
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 
 
 
Στην Αθήνα και επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της ΕΟΜ, έγινε 
σήμερα 23/10/2010 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 η Γενική Συνέλευση των 
Σωματείων-Μελών, που συγκάλεσε το ΔΣ με απόφασή του κατά την υπ' αριθ 10 
Συνεδρίασή του για σύγκληση της ΓΣ και απέστειλε εμπρόθεσμα με την υπ' αρ. 
πρωτ. 187/10/ΑΠ/λζ 30-9-10 πρόσκληση προς όλα τα Σωματεία - Μέλη. Η ΓΣ 
αυτή είναι επαναληπτική της 16/10/2010, που δεν έγινε λόγω έλλειψης απαρτίας. 
Ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Α. Φράγκος ορίζει προσωρινό γραμματέα τον κ. Δ. 
Παπαεμμανουήλ 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 είκοσι εννέα (29) εκπρόσωποι Σωματείων- 
Mελών, από τα 29 Σωματεία - Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ΓΣ κατά το 
τρέχον έτος. Συμμετέχει επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου ο κ. Δημητρακόπουλος, 
εκπρόσωπος της Λάρισας και ο κ. Κούρτης, εκπρόσωπος του νέου Σωματείου από 
το Αγρίνιο, το οποίο επίσης δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι εκπρόσωποι και τα 
Σωματεία προέλευσης είναι οι εξής: 
 

A/A ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΨΗΦΟΥ 

1 ΑΕΠΜΑ ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΙ 
2 ΑΜΙ ΔΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΙ 
3 ΑΟΑΦ ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΙ 
4 ΑΟΜΒ ΚΟΡΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΙ 
5 ΑΟΜΜ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΠΑΡΗΣ ΝΑΙ 
6 ΑΟΜΧ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΙ 
7 ΑΟΜΨ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΙ 
8 ΑΟΜ ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΙ 
9 ΑΟΤ ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΙ 
10 ΑΣΑΕ ΜΠΟΖΕΜΠΕΡΓΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΙ 
11 ΑΣΝΒ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΑΙ 
12 ΚΟΑΜ ΚΟΤΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΑΙ 
13 ΛΑΜΘ ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΑΙ 
14 ΛΕ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΙ 
15 ΟΑΑ ΒΑΘΗ ΛΙΛΑ ΝΑΙ 
16 ΟΑΜ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΛΑ ΝΑΙ 
17 ΟΑΜΘ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΙ 
18 ΟΑΜΚ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΑΙ 
19 ΟΑΜΚΗ ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΝΑΙ 
20 ΟΑΜΛ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΧΙ 
21 ΟΑΜΠΕΙ ΛΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΙ 
22 ΟΑΜΡ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΙ 
23 ΟΑΜΣ ΣΦΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ ΝΑΙ 
24 ΟΑΜΧΝ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΑΙ 



25 ΟΠΑΦ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΚΛΑΙΡΗ ΝΑΙ 
26 ΠΛΗ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΙ 
27 ΡΟΜ ΔΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΝΑΙ 
28 ΣΑΜΟΣ ΣΚΑΛΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΑΙ 
29 ΣΛΑΜ ΜΑΡΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΙ 
30 ΧΟΜ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΑΙ 

 
Εκλογή προεδρείου Γεν. Συνέλευσης 
Ομόφωνα ψηφίζονται ως Πρόεδρος της ΓΣ ο κ. Δ. Χαρλαύτης (ΟΑΜΚΗ) και ως 
Γραμματέας ο κ. Δ. Παπαεμμανουήλ. (ΟΑΜΡ). 
 
Ο Πρόεδρος της ΓΣ διαβάζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, που είναι: 
 
                                      ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ από 01/01 έως 30/09/2010 
2. Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού από 01/01 έως 30/09/2010 
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 
4. Απαλλαγή Δ.Σ από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση από 01/01 έως 
30/09/2010 
5. Έγκριση Προϋπολογισμού 2011 
6. Πανευρωπαϊκοί αγώνες 2012 
7. Εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής 
8.Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και 
Αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. 

 
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ από 01/01 έως 30/09/2010 
Ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Χαρλαύτης επιβεβαιώνει ότι όλοι οι εκπρόσωποι έχουν 
πάρει έγκαιρα την έκθεση πεπραγμένων και ζητά να διαβαστεί από τον γραμματέα 
της ΓΣ. Όπου απαιτείται δίνονται διευκρινίσεις από τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. 
Φράγκο στις ερωτήσεις που γίνονται από τους εκπροσώπους των Σωματείων. Η 
έκθεση έχει ως ακολούθως: 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΟΜ 

ΕΤΟΥΣ 2010 (περίοδος 1/1 έως 30/09/2010) 
Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Για τη χρήση έτους 2010 η επιχορήγηση της Γ.Γ. Αθλητισμού αυξήθηκε στα 
115.500€ (ήδη έχουμε λάβει 92,500€), ποσό που αναφέρεται αποκλειστικά στα τα 
έξοδα μισθοδοσίας των υπαλλήλων της ΕΟΜ, παρόλο που στις αρχές του έτους 
είχε ανακοινωθεί ότι θα διακοπεί εντελώς για το έτος 2010, για το Μπριτζ και 
κάποια άλλα μη Ολυμπιακά αθλήματα. Το γεγονός αυτό ήταν μια ευχάριστη 
έκπληξη και μάλλον προήλθε από συντονισμένες ενέργειες του Σωματείου 
εργαζομένων στις Αθλητικές Ομοσπονδίες και της «πίεσης» που ασκήθηκε στο 
Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν πρέπει όμως να εφησυχάζουμε γιατί μπορεί τα 
επόμενα έτη να διακοπεί η κρατική επιχορήγηση και κατά συνέπεια θα πρέπει να 
είμαστε έτοιμοι για λήψη των απαραίτητων μέτρων με σκοπό την κάλυψη του 
ποσού που θα «απολεσθεί». 

