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Πρακτικά Γενικής Συνέλευση 21ης Μαρτίου 
2009 

Στην Αθήνα και στα επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της ΕΟΜ, έγινε σήμερα 
21/3/2009, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 η τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών, 
που συγκάλεσε το ΔΣ με απόφασή του κατά την υπ αριθ. 2/8-2-2009 συνεδρίασή του για την 
σύγκλιση της τακτικής Γ.Σ. και απόστειλε εμπρόθεσμα πρόσκληση με αρ. πρωτ. 56/09/AK/δτ 
προς όλα τα Σωματεία-Μέλη με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
α. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ 2008. 
β. Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού 2008. 
γ. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για το 

2009. 
δ. Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη. 
ε. Τροποποίηση Κανονισμών. 

 
 
Ο Πρόεδρος  του ΔΣ ορίζει ως προσωρινή Γραμματέα την κα Ντάλια Παπαδάκη.  Το προσωρινό 
Προεδρείο εξέτασε την νομιμότητα της εκπροσώπησης των Σωματείων –Μελών που έχουν 
δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΜ. Οι εκπροσωπήσεις όλες κρίθηκαν 
νομότυπες. Οι εκπρόσωποι και τα Σωματεία προέλευσης είναι οι εξής: 
1. ΑΟΑΦ Ν. Παπαδάκη 
2. ΑΟΜ Σ. Μπομπολάκης 
3. ΑΟΜΒ Θ. Κορώσης 
4. ΑΟΜΜ Π. Γεωργούδης 
5. ΑΟΜΧ Δ. Πρωτόπαππας 
6. ΑΣΑΕ Κ. Μπόζεμπεργκ 
7. ΑΣΝΒ Δ. Ροσσολάτου 
8. ΚΟΑΜ Α. Κυριάκης 
9. ΟΑΑ Σ. Βαλσαμάς 
10. ΟΑΜΘ Α. Αθανασιάδης 
11. ΟΑΜΚ Α. Παπανικολάου 
12. ΟΑΜΚΗ Α. Χαρλαύτη 
13. ΟΑΜΛ Γ. Δημητρακόπουλος 
14. ΟΑΜΠΕΙ Μ. Πανουτσακοπούλου 
15. ΟΑΜΧΝ Ε. Μαραγκουδάκης 
16. ΟΠΑΦ Ν. Καραμανλής 
17. ΡΟΜ Ι. Δριδάκης 
 
Διαπιστώθηκε ότι όλα τα παραπάνω Σωματεία είναι ταμειακώς ενήμερα και εξασφαλίζεται η 
απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία. 
Εκλογή προεδρείου Γ.Σ. 
Πρόεδρος της ΓΣ αποφασίζεται ομόφωνα η κ. Ντάλια Παπδάκη (ΑΟΑΦ) και Γραμματέας ο κ. Ν. 
Καραμανλής (ΟΠΑΦ), επίσης ομόφωνα. 
Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της ΓΣ και παρακαλεί τον Πρόεδρο της ΕΟΜ να διαβάσει την 
έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ για το έτος 2008 
Ο Πρόεδρος διαβάζει την έκθεση πεπραγμένων η οποία έχει ως ακολούθως: 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ ΕΟΜ  

ΕΤΟΥΣ 2008 (περίοδος 1/1 έως 31/12/2008) 
 

Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Για το 2008 όλα σχεδόν τα έσοδα της ΕΟΜ εμφανίζουν αύξηση έναντι των προϋπολογισθέντων  
για το έτος 2008.  Ειδικά τα έσοδα από χορηγίες  είναι αυξημένα κατά 40.000€ περίπου, έναντι 
των προϋπολογισθέντων. 

Η επιχορήγηση της Γ. Γ. Αθλητισμού παρέμεινε και φέτος στο ποσό των 75.000 €. 

Τα περισσότερα κονδύλια των εξόδων είναι εντός  προϋπολογισμού. Εξαίρεση τα κονδύλια που 
αφορούν τις δαπάνες των Εθνικών Ομάδων, που εμφανίζουν υπέρβαση η οποία οφείλεται στην 
αποστολή των εθνικών ομάδων Οπεν, Γυναικών και Νέων στο 1ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
πνευματικών αθλημάτων που έγινε στην Κίνα. Ο προϋπολογισμός της αποστολής αυτής έχει 
εγκριθεί από την ΓΓΑ με την εντολή να καλυφτεί από τον Τακτικό προϋπολογισμό της ΕΟΜ. Το 
σύνολο σχεδόν των εξόδων της αποστολής αυτής έχει καλυφτεί με το ποσό των 25,000 € που 
έκανε χορηγία για το σκοπό αυτό ο κ. Ε. Κάντζος.  

Στο σύνολο των Δαπανών Ανάπτυξης εμφαίνεται να έχουν εκταμιευτεί 92567,72€. 

                                 Β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες των μελών του Δ.Σ. αλλά και των μελών της Επιτροπής 
Δημοσίων Σχέσεων, συγκεντρώθηκαν χορηγίες από τους ανθρώπους και τις εταιρείες που μας 
στηρίζουν, σε μετρητά το ποσό των 65.157€ και για τους νέους μας τη χορηγία των εξόδων των 
προπονήσεων  για το τρέχον έτος και μέχρι και το καλοκαίρι του 2009 οπότε θα διεξαχθούν οι 
Πανευρωπαϊκοί αγώνες Νέων. Ποσό 25.000€ από το σύνολο των χορηγιών έχει δοθεί με σκοπό 
την δημιουργία τμήματος Μπριτζ στον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π. Οι ενέργειες για την εκπλήρωση του 
στόχου αυτού ξεκίνησαν με συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ερασιτέχνη (με 
το Διευθυντή κύριο Λάμπρου), ο οποίος μας ζήτησε να του προσκομίσουμε οικονομοτεχνική 
μελέτη για τη δημιουργία – βιωσιμότητα ενός τμήματος αγωνιστικού μπριτζ. Η μελέτη 
ετοιμάστηκε από τον κ. Ν. Καραμανλή και στάλθηκε στον κ. Λάμπρου. Αναμένεται νέα 
συνάντηση με τον ΟΣΦΠ. Πιθανολογείται ενσωμάτωση του ΟΑΜΠΕΙ εφόσον οι συζητήσεις με 
τον Ολυμπιακό έχουν ευτυχή κατάληξη. 

Χάρη στις χορηγίες, εξασφαλίστηκαν οι προετοιμασίες των Εθνικών μας Ομάδων και η 
συμμετοχή τους στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Γενικά το Δ.Σ. απέδωσε ιδιαίτερη σημασία 
στις συμμετοχές των Εθνικών ομάδων σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις και την έξοδο από την 
εσωστρέφεια θεωρώντας  απαραίτητο οι αθλητές μας να αποκτήσουν εμπειρία συμμετοχής σ' 
αυτές, γεγονός αναγκαίο για τη δυνατότητα να διεκδικήσουν κάποια διεθνή διάκριση στο μέλλον. 

Η ετήσια διαφημιστική καμπάνια για τα μαθήματα του Μπριτζ μεταδόθηκε από επτά (7) 
ραδιοφωνικούς σταθμούς και υπήρξε καταχώρηση σε 2 ημερήσιες εφημερίδες, πράγμα που 
απέδωσε καρπούς σε νέους μαθητές (περισσότεροι από 400 ξεκίνησαν τα μαθήματα περιόδου 
2008-9) και βοηθάει την ανάπτυξη και ανανέωση των Σωματείων-Μελών μας. 

Το ΔΣ της ΕΟΜ προχώρησε σε μετάφραση του νέου ΔΚΑΜ2007 (που τέθηκε σε ισχύ από 1η 
Οκτωβρίου 2008) και ήδη διανεμήθηκε σε όλους τους Διευθυντές Αγώνων, ενώ με έξοδα της 
Ομοσπονδίας ο Διεθνής Διαιτητής κ. Δ. Μπάλλας παρακολούθησε ανάλογο σεμινάριο στην Ιταλία 
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και στη συνέχεια ενημέρωσε όλους του Έλληνες διαιτητές σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2008. Ήδη η ΕΟΜ έχει εκδώσει τον καινούριο ΔΚΑΜ σε μορφή 
βιβλίου. 

