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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ 
22 Οκτωβρίου 2011 

Στην Αθήνα και στα επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της ΕΟΜ, έγινε σήμερα την 
22/10/2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, η τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών 
της, που συγκάλεσε με πρόσκλησή του το ΔΣ που απεστάλη προς όλα τα Σωματεία-Μέλη, με 
τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Θέμα 1ο  Έγκριση προϋπολογισμού 2012 

Θέμα 2ο  Πανευρωπαϊκοί αγώνες 2012 
Θέμα 3ο  Τροποποίηση Κανονισμών 

 
Ο προεδρεύων κ. Δ. Χαρλαύτης, πρόεδρος του ΔΣ, ορίζει προσωρινό γραμματέα τον κ. Α. 
Φράγκο. 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 δέκα εννέα  (19) εκπρόσωποι από τα είκοσι οκτώ (28) 
Σωματεία – μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΟΜ κατά το έτος 
2011. Υπάρχει επομένως απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού και η Γενική 
Συνέλευση συνεδριάζει νομότυπα. Οι παρόντες εκπρόσωποι κατά την έναρξη της ΓΣ είναι οι 
παρακάτω: 
 
 

Α/Α Σωματείο Εκπρόσωπος Ιδιότητα Δικαίωμα 
ψήφου 1 ΑΟΜ Σ.ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

2 ΑΟΜΒ Θ. ΚΟΡΩΣΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
3 ΑΟΜΨ Π. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
4 ΑΟΤ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
5 ΟΑΜΘ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
6 ΑΟΜΜ Π. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
7 ΟΠΑΦ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
8 ΑΜΙ Β. ΔΟΝΟΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
9 ΑΣΑΕ Κ.ΒΛΑΧΟΥ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

10 ΑΟΜΧ Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
11 ΟΑΜ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
12 ΟΑΜΚ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
13 ΟΑΜΧΝ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
14 ΟΑΑ Χ. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
15 ΟΑΜΚΗ Ν. ΚΑΒΑΝΤΟΥΡΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
16 ΟΑΜΛ Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νομιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
17 ΠΛΗ Φ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
18 ΟΑΜΡ Ν. ΒΡΟΥΧΟΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
19 ΣΛΑΜ Α. ΦΛΩΡΑ   

Στην Γενική συνέλευση παρευρίσκονται επίσης ο Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Δ. Χαρλαύτης, ο Γεν. 
Γραμ. ΕΟΜ κ. Π. Μαρσώνης, τα μέλη του ΔΣ κ.κ. Π. Κανναβός, και Τ. Φράγκος, ο Διευθυντής 
ΕΟΜ, κ. Λ. Ζώτος και ο υπάλληλος της ΕΟΜ κ. Ι. Μηλιτσόπουλος. Ακόμη, παρευρίσκετο η κα Σ. 
Βιλλιώτη, αναπληρωματική εκπρόσωπος του ΟΑΜΚΗ.  
Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης 
Ως πρόεδρος της ΓΣ εκλέγεται ομόφωνα ο κ. Νικόλαος Καβαντούρης, μη υπάρχοντος άλλου 
υποψηφίου. 
Ως Γραμματέας της ΓΣ εκλέγεται ομόφωνα η κα Σεμίραμις Βιλλιώτη, μη υπάρχοντος άλλου 
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υποψηφίου. 
Ο πρόεδρος της ΓΣ συνεχίζει με την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 
Θέμα 1ο  Έγκριση προϋπολογισμού 2012 
 