Σημειώνεται ότι με απόφαση του ΔΣ αυξήθηκαν τα δικαιώματα συμμετοχής των 
αθλητών στα διοργανούμενα από την ΕΟΜ Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ομάδων 



(από 100 σε 120€ ανά ομάδα) & Ζευγών (από 25 σε 30€ ανά αθλητή), όπως και τα 
δικαιώματα επί των εισιτηρίων των αθλητών για τους αγώνες 5ης βαθμίδας που 
διεξάγονται στους Ομίλους της Περιφέρειας (από 0,30 σε 0,60€ ανά αθλητή). 
Επισημαίνεται ότι πριν 4 περίπου χρόνια τα δικαιώματα ήταν ισόποσα με αυτά 
των σωματείων του κέντρου και με απόφαση ΓΣ μειώθηκαν προσωρινά για 
οικονομική βοήθεια των σωματείων της Επαρχίας. Επίσης με πρόσφατη απόφαση 
του ΔΣ η ΕΟΜ θα λαμβάνει δικαιώματα επί των συμμετοχών  για τα Φεστιβάλ 
και τα Περιφερειακά που μέχρι σήμερα δεν εισέπραττε. 

Τα δύο σημαντικά κονδύλια εσόδων, δηλαδή τα δικαιώματα από αγώνες και οι 
συνδρομές των Αγωνιστικών Δελτίων, βρίσκονται στα πλαίσια  των 
προϋπολογισθέντων. Τα έσοδα από χορηγίες είναι σημαντικό κομμάτι, λόγω του 
ποσού των 25,000€ που «κληρονομήσαμε» από τον Ε. Κάντζο (προβλεπόταν για 
δημιουργία τμήματος αγωνιστικού μπριτζ σε κάποια ΠΑΕ της Αττικής που δεν 
τελεσφόρησε) και τις 35,000€ που κατέβαλε στο λογαριασμό της ΕΟΜ ο Michel 
Eidi ως διευκόλυνση της προφορικής ανάθεσης στην Ελλάδα της διοργάνωσης 
των Πανευρωπαϊκών αγώνων του 2012.  

Σχεδόν όλα τα κονδύλια των εξόδων είναι λίγο-πολύ εντός προϋπολογισμού. Το 
υπόλοιπο ταμείου της 30/09 να ανέρχεται στο ποσό των 134,246,35€.  

                                 Β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

«Μεγάλη επιτυχία σημειώθηκε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ζευγών Νέων, 
που πραγματοποιήθηκε στην Opatija της Κροατίας, αφού το ζεύγος των Νέων μας 
Β.Βρούστης - Κ.Δοξιάδης κέρδισε την 1η θέση των αγώνων. Στο πρωτάθλημα 
αυτό συμμετείχαν συνολικά 5 ζεύγη juniors. Το Χρυσό Μετάλλιο των νέων μας 
ήταν το γεγονός της χρονιάς αυτής.  Οι νέοι μας που με τη στήριξη της ΕΟΜ 
έχουν συμμετάσχει σε πάνω από 10 πρωταθλήματα στο εξωτερικό τα τελευταία 
χρόνια, αυτή τη φορά μας έφεραν το χρυσό μετάλλιο. Η ΕΟΜ συγχαίρει τους 
νέους αθλητές και νοιώθει μεγάλη ικανοποίηση που οι προσπάθειες αποδίδουν. 

Γενικά το Δ.Σ. έδωσε, για μία ακόμη χρονιά, ιδιαίτερη σημασία στις συμμετοχές 
των Εθνικών ομάδων και νέων σε ηλικία αθλητών σε μεγάλες διεθνείς 
διοργανώσεις και την έξοδο του Ελληνικού Μπριτζ από την εσωστρέφεια, 
θεωρώντας  απαραίτητο οι αθλητές μας να αποκτήσουν εμπειρία συμμετοχής σ' 
αυτές, γεγονός αναγκαίο για τη δυνατότητα να διεκδικούν διεθνείς διακρίσεις. 

Συμμετείχαν οι Εθνικές Ομάδες ΟΠΕΝ & Γυναικών στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα της Οστάνδης, ενώ πρόθεση της ΕΟΜ ήταν να στείλει και Εθνική 
Βετεράνων, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε η ανάλογη εκδήλωση ενδιαφέροντος από 
ζεύγη. Σε γενικές γραμμές ήμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από την εμφάνιση των 
Γυναικών αλλά όχι και από την αντίστοιχη της ομάδας όπεν και όλοι 
συμφωνήσαμε πως η ανάγκη για μια διαφορετική και πιο αποτελεσματική 
προσέγγιση του θέματος του πρωταθλητικού Μπριτζ είναι πλέον επιτακτική. 

Συμμετείχαν επίσης σε διεθνείς αγώνες Εθνική ΟΠΕΝ στο Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα στη Στάρα Ζαγορά της Βουλγαρίας και η Εθνική Γυναικών στο 2ο 
Φεστιβάλ Ελληνοτουρκικής Φιλίας στο Cesme της Τουρκίας, όπου έλαβαν μέρος 
συνολικά 6 Ελληνικά ζευγάρια.  



Τέλος, δύο ζευγάρια μας έλαβαν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοικτής 
συμμετοχής στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. 

Ιδρύθηκε  νέο Σωματείο στην Άρτα με την επωνυμία «Αμβρακικός Όμιλος 
Μπριτζ», λαμβάνοντας την απαραίτητη έγκριση από το Πρωτοδικείο και 
βρίσκεται σε αναζήτηση αίθουσας ώστε να ξεκινήσει μαθήματα για αρχαρίους με 
δάσκαλο από τα Ιωάννινα. Υπεύθυνος του νεοϊδρυθέντος Ομίλου ο παλαιός 
αθλητής κ. Γιώργος Λέκος. 

Μετά από προσωπική επικοινωνία του τ. Προέδρου με το Δήμαρχο Αγρινίου 
έγιναν με μεγάλη επιτυχία μαθήματα από τον Αθαν. Τσέβη σε δημότες, ενώ με 
απόφαση του Δήμου ιδρύθηκε τμήμα μπριτζ στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου, 
όπου και φιλοξενούνται τα μαθήματα και τα τουρνουά. Τον Όμιλο (ΠΚΔΑ) «έχει 
αναλάβει» ο Δημήτρης Κούρτης, κάτοικος Αγρινίου, παλαιός αθλητής του  
μπριτζ. 

