράστηκε και εκδόθηκε ο νέος κώδικας Αγωνιστικού Μπριτζ ενώ στο σχετικό 

σεμινάριο της EBL στάλθηκε ο υπάλληλος της ΕΟΜ και Εθνικός Διαιτητής Π. 

Πουρναράς. Σχετικό σεμινάριο διοργάνωσε η ΕΟΜ τον Σεπτέμβριο ενώ 

επακολούθησαν και εξετάσεις Διαιτητών τον Ιανουάριο 2018.  

Η ΕΟΜ διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία στις αρχές Φεβρουαρίου 2017, στις αίθουσες 

του ξενοδοχείου «President» στην Αθήνα, σεμινάριο Διαιτησίας της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας Μπριτζ.  

7. Διάφορα 

Η ΕΟΜ διοργάνωσε ειδικό αγώνα για την κατηγορία αθλητών 50+ ετών στα πλαίσια 



διεθνούς διοργάνωσης.  
Η ΕΟΜ συμμετέχει για 2η συνεχή χρονιά στο πρόγραμμα «Be active» της Γεν. 
Γραμματείας Αθλητισμού. 
 

Γ) ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 

Στον τομέα της Εκπαίδευσης το νέο Δ.Σ. επεκτείνει το σύστημα διδασκαλίας και σε πιο 

προχωρημένους αθλητές. Τα Σεμινάρια και οι εξετάσεις των Εκπαιδευτών και Διαιτητών θα 

συνεχιστούν και το παρόν έτος.  

Στον τομέα της Διαιτησίας στόχος είναι η αύξηση του αριθμού των Διαιτητών ΕΟΜ στην 

Περιφέρεια αλλά και η καλύτερη επιμόρφωση όλων των Διαιτητών της ΕΟΜ.  

Στον Αγωνιστικό τομέα οι αγώνες που διοργανώνει η ΕΟΜ αλλά και τα Σωματεία θα 

αποκτήσουν περισσότερο κύρος με την ακόμα μεγαλύτερη και διαρκή βελτίωση των 

συνθηκών  παιξίματος και των συντελεστών οργάνωσης και διεύθυνσης.  

Για το 2018 η ΕΟΜ έχει προβλεφθεί να αποστείλει Εθνικές ομάδες στα Ευρωπαϊκά 

πρωταθλήματα ομάδων Όπεν και Γυναικών και Παίδων στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Για 

τους Νέους, Παίδες και τις Γυναίκες θα συνεχιστεί και επαναληφθεί το  πρόγραμμα διαρκών 

προπονήσεων ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για  καλύτερα αποτελέσματα και 

άνοδο του επιπέδου γενικά αλλά και στις μελλοντικές εθνικές αποστολές. 

Στον τομέα της Διάδοσης ολοκληρώθηκε η 2η διαφημιστική εκστρατεία που ξεκίνησε στις 

αρχές του έτους και προγραμματίζεται η διαφημιστική εκστρατεία Οκτωβρίου 2018. Η 

προσπάθεια για ίδρυση/ένταξη νέων Σωματείων θα συνεχιστεί και τη νέα χρονιά με έμφαση 

σε πόλεις  και συνοικίες που δεν υπάρχουν ήδη. Εξάλλου έχουν ήδη ξεκινήσει προσπάθεια 

για αναβάθμιση και επέκταση του site της ΕΟΜ στο ίντερνετ.   
 
Η οικονομική κρίση έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη διαρκή μείωση της επιχορήγησης της ΓΓΑ. 

Όμως η συνεχόμενη τα τελευταία χρόνια αύξηση των συμμετοχών στους αγώνες και η συνετή 

διαχείριση με σημαντική μείωση μη απαραίτητων εξόδων διατήρησε για έναν ακόμα χρόνο 

την σχετική οικονομική ευρωστία και την ανεξαρτησία της ΕΟΜ. 
 
 

Αθήνα, Μάρτιος 2018 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Στις τοποθετήσεις σχετικά με την έκθεση πεπραγμένων οι εκπρόσωποι Σωματείων 
αναφέρθηκαν τα παρακάτω:  
Κ. Βλάχου – ΑΣΑΕ: Ρώτησε γιατί δεν δημοσιεύθηκε ποτέ η απόφαση της προηγούμενης ΓΣ 
σχετικά με το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΟΜ και γιατί οι αλλαγές δεν αναφέρονται ως θέμα 
στη σημερινή ΓΣ. Ρώτησε επίσης αν έχει γίνει απολογισμός για το αν είναι σωστός ο τρόπος 
επιλογής της εθνικής γυναικών. 
Κ. Παπακωνσταντίνου – ΟΠΑΦ: Έθεσε το θέμα για τη μη επάρκεια των διαιτητών και 
ρώτησε γιατί δεν έχουμε ενημερωθεί για την νέα σύσταση του πειθαρχικού. 
Γ. Δημητρακόπουλος – ΟΑΜΛ:  Συμφώνησε με την μη επάρκεια διαιτητών και επεσήμανε 
ότι ήταν πρόχειρη η διαδικασία της επιμόρφωσής τους και των εξετάσεών τους. 
Π. Μπούρας – ΟΑΜΚΗ: Έθεσε το θέμα των συνθέσεων των επιτρόπων και ότι θα έπρεπε 
να απαρτίζονται από μέλη διαφορετικών σωματείων. 
Σ. Μπομπολάκης – ΑΟΜ: Ζήτησε να αλλάξουν οι κατηγορίες και από 16 να γίνουν 20. 