Ο Ταμίας της ΕΟΜ κ. Α. Φράγκος εξηγεί ορισμένα κονδύλια απαντώντας σε διάφορες 
ερωτήσεις των μελών της ΓΣ οι οποίοι έχουν στα χέρια τους τον άναλυτικό πίνακα εσόδων-
εξόδων. 
Διευκρινίζει ότι η στήλη με τον απολογισμό του 2011 είναι των 9 μηνών ενώ ο προϋπολογισμός 
του 2012 είναι 12 μηνών. Τον μήνα Μάρτιο κάνουμε αναμόρφωση. Στα εισιτήρια υπάρχει 
αύξηση 5,5% σε σχέση με πέρισυ. 
Σε σχετική ερώτηση της κα Α. Καραμανλή γιατί δεν αναφέρονται στον προϋπολογισμό έξοδα 
που θα πραγματοποιηθούν για την διοργάνωση των Πανευρωπαϊκών αγώνων 2012 ο 
πρόεδρος της ΕΟΜ κ. Χαρλαύτης απαντά ότι όλη η διοργάνωση θα είχε δικό της ξεχωριστό 
προϋπολογισμό, και επιθυμία όλου του ΔΣ ήταν να μην επιβαρυνθεί κατά κανένα τρόπο η ΕΟΜ. 
Έγιναν ορισμένες ερωτήσεις και παρατηρήσεις από μέλη της ΓΣ, στις οποίες απάντησε ο  
Ταμίας της ΕΟΜ και έγιναν διάφορες μικροτροποποιήσεις από τα μέλη της ΓΣ.,  
Η κα Α. Καραμανλή εκφράζει και πάλι την απορία γιατί δεν είναι δυνατόν να είμαστε λίγο πριν 
τη διοργάνωση και να μην προβλέπεται ούτε μια δεκάρα.  
Κατόπιν αυτών, εγκρίνεται ομόφωνα ο προϋπολογισμός για το 2012 ο οποίος έχει ως εξής:  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ 

   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 

   
0100-I. ΕΣΟΔΑ 

ΚΩΔ.ΑΡ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2012 

0101 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ) 135.000,00 

0102 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   
0103 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ-TAKΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 114.500,00 

0104 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

0105 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ   

0106 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ   

0107 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 440,00 

0108 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 4.560,00 

0109 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2725/99 Η ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 75.000,00 

0110 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΓΑ   

0111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ   

0112 Α.Σ.Ε.Α.Δ.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΑΒΟΛΑ   

0113 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ   

0114 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 2.000,00 

0115 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2010   

0116 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 331.500,00 

   
0200 - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ 

0210 - Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

0211 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΚΛΠ) 93.000,00 
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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) 1.000,00 

0215 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ 28.000,00 

0216 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.000,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 123.000,00 

 0230- Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

0231 ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ) 3.500,00 

0232 ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 5.000,00 

0233 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ   

α) ΟΤΕ 3.000,00 

β) ΚΙΝΗΤΑ   

0234 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 3.500,00 

0235 ΣΥΝΕΔΡΙΑ   

0236 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.000,00 

0237 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 6.000,00 

0238 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 2.000,00 

0239 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 17.000,00 

0240 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 3.000,00 

0241 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 2.000,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 50.000,00 

 0250 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

0251 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 8.000,00 

0252 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) 10.000,00 

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) 25.000,00 

0256 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 6.000,00 

0257 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 1.000,00 

0258 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 3.000,00 

0259 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.500,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 54.500,00 

 0270 - Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

0271 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 7.000,00 

0272 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ(ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 30.000,00 

0273 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ 1.000,00 

0274 ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ   

0275 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 8.200,00 

0276 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 44.000,00 

0277 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 13.800,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 104.000,00 
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0281 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ)   

α) ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

β) ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   

γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

δ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ   

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 0,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 331.500,00 

   

   
               Ο Πρόεδρος                                                Ο Γενικός Γραμματέας                                                            Ο Ταμίας 

  
                  Δ. Χαρλαύτης                                                   Π. Μαρσώνης                                                                 Α. Φράγκος 

 
Ο κ. Α. Αθανασιάδης αναφέρεται, εκτός ημερησίας διατάξεως, στο πρόβλημα συμμετοχής 
στους Διασυλλογικούς ορισμένων νησιώτικων σωματείων λόγω των απεργιών στα ΜΜΜ. Έτσι, 
δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου στην επόμενη ΓΣ της ΕΟΜ τα σωματεία αυτά, πράγμα που είναι 
τελείως άδικο αφού υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Συμφωνήθηκε να συζητηθεί το θέμα στο 
τέλος της συνεδριάσεως. 
  