Μαθήματα πρέπει επίσης να ξεκινήσουν το φθινόπωρο/χειμώνα του 2010, μετά 
από νέα απαραίτητη διαφημιστική καμπάνια στην πόλη της Κομοτηνής, την οποία 
επισκέφθηκε η κα Ιωαν. Πολυχρονάκου και έχει ήδη επαφή με ενδιαφερόμενους 
πολίτες, οι οποίοι παρακολούθησαν τα 2-3 πρώτα μαθήματα (περίπου 8 άτομα), 
αλλά επειδή ήταν λίγοι οι μαθητές σταμάτησε, με σκοπό να επαναληφθούν με 
μεγαλύτερη συμμετοχή αρχαρίων. 

Υπήρχε ενδιαφέρον από την Έδεσσα για δημιουργία Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ 
στην πόλη της Μακεδονίας, αλλά το θέμα δεν προχώρησε και θα πρέπει να γίνει 
νέα επικοινωνία για προώθηση του θέματος. 

Υπό ίδρυση είναι νέο Σωματείο Μπριτζ στο Κρυονέρι Αττικής, όπου φέτος θα 
γίνουν μαθήματα, με τις προσπάθειες του Δ. Τόγια και της Τ. Μπαμπούλα.  

Στις 15 Νοεμβρίου αρχίζουν μαθήματα στην Αίγινα, στο Μορφωτικό σύλλογο Ι. 
Καποδίστριας, μετά από προσπάθειες των Σ. Μπομπολάκη, Γ. Παυλινέρη και Μ. 
Ροδίτου.  

Επίσης, έγιναν μαθήματα Μπριτζ στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, με αρχική 
συμμετοχή 40 μαθητών. 

Εκδόθηκαν συνολικά 316 Αγωνιστικά Δελτία νέων παικτών.  

Επίσης ο Ι. Μηλιτσόπουλος επισκέφθηκε 5 σωματεία της Περιφέρεια 8 φορές 
παραδίδοντας μαθήματα προχωρημένων σε αθλητές της Περιφέρειας ενώ έκανε 
επίσης σεμινάρια Κανονισμών Μπριτζ σε 3 σωματεία της Αττικής όπως και 
προπονήσεις στους παίκτες κατηγορίας Νέων.  

Η ΕΟΜ φιλοξένησε αρχές Ιουνίου 2010, τον Πρόεδρο της Πανευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Μπριτζ κ. Gianarrigo Rona (ήδη Πρόεδρος της WBF), για ένα 
Σαββατο-Κύριακο στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Porto Carras Resort της 
Χαλκιδικής, λόγω της διοργάνωσης του Πανευρωπαϊκού 2012 στη χώρα μας. Τις 
ίδιες ημερομηνίες στο Porto Carras, με προσπάθειες του μέλους του ΔΣ κας 
Αγγελ. Πολίτου, φιλοξενήθηκε συνεργείο της ΕΡΤ, το οποίο έλαβε πλάνα των 
εγκαταστάσεων του Resort και δηλώσεις των κ.κ. Rona & Κούμενου, 
δημιουργώντας ένα video διάρκειας 5 λεπτών, το οποίο παρουσιάσθηκε, με 



μεγάλη επιτυχία, στη ΓΣ της EBL στην Οστάνδη Βελγίου τέλη Ιουνίου 2010. Το 
Υπουργείο ενέκρινε την διοργάνωση των αγώνων χωρίς τη διάθεση όμως κανενός 
είδους οικονομικής ενίσχυσης.  Οι συζητήσεις με χορηγούς δεν έχουν οδηγήσει 
ακόμα σε οριστική γραπτή συμφωνία. Απομένει η υπογραφή της σύμβασης 
μεταξύ ΕΟΜ & EBL, καθώς και εκείνη με το ξενοδοχειακό συγκρότημα. Στην 
τελετή λήξης των Πανευρωπαϊκών Αγώνων της Οστάνδης παραδόθηκε η σημαία 
της EBL στη χώρα μας δια χειρός G.Rona στον τ. Πρόεδρο της ΕΟΜ. 

Φιλοξενήσαμε, σε συνεργασία με τον ΟΑΜΚΗ, 2 ζεύγη της Εθνικής ΟΠΕΝ 
Κύπρου, τα οποία έλαβαν μέρος, για προπονητικούς λόγους, στο τουρνουά της 
Ανθοκομικής (Ομάδες & Ζεύγη) τον Μάιο του 2010. 

Προχωρήσαμε σε σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου το οποίο καλύπτει τα μέλη 
του ΔΣ και τους υπαλλήλους της ΕΟΜ σε θέματα αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, 
μέχρι του ποσού των 250,000€. Το θέμα είναι εξόχως σημαντικό, γιατί η 
Ομοσπονδία διασφαλίζεται έναντι απαιτήσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων 
δικηγορικών εξόδων, επί θεμάτων ή οικονομικών απαιτήσεων που μπορεί να 
εγερθούν κατά μελών του ΔΣ ή των υπαλλήλων της, οι οποίοι δεσμεύουν την 
ΕΟΜ με την υπογραφή τους. 

Μετά την ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου από την Κυβέρνηση πρέπει 
να αντιμετωπισθούν τα θέματα που προκύπτουν με τη τήρηση των βιβλίων των 
σωματείων-μελών της, τα εισιτήρια των αθλητών, κ.α. 

Ένα φλέγον θέμα αυτής της χρονιά είναι και η υλοποίηση της απόφασης του ΔΣ 
να γίνει η ΕΟΜ διαχειριστής των ταυτόχρονων. Έγιναν προσπάθειες να γίνει αυτό 
εκτός ΕΟΜ, όλα όμως οδηγούν στην ανάγκη να γίνει εσωτερικά. 

Η κα Μ. Πανουτσακοπούλου, παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους από μέλος 
του ΔΣ της ΕΟΜ την 30 Απριλίου 2010 και τη θέση της κατέλαβε το 1ο 
αναπληρωματικό μέλος κ. Σ. Μπομπολάκης.  

Το μήνα Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους υπέβαλαν παραιτήσεις ο Προέδρος, ο 
Αντιπρόεδρος και η Γεν. Γραμματέας από το ΔΣ και από μέλη των Επιτροπών της 
ΕΟΜ. 