 



β. Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού 2017. 
Υποβάλλεται προς έγκριση ο Απολογισμός 2017: 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 

   
0100-I. ΕΣΟΔΑ 

ΚΩΔ.ΑΡ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ € 

0101 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ) 197.163,02 

0102 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   

0103 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ-TAKΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.000,00 

0104 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

0105 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ   

0106 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 2.000,00 

0107 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 124,19 

0108 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 25.846,00 

0109 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2725/99 Η ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 102.955,00 

0110 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΓΑ   

0111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ   

0112 Α.Σ.Ε.Α.Δ.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΑΒΟΛΑ 4.075,00 

0113 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ   

0114 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 20,26 

0115 ΤΑΜΕΙΑΚΟ 31/12/2016 60.712,04 

0116 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

 
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 394.895,51 

   

0200 - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ 

0210 - Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

0211 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΚΛΠ) 89.681,77 

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

0213 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΠ   

0214 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝ. 
ΜΕ ΕΦΚΑ) 7.127,30 

0215 Α.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ 20.488,35 

0215B Β.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ 2016 5.207,33 

0216 Α.ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 25.658,10 

0216Β Β.ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 2016 4.364,85 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 152.527,70 

 0230- Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

0231 ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ) 1.373,00 

0232 ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 4.323,04 

0233 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ   

α) ΣΤΑΘΕΡΑ 1.895,60 

β) ΚΙΝΗΤΑ 2.674,99 



0234 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 8.803,14 

0235 ΣΥΝΕΔΡΙΑ   

0236 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.347,07 

0237 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 9.988,86 

0238 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 3.468,86 

0239 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 3.946,21 

0240 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 2.431,96 

0241 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 3.594,89 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 44.847,62 

 0250 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  

0251 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 6.402,20 

0252 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) 134,00 

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) 18.891,46 

0256 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   

0257 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ   

0258 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 1.136,28 

0259 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 26.563,94 

 0270 - Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

0271 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 11.798,72 

0272 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ(ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 44.516,28 

0273 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ 4.036,21 

0274 ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ   

0275 
Α.ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 17.865,26 

Β.ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 2016 126,50 

0276 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 42.730,00 

0277 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 26.289,05 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 147.362,02 

   

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2017 23.594,23 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 394.895,51 

   

   

               Ο Πρόεδρος                                                Ο Γενικός Γραμματέας                                                         Ο Ταμίας 

   

   

                 Α. Αθανασιάδης                                                     Π. Μαρσώνης                                                              Α. Φράγκος 

 
 



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Γ. Δημητρακόπουλος αναγιγνώσκει την έκθεση της Ελεγκτικής 

Επιτροπής για τη χρήση 2017.  

 
 

γ. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής, περίοδος 01/01/2017 έως 31/12/2017 
και εκλογή της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2018. 

 
ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ε.Ο.Μ. 

(Για την περίοδο από 1ης  Ιανουαρίου  μέχρι 31ης  Δεκεμβρίου 2017)  

  

 Οι κάτωθι υπογράφοντες, σύμφωνα με σχετική εντολή της Γενικής Συνέλευσης  και αίτημα 

του παρόντος Δ.Σ., διενεργήσαμε  διαχειριστικό έλεγχο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ 

(Ε.Ο.Μ.) για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. από 1ης  Ιανουαρίου 2017 μέχρι  31ης  Δεκεμβρίου 

2017.   

 Κατά τον  έλεγχο διαπιστώσαμε τα παρακάτω :  

  

1. Νομική  Μορφή – Καταστατικό – Διοίκηση  

  

Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ (Ε.Ο.Μ.) αποτελεί μη κερδοσκοπικό αθλητικό  

οργανισμό που υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μέλη της Ε.Ο.Μ. 

είναι όλα τα ανεγνωρισμένα σωματεία του bridge στην Ελλάδα. Ο τρόπος  

λειτουργίας της Ε.Ο.Μ. ορίζεται από το Καταστατικό της (το οποίο έχει 

τροποποιηθεί για τελευταία φορά στις 18/10/2003) και από Εσωτερικό 

Κανονισμό, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 15ης 

Δεκεμβρίου 2003.  

  

Η ΕΟΜ διοικείται από  7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που έχει εκλεγεί το 2016. H 

σύνθεση του Δ.Σ. είναι  η  εξής:  

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Αλέξανδρος Αθανασιάδης  

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ     Λίνα  Μαμιδάκη   

 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    Παναγιώτης  Μαρσώνης  

 ΤΑΜΙΑΣ       Αναστάσιος  Φράγκος  

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Μαριάννα Κορώνη  

  ΜΕΛΗ        Χρυσούλα Βάθη  

                    Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος   

2. Χώρος Εγκατάστασης και Λειτουργίας  

 Η  Ε.Ο.Μ. στεγάζεται σε ιδιόκτητο διαμέρισμα / γραφείο 1ου ορόφου (οδός  

Φειδιππίδου 30, 11527 Αθήνα).  

Πέραν των ιδιόκτητων γραφείων της, η Ε.Ο.Μ. χρησιμοποιεί  ισόγεια αποθήκη επί 

της οδού Μιχαλακοπούλου 181, 115 27 Αθήνα την οποία μισθώνει έναντι 

μηνιαίου τιμήματος 116,00 € πλέον χαρτοσήμου 3,6%.    

  



3. Τήρηση Λογιστικών – Φορολογικών υποχρεώσεων  

 Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Γ.Γ.Α. (εποπτεύουσας αρχής), η Ε.Ο.Μ. 

υποχρεούται να συντάσσει και υποβάλει στην Γ.Γ.Α. ετήσια κατάσταση ταμειακού 

απολογισμού και προϋπολογισμού του επομένου έτους.  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εθνικού φορολογικού  συστήματος, η  Ε.Ο.Μ. 