Από την 1η Αυγούστου 2008 λειτουργεί νέος πιο δυναμικός ιστοχώρος της ΕΟΜ στην ίδια 
διεύθυνση. Δεν θα πρέπει να παραληφθεί το γεγονός της ολοκλήρωσης της μηχανογράφησης της 
Ομοσπονδίας, των προγραμμάτων εξαγωγής αποτελεσμάτων των αγώνων όλων των μορφών, 
αλλά και η ολοκλήρωση του προγράμματος χρήσης των BridgeMates στους αγώνες. 

Το Δ.Σ. έχει έλθει σε επαφή με όλους τους Δήμους της χώρας μας για μαθήματα μπριτζ και ήδη 
υπάρχει θετική ανταπόκριση από μερικούς. Βρισκόμαστε όμως ακόμα στο στάδιο των 
συζητήσεων. Οι προσπάθειες αυτές θα ενταθούν εντός του 2009 με σκοπό να εντάξουν οι ΟΤΑ το 
αγωνιστικό μπριτζ στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού που εκτελούν. 

Έχει ήδη ξεκινήσει προσπάθεια για μαθήματα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας με 
επαφές που πραγματοποίησε η κυρία Α. Πολίτου και επιστολές που εστάλησαν σε όλα τα ΑΕΙ και 
ΑΤΕΙ. 

Μετά από απόφασή του Δ.Σ. ο καθηγητής Βασίλης Βιρβιδάκης και η δασκάλα Μαριάννα Κορώνη 
μετέφρασαν τη μέθοδο εκμάθησης MINI-BRIDGE για μικρούς μαθητές, προκειμένου ν' αρχίσουν  
μαθήματα στους χώρους των σχολείων.  

Ανατέθηκε επίσης, σύμφωνα με εισήγηση της επιτροπής διάδοσης και ολοκληρώθηκε, η 
δημιουργία σχολιασμένων διανομών για νέους μαθητές αγωνιστικού Μπριτζ, οι οποίες θα 
χρησιμοποιηθούν τα προσεχή έτη.  

Ξεκίνησαν μαθήματα για προχωρημένους στους ομίλους της Περιφέρειας ΠΟΑΜ και ΟΑΜΚ το 
μεγαλύτερο μέρος των εξόδων των οποίων καλύπτει η ΕΟΜ.  Το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί 
και εντός του 2009. 

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για την αναστολή όλων των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων 
αθλητών του αγωνιστικού Μπριτζ με την ΕΟΜ (υποθέσεις Μ. Γαρουφαλή, Ι. Μηλιτσόπουλου), η 
οποία επετεύχθη μετά από προσπάθειες και τακτικές συναντήσεις του Προέδρου με τα 
εμπλεκόμενα μέρη. 

Γενικά το 2008 θεωρείται έτος ηρεμίας και συμφιλίωσης στο χώρο του Μπριτζ, αλλά ταυτόχρονα 
αρκετά παραγωγικό. 

Για το 2009 προγραμματίστηκαν ήδη σεμινάρια και εξετάσεις διαιτητών αγώνων και σύντομα θα 
προγραμματιστεί και εκπαίδευση δασκάλων. 

Το ΔΣ της ΕΟΜ θεωρεί ότι σημαντικά θέματα, πέραν της διάδοσης και των Νέων, είναι η 
νομιμότητα λειτουργίας των σωματείων-μελών της (θα συγκαλέσει σύντομα σύσκεψη για το 
θέμα), η καθιέρωση ενός Διεθνούς Φεστιβάλ, με συμμετοχή όλων των σωματείων, υπό την αιγίδα 
της ΕΟΜ και η αλλαγή των κανονισμών, για όσους απαιτείται. 

                                    Αθήνα 16 Μαρτίου 2009 

                                    Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Η κα Ν. Παπαδάκη ερωτά το σώμα αν εγκρίνονται τα πεπραγμένα. 
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Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης, ταμίας του ΔΣ,  ζητά και παίρνει τον λόγο για επεξηγήσεις επί των 
πεπραγμένων και ανέφερε: 

Αυτός ο απολογισμός έχει το χαρακτηριστικό ότι αφορά  περίοδο 3 – 4 μηνών, διότι  τα 
πεπραγμένα του 2008 είχαν εγκριθεί στην εκλογική ΓΣ, της 1ης Νοεμβρίου 2008. Σαν Δ.Σ. 
προσπάθησαν να κάνουν πράξη τα θέματα τα οποία είχαν προκύψει ή ζητηθεί  στην προηγούμενη 
ΓΣ.  

Έτσι έγινε προσπάθεια τα Παν. Πρωταθλήματα να γίνονται σε ενιαίους χώρους, να παίζουν οι 
αθλητές της περιφέρειας κατευθείαν στους τελικούς σε όσες πόλεις δεν γίνονται προκριματικοί 
αγώνες, τα οδοιπορικά πλέον δίνονται αμέσως, σε κάθε Πανελλήνιο Αγώνα. 

Ο κ. Παπανικολάου ζητάει διευκρινήσεις επί της τελευταίας παραγράφου των πεπραγμένων και 
καλείται ο Πρόεδρος της ΕΟΜ να τις δώσει. Εξηγεί ότι έχει υποβληθεί, τον Φεβρουάριο του 2009, 
ηλεκτρονική αίτηση στον ΟΠΑΠ,  ο οποίος έχει την δυνατότητα να δώσει χορηγίες σε διάφορους 
συλλόγους, για να επιχορηγηθεί η ΕΟΜ με σκοπό την διάδοση του αθλήματος, στην περιφέρεια 
επί το πλείστον, αλλά και στο Λεκανοπέδιο του νομού Αττικής και στη Θεσσαλονίκη, σε 
συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ποσό του προϋπολογισμού ενός 
τέτοιου  εγχειρήματος εκτιμήθηκε γύρω στα 200.000€ , από τα οποία ζητούνται τα μισά από τον 
ΟΠΑΠ. Ζητά από όποιον αθλητή του Μπριτζ έχει κάποια δυνατότητα να βοηθήσει σε αυτήν την 
προσπάθεια που γίνεται. Εξηγεί ότι η ΓΓΑ επιχορηγεί μόνο το ¼ του τακτικού προϋπολογισμού 
και η ΕΟΜ χωρίς χορηγό δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα  τέτοιο πρόγραμμα. 

Ο κ. Νίκος Καραμανλής (ΟΠΑΦ) ενημερώνει τους παρευρισκόμενους για τις κρατικές χορηγίες 
που δίνονται απευθείας στα Σωματεία  και είναι της τάξεως από 500-1500€, ανάλογα με το 
μέγεθος και τη δραστηριότητα του Σωματείου. Οι παλαιοί  κωδικοί καταργήθηκαν και 
μεταφέρθηκαν οι ανάλογες πιστώσεις στον γενικό προϋπολογισμό. Για τον λόγο αυτό ζητά από το 
ΔΣ της  ΕΟΜ να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες προς την ΓΓΑ, για τον τρόπο που θα δίνονται 
αυτές οι χορηγίες και αν δίνονται πλέον.  

Η Γεν. Γραμματέας της ΕΟΜ ζητά από όσα Σωματεία έχουν υποβάλει τα απαραίτητα  έγγραφα 
για χορηγία στη ΓΓΑ να δώσουν στοιχεία στην ΕΟΜ  ώστε να ενεργήσει το ΔΣ με συγκεκριμένα 
στοιχεία  

Ο κ. Δημητρακόπουλος (ΟΑΜΛ) αναφέρεται σε προβλήματα που προέκυψαν από την 
διοργάνωση των μεγάλων Πρωταθλημάτων, όπως σε αυτό των Ομάδων προβλέπεται και 3ο 
στάδιο, πράγμα το οποίο μεθοδεύεται για το 2010 και στο Ζευγών. Εξηγεί ότι οι αθλητές από την 
επαρχία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συμμετέχουν σε  δύο 3ήμερα αγώνων για τον 
ίδιο αγώνα και είναι άδικο έναντι  των αθλητών της  Αττικής και ζητά να βρεθεί τρόπος ώστε τα 
Σωματεία της περιφέρειας να μπορούν να στέλνουν ένα ζευγάρι ή μια ομάδα, ανάλογα με το 
πρωτάθλημα στον τελικό. 

Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ εξηγεί ότι ο τρόπος που γίνονται τα Παν. Πρωταθλήματα αποφασίζεται 
μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αγώνων. Το σκεπτικό της Επιτροπής είναι ότι τα 2 κορυφαία 
πρωταθλήματα, ομάδων και ζευγών, να είναι πραγματικά δυνατά. Στην εισήγηση προβλέπεται δε 
αν κάποια ομάδα από την περιφέρεια που είχε προκριθεί στο 2ο στάδιο, προκρινόταν και στον 
τελικό η Επιτροπή αγώνων θα ζητούσε από την ΕΟΜ την κάλυψη όλων των εξόδων των αθλητών. 
Δυστυχώς αυτό δεν γράφτηκε στην εισήγηση. Όμως επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί όμιλοι στην 
επαρχία διάσπαρτοι, και σε νησιά, πρέπει να υπάρξει μια νέα σκέψη ώστε να δίνεται η ευκαιρία 
και στα Σωματεία αυτά να συμμετέχουν.  
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Η κα Α. Πολίτου λέει ότι για το φετινό ήταν αποφασισμένο από πέρσι ότι θα γίνει σε 3 στάδια, 
είχαν δεσμευτεί και οι ανάλογες ημερομηνίες και η επιτροπή αγώνων προσπάθησε να βρει την 
καλύτερη δυνατή λύση και χρειάστηκε να συνεδριάσει πολλές φορές για να καταλήξει στην 
απόφαση που κατέληξε, η οποία σίγουρα δεν είναι το τέλειο, αλλά δουλεύουν πάνω σε αυτό για να 
δούνε τι θα γίνει στο μέλλον. 

Ο εκπρόσωπος του ΚΟΑΜ κ. Κυριάκης  αναφέρει ότι στην προηγούμενη ΓΣ  αποφασίστηκε να 
διευκολυνθεί η περιφέρεια στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα αλλά οι αποφάσεις του ΔΣ ήταν 
αντίθετες από αυτή την κατεύθυνση. 

Ζητά οι προκηρύξεις να είναι σταθερές και εάν ο αγώνας διεξαχθεί σε 3 στάδια να γίνει το 2ο 
στάδιο στην περιφέρεια. Επίσης στην Επιτροπή Αγώνων να συμμετέχουν και εκπρόσωποι της 
επαρχίας ώστε να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψη και η γνώμη της περιφέρειας.  

Η πρόταση αυτή «Σταθερές προκηρύξεις και συμμετοχή της Περιφέρειας στην Επιτροπή 
Αγώνων» ζητήθηκε από την Πρόεδρο της ΓΣ να τεθεί σε ψηφοφορία, σαν ουσιαστική και πάρα 
πολύ σημαντική, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί, διότι δεν είναι θέμα που εξαρτάται μόνο από το 
ΔΣ, αφού πολύ μεγάλο λόγο έχει και η Επιτροπή Αγώνων.  

Ο κ. Ν. Καραμανλής παίρνει το λόγο και εξηγεί τις διαστάσεις που έχει το θέμα: Λέει ότι ο 
τελικός αγώνας πέρα από το σε πόσα στάδια θα γίνεται πρέπει να έχει  κριτήριο το αξιολογικό 
βάσει του δυναμισμού των ομάδων που φθάνουν στον τελικό. Το 2ο κριτήριο  είναι το θέμα των 
εξόδων μετακίνησης. Κατά την γνώμη του εάν τα έξοδα είναι λόγος μη συμμετοχής αθλητών από 
την περιφέρεια στον τελικό ενώ αξίζουν πραγματικά για κάτι τέτοιο, ενώ οι συναθλητές τους από 
την Αθήνα δεν επιβαρύνονται με κάτι τέτοιο, τότε η ΕΟΜ πρέπει να δει το θέμα και να το εντάξει 
στον προϋπολογισμό. Επίσης πιστεύει από την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από τη συμμετοχή 
σε διεθνείς διοργανώσεις, αν και πολλοί πιστεύουν ότι δεν αξίζει τον κόπο να ξοδεύονται τόσα 
χρήματα για αυτό, και να μην έχουμε μια καλή εμφάνιση, εάν θέλουμε δηλαδή να αναβαθμιστεί 
και η ποιότητα και η αξία των παικτών, πρέπει να φανταζόμαστε τελικούς που δεν θα τους 
αντιμετωπίσουμε με κριτήρια λαϊκίστικα, πως θα ικανοποιήσουμε την περιφέρεια για την οποία 
όλοι πάσχουμε και όλοι συμπαθούμε, προκειμένου να γίνει αυτό που ζήτησε ο εκπρόσωπος του 
ΚΟΑΜ όπου θα προκρίνονται ζεύγη κατευθείαν στον τελικό χωρίς άλλη διαδικασία. Ο ίδιος δε 
σαν παρατηρητής της Εθνικής μας ομάδας σε διεθνείς αγώνες, διαπίστωσε ότι οι παίκτες μας που 
είναι ταλαντούχοι ερασιτέχνες παίκτες, μετά την 10η διανομή κατέρρεαν. Στην αρχή ξεκίναγαν 
πολύ καλά αλλά μετά την 10η διανομή, «κουνούσαν την τράπουλα». Δεν έχουν συνηθίσει οι 
Έλληνες πρωταθλητές να παίζουν υπό συνθήκες σκληρού αγώνα. Ο τελικός κυπέλου και ο τελικός 
ομάδων είναι η αφρόκρεμα του Ελληνικού Μπριτζ. Η κα Ν. Παπαδάκη επισημαίνει στον κ. 
Καραμανλή ότι είναι εκτός θέματος. Ο κ. Αθανασιάδης (ΟΑΜΘ) εκφράζει την διαφωνία του 
λέγοντας ότι άλλο πράγμα τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και άλλο οι Εθνικές ομάδες. Είναι, 
συνεχίζει, σαν να λέει ο κ. Καραμανλής ότι αποκλείουμε τους παίκτες της επαρχίας από τις 
Εθνικές μας ομάδες επειδή δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής. Ο κ. 
Αθανασιάδης εξηγεί ότι οι παίκτες από την περιφέρεια καλούνται σε 48 ώρες μέσα να παίξουν 
ικανό αριθμό διανομών και έχουν και την επιβάρυνση της κόπωσης του ταξιδιού σε σχέση με τους 
Αθηναίους αθλητές. Οπότε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα δεν μπορεί να είναι κριτήρια για το αν θα 
παίξει στην Εθνική Ομάδα. Ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας είναι αυτός που πρέπει να βρει σε 
συνεργασία με κάποιον ειδικό το τι φταίει και δεν αποδίδει η Εθνική Ομάδα και όχι να παίζουν 
στο τελικό 48 διανομές για να προπονηθεί η Εθνική. 

Η κα Παπαδάκη επισημαίνει ότι το θέμα έχει ξεφύγει και επανέρχεται στο θέμα. 
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Ο κ. Καραμανλής παίρνει τον λόγο και λέει ότι όσον αφορά το θέμα των σταθερών προκηρύξεων 
όπου οι άνθρωποι από την επαρχία πρέπει έγκαιρα να γνωρίζουν τις συνθήκες αυτό είναι σωστό 
και συμφωνεί μαζί τους. Μάλιστα αν δεν προβλέπετε από τους κανονισμούς, προφανώς πρέπει να 
ρυθμιστεί. 