Η φετινή διαφημιστική καμπάνια για τα μαθήματα του Μπριτζ μεταδόθηκε από 
πέντε (5) ραδιοφωνικούς σταθμούς και την τηλεόραση της ΕΡΤ ενώ έγινε διανομή 
φυλλαδίων από ιδιωτική εταιρεία με έξοδα της ΕΟΜ σε 16 περιοχές του 
λεκανοπεδίου. Για το σκοπό αυτό τυπώθηκαν 200000 νέα διαφημιστικά φυλλάδια. 
Οι αποφάσεις για την διαφημιστική καμπάνια 2010 λήφθηκαν από το Δ.Σ. όπως 
αναμορφώθηκε την 19/10/2010. Αυξήθηκε κατά 20% το ποσό που διατέθηκε σε 
σχέση με το 2009. Επίσης έγινε προσπάθεια σε πολύ μικρό χρόνο να αλλάξει ο 
σχεδιασμός όσο ήταν εφικτό και να απευθυνθούμε με άλλους τρόπους στον κόσμο 
(διαγωνισμοί από ραδιόφωνο κλπ) Για άλλη μια φορά φάνηκε πως η ανάγκη 
έγκαιρου σχεδιασμού είναι απαραίτητη. 

Το προσωρινό ΔΣ (19/9 – 23/9) αποφάσισε τη μείωση των δικαιωμάτων 
συμμετοχής στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα του διαστήματος αυτού και την 
επαναφορά τους στο ισχύον καθεστώς πριν την αύξηση. 



Με τη βοήθεια του αρμοδίου Τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών συντάχθηκε 
επιστολή προς τους διοργανωτές του Βαλκανικού Πρωταθλήματος και με τη 
συνδρομή των παικτών πετύχαμε την αλλαγή του ονόματος της ομάδας των 
Σκοπίων από Macedonia σε FYRMacedonia. Το σχέδιο επιστολής βρίσκεται στα 
αρχεία της ΕΟΜ για πιθανή μελλοντική χρήση». 

Ο Πρόεδρος κος Χαρλαύτης ερωτά το σώμα αν υπάρχουν ερωτήσεις ή απορίες.  
 Δεν υπήρξαν ερωτήσεις.  
Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα Πεπραγμένα του απερχόμενου ΔΣ από το σώμα. 
 
Θέμα  2ο :Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού. 
Ο Πρόεδρος της ΓΣ επιβεβαιώνει ότι όλοι οι εκπρόσωποι έχουν πάρει έγκαιρα  
τον Ισολογισμό – απολογισμό   και ζήτησε να γίνει η ανάγνωση του.   
 

ΚΩΔ.ΑΡ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
- ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
30/09/2010 

 

0101 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ) 77.427,20
0102 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   
0103 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ-TAKΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 92.400,00
0104 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
0105 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 36.500,00
0106 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ   
0107 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 159,63
0108 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 3.000,00
0109 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2725/99 Η ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 68.607,00
0110 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΓΑ   
0111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ   
0112 Α.Σ.Ε.Α.Δ.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΑΒΟΛΑ 60,00
0113 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ   
0114 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.063,00
0115 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2009 69.720,34
0116 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 348.937,17

   
0200 - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ  

0210 - Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   

0211 

 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-
ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΚΛΠ) 
 

65.250,80
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) 2.000,00

0215 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ 17.916,44



0216 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 885,46
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 86.052,70

 0230- Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  
0231 ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ) 1.759,00
0232 ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 2.710,64

0233 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ   
α) ΟΤΕ 1.309,50
β) ΚΙΝΗΤΑ   

0234 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 1.702,70
0235 ΣΥΝΕΔΡΙΑ   
0236 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.423,83
0237 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 5.790,27
0238 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 506,92
0239 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 11.803,20
0240 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 1.399,35
0241 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 864,57

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 30.269,98
 0250 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  

0251 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 7.650,00
0252 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) 10.034,72
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) 24.453,08

0256 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 4.087,50
0257 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ   
0258 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 1.740,64
0259 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2.200,00

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 50.165,94
 0270 - Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

0271 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 5.886,51

0272 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ(ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 10.390,94

0273 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ 813,85
0274 ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ   
0275 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 4.538,24
0276 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 9.692,93
0277 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 9.620,41

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 40.942,88
   

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/09/10 134.246,35
 0280 - Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

0281 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ)   
α) ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 7.259,32



β) ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   
γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
δ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ   

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 7.259,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 348.937,17

     
Σε ερώτηση του κ. Κορώση ο ταμίας κ. Αθανασιάδης διευκρινίζει ότι οι δαπάνες 
ανάπτυξης αφορούν στη διάδοση (ραδιόφωνο - τηλεόραση κ.τ.λ), ενώ στις 
ενισχύσεις Συνδέσμων Μελών περιλαμβάνονται αυτά που δίνει η ομοσπονδία στα 
Σωματεία υπό μορφή υλικών (τράπουλες, υλικό αγώνων, Η/Υ, εκτυπωτές κ.τ.λ.). 
 
Εγκρίθηκε ομόφωνα ο Ισολογισμός Απολογισμός και επισυνάπτεται στο 
παρόν. 
 