τηρεί μηχανογραφημένο βιβλίο εσόδων - εξόδων και ως μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός δεν εκπίπτει το ΦΠΑ ούτε έχει θεωρημένα στοιχεία πώλησης 

προϊόντων ή υπηρεσιών. Υποχρεούται όμως (σύμφωνα με τις διατάξεις του  

Κ.Φ.Α.Σ. που ισχύουν) στην παρακράτηση και καταβολή φόρου μισθωτών 

υπηρεσιών καθώς και στην υποβολή ετήσιας φορολογικής δήλωσης καθώς και 

μηνιαίας κατάστασης προμηθευτών (ΜΥΦ). Η Ε.Ο.Μ. έχει ενεργοποιήσει και τη 

δυνατότητα διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών (αποκτήσεων) για τις 

οποίες καταβάλλει το ΦΠΑ με έκτακτη δήλωση στη Δ.Ο.Υ.  

Επίσης διαπιστώθηκε ότι η Ε.Ο.Μ. παρακρατεί ανελλιπώς, όπως οφείλει,  τους 

προβλεπόμενους φόρους/τέλη κατά την παροχή υπηρεσιών από τρίτους είτε 

αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες (δικηγόροι, λογιστές, εκπαιδευτές, 

διαιτητές κ.λπ.) και εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών (παρακράτηση 

φόρου 20%) είτε είναι φυσικά πρόσωπα και αμείβονται αποσπασματικά με 

«Τίτλο Κτήσης» (παρακράτηση φόρου 20% και χαρτοσήμου 3,6 %).  Η Ελεγκτική 

Επιτροπή δεν διαπίστωσε για την εξεταζόμενη περίοδο του  έτους 2017, καμία 

απόκλιση από  τις λογιστικές και φορολογικές απαιτήσεις που  επιβάλλουν στην 

Ε.Ο.Μ. οι κείμενες διατάξεις.  

Επί πλέον  των παραπάνω υποχρεώσεών της, η Ε.Ο.Μ. τηρεί οικειοθελώς 

μηχανογραφικό λογιστικό αρχείο ταμειακών συναλλαγών κατηγοριοποιημένο 

για τα έξοδα σύμφωνα  με τους κωδικούς που επιβάλλει η Γ.Γ.Α. για την ετήσια 

ταμειακή κατάσταση. Όσον αφορά στα έσοδα, η Ε.Ο.Μ. τηρεί μηχανογραφημένο 

αρχείο ανά παραστατικό με αντιστοίχιση εκάστου παραστατικού εσόδων με τον 

φορέα  που πληρώνει το συγκεκριμένο έσοδο. Για τα έξοδα γίνεται η 

μηχανογραφική  αντιστοίχιση εκάστου παραστατικού εξόδων με τον φορέα που 

εισπράττει το συγκεκριμένο έσοδο, ανεξάρτητα εάν η πληρωμή γίνεται ή δεν 

γίνεται την ίδια ημερομηνία με την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού 

(τιμολογίου ή απόδειξης επαγγελματικής δαπάνης).  Επίσης τηρείται 

μηχανογραφική κατάσταση υλικών αποθήκης. Για την τήρηση των 

μηχανογραφικών αρχείων χρησιμοποιούνται  τα προγράμματα  «Ορίζοντες» και  

«Singularlogic Business ERP» του ομίλου  Singular Logic.  

Τα πρόσθετα αυτά αρχεία διευκολύνουν την οικονομική παρακολούθηση και 

τους ετήσιους απολογισμούς.   

4. Ετήσιος απολογισμός  

 Για την εξεταζόμενη ετήσια περίοδο (1/1 έως 31/12/2017), ο πίνακας  

οικονομικού απολογισμού παρατίθεται στο συνημμένο Παράρτημα  Α. Η 

ελεγκτική επιτροπή δεν εντόπισε αποκλίσεις ανάμεσα στον πίνακα αυτόν, στα 

υφιστάμενα παραστατικά και στις μηχανογραφικές εγγραφές.  



  

5. Καταχώρηση παραστατικών  

 Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα παραστατικά εσόδων-εξόδων τηρούνται 

με τακτικό τρόπο σε φακέλους και καταχωρούνται συστηματικά στο 

μηχανογραφημένο βιβλίο εσόδων-εξόδων καθώς και στο παράλληλο πιο 

αναλυτικό μηχανογραφικό σύστημα που προαναφέρθηκε.  Δεν διαπιστώθηκαν 

αποκλίσεις σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις.  

  

6. Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών και φόρων  

 Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι, για την εξεταζόμενη περίοδο  (έτος 2017), 

πληρώθηκαν κανονικά οι ασφαλιστικές εισφορές και οι προβλεπόμενοι φόροι 

(ΦΜΥ, παρακρατήσεις φόρων τρίτων κ.λπ.).  

  

7. Φορολογική δήλωση έτους χρήσης 2016  

 Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι κατά το έτος 2017 υποβλήθηκε νομότυπα 

στις 9/6/2017 η προβλεπόμενη φορολογική δήλωση για την χρήση 2016. Στη 

δήλωση αυτή φορολογήθηκαν η ιδιοχρησιμοποίηση του ιδιόκτητου ακινήτου 

τεκμαρτού ύψους 2.177,56 και οι εισπράξεις από τόκους ύψους 217,79  € και ο 

φόρος που επιβλήθηκε ανήλθε σε 694,65  €  ενώ καταβλήθηκε και  ισόποσο ποσόν   

ως προκαταβολή φόρου επομένου έτους. Οι φόροι εισοδήματος έχουν 

εξοφληθεί.  

  

8. ΕΦΑ και ΕΝΦΙΑ (φόρος ακινήτων)  

 Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι κατά το έτος 2017 έχει γίνει μηδενική 

δήλωση ΕΦΑ (ειδικός φόρος ακινήτων) και έχει πληρωθεί ο φόρος ακίνητης 

περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) ύψους 1.131,01 € που καταλογίστηκε από το ΤΑΧΙS για το 

ιδιόκτητο ακίνητο επί της οδού Φειδιππίδου 30, του οποίου η αντικειμενική αξία 

εκτιμήθηκε από το TAXIS σε 114.260,57 €.  