Θέμα 2ο Πανευρωπαϊκοί αγώνες 2012 
 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΟΜ κ. Δ. Χαρλαύτης διαβάζει μία επιστολή του σχετικά με τις 
ενέργειες που έκανε το ΔΣ σχετικά την ανάληψη οργάνωσης του Πανευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος 2012 (η επιστολή κατετέθη στο Προεδρείο και επισυνάπτεται στα πρακτικά).  
Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Ταμίας της ΕΟΜ κ. Α. Φράγκος και ανεφέρθη στις ενέργειες που 
έκανε προσωπικά προς την κατεύθυνση της οργάνωσης των αγώνων. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε 
στην κ. Μ. Πανουτσακοπούλου που βοήθησε στις επαφές με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. 
Κατόπιν ορίστηκαν οι ομιλητές που θα τοποθετούνταν επί του θέματος. 
Η κα Α. Καραμανλή ανέφερε ότι στη συνέχεια της ΓΣ του παρελθόντος Μαρτίου θα έπρεπε το 
ΔΣ να συγκαλέσει ξανά την ΓΣ της ΕΟΜ επί τούτου, ώστε να αποφασίσει η ΓΣ για το αν θα γίνει 
η διοργάνωση ή όχι. Είπε ακόμη ότι εάν γίνει μία συντονισμένη εργασία για την διοργάνωση, τα 
οφέλη που θα αποκομίσει το ελληνικό μπριτζ θα είναι μεγάλα και ότι εάν οι αγώνες γίνουν στην 
Αθήνα, θα γίνει κατόπιν μία "εκτόξευση" του ελληνικού μπριτζ. Τέλος είπε ότι πιστεύει ότι εάν ο 
καθένας από μας προσφέρει κάτι κάθε φορά που παίζει μπριτζ, όπως και εάν βάλουν και "κάτι 
παραπάνω" οι εύρωστοι σύλλογοι, τότε θα γίνει μια σπουδαία διοργάνωση. Παρόμοια γνώμη 
εξέφρασε και ο εκπρόσωπος του ΟΑΜΚ κ. Α. Οικονόμου. 
Ο Γ.Γ. της ΕΟΜ κ. Π. Μαρσώνης είπε ότι ο κ. Χαρλαύτης ήταν πολύ επιεικής όταν ανέλυσε την 
κατάσταση. Ακόμη, στις διαπραγματεύσεις που έκανε βρήκε παντελή διάλυση. Ακόμα και στο 
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) άλλα τους έλεγαν τη μία και άλλα την άλλη. Για να 
ανταπεξέλθουμε οικονομικά θα πρέπει να αυξήσουμε τα "εισιτήρια" κατά δύο ευρώ, δηλαδή 
αύξηση 33%. Αυτό όμως θα έχει ως αποτέλεσμα την αρκετά μεγάλη μείωση των 
συμμετεχόντων στους αγώνες. 
Η κα Π. Σταματελάτου είπε ότι καταρχήν δεν γνωρίζει τι οικονομικές επιβαρύνσεις θα έχει η 
διοργάνωση επάνω στα σωματεία, αλλά όμως γνωρίζει ότι στο σωματείο της (ΑΟΜΨυχικού) 
κανένα της μέλος δεν είναι διατεθειμένο να καταβάλει καμία αύξηση επί των "εισητηρίων", και 
μάλιστα σε αυτόν τον καιρό που ζούμε. Καλύτερο αποτέλεσμα θα είχε η οποιαδήποτε δαπάνη 
για την αύξηση των νέων παικτών του μπριτζ όπως π.χ. έγινε φέτος με διαφήμιση.  
Ο κ. Θ. Κορώσης αναφέρθηκε σε ένα συνέδριο στο εξωτερικό σχετικά με την ντομάτα, που ενώ 
είχε σειρά η Ελλάδα για διοργάνωση και μάλιστα είχε και χορηγούς, η αντίρηση που είχαν οι 
άλλοι ευρωπαίοι ήταν ότι δεν έχουμε υποδομή και δεν ξέρει κανείς εάν θα γίνονται απεργίες, αν 
ακυρώνονται οι πτήσεις κ.λπ..  
 
Ο κ. Ν. Βρούχος είπε ότι στην Ρόδο υπήρχαν οι κατάλληλοι χώροι για τη διοργάνωση, οι οποίοι 
μάλιστα κόστιζαν πολύ λιγότερα χρήματα από το αρχικά επιλεχθέν Πόρτο Καρράς. Βέβαια δεν 
ξέρει τώρα εάν μπορεί να γίνει κάτι αφού έχουν περάσει αρκετοί μήνες. 
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Η κα Κ. Βλάχου είπε ότι τον περασμένο Μάρτιο ψήφισε να γίνουν οι Πανευρωπαϊκοί, 
βασιζόμενη στην κ. Καραμανλή η οποία είχε πει ότι αξίζει τον κόπο η διοργάνωση. Όμως από 
τότε άλλαξαν πολύ τα δεδομένα. Θα ψηφίσω να μην γίνουν. Η αύξηση έστω και ένα ευρώ στο 
δικαίωμα συμμετοχής είναι τεράστιο βάρος σε ανθρώπους που έχουν κόψει ακόμα και τον 
καφέ.  
 