Θέμα 3ο : Έκθεση ελεγκτικής Επιτροπής 
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τον Κον Κυριακιδη Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής να 
διαβάσει την έκθεση της στο Σώμα. 
Ο Κος Κυριακιδης ανάγνωσε την Έκθεση: η οποία και επισυνάπτεται στο παρόν: 
«Λόγω της προκήρυξης αρχαιρεσιών για νέο ΔΣ (πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης 
ΔΣ της 19ης Σεπτεμβρίου 2010) διενεργήσαμε έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο 
προκειμένου να ενημερώσουμε την Γενική Συνέλευση για τα οικονομικά 
πεπραγμένα του ΔΣ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010. 
Στον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε, δεν διαπιστώσαμε ελλείψεις στις 
καταχωρήσεις δικαιολογητικών η άλλες σοβαρές παρατυπίες. 
Από την κίνηση των λογαριασμών της περιόδου προκύπτει ότι η διαχείριση 
ασκήθηκε από το Δ.Σ με σύνεση. 
Τα έσοδα από Αθλητικές Εκδηλώσεις συνέχισαν την θετική τους πορεία (+10%) 
(77.427,20€) έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου (που ήταν 70.027,40€ 
καθαρά έσοδα από αγώνες σωματείων). 
Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για τα Έσοδα από Χορηγίες που παρουσίασαν 
θεαματική άνοδο (από 2.900,00€ στις 30/09/2009 σε 36.500,00€). Αυτή η επιτυχία 
οφείλεται στις προσπάθειες του Δ.Σ.  
Η Χορηγία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέχρι 30/09/2010 που έχει 
κατατεθεί στο ταμείο της ΕΟΜ είναι 92.400,00€ έναντι περσινής περιόδου που 
ήταν 52.500,00€.  
Επίσης, στα ίδια επίπεδα διαμορφώνονται και οι Συνδρομές των Σωματείων και τα 
έσοδα από τα Αγωνιστικά Δελτία. 
Στο σκέλος των Δαπανών , αισθητή μείωση στις δαπάνες ανάπτυξης κατά 30% 
από 57.572,48€ σε 40.942,88€. Να σημειώσουμε ότι η ανάπτυξη για τη διάδοση 
του 2010 ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2010 άρα δεν συμπεριλαμβάνεται στο άνω 
ποσό.  
Στις Λειτουργικές δαπάνες παρουσιάστηκε μείωση από 38.189,46€ σε 30.269,98€  
Οι Δαπάνες Εθνικών Ομάδων στις 30/09/2009 ήταν 35.650,67€ ενώ στις 
30/09/2010 ήταν 50.165,94€. 
Τα έξοδα των Εθνικών Ομάδων παρουσιάζουν σημαντική άνοδο της τάξης των 
14.500,00€».  
 
Κατά βεβαίωση του Ταμία κ. Α. Αθανασιάδη τα διαθέσιμα της ΕΟΜ την 30 
Σεπτεμβρίου 2010 ανέρχονταν σε 134.246,35€. 



 
Συνημμένα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά: 
 
α. Προϋπολογισμός 2011-Ισοζύγιο 30/09/2010. 
β. Αναλυτικό Καθολικό Εξόδων Εθνικών Ομάδων 
 
Δεδομένου ότι ο έλεγχος δεν αφορά την πλήρη χρήση αλλά και λόγω του 
ετεροχρονισμού που παρουσιάζεται συχνά μεταξύ της εκταμίευσης και της 
καταχώρησης των παραστατικών των δαπανών, τα στοιχεία της περιόδου δεν είναι 
απόλυτα ακριβή. Το γεγονός αυτό δεν αλλοιώνει την θετική εικόνα της 
οικονομικής διαχείρισης της ΕΟΜ. 
 
Τέλος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον έλεγχο περιλάβαμε και την αποθήκη 
της ΕΟΜ. Καταμετρήσαμε τον εξοπλισμό (τραπέζια, σκρινς, bidding boxes και το 
αναλώσιμο υλικό τα οποία βρέθηκαν να συμφωνούν πλήρως με τις εγγραφές στο 
ηλεκτρονικό αρχείο της ΕΟΜ). 
 
Σε συμπέρασμα των ανωτέρω εισηγούμεθα στη Γενική Συνέλευση της 23ης 
Οκτωβρίου 2010 την αποδοχή των οικονομικών καταστάσεων του 9μηνου που 
υποβάλλει το ΔΣ της ΕΟΜ και την απαλλαγή των μελών του από κάθε 
διαχειριστική ευθύνη. 
Ο Κος Φράγκος, Πρόεδρος του απερχόμενου ΔΣ, ευχαρίστησε τα Μέλη της 
Ελεγκτικής Επιτροπής για τον χρόνο τους και για τον υπεύθυνο και αναλυτικό 
τους έλεγχο. 
 
Θέμα 4ο : Απαλλαγή Δ.Σ από κάθε ευθύνη για την διαχείριση από 01/01/2010 
έως 30/09/2010 
Ο Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα την Απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη για την 
Διαχείριση από 01/01-30/09/2010 
Το Σώμα ψήφισε ομόφωνα την απαλλαγή του ΔΣ, αποδεχόμενο την εισήγηση 
της Ελεγκτικής Επιτροπής. 
 
Θέμα 5ο : Έγκριση Προϋπολογισμού   01/01/2011 έως 31/12/2011 
Διαβάστηκε από τον κ. Αθανασιάδη ο Προϋπολογισμός για το 2011, που 
προτείνεται να υποβληθεί στη ΓΓΑ και επισυνάπτεται: 
 

ΚΩΔ.ΑΡ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ 

2011 

0101 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ) 130.000,00
0102 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   
0103 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ-TAKΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 130.000,00
0104 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
0105 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ   
0106 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ   
0107 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1.000,00
0108 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 3.840,00

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 1.000,00
0115 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2009   
0116 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 340.840,00

     
0200 - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ 

0210 - Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

0211 

 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-
ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΚΛΠ) 
 

100.000,00
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) 1.000,00

0215 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ 27.000,00
0216 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.000,00

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 129.000,00
 0230- Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

0231 ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ) 3.000,00
0232 ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 4.000,00

0233 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ   
α) ΟΤΕ 3.000,00
β) ΚΙΝΗΤΑ   

0234 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 2.500,00
0235 ΣΥΝΕΔΡΙΑ   
0236 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.000,00
0237 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 6.000,00
0238 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1.500,00
0239 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 17.000,00
0240 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 6.000,00
0241 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 1.000,00

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 49.000,00
 0250 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

0251 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 7.500,00
0252 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) 8.500,00
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 3.000,00



0257 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 1.000,00
0258 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 3.000,00
0259 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.000,00

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 49.000,00
 0270 - Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

0271 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 3.000,00

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

0273 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ 3.000,00
0274 ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ   
0275 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 15.000,00
0276 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 27.840,00
0277 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 25.000,00

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 113.840,00
     

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/09/2010   
  

0281 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ)   
α) ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   
β) ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   
γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
δ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ   

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 340.840,00

 
 
Εγκρίθηκε Ομόφωνα ο Προϋπολογισμός, ο οποίος  και θα κατατεθεί στην ΓΓΑ. 
Διευκρινίστηκε ότι αν προκύψει θέμα αλλαγής κάποιου κονδυλίου, αυτό θα γίνει 
νόμιμα με τροποποίηση προϋπολογισμού στην ΓΣ του Μαρτίου. 
 