   

9. Υποβολή Μηνιαίων Καταστάσεων Προμηθευτών (ΜΥΦ)  

 Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι υποβάλλονται έγκαιρα οι  προβλεπόμενες  

από τον ΚΦΑΣ καταστάσεις  προμηθευτών.  

  

10. Τήρηση τραπεζικού λογαριασμού – Ταμείο  

Κατά βεβαίωση του Ταμία κ. Α. Φράγκου,  τα διαθέσιμα της Ε.Ο.Μ. την 31η  

Δεκεμβρίου 2016 ανέρχονταν σε 23.594,23 € έναντι 60.712,04 € της 

31ης/12/2016, μειωμένα κατά  61 %.  

Η Ε.Ο.Μ. τηρεί δύο λογαριασμούς όψεως έναν στην Εθνική Τράπεζα, ο οποίος 

στις 31/12/2017 είχε υπόλοιπο 975,24 € και έναν στην ALPHA Τράπεζα με 

υπόλοιπο 20.191,65 € ενώ το αντίστοιχο ταμείο σε μετρητά ήταν  2.427,34 €.   

11. Τήρηση Κανονισμού Προμηθειών  

 Η Ε.Ο.Μ. διαθέτει Κανονισμό Προμηθειών, ο οποίος έχει εγκριθεί με απόφαση 

του Δ.Σ. της 15ης Δεκεμβρίου 2003 ως μέρος του Εσωτερικού της Κανονισμού.  



Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, οι δαπάνες που υπερβαίνουν τα 500 € πρέπει 

να εγκρίνονται με απόφαση του Δ.Σ., ενώ για τις δαπάνες που κυμαίνονται 

μεταξύ 1.500 € και 15.000 € πρέπει επί πλέον να γίνεται πρόχειρος διαγωνισμός 

(συλλογή ανταγωνιστικών προσφορών).  

Κατά  την εξεταζόμενη περίοδο του  έτους 2017, δεν διαπιστώθηκε απόκλιση από 

τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών.    

12. Τήρηση Αποθήκης  

 Στον έλεγχο περιελήφθη αποθήκη της ΕΟΜ επί της οδού Μιχαλακοπούλου 181, 

115 27 Αθήνα.   

Καταμετρήθηκε ο αποθηκευμένος εξοπλισμός (τραπέζια, screens, bidding boxes) 

και το αναλώσιμο υλικό, τα οποία βρέθηκαν (κατά την ημερομηνία ελέγχου) να 

συμφωνούν με τις εγγραφές στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο της ΕΟΜ.     

13. Υπαλληλικό προσωπικό  

Η Ε.Ο.Μ. διαθέτει κατά το έτος 2017  έμμισθο προσωπικό  5 ατόμων. Τα έξοδα 

μισθοδοσίας (χωρίς ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη) ανήλθαν σε 89.681,77 και 

οι εισφορές στα ταμεία ασφάλισης ανήλθαν σε  20.488,35.   

14. Διαφορές Εσόδων  2017 προς 2016  

 Τα καθαρά έσοδα του εξεταζόμενου έτους (εκτός χορηγιών και αποθεματικού 

ταμείου) ανέρχονται σε 330.183,47 € αυξημένα κατά 10,09 % έναντι του 2016 

(299.920,72 €)  

Παρατηρείται αύξηση της εισφοράς από εισιτήρια αγώνων κατά 10,60 %, αύξηση 

των ετησίων συνδρομών των παικτών κατά 7,19 % και αύξηση  των ετησίων 

συνδρομών των ομίλων κατά  19,11 %.    

15. Διαφορές Εξόδων  2017 προς 2016  

 Τα καθαρά έξοδα του εξεταζόμενου έτους ανέρχονται σε 361,602,60 € και είναι 

στο σύνολό τους αυξημένα κατά 5,88 % έναντι του 2016 (341.507,75 €).  

  

16. Αναπτυξιακές προσπάθειες  

 Κατά το έτος 2017 εκδόθηκαν 826  νέα αγωνιστικά δελτία έναντι 841 του έτους 

2016, 617 του έτους 2015, 638 του 2014, 580 του 2013 και 484 του 2012.  

Αυτό σημαίνει ότι η εκστρατεία  διάδοσης κατά τα τελευταία έτη είχε σε συνεχή 

βάση καλά αποτελέσματα.    

17. Διάθεση συσκευών Bridgemate  

 Με δεδομένο ότι η Ε.Ο.Μ. (ως εθνική ομοσπονδία) μπορεί να αγοράσει από το 

μοναδικό Ολλανδό  προμηθευτή Bridge Systems BV τις συσκευές (καταχώρησης 

αποτελεσμάτων) Bridgemates σε τιμές κατά 25% χαμηλότερες από τις τιμές που 

προσφέρονται στα σωματεία, το Δ.Σ. της  Ε.Ο.Μ. αποφάσισε να διαθέσει στα 

Σωματεία μέλη της τις συσκευές αυτές, έναντι έκτακτης εισφοράς - συνδρομής, η 

οποία ορίστηκε στο γινόμενο της τιμή μονάδας που τις αγοράζει η Ε.Ο.Μ. επί τον 

αριθμό των τεμαχίων Bridgemates που επιθυμεί να προμηθευθεί ο κάθε όμιλος. 



Επί πλέον η Ε.Ο.Μ. διαθέτει δωρεάν ένα ειδικό server σε κάθε σωματείο που 

προμηθεύεται συσκευές Bridgemates.   