Ο κ. Αθανασιάδης παίρνει το λόγο και εξηγεί τι έγινε για το Πρωτάθλημα Ομάδων του 2009. Λέει 
ότι η προκήρυξη βγήκε βιαστικά. Η προκήρυξη αυτή ήταν ελλιπής και πρέπει να ζητηθεί συγνώμη 
για αυτό. Δεν προέβλεπε στους ημιτελικούς πόσες ομάδες θα παίξουν στην Αθήνα και πόσες στην 
Θεσσαλονίκη, και επίσης δεν έλεγε ότι σε περίπτωση που ομάδα της επαρχίας θα προκριθεί 
δεύτερη φορά τότε όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα καλύπτονταν από την ΕΟΜ. 

Η κα Ν. Παπαδάκη λέει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η προκήρυξη γίνεται την τελευταία 
στιγμή. Πάντα έτσι γίνονταν. Ο κ. Αθανασιάδης συνεχίζει και εξηγεί τις συνέπειες που υπήρξαν 
από τη μη αναγραφή της κάλυψης των εξόδων και ήταν λόγος πολλές ομάδες να αποφασίσουν να 
παίξουν στην κατηγορία 1-11 αντί της 1-16. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ενώ τον προηγούμενο χρόνο 
συμμετείχαν 55 ομάδες στην κατηγορία 1-16, φέτος συμμετείχαν μόνο 32. Κανονικά πιστεύει ότι 
και αυτό έπρεπε να προβλεπόταν και να υπάρχει το 3ο στάδιο εφόσον υπήρχε ικανός αριθμός 
ομάδων στο προκριματικό στάδιο. 

Η κα Α. Καραμανλή ζητάει τον λόγο για να πει κάτι σημαντικό. Η απόφαση για τα 3 στάδια είχε 
παρθεί από την προηγούμενη επιτροπή αγώνων και στην άτυπη σύσκεψη των Σωματείων είχαν 
αναγραφεί οι ημερομηνίες του αγώνα στο ημερολόγιο. 

Η κα Παπαδάκη ανακοινώνει ότι τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση για συμμετοχή στην επιτροπή 
αγώνων και εκπροσώπων των επαρχιακών Σωματείων, και οι μόνιμες προκηρύξεις. 

Η Γεν. Γραμματέας της ΕΟΜ ζητάει πριν τη ψηφοφορία να εξετασθεί το πώς θα γίνει αυτό, αλλά 
η κα Παπαδάκη της λέει ότι το πώς θα γίνεται θα το βρουν μετά. 

Ο κ. Αθανασιάδης παίρνει τον λόγο και προτείνει να υπάρχει  μια επιτροπή που να συμβουλεύει 
το Δ.Σ. και η σύνταξη των προκηρύξεων να γίνεται έγκαιρα και η δυνατόν να είναι και μόνιμες, 
δηλαδή να μην αλλάζουν χρόνο με τον χρόνο. Ο εκπρόσωπος του ΚΟΑΜ, προσθέτει ότι πριν 
αποφασισθεί η μόνιμη προκήρυξη να ακουσθούν και οι απόψεις των εκπροσώπων της 
περιφέρειας. 

Τον λόγο ζητάει και παίρνει ο κ. Λ. Ζώτος, διευθυντής της ΕΟΜ, ο οποίος λέει ότι καλό θα ήταν 
οι προκηρύξεις να είναι μόνιμες αλλά κάθε φορά αλλάζει κάτι το οποίο είναι θέμα της Επιτροπής 
αγώνων. Φέτος έγινε σε 3 στάδια, την άλλη φορά θα αλλάξει κάτι άλλο. Κάθε φορά από την πείρα 
του λέει αλλάζει κάτι. Και το ΔΣ συνήθως υιοθετεί τις αποφάσεις των Επιτροπών. 

Ο κ. Δημητρακόπουλος λέει ότι η Συνέλευση δεν κρίνει την Επιτροπή Αγώνων αλλά κρίνει το ΔΣ 
για τις αποφάσεις που παίρνει. Ο κ. Αθανασιάδης επιβεβαιώνει ότι η ευθύνη είναι πάντα του Δ.Σ. 

Ο κ. Ζώτος συνεχίζει και λέει ότι το να είναι σταθερές οι προκηρύξεις είναι εκ των πραγμάτων 
αδύνατον. Μπορεί να είναι περίπου σταθερές. Εάν συγκρίνει κανείς τις δύο τελευταίες θα δει ότι 
οι διαφορές είναι λίγες, αλλά και πάλι δεν είχε προβλεφθεί πόσες θα διανομές θα έπαιζαν στον 
τελικό, το οποίο αποφασίστηκε μόλις την προηγούμενη ημέρα, καθώς και ορισμένα άλλα τεχνικά 
στοιχεία. 

Ο κ. Παπανικολάου ρωτάει αν μπορούν να συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στην αρχική 
προκήρυξη. Αυτό που προτείνει είναι να δεσμευτούν ότι η προκήρυξη θα βγαίνει 2 μήνες πριν και 
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θα είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης. Ρωτάει αν γίνεται τεχνικά να δημοσιεύεται η προκήρυξη 2-3 
μήνες πριν τον αγώνα και ο κ. Ζώτος λέει ότι δεν έχει καμία αντίρρηση επ’ αυτού. 

Τον λόγο πήρε ο κ. Σ. Μπομπολάκης ο οποίος ενημέρωσε τη Γ.Σ. ότι η Επιτροπή αγώνων 
συνεδρίασε στις 17.1.2009 και συζήτησε αυτό το θέμα. Συζήτησε το πόσες ομάδες θα είναι στον 
τελικό. αποφάσισε πόσες ομάδες και σε πόσα στάδια θα γινόταν ο αγώνας. Επίσης αποφάσισε 
πόσες διανομές θα παίζονταν ανά αγώνα στην κατηγορία 1-16. 

Η κα Καραμανλή διορθώνει τον κ. Μπομπολάκη ότι 10/1/2009 συνεδρίασε η Επιτροπή αγώνων 
και ο κ. Λ. Ζώτος ενημερώνει ότι η Επιτροπή αυτή έκανε 4 συνεδριάσεις για το εν λόγω θέμα. 

Ο κ. Μπομπολάκης συνεχίζει και λέει ότι τελικά έγινε παρανόηση μεταξύ των μελών της 
Επιτροπής γιατί κάποιοι νομίζανε ότι είχαν αποφασίσει 16 διανομές ενώ κάποιοι άλλοι 16-20 
διανομές, οπότε επανήλθε το θέμα πριν βγει ο ειδικός κανονισμός. Τέλος διαβεβαίωσε την ΓΣ ότι 
η Επιτροπή δεν αποφάσισε να γίνει ο αγώνας σε 3 στάδια γιατί αυτό ήταν ήδη αποφασισμένο. 
Αυτή η απόφαση είχε παρθεί από πέρσι. Τώρα τα πανελλήνια δεν έχουν καμία σχέση με την 
Εθνική. Την Εθνική τη θυμόμαστε μόνο όταν έχει αγώνες. Προπονήσεις όταν δεν έχει αγώνες δεν 
γίνονται ποτέ. Και όταν έχει αγώνες γίνεται ένα τριήμερο πρωτάθλημα. Άρα αν θέλουμε να 
έχουμε μια γερή Εθνική θα πρέπει είτε έχει αγώνες είτε δεν έχει να γίνονται κάποιες προπονήσεις 
ή ακόμα και αγώνες Εθνικής. Άρα δεν έχει καμία σχέση με τα Πανελλήνια. Από την άλλη όμως 
Πανελλήνια πρωταθλήματα του «κορώνα-γράμματα» και αυτό είναι αστεία κατάσταση. 
Τουλάχιστον ένα πρωτάθλημα θα πρέπει να είναι σοβαρό. Τώρα θα πρέπει να είναι σε 3 στάδια, 
σε 2 αν μπορούν να σκεφθούν κάποιοι πώς να είναι σοβαρό, δεν το ξέρω. Έχει παρατηρηθεί και το 
φαινόμενο όταν ένα Σωματείο μπορεί να στείλει μια ομάδα να μη στέλνει και την πιο δυνατή του 
ομάδα. Στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να έρχονται στο Όπεν παίκτες κατηγορίας 4. 
Ο λόγος είναι ότι οι καλοί πάνε στο 1-11, οι δεύτεροι καλοί στο 1-8 και οι υπόλοιποι στο 1-16. 
Παρατηρείται και αυτό το φαινόμενο. Εδώ χρειάζεται και η βοήθεια της περιφέρειας ώστε να 
υπάρχει ένα τουλάχιστον πρωτάθλημα σοβαρό. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που 
ακούστηκε ότι μετά την 10η διανομή καταρρέουν. Αυτό θα διορθωθεί αν κατά τη διάρκεια του 
χρόνου υπάρχει κάποια προεθνική η οποία μπορεί να αποτελείται από 10-12 ζευγάρια η γενικά 
από όσους θέλουν να ασχολούνται σοβαρά. 