Ο Ταμίας της ΕΟΜ κ. Α. Φράγκος είπε ότι και το ΣΕΦ δεν είναι διαθέσιμο free όπως αρχικά 
είχαν πει. Ακόμη ανέφερε ότι τα 5στερα ξενοδοχεία στη Συγγρού είναι κατά πολύ ακριβότερα 
από αυτά στο Πόρτο Καρράς, τη στιγμή  μάλιστα που τα τελευταία μας έδιναν και 52 δωμάτια 
free. 
 
Ο κ. Α. Αθανασιάδης είπε ότι ο κ. Κανναβός στη ΓΣ του περασμένου Μαρτίου είχε πει ότι το 
πολύ κατά 50.000 ευρώ θα "έμπαινε μέσα" η ΕΟΜ. Εκφράζει εδώ όμως την απορία τι θα γίνει 
αν "μπούμε μέσα" κατά 100.000 ή και 150.000 ευρώ; 
 
O κ. Π. Κανναβός ως μέλος της επιτροπής για το θέμα της διοργάνωσης, είπε ότι το Πόρτο 
Καρράς άλλαξε τα πράγματα που είχαν συμφωνήσει, όπως επίσης και ο κ. Γεροντόπουλος που 
ανέβασε τον προϋπολογισμό υπερβολικά. Κατόπιν, απευθύνθηκαν στο ΣΕΦ (Γερουλάνος) 
όπου, ενώ είχαν συμφωνήσει για ορισμένα οικονομικά θέματα ο ΣΕΦ δεν υπέγραφε, παρά 
μόνον απαντούσε τηλεφωνικά. Ακόμη, μας είπαν ότι έχουν για πολύ καιρό απλήρωτο το 
προσωπικό και κανείς δεν εγγυάται για τυχόν απεργίες. Γενικά η κατάσταση ήταν άσχημη. 
 
Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ κ. Δ. Χαρλαύτης στη συνέχεια είπε ότι σε συνάντηση που είχε με τον κ. 
Σαμπάχ και τον κ. Έιντι, τους είπαν να μην προχωρήσουν στην διοργάνωση. Τους είπαν ακόμη 
ότι ήταν πιθανόν να μην τους δώσουν αυτά που τους είχαν υποσχεθεί λέγοντάς τους ότι και τα 
90.000 ευρώ δεν ήταν σίγουρο αν τους τα δώσουν. Όμως, εάν ακυρώσουν, θα τους καλύψουν 
όλες τις ρήτρες προς την EBL λόγω υπαναχωρήσεως. 
  
Ο κ. Σ. Μπομπολάκης είπε ότι ο χορηγός κ. Σαμπάχ θα έδινε τα χρήματα που είχε υποσχεθεί, 
προκειμένου να γίνει ένα σπουδαίο τουρνουά. Όταν είδε ότι αναζητώνται άλλες λύσεις που δεν 
θα εξυπηρετούσαν τον σκοπό του, είπε ότι δεν θα δώσει τα χρήματά του για μια κατώτερη λύση. 
Όμως, σε κάθε περίπτωση θα πλήρωνε τις ρήτρες λόγω υπαναχωρήσεως της ΕΟΜ, και τα 
χρήματα ήδη έχουν μπει στην ΕΟΜ. 
 
Ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Ν. Καβαντούρης στη συνέχεια καλεί το σώμα να διατυπώσει τις 
προτάσεις του προς ψηφοφορία. 
Διατυπώθηκαν οι εξής 2 προτάσεις: 
1. Η ακύρωση της αναλήψεως της διοργάνωσης του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος, αφού 
εξάντλησε κάθε πρόσφορο μέσο για την ενδεχόμενη ανάληψη.  
2. Να αναληφθούν οι αγώνες και οι πόροι να εξευρεθούν από την αύξηση του δικαιώματος 
συμμετοχής των αθλητών κατά 2 ευρώ, από τώρα μέχρι την έναρξη των αγώνων.  
 