 Επειδή η Ε.Ο.Μ., ως μη κερδοσκοπικό σωματείο,  δεν έχει το δικαίωμα να 

πωλήσει υλικό, ο εξοπλισμός αυτός (server & bridgemates) παραμένει στην 

ιδιοκτησία της Ε.Ο.Μ. και διατίθεται επ’ αόριστον στα Σωματεία που έχουν 

υποβάλλει σχετικό αίτημα για την πραγματοποίηση του σκοπού της Ομοσπονδίας 

και την ανάπτυξη του αθλήματος. Αντίστοιχα το αντίτιμο δίδεται από τους 

ενδιαφερόμενους με τη μορφή έκτακτης εισφοράς - συνδρομής και όχι ως 

πληρωμή για την  αγορά υλικού.  

  

18. Χορηγία της ΕΒL  

 Κατά το έτος 2017 εισπράχθηκε για χορηγία ύψους 2.000 € από την Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία Μπριτζ (ΕΒL) για προγράμματα παίδων.  

  

19. Εισφορές από εισιτήρια αγώνων  

 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα εισιτήρια αγώνων και τις εισφορές που 

πληρώθηκαν από κάθε όμιλο κατά το εξεταζόμενο έτος 2017 και κατά συνέπεια 

την κατά προσέγγιση  σχετική δυναμικότητα των διαφόρων ομίλων :  



 

  

  



 

Μερικοί όμιλοι παρουσιάζουν μεγάλη καθυστέρηση στην πληρωμή των 

εισφορών τους. Οι καθυστερούμενες εισφορές  από εισιτήρια αγώνων ανήλθαν 

σε 40.569,62 € στις 31/12/2017 (έναντι  33.533 € την αντίστοιχη ημερομηνία 

πέρυσι) και αποτελούν περίπου το 23,5 % των καταβληθεισών εισφορών για 

αγώνες. Κατά συνέπεια τα χρέη των ομίλων προς την ΕΟΜ εξακολουθούν να είναι 

σημαντικά.    

Φαίνεται καθαρά ότι, με την εξαίρεση μερικών ομίλων που εμφανίζονται να 

έχουν μια σχετική οικονομική άνεση, οι υπόλοιποι όμιλοι λειτουργούν οριακά 

(από οικονομικής πλευράς)  και οποιαδήποτε συγκυριακή μεταβολή μπορεί να 

τους οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο.   

20. Βιωσιμότητα Ομοσπονδίας  

Κατά το έτος 2017 εισπράχθηκε μία μικρή  χορηγία από την Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού ύψους 2.000.  

  
  

  



Έτσι οι χορηγίες της Γ.Γ.Α. αποτελούν εδώ και τρία χρόνια πολύ μικρό ποσοστό 

των εσόδων της Ε.Ο.Μ., η οποία έχει πλέον μια οικονομική αυτονομία, 

οφειλόμενη κυρίως στη συνεχή επέκταση των δραστηριοτήτων της.   

Τα καθαρά έσοδα το έτος 2017 (εκτός αποθεματικού και χορηγιών) ήταν 

330.183,47 σημαντικά  αυξημένα κατά 10 % έναντι του αντίστοιχου έτους 2016.   

Εξ άλλου, το Αποθεματικό (Ταμείο) μειώθηκε σημαντικά αλλά εξακολουθεί να 

διατηρείται σε ανεκτά   επίπεδα (23.594,23 €). Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι 

μέρος της μείωσης του αποθεματικού οφείλεται στην αύξηση των 

καθυστερούμενων εισφορών των Σωματείων που προέρχονται από την 

αγωνιστική τους δραστηριότητα.   

Τα παραπάνω στοιχεία δίνουν μια αισιόδοξη προοπτική  για το μέλλον, στο 

βαθμό που θα συγκρατηθούν οι δαπάνες  σε λογικά πλαίσια, θα συνεχίσει να 

επεκτείνεται η μπριτζιστική οικογένεια με νέα μέλη και θα επανέλθει το 

αποθεματικό σε υψηλότερα επίπεδα.   

Κρίσιμο στοιχείο για την βιωσιμότητα της ΕΟΜ αποτελεί η βιωσιμότητα μεγάλου 

αριθμού ομίλων-μελών της που λειτουργούν σε οριακές οικονομικές συνθήκες. 

21. Συμπεράσματα  

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Ελεγκτική Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα 

παραστατικά και τα λοιπά στοιχεία της οικονομικής δραστηριότητας της ΕΟΜ 

κατά την εξεταζόμενη περίοδο 1 / 1 – 31 / 12 / 2017 και δεν διαπίστωσε 

απόκλίσεις σε σχέση με τις  αντίστοιχες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το 

καταστατικό και τις κείμενες διατάξεις.   

Κατά συνέπεια προκύπτει ότι η διαχείριση κατά  το έτος 2017  ασκήθηκε από το 

Δ.Σ  με σύνεση και με καλή πίστη.   

Σε συμπέρασμα των ανωτέρω εισηγούμεθα στη Τακτική  Γενική Συνέλευση που 

αναμένεται να διεξαχθεί την 17η  Μαρτίου 2018 την αποδοχή των οικονομικών 

καταστάσεων του έτους 2017 που υποβάλλει το Δ.Σ. της ΕΟΜ καθώς και την 

απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε διαχειριστική ευθύνη.  

  

Αθήνα,   12  Μαρτίου 2018 

           Οι  Ελεγκτές  

       

                                  Άννυ                                Θάνος                         Μανώλης  

  Λυδάκη - Καραμανλή           Παπαναστασίου         Μαραγκουδάκης 
 

Εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της Γ.Σ. η έκθεση πεπραγμένων, και η έκθεση της 
Ελεγκτικής Επιτροπής  
Στη συνέχεια και για τη χρήση 1/1-31/12/2018 ψηφίστηκε ομόφωνα η ίδια σύνθεση της 

Ελεγκτικής Επιτροπής. Μέλη: Καραμανλή Α. - Μαραγκουδάκης Μ. - Παπαναστασίου Α. 