Πάντως υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρχει ένα δυνατό Πρωτάθλημα. Τέλος υποστηρίζει ότι όταν 
η Επιτροπή αγώνων παίρνει μια απόφαση για κάποια σοβαρή αλλαγή στον τρόπο τέλεσης ενός 
πρωταθλήματος, πριν η πρόταση πάει στο Δ.Σ. να πηγαίνει σε 10-12 Σωματεία της Περιφέρειας 
και να υποβάλουν και αυτοί τις παρατηρήσεις τους. 

Η κα Παπαδάκη υποστηρίζει ότι μπορεί να γίνεται η συνεδρίαση της Επιτροπής με e-mail μια 
χαρά. 

Ο εκπρόσωπος του ΚΟΑΜ αναρωτιέται ότι αν γίνει έτσι μάλλον δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψη η 
γνώμη της περιφέρειας. Τον λόγο πήρε πάλι ο κ. Καραμανλής ο οποίος είπε ότι συμφωνεί εν 
κατακλείδι με τον κ. Μπομπολάκη στο να υπάρχουν σοβαρά πρωταθλήματα ανεξάρτητα από την 
αλληλοεπίδραση με το θέμα των Εθνικών ομάδων. Από αυτό το σημείο και πέρα αναφέρει ότι οι 
προκηρύξεις έχουν κάποιες διατάξεις που είναι κατά κανόνα θεσμικές και έχουνε και 
λεπτομερειακές διατάξεις που εξαρτώνται από την εκάστοτε συγκυρία. Είναι φανερό ότι οι 
θεσμικές διατάξεις μπορούν να αποτελούν πάγιο κανονισμό και ως προς τις λεπτομέρειες υπάρχει 
ο ειδικός κανονισμός. Δεν μπορεί λέει ο ειδικός κανονισμός να ανατρέπει βασικές αρχές 
διεξαγωγής ενός πρωταθλήματος. Το αν θα γίνεται σε 1 ή 2 ή 3 στάδια είναι μια γενική άποψη και 
φιλοσοφία. Άρα αυτό δεν μπορεί να αλλάζει. Οι μικρές λεπτομέρειες και μόνο αυτές μπορούν να 
αλλάζουν όσον αφορά τον αριθμό των συμμετεχόντων ή άλλες συγκυρίες, οι οποίες έχουν 
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επουσιώδη ρόλο. Και βέβαια επικοινωνία ασφαλώς και πρέπει να υπάρχει και για τα δύο είδη των 
διατάξεων με τα Σωματεία της Περιφέρειας. Όταν μάλιστα πρόκειται να αλλάξει μια βασική 
διάταξη να συζητείται με την αρμόζουσα σοβαρότητα από όλους. 

Η κα Παπαδάκη υποστηρίζει ότι η Επιτροπή αγώνα δεν μπορεί να κάθεται να μιλάει με τα 
Σωματεία της επαρχίας. Θ έρχεται η εισήγηση της επιτροπής αγώνα έγκαιρα και το Δ.Σ. θα 
παίρνει και τις απόψεις των Σωματείων. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. 

Ο κ. Λ. Ζώτος ζητάει τον λόγο και διευκρινίζει ότι ο ειδικός κανονισμός εκδίδεται για να αναφέρει 
το ποιες ομάδες λαμβάνουν μέρος την κίνηση καθώς και άλλες λεπτομέρειες αυτού του τύπου. 
Αναγκαστικά λοιπόν ο ειδικός κανονισμός βγαίνει μετά τις δηλώσεις συμμετοχής. Όσον αφορά τις 
προκηρύξεις τα τελευταία 3 χρόνια είναι περίπου σταθερές, εκτός του ότι έγινε αυτό το 
πρωτάθλημα σε 3 στάδια. 

Η κα Πολίτου, μέλος του ΔΣ της ΕΟΜ, παίρνει τον λόγο και λέει ότι πιστεύει ότι ο κ. 
Καραμανλής εννοούσε ότι η σύνδεση που υπάρχει μεταξύ των πανελληνίων πρωταθλημάτων και 
των εθνικών ομάδων είναι ότι όταν στα πανελλήνια πρωταθλήματα παίζονται περισσότερες 
διανομές τότε οι παίκτες που θα διακρίνονται σε αυτά θα είναι τα εν δυνάμει μέλη των εθνικών 
μας ομάδων αφού και από τον κανονισμό απαιτείται για να λάβεις μέρος για την επιλογή των 
εθνικών ομάδων να έχεις πάει καλά στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Άρα κάπου υπάρχει δεσμός 
μεταξύ τους και συνδέεται με την ανάπτυξη και την καλυτέρευση των παικτών. 

Ο κ. Αθανασιάδης ερωτά την κα Πολίτου αν πιστεύει ότι τα πρωταθλήματα μέχρι σήμερα δεν 
είναι σοβαρά; 

Η κα Παπαδάκη λέει ότι η ΓΣ αρκείται σε σύσταση προς το ΔΣ να εξετάζει αυτά τα θέματα και 
ζητά να ψηφίσουν για την έγκριση των πεπραγμένων του 2008. 

Εγκρίνονται ομόφωνα. 

Η κα Παπαδάκη προχωράει στο 2ο θέμα που είναι ο απολογισμός – ισολογισμός και παρακαλεί 
τον κ. Μπόμπολη πρόεδρο της ελεγκτικής επιτροπής να διαβάσει την έκθεση. 

Ο κος Μπόμπολης διαβάζει την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΟΜ για την οικονομική 
χρήση 2008 η οποία έχει ως εξής: 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΜΠΡΙΤΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2008 

Όπως είχαμε την ευκαιρία να αναφέρουμε στην ενδιάμεση έκθεση μας τον Οκτώβριο του 2008, η 
οικονομική διαχείριση της ΕΟΜ ασκείται με προσοχή και σύνεση. 

Τα έσοδα διατηρούν την ανοδική τους πορεία από 117.547€ το 2007 σε 132.226€ το 2008 

Ιδιαίτερη αύξηση παρουσιάζει η κατηγορία των εισιτηρίων από Αθλητικές Εκδηλώσεις 
Σωματείων, αποτέλεσμα της συνεχούς διεύρυνσης της μπριτζιστικής κοινότητας και του αριθμού 
των αθλητικών εκδηλώσεων. 

Εντυπωσιακή ήταν και η αύξηση του κονδυλίου των χορηγιών – από 15.000€ το 2007 σε 65.157€ 
το 2008- χάρη στη δωρεά ποσού 50.000€ από τον κ. Ευάγγελο Κάντζο. 

Στο σκέλος των εξόδων θέλουμε να επισημάνουμε την σημαντική μείωση των διοικητικών 
δαπανών – από 123.600 το 2007 σε 91.587€ το 2008.- Αυτό οφείλεται στη μείωση κατά ένα άτομο 
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του δυναμικού της ΕΟΜ αλλά και την απάλειψη των υπερωριών και των αμοιβών δικηγόρων που 
επιβάρυναν τη χρήση του 2007. 