Θέμα 6ο : Πανευρωπαϊκοί Αγώνες 2012 
Το λόγο πήρε πρώτα ο κ. Α. Αθανασιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό της 
ανάληψης και στους λόγους για τους οποίους έθεσε το θέμα για συζήτηση στη ΓΣ.  
Είπε ότι ο κ. Κούμενος, σαν Πρόεδρος της ΕΟΜ, έκανε τις συνομιλίες με την 
πανευρωπαϊκή ομοσπονδία, η οποία μας ανέθεσε τους πανευρωπαϊκούς αγώνες 
για το 2012 και μας παραδόθηκε στην Οστάνδη η σημαία των αγώνων. Όμως 
συμφωνία ακόμα δεν έχει υπογραφεί γιατί υπάρχει το πρόβλημα των χρημάτων. 
Για να γίνουν αυτοί οι αγώνες υπάρχει ένας προϋπολογισμός, τον οποίον ο κ. 
Κούμενος είχε εκτιμήσει στο ποσό των 300.000 ΕΥΡΩ. Αυτές οι 300.000 ΕΥΡΩ 
θα πρέπει να υπάρχουν στην ομοσπονδία και, αν δεν υπάρξουν, θα πρέπει η 
ομοσπονδία να βάλει τα χρήματα από την τσέπη της αν θέλει να διοργανώσει τους 
αγώνες. Η ομοσπονδία μπορεί να έχει οφέλη μόνο από παράπλευρα τουρνουά που 
θα γίνουν στη διάρκεια του πρωταθλήματος γιατί από το πρωτάθλημα δεν κερδίζει 
τίποτα, αλλά η αντίστοιχη μικρή συμμετοχή στην Οστάνδη δεν αφήνει μεγάλα 
περιθώρια αισιοδοξίας. Επειδή δημιουργήθηκαν προστριβές θέτει το θέμα στη ΓΣ 
για τον εξής λόγο : αν είναι να αναλάβουμε τους αγώνες, να δώσει την έγκριση η 
ΓΣ και να αναλάβουμε την ευθύνη (σαν ΓΣ) όλοι μαζί, ώστε αν, ο μη γένοιτο, 



υπάρξει οικονομική ζημία για την ομοσπονδία από την ανάληψη των αγώνων, να 
είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Ο ίδιος δεν συναινεί στο να αναλάβουμε τους αγώνες 
αν δεν είναι σίγουρη η χρηματοδότησή τους από πηγές εκτός ΕΟΜ. Αν θέλει η 
ΓΣ, μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τους αγώνες μέχρι ότου 
βρούμε τις χορηγίες που χρειάζονται ώστε μην χάσει η ΕΟΜ χρήματα. Μέχρι 
τέλους του χρόνου έχουμε το δικαίωμα να υπογράψουμε τη σύμβαση ανάληψης ή 
μπορούμε και να υπαναχωρήσουμε χωρίς να χάσουμε τίποτα. Μετά από την 
ημερομηνία αυτή, μπορούμε και πάλι να υπαναχωρήσουμε, ακόμα κι αν έχουμε 
υπογράψει, αλλά τότε υπάρχει πρόστιμο περίπου 35.000 ΕΥΡΩ. Το θέτει λοιπόν 
αυτό το θέμα υπόψη του σώματος για να πάρει η ΓΣ μιαν απόφαση  
ή να πάμε όλοι μαζί αποφασίζοντας, 
ή να εξουσιοδοτηθεί το ΔΣ να υπογράψει 
ή να αναλάβει τη διοργάνωση κάποιος φορέας ανεξάρτητος και να μην επηρεάσει 
την ομαλή λειτουργία της ΕΟΜ. 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο παραιτηθείς πρόεδρος της ΕΟΜ κ. Ι. Κούμενος, ο 
οποίος αναφέρθηκε λεπτομερώς στο ιστορικό της ανάληψης. Η σκέψη αρχικά 
γεννήθηκε στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα όπεν του San Remo πριν από 2 χρόνια, 
όταν διαπιστώθηκε ότι η διοργάνωση δεν ήταν η καλύτερη και είπαμε στον 
πρόεδρο Ronna ότι εμείς μπορούμε να  διοργανώσουμε πολύ καλύτερα το 
πρωτάθλημα του 2011 στην Ελλάδα. Έγιναν συζητήσεις και καταλήξαμε να  το 
διεκδικήσουμε στη ΓΣ της EBL στο Παρίσι, όπου όμως στην τελική ψηφοφορία 
χάσαμε 7-5 από την Πολωνία. Όμως, λόγω της παρουσίας και της επιθυμίας που 
είχαμε δείξει εκεί, η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία αποφάσισε αυτόματα να μας 
αναθέσει το Πανευρωπαϊκό Ομάδων του 2012. Ακολούθησαν οι επισκέψεις 
αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον πρόεδρο της πανευρωπαϊκής ομοσπονδίας, τον 
γραμματέα και τον ταμία στο Porto Carras της Χαλκιδικής, γιατί επιθυμία τους 
είναι οι αγώνες αυτοί να γίνονται, ει δυνατόν, σε Resort ώστε να συνδυάζονται και 
με διακοπές.  
Αφού αποφάσισαν και μας έστειλαν επίσημα επιστολή για την ανάληψη του 2012, 
ξεκίνησε η διαδικασία αφ' ενός μεν για την ανεύρεση χορηγών, αφ' ετέρου δε για 
την επίτευξη συμφωνίας με το ξενοδοχειακό συγκρότημα.  
Ο προϋπολογισμός γι' αυτήν την διοργάνωση ήταν περίπου 300.000 ΕΥΡΩ διότι, 
εκτός των 35.000 ΕΥΡΩ που παίρνει μετρητά η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, πρέπει 
να καλυφθούν όλα τα οργανωτικά έξοδα, η φιλοξενία των ανθρώπων που 
διοργανώνουν τους αγώνες, οι μεταφορές και οι μετακινήσεις  και κάποια έπαθλα 
και δώρα που μοιράζονται. 
Τα χρήματα που θα παίρναμε από τον κ. Sabbah, μέσω του κ. Eidi, 200.000- 
250.000 ΕΥΡΩ δεν ήταν αρκετά και θα έπρεπε να βρεθούν και άλλες χορηγίες για 
να φτάσουμε στο ποσό που χρειάζεται. 
Τις επιπλέον χορηγίες είχα την πρόθεση να τις βρω από την προσωπική μου 
επαγγελματική μου ενασχόληση είτε από τη Vodafone ή από την 3E ή από την 
Τράπεζα Κύπρου  
Η επιλογή του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Βόρεια Ελλάδα έγινε επειδή 
είναι πολύ εύκολα προσβάσιμο οδικά από τις γείτονες χώρες και δεν απαιτούνται 
αεροπορικές μετακινήσεις.  
Ήμουν επίσης σε πολύ καλή συμφωνία με το Porto Carras γιατί μείωσε πάρα πολύ 
τις τιμές και τις είχε φτάσει σε ανεκτά επίπεδα με βάση την επιθυμία της 
ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. 
Δεν υπέγραψα  για να μην δεσμεύσω την Ομοσπονδία είτε με το ξενοδοχειακό 
συγκρότημα είτε με την EBL, διότι από την EBL ζήτησα να μου αλλάξει και τις 