 

 



δ. Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη. 
Ο κ. Α. Αθανασιάδης απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις. Στη συνέχεια εγκρίνεται 

ομόφωνα και παμψηφεί ο Ισολογισμός - Απολογισμός 2017 και απαλλάσσεται το Δ.Σ. της 

ΕΟΜ από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1-31/12/2017.  

ε. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018. 
Μετά την ενημέρωση από τον κ. Αθανασιάδη εγκρίθηκε ομόφωνα, η πρόταση ου Δ.Σ. και 
ο προϋπολογισμός 2018 αναμορφώνειαι ως εξής: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ 

   

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 

   
0100-I. ΕΣΟΔΑ  

ΚΩΔ.ΑΡ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
2018 

0101 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ) 220.000,00 

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 10.000,00 

0106 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ   

0107 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 200,00 

0108 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 18.000,00 

0109 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2725/99 Η ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 120.000,00 

0110 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΓΑ   

0111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ   

0112 Α.Σ.Ε.Α.Δ.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΑΒΟΛΑ 4.000,00 

0113 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ   

0114 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 300,00 

0115 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 23.594,23 

0116 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

 
   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 399.094,23 

   

0200 - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ  

0210 - Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

0211 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΒΑΡΩΝ ΚΛΠ) 88.000,00 

0212 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟ 30 Ν. 2725/99)    

0213 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΠ 9.000,00 

0214 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  6.000,00 

0215 
Α. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ 20.000,00 

Β. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 6.053,17 

0216 
Α. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 20.000,00 

Β. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 3.581,54 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 152.634,71 



 0230- Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   

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

0232 ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 5.000,00 

0233 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ   

α) ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2.000,00 

β) ΚΙΝΗΤΑ 3.000,00 

0234 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 9.000,00 

0235 ΣΥΝΕΔΡΙΑ   

0236 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.500,00 

0237 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 9.000,00 

0238 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 5.000,00 

0239 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 4.000,00 

0240 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 2.500,00 

0241 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 3.500,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 47.700,00 

 0250 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   

0251 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 10.000,00 

0252 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) 1.000,00 

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) 37.000,00 

0256 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   

0257 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 1.000,00 

0258 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 2.500,00 

0259 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.000,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 52.500,00 

 0270 - Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

0271 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 10.000,00 

0272 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ(ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 45.000,00 

0273 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ 5.000,00 

0274 ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ   

0275 
Α. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15.000,00 

Β. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ   

0276 
Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 46.259,52 

Β.  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ    

0277 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 25.000,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 146.259,52 

    

    

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 399.094,23 

   



   

               Ο Πρόεδρος                                                Ο Γενικός Γραμματέας                                                         Ο Ταμίας 

   

   

                Α. Αθανασιάδης                                                     Π. Μαρσώνης                                                              Α. Φράγκος 

 
 

στ. Τροποποίηση Κανονισμών. 
 

Υποβάλλονται οι προτάσεις του Δ.Σ. για τροποποίηση πέντε (5) άρθρων των κανονισμών (ως 
παρακάτω Α,Β,Γ,Δ,Ε). 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

ΓΙΑ ΓΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 

 (με κόκκινο και έντονα γράμματα οι προσθήκες, με σκίαση οι διαγραφές) 

 

Α) 2.5.13 Τρόπος υπολογισμού Βαθμών Διάκρισης 

2.5.13.1 Γενικά 

Οι Μαύροι Βαθμοί Διάκρισης, που δικαιούται ο πρώτος νικητής ενός αγώνα (αθλητής, ζεύγος, 

ομάδα), προκύπτουν ως γινόμενο πέντε συντελεστών (βλέπε άρθρο 2.5.13.2). Σε περίπτωση 

αγώνα ζευγών ή ομάδων, κάθε αθλητής του ζεύγους ή της ομάδας αντίστοιχα δικαιούται 

ξεχωριστά τους βαθμούς αυτούς, αρκεί να έχει συμπληρώσει τις απαιτούμενες συναντήσεις ή 

ημερίδες. Ειδικά στην περίπτωση αγώνα ομάδων όπου οι δικαιούμενοι αθλητές είναι πάνω από 

έξι (6), οι συνολικοί βαθμοί που δικαιούται η ομάδα είναι οι βαθμοί που προκύπτουν ως γινόμενο 

των συντελεστών στο εξαπλάσιο και κατανέμονται στους δικαιούχους παίκτες της ομάδας, 

δηλαδή σε αυτούς που έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες συναντήσεις (βλέπε και άρθρα 

2.5.10 παράγραφος 7, 2.5.13.6 και 2.5.14.4). 

Στους αγώνες ομάδων βαθμοί διάκρισης λόγω θέσης απονέμονται στους αθλητές 

κάθε ομάδας αναλογικά, με βάση τον αριθμό των διανομών που έπαιξαν. Σε αγώνα 

με δυο μόνο ομάδες δεν απονέμονται βαθμοί θέσης.  

Β) 2. 5. 10 Δικαιούχοι ΒΔ, ΧΒΔ και ΠΒΔ – Δικαίωμα βράβευσης 

Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται σε όλους τους αγώνες που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 2.5.3, στους αθλητές που καταλαμβάνουν τις ανώτερες θέσεις της κατάταξης, 

σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Βαθμοί Διάκρισης (μαύροι) απονέμονται: 

Στο ένα τρίτο των συμμετεχόντων (33,33%) μετά τη στρογγυλοποίηση των αγωνιζόμενων 

αθλητών, ζευγών ή ομάδων σε αγώνες ατομικού, ζευγών ή ομάδων αντίστοιχα. Βαθμοί 

Διάκρισης (μαύροι) απονέμονται το πολύ σε 56 αθλητές, 28 ζεύγη ή 14 ομάδες αντίστοιχα. 