Στην κατηγορία των λειτουργικών δαπανών, τα έξοδα διατηρήθηκαν περίπου σταθερά (εάν 
υπολογίσουμε το κόστος έκδοσης της επετηρίδας που το 2008 καταχωρήθηκε στις δαπάνες 
ανάπτυξης). 

Μεγάλη αύξηση παρουσίασε η κατηγορία δαπανών ανάπτυξης. 

Όπως συμβαίνει κάθε ζυγό έτος, το 2008 επιβαρύνθηκε με το κόστος Διεθνών διοργανώσεων. 

Το Πρωτάθλημα του Πεκίνου δεν είχε προϋπολογισθεί, εξου και η μεγάλη απόκλιση από τον 
προϋπολογισμό που ενέκρινε η ΓΣ της 3-11-2007 (56.000€ αντί 81.913€). Η συμμετοχή κατέστη 
δυνατή λόγω των σημαντικών χορηγιών. 

Τα έξοδα συμμετοχής της ΕΟΜ στο Πρωτάθλημα του Πεκίνου διερευνήσαμε διεξοδικά. Δεν 
διαπιστώσαμε παρατυπίες ή αδικαιολόγητες υπερβάσεις. Σημειώνουμε ότι ο Πρόεδρος και η Γεν. 
Γραμματέας, που συνόδευσαν την αποστολή, κάλυψαν εξ ιδίων τα έξοδα μετάβασης και διαμονής 
τους. 

Κατά την 31.12.2008 οι υποχρεώσεις της ΕΟΜ ανέρχονταν σε 11.554,42€ έναντι 9.874,30€ το 
2007. 

Αντίστοιχα οι απαιτήσεις της ΕΟΜ από αγώνες σωματείων ανέρχονταν σε 21.618,40€ έναντι 
14.218,80€ το 2007. Οι απαιτήσεις της ΕΟΜ όσον αφορά τη τακτική επιχορήγηση από τη ΓΓΑ το 
2007 ήταν 12.000€ ενώ το 2008 20.000€. 

Τέλος τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 50.030,44€ έναντι 36.157,09€ της 31.12.2007. 

Σε συμπέρασμα των ανωτέρω, εισηγούμεθα στη Γενική Συνέλευση της 21ης Μαρτίου 2009 την 
αποδοχή του Οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ. της ΕΟΜ και την απαλλαγή του από κάθε 
διαχειριστική ευθύνη. 

Η κα Παπαδάκη ευχαριστεί τον κ. Μπόμπολη και ρωτάει το Σώμα αν εγκρίνεται ο απολογισμός. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 

 

0100-I. ΕΣΟΔΑ 

ΚΩΔ.ΑΡ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2008 ΓΣ 
21/3/2009 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΑΠΟ ΓΓΑ 42286/24-
09-08 

0101 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ) 132.226,10 100.000,00 

0102 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ     
0103 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ-TAKΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 55.000,00 75.000,00 

0104 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     

0105 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 65.157,00 20.000,00 

0106 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ     

0107 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 644,82 1.000,00 

0108 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 3.360,00 4.300,00 
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0109 
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2725/99 Η ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 63.395,00 60.000,00 

0110 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΓΑ     

0111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ     

0112 Α.Σ.Ε.Α.Δ.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΑΒΟΛΑ   100,00 

0113 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ     

0114 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.447,20   

0115 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2007 36.157,09 36.157,09 

0116 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 12.000,00   
        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 369.387,21 296.557,09 

      

0200 - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ   

0210 - Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   

0211 

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

71.948,90 85.000,00 

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)   3.000,00 

0215 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ 18.873,28 23.000,00 

0216 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 765,21 757,09 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 91.587,39 111.757,09 

 0230- Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   

0231 ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ) 2.043,84 3.000,00 

0232 ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 3.319,32 2.000,00 

0233 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ     

α) ΟΤΕ 3.177,08 1.000,00 

β) ΚΙΝΗΤΑ     

0234 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 1.812,45 1.000,00 

0235 ΣΥΝΕΔΡΙΑ     

0236 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4.851,92 3.500,00 

0237 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 5.365,64 4.000,00 

0238 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 808,49 2.500,00 

0239 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 15.580,35 20.000,00 

0240 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 3.383,28 3.500,00 

0241 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 3.071,21 1.100,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 43.413,58 41.600,00 

 0250 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   

0251 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 12.580,00 10.000,00 

0252 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) 35.412,69 6.000,00 

0253 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ) 4.183,00 2.000,00 

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

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

β) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...........(ΑΝΑΛΥΣΗ) 10.976,62 30.000,00 
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0256 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 9.823,58 5.000,00 

0257 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ   1.000,00 

0258 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 8.342,89 7.000,00 

0259 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 595,00 1.000,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 81.913,78 62.000,00 

 0270 - Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

0271 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 10.905,00 5.000,00 

0272 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ(ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 41.106,21 20.200,00 

0273 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ 362,02   

0274 ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ     

0275 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 15.044,62 12.000,00 

0276 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 19.915,71 26.000,00 

0277 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 5.234,16 18.000,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 92.567,72 81.200,00 

      

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2008 50.030,44   

 0280 - Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   

0281 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ)     

α) ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6.511,80   

β) ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ     

γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3.312,50   

δ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ 50,00   

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 9.874,30   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 369.387,21 296.557,09 
 

Ο κ. Δημητρακόπουλος παίρνει τον λόγο και ρωτάει για τον  κωδικό 272 που είχαν προϋπολογίσει 
20.000€ και δαπανήθηκαν 41.000€ τα οποία αναφέρονται στη διοργάνωση των περιφερειακών – 
διασυλλογικών πρωταθλημάτων. 

Η κα Παπαδάκη απαντάει ότι νομίζει ότι είναι τα οδοιπορικά της επαρχίας τα οποία πλέον 
πληρώνονται άμεσα. Παλαιότερα πληρώνονταν τον επόμενο χρόνο. 

Ο κ. Αθανασιάδης παίρνει τον λόγο και ενημερώνει τη ΓΣ ότι χάρη στον κ. Φράγκο ο οποίος έχει 
πάρει «ζεστά» το θέμα των οικονομικών προσφορών και ενεργοποίησε στην ουσία την 
Οικονομική Επιτροπή, πάρθηκαν προσφορές για όλα τα έξοδα της ΕΟΜ και έγινε εφικτό η 
μείωση του κόστους όλων των εξόδων. Ένα παράδειγμα η εκτύπωση του περιοδικού στοίχιζε 
περίπου 1400-1500€ και ο κ. Φράγκος βρήκε προσφορά με 1000€, οι επετηρίδες κατέβηκαν, τα 
άλλα κατέβηκαν κ.λπ. 

Η κα Παπαδάκη ρωτάει το Σώμα αν εγκρίνεται ο απολογισμός για το 2008 και αν απαλλάσσεται 
το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την διαχείριση του 2008. Το Σώμα, ομόφωνα, εγκρίνει τον 
Ισολογισμό-Απολογισμό 2008, απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και ορίζει για το 2009 την 
ίδια Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία αποδέχεται.     

Η κα Παπαδάκη προχωράει στο επόμενο βήμα που είναι η τροποποίηση των κανονισμών και 
ζητάει από τον εισηγητή να κάνει την εισήγησή του. 
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Πριν από αυτό αναφέρει στη ΓΣ ότι είχαν πει να γίνει μια γενική τροποποίηση των κανονισμών 
επειδή όλοι οι κανονισμοί πάσχουν και η μόνη αναμόρφωση που έχει γίνει είναι αυτή του 
Πειθαρχικού κανονισμού, ο οποίος όμως πρέπει να ξαναγίνει. 

Ο κ. Αθανασιάδης ενημερώνει τη ΓΣ ότι το νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο ανέλαβε να αναμορφώσει 
τον Πειθαρχικό κανονισμό και να τροποποιηθεί αυτός στην επόμενη ΓΣ του Νοεμβρίου. Αυτό 
σημαίνει ότι προς το καλοκαίρι να το στείλουν στα Σωματεία να τον δούνε όλοι σαν άτομα πια, 
γιατί ο καθένας μπορεί να δει κάτι ή να προτείνει κάτι σωστό, να το παραλάβουν προς το 
Φθινόπωρο πίσω και να υποβάλλουν το τελικό κείμενο στη Συνέλευση του Νοεμβρίου. 