Έγινε ψηφοφορία και επικράτησε η 1η πρόταση με δεκαεπτά (17) ψήφους. 
Η 2η πρόταση πήρε δύο (2) ψήφους. 
Λευκά-άκυρα μηδέν ψήφοι. 
 
Θέμα 3ο   Τροποποιήσεις Κανονισμών 
   
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Ν. Καβαντούρης αναφέρει το πρόβλημα που 
δημιουργήθηκε σχετικά με τον Ρεθεμνιώτικο Όμιλο Μπριτζ (ΡΟΜ) που ακύρωσε τη συμμετοχή 
του στους διασυλλογικούς αγώνες λόγω των απεργιών στις μεταφορές με πλοία. Συνέπεια 
τούτου είναι ότι το σωματείο δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις που θα 
γίνουν εντός του 2012. 
Ο κ. Σ. Μπομπολάκης προτείνει να θεωρηθούν οι ομάδες του ΡΟΜ ότι παίξανε. 
Ο κ. Γ. Δημητρακόπουλος αναφέρει ότι οι προϋποθέσεις για το δικαίωμα ψήφου των 
σωματείων-μελών προβλέπονται στο Καταστατικό της ΕΟΜ στο άρθρο 9. Τόνισε επίσης ότι το 
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Καταστατικό δεν προβλέπει τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή άλλο λόγο για την μη συμμετοχή 
του στους διασυλλογικούς αγώνες. Κατά την άποψη του κ. Δημητρακόπουλου είναι λάθος να 
μην έχει δικαίωμα ψήφου ένα σωματείο επειδή δεν έπαιξε στους διασυλλογικούς. Ακόμη, 
αναφέρει ότι γενικά οι Κανονισμοί χρειάζονται μια αναμόρφωση. Όσον αφορά την πρόταση του 
ΔΣ για τους παίζοντες διαιτητές, αναφέρει ότι στην Περιφέρεια δεν γίνεται να μην παίζει ο 
διαιτητής επειδή οι αγώνες έχουν πολύ μικρή συμμετοχή. 
Η κα Α. Καραμανλή προτείνει η επόμενη ΓΣ να χαρακτηριστεί ως Καταστατική, ώστε να 
υπάρχει η προβλεπόμενη από το Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία για να αλλάξει το 
Καταστατικό της ΕΟΜ. 
Ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Ν. Καβαντούρης αναφέρει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα με το θέμα του 
ΡΟΜ αφού το Καταστατικό είναι σαν το Σύνταγμα και καμία απόφαση του ΔΣ ή άλλου οργάνου 
δεν μπορεί να είναι αντίθετη με το Καταστατικό. Συνεπώς πρέπει να γίνει μία άλλη Συνέλευση. 
Προτείνει το ΔΣ να ορίσει μια άλλη Συνέλευση, Καταστατική, στην οποία θα συζητηθούν και 
διάφορα άλλα θέματα σχετικά με το Καταστατικό ή και τους Κανονισμούς. Όσον αφορά το θέμα 
του ΡΟΜ, δεν μπορεί να γίνει τίποτα σήμερα.  
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Δ. Χαρλαύτης, όσον αφορά το θέμα του ΡΟΜ, προτείνει να μη ληφθεί 
σήμερα καμία απόφαση και όταν γίνουν οι αλλαγές του Καταστατικού, τότε να γίνουν οι 
διορθώσεις εκ των υστέρων. 
Κατόπιν προτάσεως του Προέδρου της ΓΣ κ. Ν. Καβαντούρη αποφασίζεται ομόφωνα να 
αναβληθεί η συζήτηση για τις προτεινόμενες από το ΔΣ αλλαγές και προσθήκες των Κανονισμών 
και να γίνει μία νέα Καταστατική Γενική Συνέλευση στην οποία θα συζητηθούν τόσο οι αλλαγές 
για το Καταστατικό όσο και οι αλλαγές των Κανονισμών της ΕΟΜ. 
Κατόπιν τούτου και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 
 
              Ο Πρόεδρος          Η Γραμματέας 
 
 

           Νικόλαος Καβαντούρης      Σεμίραμις Βιλλιώτη 
 