Χρυσοί Βαθμοί Διάκρισης (ΧΒΔ) απονέμονται: 

Στο ένα πέμπτο (20%) των συμμετεχόντων μετά τη στρογγυλοποίηση των αγωνιζόμενων 

αθλητών, ζευγών ή ομάδων σε αγώνες ατομικού, ζευγών ή ομάδων αντίστοιχα. Χρυσοί 

Βαθμοί Διάκρισης (ΧΒΔ) απονέμονται το πολύ σε 32 αθλητές, 16 ζεύγη ή 8 ομάδες 

αντίστοιχα. Στους τελικούς Πανελληνίων Πρωταθλημάτων ο μέγιστος αριθμός 

δικαιούχων ΧΒΔ είναι 48 αθλητές, 24 ζεύγη ή 16 ομάδες αντίστοιχα. 



Χρυσοί Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται στις γενικές συγκεντρωτικές κατατάξεις αγώνων 5ης 

βαθμίδας ή υψηλότερης, όπως και στις κατατάξεις ημερίδων και στις συναντήσεις ομάδων 

αγώνων 4ης βαθμίδας ή υψηλότερης. 

Πλατινένιοι Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται: 

Στο ένα δέκατο των συμμετεχόντων (10%) και ειδικά για τα Πανελλήνια πρωταθλήματα 

στο ένα πέμπτο (20%) των συμμετεχόντων μετά τη στρογγυλοποίηση των αγωνιζόμενων 

αθλητών, ζευγών ή ομάδων σε αγώνες ατομικού, ζευγών ή ομάδων αντίστοιχα. Πλατινένιοι 

Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται το πολύ σε 16 αθλητές, 8 ζεύγη ή 4 ομάδες. Στους 

τελικούς Πανελληνίων Πρωταθλημάτων ο μέγιστος αριθμός δικαιούχων ΠΒΔ 

είναι 24 αθλητές, 12 ζεύγη ή 8 ομάδες αντίστοιχα. 

Πλατινένιοι Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται στις γενικές συγκεντρωτικές κατατάξεις αγώνων 

4ης βαθμίδας ή υψηλότερης, στις κατατάξεις ημερίδων 4ης και στις συναντήσεις ομάδων 

αγώνων 4ης βαθμίδας ή υψηλότερης. 

Πρόσθετους Βαθμούς Διάκρισης στους αγώνες ζευγών και βαθμούς ανά συνάντηση στους 

αγώνες ομάδων, λαμβάνουν οι αθλητές σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.5.13.5 και 

2.5.13.6. 

Στους αγώνες ζευγών ή ατομικούς με ατομική κατάταξη πολυημέρου, οι δικαιούχοι Βαθμών 

Διάκρισης υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο των συμμετεχόντων στις ημερίδες και όχι με 

βάση όσους βρίσκονται στη γενική κατάταξη του Πολυημέρου. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των δικαιούχων και ανεξάρτητα από το αν 

γίνεται ή όχι διαχωρισμός των ισοβαθμούντων: 

Για όλα τα είδη των Βαθμών Διάκρισης γίνεται ισομοιρασμός του αθροίσματος των βαθμών 

όλων των θέσεων ισοβαθμίας, θεωρώντας ότι οι θέσεις μετά την τελευταία των δικαιούχων, 

αλλά όχι κάτω από το όρια, του παρόντος άρθρου, λαμβάνουν κανονικούς Βαθμούς 

Διάκρισης. 

Στους αγώνες ομάδων, Βαθμοί Διάκρισης (από την γενική κατάταξη ή ημερίδα) απονέμονται 

στους αθλητές που έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον στο 1/3 (ή 33,333%) των διανομών 

όλων των συναντήσεων της ομάδας τους (τυχόν στρογγύλευση γίνεται προς τα πάνω). 

Γ) 3.10. Υποχρεώσεις αθλητών Εθνικής Ομάδας 

Μετά τη λήξη των αγώνων επιλογής και την ανακήρυξη των Εθνικών Ομάδων, οι αθλητές είναι 

υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα κανονισμό και τις 

σχετικές εγκυκλίους και ανακοινώσεις του Δ.Σ. της ΕΟΜ. 

Υπενθυμίζεται ότι είναι ήδη κατ' αρχήν δεσμευμένοι με την αίτηση συμμετοχής και τη 

συμμετοχή τους στους αγώνες επιλογής, τυχόν δε αδικαιολόγητη υπαναχώρηση, εκτός των 

άλλων πειθαρχικών κυρώσεων, μπορεί να επιφέρει και τον προσωρινό ή ισόβιο αποκλεισμό τους 

από την Εθνική Ομάδα. 

Μετά την επιλογή τους στην ΕΟ, οι αθλητές οφείλουν: 

α) Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Αρχηγού και του προπονητή, τόσο στο 

διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την αποστολή, όσο και κατά την παραμονή τους στον 

τόπο της διεθνούς εκδήλωσης. 

β) Να παρακολουθούν τις προπονήσεις και να επιδεικνύουν τον αρμόζοντα ζήλο και 

σεβασμό προς τον προπονητή. Απουσία από τις προπονήσεις χωρίς λόγους ανωτέρας 

βίας, όπως αυτοί ορίζονται από τον Αστικό Κώδικα, μπορεί να επισύρει μέχρι και την 

αποβολή από την ΕΟ. 

γ) Σε όλο το χρονικό διάστημα από την ανακήρυξη της σύνθεσης της ΕΟ και μέχρι την 

αναχώρησή της για να συμμετάσχει στους διεθνείς αγώνες, όλα τα ζεύγη της ή οι 

ομάδες, ως αγωνίστηκαν στους αγώνες επιλογής, υποχρεωτικά συμμετέχουν σε όλες 

τις φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων που θα διεξαχθούν στο χρονικό διάστημα 



που προαναφέρθηκε. Η μη συμμόρφωση ζεύγους ή ομάδας, εκτός εάν συντρέχει 

λόγος ανωτέρας βίας, επιφέρει τον αποκλεισμό από την Εθνική Αποστολή. 