ποινικές ρήτρες και να τις ευθυγραμμίσει με αυτές που βάζει το ξενοδοχείο σε 
περίπτωση ματαίωσης η ελάττωσης των δωματίων, κάτι που ακόμη μέχρι σήμερα  
δεν έχει απαντηθεί από την Ευρωπαϊκή ομοσπονδία. 
Έγινα επιφυλακτικός όταν αισθάνθηκα ότι ο κ. Eidi είχε αλλάξει άποψη και δεν 
είχε τη διάθεση να ενισχύσει αυτό το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, αλλά τα 
χρήματα που είχε κατά νου να δώσει, θα τα έδινε για να ενισχύει συνολικά το 
Ελληνικό Μπριτζ, είτε με ενισχύσεις των Σωματείων είτε με ενισχύσεις των 
Εθνικών αποστολών είτε με ενίσχυση των juniors. Ο λόγος δε που ξεχείλισε το 
ποτήρι για μένα προσωπικά είναι ότι ακούστηκαν διάφορα λόγια για την ανάμειξή 
μου στο πανευρωπαϊκό. "35 χρόνια επαγγελματίας δεν δέχομαι να ακουστεί 
ο,τιδήποτε μεμπτό εναντίον μου, δεν θα αφήσω κανέναν να κηλιδώσει το όνομά 
μου, σας ευχαριστώ πολύ", κατέληξε χειροκροτούμενος. 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η παριστάμενη Γεν. Γραμματέας της ΕΟΜ κα 
Πολίτου, η οποία αναφέρθηκε στη διεκδίκηση του πανευρωπαϊκού του 2011, η 
οποία ξεκίνησε από το σεμινάριο της EBL, στη Ρώμη, στο οποίο συμμετείχε η 
ίδια. Το πρωτάθλημα αυτό θα ήταν πολύ επωφελές για τη χώρα μας επειδή 
συμμετέχει πάρα πολύς κόσμος, καθώς συνδυάζεται με διακοπές , ενώ θα 
μπορούσαμε να λάβουμε μέρος και εμείς όλοι διότι είναι ανοιχτό. Διαρκεί πάρα 
πολλές μέρες και θα ήταν πάρα πολύ καλό και για την χώρα μας . Οι μόνοι λόγοι 
για να πάρουμε το πανευρωπαϊκό ομάδων, που μας έδωσαν,  είναι η προβολή του 
αθλήματος και η προβολή της χώρας μας. Σε αυτό εμείς δεν μπορούμε να 
συμμετέχουμε ως παίκτες, αφού παίζουν μόνο εθνικές ομάδες,  ενώ στο 
παράπλευρο φεστιβάλ, που  είναι πολύ μικρής διάρκειας, υπάρχουν πολύ λίγοι 
παίκτες. Αυτοί που αποκλείονται από τους αγώνες είτε φεύγουν ή, ακόμα και αν 
παίξουν, δεν πληρώνουν και επομένως  τα έσοδα θα ήταν μόνον από τους 
Έλληνες παίκτες για τους οποίους μια συμμετοχή θα ήταν πολύ ακριβή ( 
μετάβαση - διαμονή - παιχνίδι ). Γι' αυτό θεώρησα ότι πρέπει να γίνει σε μια πόλη 
σαν την Αθήνα, όπου θα υπήρχαν και μόνο λόγω του γεγονότος ( Πανευρωπαϊκοί 
Αγώνες Ομάδων) πάρα πολύ εύκολα τηλεόραση, ραδιόφωνο κτλ, άρα διαφήμιση 
δωρεάν . 
Έχω κάνει κάποιον προϋπολογισμό για την Χαλκιδική ο οποίος  ανέρχεται στις 
480.000-500.000 ΕΥΡΩ.  Πιστεύω ότι αν η ΓΣ ήθελε μπορούμε να αναλάβουμε το 
ρίσκο, είμαι υπέρ της διοργάνωσης και η πολιτεία θα σταθεί κοντά μας από 
κάποιες επαφές που έκανα, Υπουργείο, ΟΠΑΠ κτλ, ας αποφασίσει η ΓΣ σε ποιον 
θα το αναθέσει να το κάνει. 
  
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Δόνος (ΑΜΙ), λέγοντας.  "Οι ερωτήσεις μου είναι 
οικονομικού ενδιαφέροντος. α) Από πού ξεκινάμε; από το μηδέν; β) Οι απόψεις 
του προϋπολογισμού διαφέρουν, ο ένας ομιλητής είπε για 300.000 ΕΥΡΩ κι ο 
άλλος για 500.000 ΕΥΡΩ. γ) Η πολιτεία θα συνδράμει; Αν η πολιτεία καλύψει το 
50%, το υπόλοιπο να το βρούμε από χορηγίες. Επίσης πιστεύω ότι η τοποθεσία 
είναι καλή (Χαλκιδική)." 
Ο κ. Αθανασιάδης διευκρινίζει ότι η  πολιτεία είπε ότι δεν μπορεί να βοηθήσει και 
με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν θα υπάρξει καμιά κρατική βοήθεια. 
  