Η κα Παπαδάκη ενημερώνει την ΓΣ ότι έχει «ψιλοδουλέψει» την Επιτροπή μεταγραφών η οποία 
είναι «μπάχαλο». Έχει διατάξεις που η μια αναιρεί την άλλη και βέβαια και ο κανονισμός 
μεταγραφών και ο κανονισμός αγώνων και αυτός των Εθνικών ομάδων θέλουν τροποποίηση. Στο 
σημείο αυτό κάνει την εξής πρόταση για την Επιτροπή των Εθνικών Ομάδων. 

Ο κ. Αθανασιάδης διακόπτει την κα Παπαδάκη και εξηγεί στη ΓΣ ότι με την ιδιότητά  του σαν 
Πρόεδρος της Επιτροπής Κανονισμών καλεί τον κάθε ένα αθλητή του Μπριτζ ο οποίος έχει να 
κάνει μια παρατήρηση-πρόταση επί των κανονισμών να τη στείλει στην ΕΟΜ και αυτή θα δοθεί 
για εξέταση στον αρμόδιο ή στην αρμόδια επιτροπή. Στόχος του δε είναι μέσα στην 4ετία της 
θητείας του να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποκτήσει το ελληνικό Μπριτζ σωστούς 
κανονισμούς. 

Η κα Παπαδάκη παίρνει τον λόγο και ενημερώνει ότι θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή μια εισήγηση 
για τις Εθνικές ομάδες. Αυτή δε είναι στο να είναι οι Εθνικές ομάδες πολυμελείς, στο να έχουν 
μόνιμη προπόνηση, να είναι πολλοί περισσότεροι από όσους χρειαζόμαστε, να έχουν συνεχή 
προπόνηση και ο προπονητής μαζί με το ΔΣ να επιλέγουν ποιοι είναι έτοιμοι να στέλνονται κάθε 
φορά. Να σταματήσει αυτό το μπάχαλο που γίνεται τελευταία στιγμή. Έχουμε περιορισμένο 
αριθμό, υποχρεωνόμαστε να τους στέλνουμε όλους είτε είναι σε φόρμα είτε δεν είναι σε φόρμα 
και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Ι. Κούμενος έλαβε τον λόγο και είπε ότι πράγματι αληθεύει αυτό που 
ακούστηκε πριν, ότι δηλαδή όλοι οι κανονισμοί χρειάζονται είτε αναμόρφωση είτε τροποποίηση. 
Ο κ. Αθανασιάδης προεδρεύει της Επιτροπής κανονισμών και αρκετοί δήλωσαν πρόθυμοι να 
βοηθήσουν. Το Δ.Σ. αποφάσισε να τους συμπεριλάβει όλους αυτούς στην Επιτροπή κανονισμών. 
Αυτό που μένει να γίνει η διασπορά, το ποια άτομα θα ασχοληθούν με ποιο τμήμα των 
κανονισμών. Αυτό που φέρνει σήμερα το Δ.Σ., εσπευσμένα, είναι μια άμεση τροποποίηση η οποία 
έχει προσωρινό χαρακτήρα, και ότι είναι έτος το οποίο λόγω της προετοιμασίας και των 
προπονήσεων της προεθνικής νέων θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα αποστολή της Εθνικής 
Νέων. Με βάση τα άτομα που έχουν δηλώσει στη προεθνική και τις προπονήσεις που γίνονται 
πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός ως προς ένα κομμάτι. Ο κανονισμός προβλέπει 2 διαφορετικούς 
τρόπους επιλογής της Εθνικής Νέων. Ο ένας είναι με διαδικασία selection, όπου θέλει 12 ζεύγη 
τουλάχιστον για να γίνει ένας τέτοιος αγώνας και δυστυχώς δεν φαίνεται να έχουμε αυτόν τον 
αριθμό νέων ζευγών. Άρα υπήρχε ο εναλλακτικός τρόπος όπου μια επιτροπή εκλεκτόρων η οποία 
στην ουσία απαρτιζότανε από 6 ζευγάρια Α και Β Εθνικής Όπεν είναι η Επιτροπή εκλεκτόρων 
στην οποία μετέχει και ο Γραμματέας της Ομοσπονδίας και αυτή αποφασίζει το ποιους θα 
επιλέξουν για να στελεχώσουν την Εθνική ομάδα Νέων για να στείλουμε την ομάδα στο 
εξωτερικό. Θεωρούμε ότι αυτό ίσως θα πρέπει να αλλάξει και αυτό που προτείνεται σήμερα έχει 
σταλεί ήδη στα Σωματεία «Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εθνικών ομάδων και με πλήρη 
αιτιολογημένη απόφαση να γίνει η επιτροπή νέων … στην περίπτωση αυτή η σύσταση των 
αντίστοιχων Εθνικών ομάδων θα ορίζεται από επιτροπή εκλεκτόρων την οποία θα αποτελούν ο 
προπονητής ή οι προπονητές της προεθνικής Νέων ή γυναικών, γιατί το άρθρο του κανονισμού 
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μιλάει και για Νέους και για Γυναίκες, και λέει για προπονητή ή προπονητές γιατί σήμερα που 
μιλάμε υπάρχουν 2 προπονητές στην Εθνική Νέων, ο κ. Μηλιτσόπουλος και ο κ. 
Δελημπαλταδάκης, οπότε μπορείς να βάλεις τον έναν ή και τους 2 να μετέχουν στην επιτροπή 
εκλεκτόρων. Επίσης στην Επιτροπή εκλεκτόρων μπαίνουνε αθλητές του Μπριτζ αναγνωρισμένης 
αξίας, που έχουν στο παρελθόν εκπροσωπήσει τη χώρα στην Εθνική Όπεν, Γυναικών ή Νέων, που 
θα ορίζονται από το Δ.Σ. και που θα παρακολουθούν τις προπονήσεις της αντίστοιχης προεθνικής. 
Η επιτροπή εκλεκτόρων συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΜ.» Αυτό είναι το κείμενο που 
θα αντικαταστήσει την τελευταία παράγραφο του άρθρου 3.7. Εδώ έχω μια παρατήρηση επειδή 
ενδεχομένως πάλι βάζει στενότερα όρια στη δυνατότητα της επιτροπής εθνικών ομάδων ή κατ’ 
επέκταση και του ΔΣ της Ομοσπονδίας, όταν λέμε ότι στην επιτροπή αυτή πέραν των προπονητών 
να μετέχουνε άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν να έχουνε διατελέσει μέλη Εθνικών ομάδων, ίσως 
θα έπρεπε να απαλειφθεί αυτό και να μπει απλώς παίκτες αναγνωρισμένης αξίας, οποιοσδήποτε 
παίκτης κατηγορίας 16, 15 ή και 14 που να έχει την κατάλληλη εμπειρία και το απαραίτητο ήθος, 
και βέβαια θα πρέπει ίσως να μην εμπλέκονται προσωπικά και επίσης να μετέχει και κάποιο μέλος 
του ΔΣ στην επιτροπή εκλεκτόρων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πιστεύω αυτοί οι οποίοι θα 
εκλεγούν για να στελεχώσουν την επιτροπή εκλεκτόρων να παρακολουθούν τις προπονήσεις. Άρα 
θα πρέπει να μπει κάποιος περιορισμός να παρακολουθούν τα 2/3 ή έστω το ½ των προπονήσεων, 
γιατί δεν μπορεί να έχει κάποιος λόγο χωρίς να παρακολουθεί τι γίνεται. Εν κατακλείδι θα 
μπορούσε να είναι μια 5μελής επιτροπή εκλεκτόρων, 2 προπονητές, 2 μέλη εγνωσμένης αξίας και 
ήθους και ένας από το ΔΣ.  