δ)  Η συμμετοχή ζεύγους ή της πλήρους εθνικής ομάδας της ΕΟ σε ορισμένες 
επιπλέον διοργανώσεις μπορεί να οριστεί ως υποχρεωτική, σαν μέρος της προπόνησής 

τους, επιβαλλόμενη από τον προπονητή ή τον αρχηγό ή την Επιτροπή Εθνικών 
ομάδων. 

 

Δ) 2.1.3. Αγωνιστικές εκδηλώσεις 

Οι τακτικές ετήσιες αγωνιστικές εκδηλώσεις της ΕΟΜ είναι οι ακόλουθες: 

2. Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων 

3. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών 

4. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων 

5. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών 

6. Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ζευγών Γυναικών και Ανδρών 

7. Πανελλήνιοα Πρωταθλήματα Ζευγών Νέων και Παίδων 

8. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Seniors 

9. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων Seniors 

10. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών Ζευγών 

11. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών Ομάδων 

12. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Swiss 

13. Πανελλήνιο Ταυτόχρονο Ζευγών 

14. Διασυλλογικό Κύπελλο Ομάδων 

15. Κύπελλο Ελλάδος Ομάδων 

16. Περιφερειακά ή Τοπικά Πρωταθλήματα 

17. Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα 

18. Αγώνες ειδικών κατηγοριών κ.λπ. 

Η ΕΟΜ μπορεί να διοργανώσει και άλλες εκδηλώσεις ή να παραλείψει κάποιες από τις παραπάνω 

αναφερόμενες εκδηλώσεις, εκτός όμως των 1, 2, 3 και 4. 

Εφόσον προβλέπεται επαρκής συμμετοχή για οποιονδήποτε από τους παραπάνω αγώνες, η ΕΟΜ 

δύναται να ξεχωρίζει τους συμμετέχοντες σε δύο ή και περισσότερες κατηγορίες, σύμφωνα με 

τη δυναμικότητα κάθε παίκτη (ή ζεύγους ή ομάδας) και να διοργανώνει τους αγώνες αυτούς 

ξεχωριστά για κάθε κατηγορία. 

Η ΕΟΜ, με απόφαση του Δ.Σ., καθορίζει τα όρια των κατηγοριών για τους αγώνες των 

Σωματείων - Μελών. 

Ειδικά σε αγώνες ομάδων των Σωματείων-Μελών «με άνω όριο» επιτρέπεται η σύνθεση της 

ομάδας να περιλαμβάνει 1 ή 2 παίκτες με ΔΔ κατά μία μονάδα μεγαλύτερη από το άνω όριο που 

έχει καθοριστεί, όμως το άθροισμα ΔΔ της εκάστοτε σύνθεσης (με την οποία αγωνίζεται η 

ομάδα) να μην υπερβαίνει το 4πλάσιο του άνω ορίου. 

Ε) 2.1.11 Συμμετέχοντες σε αγώνες (Έλληνες και αλλοδαποί) 

Στους αγώνες της ΕΟΜ συμμετέχουν αθλητές Σωματείων-Μελών της ΕΟΜ που είναι κάτοχοι 

Αγωνιστικού Δελτίου και έχουν καταβάλει το παράβολο συμμετοχής για το τρέχον έτος, όπως 

και για τυχόν παρελθόντα έτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη του αγώνα. 

Οι αλλοδαποί αθλητές που συμμετέχουν εκτάκτως σε Φεστιβάλ ή σε αγώνες 5ης βαθμίδας 

Σωματείων δεν είναι απαραίτητο να είναι κάτοχοι αγωνιστικού δελτίου της ΕΟΜ. Οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σε αγώνες αλλοδαπών και ομογενών αθλητών κατόχων ΑΔ ΕΟΜ, 

είναι γενικά οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν και για Έλληνες αθλητές και καθορίζονται με 

Υπουργική Απόφαση του άρθρου 33 παράγραφος 7 του Ν. 2725/1999 (βλέπε και Κανονισμό 

1). 



Η συμμετοχή στους αγώνες προϋποθέτει: α) εμπρόθεσμη δήλωση, β) καταβολή δικαιωμάτων 

συμμετοχής, γ) ανεπιφύλακτη αποδοχή των Κανονισμών, όλων των όρων της Προκήρυξης, του 

Ειδικού Κανονισμού του αγώνα και τους επόμενους αυτών. 

Οποιαδήποτε ένσταση – έφεση κατά του κύρους των αγώνων υποβάλλεται προ της έναρξής 

των, εκτός εάν αναφέρεται σε θέμα που πιθανόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια των αγώνων. 

Προκειμένου για τους Αγώνες Νέων, Παίδων ή Seniors, το όριο ηλικίας καθορίζεται από την 

Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ και γνωστοποιείται στην προκήρυξη. 

Κατόπιν σχετικής συζήτησης οι προτάσεις του Δ.Σ. τροποποίησης των κανονισμών εγκρίνονται 

ομόφωνα.  

 
Κατόπιν πρότασης του εκπροσώπου του ΟΑΜΚΗ κ. Π/ Μπούρα, αποφασίζεται ομόφωνα να 

προστεθεί στο άρθρο 3.10 Υποχρεώσεις αθλητών Εθνικής Ομάδας, στο τέλος της 
παραγράφου δ΄ η φράση: 

 
"Σε περίπτωση που η υποχρεωτική αυτή συμμετοχή δημιουργεί οδοιπορικά έξοδα, η 

ΕΟΜ συμβάλλει στην κάλυψη αυτών σύμφωνα με πρόταση του προπονητή και 
έγκριση της επιτροπής Ε.Ο. και του Δ.Σ.". 

 

 
Κατόπιν αυτών και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η Συνεδρίαση. 
 

       Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

 
Γιώργος Δημητρακόπουλος                      Νανά Νίκα 