Ζητήθηκε η ανάλυση των εξόδων από τον κ. Κουμενο και αφού δόθηκαν οι 
απαραίτητες εξηγήσεις, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Χαρλαυτης που 
κατέθεσε την εξής πρόταση : 
Να δημιουργηθεί μια ειδική επιτροπή  που θα εξετάσει-μελετήσει διεξοδικά το 
θέμα, με αναλυτικά  οικονομικά στοιχεία. Να κάνει λεπτομερή προϋπολογισμό 



και η έκθεση αυτή να κοινοποιηθεί στα μέλη, που  σε έκτακτη ΓΣ να μπορέσουν 
να πάρουν απόφαση έως και το τέλος του έτους . 
Η πρόταση του Κ. Χαρλαύτη ψηφίστηκε ομόφωνα και το νέο ΔΣ οφείλει να την 
υλοποιήσει. 
 
ΘΕΜΑ 7ο : Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής 
 Προτάθηκαν για Τακτικά μέλη της Ελεγκτικής επιτροπής για το 2011 και 
ψηφίστηκαν ομόφωνα οι κ.κ. 
Α) Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Β) Ι. ΛΑΓΑΝΗΣ 
Γ) Μ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ  
 
Για Αναπληρωματικά μέλη προτάθηκαν και ψηφίστηκαν ομόφωνα οι κ.κ. 
Α) Θ. ΚΟΡΩΣΗΣ  
Β) Α. ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ  
Γ) Ι. ΔΡΙΔΑΚΗΣ 
  
Στο σημείο αυτό την εκπροσώπηση του ΟΑΜΚΗ ανέλαβε η κα Σεμ. Βιλιώτη. 
  
ΘΕΜΑ 8ο: Αρχαιρεσίες 
Για την Εφορευτική επιτροπή που θα πλαισιώσει τη δικαστικό στη διενέργεια των 
αρχαιρεσιών για το νέο ΔΣ της ΕΟΜ, προτάθηκαν και ψηφίστηκαν ομόφωνα ο 
κ.  Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ και η κα Μ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ. 
  
O κ. Αθανασιαδης, διαβάζοντας το καταστατικό της ΕΟΜ, έθεσε θέμα πόσα θα 
είναι τα μέλη που θα εκλεγούν σε αυτές τις αρχαιρεσίες, διότι τα Σωματεία-Μέλη 
της ομοσπονδίας είναι περισσότερα των (30) τριάντα και θα πρέπει να αποφασίσει 
η ΓΣ αν θα έχουμε επταμελές η εννεαμελές ΔΣ. 
Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία  
Η ΓΣ αποφάσισε να έχουμε επταμελές ΔΣ 
  
Ο Πρόεδρος της ΓΣ πρότεινε και έγινε αποδεκτό όλοι οι υποψήφιοι για το ΔΣ να 
παρουσιαστούν στα μέλη της ΓΣ, μιλώντας ο καθένας για δύο λεπτά. 
Μετά το τέλος της παρουσίασης και παρουσία της δικαστικού αντιπροσώπου 
έγιναν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου ΔΣ, όπου συμμετείχαν και ψήφισαν 
είκοσι εννέα (29) εκπρόσωποι Σωματείων.  
  
Μετά την καταμέτρηση, οι σταυροί προτίμησης, κατά αλφαβητική σειρά, είναι: 
1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 14 
2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΙΚΗ 4 
3. ΚΑΝΝΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 
4. ΚΟΥΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 2 
5. ΜΑΡΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 
6. ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΚΛΑΙΡΗ 9 
7. ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 20 
8. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11 
9. ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 13 
10. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15 
11. ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΑΡΗΣ 8 
12. ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5 



13. ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 24 
14. ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 18 
15. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 
 
Ως εκ τούτου για ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ του ΔΣ εκλέγονται οι: 
1. ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 24 
2. ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 20 
3. ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 18 
4. ΜΑΡΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 
5. ΚΑΝΝΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 
6. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15 
7. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 14 
  
Από τη ΓΣ δόθηκαν συγχαρητήρια στους εκλεγέντες και ευχές για δημιουργικό 
έργο.  
Τέθηκε στη δικαστικό εκπρόσωπο θέμα εκλογής γυναικών στο ΔΣ με βάση την 
ποσόστωση. Η δικαστικός διευκρίνισε ότι, με βάση το Καταστατικό της ΕΟΜ, θα 
έπρεπε να εκλεγούν γυναίκες σε ποσοστό τουλάχιστον 20% των 7, δηλαδή 
 τουλάχιστον 1,4 , δηλαδή 2 γυναίκες. Όμως για να γίνει αυτό θα έπρεπε οι 
γυναίκες υποψήφιες να είναι τουλάχιστον διπλάσιες από τις κατά τον τρόπο αυτό 
εκλεγόμενες, δηλαδή τουλάχιστον 2Χ2=4. Συνεπώς, επειδή οι γυναίκες υποψήφιες 
είναι 3, δεν γίνεται εκλογή γυναικών με βάση την ποσόστωση. 
 
Στη συνέχεια και σύμφωνα με το Καταστατικό γίνεται ξεχωριστή ψηφοφορία για 
τα αναπληρωματικά μέλη: 
Η κα Πολίτου Αγγελική δεν δέχτηκε να είναι υποψήφια για αναπληρωματικό 
μέλος. 
Οι υποψήφιοι για αναπληρωματικά μέλη είναι οι: 

1. ΚΑΛΙΦΡΟΝΑΣ ΜΙΚΗΣ 
2. ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΚΛΑΙΡΗ 
3. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
Εκλέχτηκαν και οι τρεις με σειρά προτεραιότητας:  
1. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12 
2. ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΚΛΑΙΡΗ 11 
3. ΚΑΛΙΦΡΟΝΑΣ ΜΙΚΗΣ 9 
 
Μετά και το πέρας των εκλογών και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο 
Πρόεδρος κ. Χαρλαύτης κήρυξε τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ 
 
 
     ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ Δ.                                                            ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ.   

 
 

 
 
 
 