Ο κ. Ζώτος παίρνει τον λόγο και αναφέρει ότι μέσα από το ΔΣ μπορεί να μην υπάρχει άτομο 
αναγνωρισμένης μπριτζιστικής αξίας, και ότι από τον κανονισμό το σώμα των εκλεκτόρων το 
συγκαλεί το ΔΣ της ΕΟΜ. 

Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ διευκρινίζει ότι οι προπονητές δεν περιορίζονται μόνο σε δύο αλλά μπορεί 
να είναι και περισσότεροι.. 

Τον λόγο παίρνει η κ. Α. Καραμανλή η οποία λέει ότι το πιο βολικό πράγμα και για το ΔΣ αλλά 
και για τη διαδικασία, είναι να μετέχει ο Πρόεδρος των Εθνικών ομάδων, γιατί Α) είναι 
υποχρεωτικά από τον κανονισμό μέχρι σήμερα μέλος του ΔΣ, και Β) είναι  άμεση η αρμοδιότητά 
του. Άρα αυτός θα πρέπει να συγκαλεί αυτή την επιτροπή όταν έρθει η ώρα και να επιβλέπει τη 
διαδικασία. 

Ο κ. Σ. Μπομπολάκης ρωτάει: Το ΔΣ δεν αποφασίζει ποια άτομα θα βάλει εκλέκτορες; Άρα το ΔΣ 
μπορεί να τοποθετεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και δεν χρειάζεται να αναφέρεται στον 
κανονισμό. Το ΔΣ ρωτάει τον Πρόεδρο αν μπορεί να παρακολουθήσει και του αναθέτει το έργο. 

Ο κ. Μπόζεμπεργκ παίρνει τον λόγο και λέει ότι κατά την γνώμη του αυτό το άρθρο δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στην περίπτωση των Γυναικών όπου μετά την περίοδο των προπονήσεων θα πρέπει 
να υπάρχει υποχρεωτικά αγώνας επιλογής. Όπως λέει ο χώρος είναι μικρός και κατά την γνώμη 
του θα υπάρξουν προτιμήσεις. Κατά την γνώμη του πρέπει να γίνεται αγώνας επιλογής 
υποχρεωτικά, για τις Γυναίκες 

Ο Πρόεδρος παίρνει τον λόγο και αναφέρει ότι η πρόταση είναι για την Εθνική Νέων και την 
Εθνική Γυναικών το ΔΣ έχει το δικαίωμα να μη διεξάγει αγώνα επιλογής κατόπιν πρότασης της 
Επιτροπής Εθνικών ομάδων και με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η 
σύνθεση των αντίστοιχων Εθνικών ομάδων θα ορίζεται από επιτροπή εκλεκτόρων την οποίαν θα 
αποτελούν ο προπονητής ή οι προπονητές της προεθνικής Νέων ή Γυναικών αντίστοιχα, τη 
δεδομένη στιγμή της επιλογής και 2 ή περισσότερα άτομα, αθλητές του αγωνιστικού Μπριτζ, 
αναγνωρισμένης αξίας (εμπειρίας και ήθους) που θα ορίζονται από το ΔΣ για να παρακολουθούν 
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τις προπονήσεις της αντίστοιχης προεθνικής κατά τα 2/3 ή το ½ (μπορούμε να βάλουμε εδώ). Η 
επιτροπή εκλεκτόρων συγκαλείται με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ 

Ο κ. Μπομπολάκης επισημαίνει ότι θα πρέπει να προστεθεί στο σημείο που λέει κατόπιν 
εισήγησης της Επιτροπής Εθνικών ομάδων και  ο όρος «και του προπονητή». 

Ο κ. Ν. Καραμανλής προτείνει να εγκριθεί η πρόταση του Προέδρου με την μικρή αλλαγή του ½ 
αντί των ¾. 

Η κα Παπαδάκη καλεί τα μέλη της ΓΣ να ψηφίσουν για την τροποποίηση του κανονισμού, τις δύο 
προτάσεις, του κου Μπόζεμπεργκ η οποία λέει ότι η τροποποίηση να αφορά μόνο την Εθνική 
Νέων και όχι την Εθνική Γυναικών και του ΔΣ η οποία αφορά και τις  δύο Εθνικές. 

Ο Πρόεδρος οριστικοποιεί την πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού η οποία λέει: «Για την 
Εθνική Νέων και την Εθνική Γυναικών το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα να μη διεξάγει αγώνα επιλογής 
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εθνικών ομάδων και με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση. Στην 
περίπτωση αυτή η σύνθεση των αντίστοιχων Εθνικών ομάδων θα ορίζεται από επιτροπή εκλεκτόρων 
την οποίαν θα αποτελούν ο προπονητής ή οι προπονητές της προεθνικής Νέων ή Γυναικών 
αντίστοιχα, τη δεδομένη χρονική στιγμή της επιλογής και 2 ή περισσότερα άτομα, αθλητές του 
αγωνιστικού Μπριτζ, αναγνωρισμένης αξίας (εμπειρίας και ήθους) που θα ορίζονται από το ΔΣ για να 
παρακολουθούν τις προπονήσεις της αντίστοιχης προεθνικής κατά τα 2/3. Η επιτροπή εκλεκτόρων 
συγκαλείται με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ». 

Η πρόταση του κ. Μπόζεμπεργκ είναι η ίδια η προηγούμενη μόνο που αναφέρεται αποκλειστικά 
στους Νέους και όχι στις Γυναίκες. 

Και οι δύο προτάσεις πήραν από 8 ψήφους η κάθε μία. 

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων για τη συνέχεια της διαδικασίας και η κ. Α. Καραμανλή πήρε το 
λόγο προκειμένου να εξηγήσει τι αλλάζει στον υπάρχοντα  κανονισμό, και το οποίο είναι η 
συμμετοχή των προπονητών στους εκλέκτορες. Η αλλαγή η οποία γίνεται και αφορά τους Νέους 
μπαίνει στην παράγραφο του κανονισμού όπου ανέκαθεν αυτό το άρθρο αφορούσε πάντα 
Γυναίκες και Νέους. Πιστεύει δε ότι το κομμάτι 3.7 έχει προστεθεί εμβόλιμα σε κάποια χρονική 
στιγμή και για αυτό δεν ταιριάζει με τον υπόλοιπο κανονισμό. Για τον λόγο αυτό δε προτείνεται η 
συγκεκριμένη τροποποίηση αυτού του άρθρου. Πιστεύει δε ότι η τελευταία έκδοση της πρότασης 
του Προέδρου είναι η καλύτερη και καλύπτει τα πάντα. Ακολουθεί ονομαστική ψηφοφορία και ο 
ΑΟΑΦ ψηφίζει την πρόταση Προέδρου, ΑΟΜ Μπόζεμπεργκ, ΑΟΜΒ Πρόεδρος, ΑΟΜΨ, απών, 
ΑΟΤ απών, ΑΣΑΕ Μπόζεμπεργκ, ΙΟΘ απών, ΛΑΜΘ απών, ΛΕ απών, ΟΑΑ απών, ΟΑΜ 
Πρόεδρος, ΟΑΜΚΗ Μπόζεμπεργκ, ΟΑΜΠΕΙ Πρόεδρος, ΟΠΑΦ Πρόεδρος, ΑΟΜΜ Πρόεδρος, 
ΑΟΜΧ Μπόζεμπεργκ, ΑΣΝΒ απών, ΟΑΜΚ Πρόεδρος, ΟΑΜΛ Πρόεδρος, ΑΟΜΧΝ 
Μπόζεμπεργκ, ΚΟΑΜ Πρόεδρος, ΡΟΜ Πρόεδρος.  

Σύνολο 10 ψήφοι για την πρόταση του Προέδρου και 5 ψήφοι για την πρόταση του Μπόζεμπεργκ. 

Η κα Ν. Παπαδάκη ανακοινώνει ότι ψηφίζεται κατά πλειοψηφία η πρόταση του Προέδρου και 
λύει τη συνεδρίαση. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


