ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΠΡΙΤΖ
της 29ης Μαρτίου 2014
Στην Αθήνα και στα επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της Ε.Ο.Μ., έγινε σήμερα
την 29/3/2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, η τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων‐
Μελών της, που συγκάλεσε με πρόσκλησή του το Δ.Σ. που απεστάλη με την αρ. πρωτ.
36/14/ΠΜ/λζ της 20/2/2014 προς όλα τα Σωματεία ‐ Μέλη, με τα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
α. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ, περίοδος 01/01‐31/12//2013.
β. Έγκριση Ισολογισμού ‐ Απολογισμού 2013.
γ. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής, περίοδος 01/01/2013 έως 31/12/2013 και
εκλογή της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2014.
δ. Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη.
ε. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014.
στ. Τροποποίηση κανονισμών.
Ο προεδρεύων κ. Α. Αθανασιάδης, πρόεδρος του Δ.Σ., ορίζει προσωρινή γραμματέα την Α.
Μπαμπούλα. Το προσωρινό προεδρείο ελέγχει τη νομιμότητα της εκπροσώπησης των
Σωματείων – Μελών, δεδομένης και της εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων,
σύμφωνα και με τη βεβαίωση του λογιστηρίου της ΕΟΜ.
Όλες οι εξουσιοδοτήσεις – εκπροσωπήσεις κρίθηκαν νομότυπες.
Στη συνεδρίαση μετέχουν νομίμως είκοσι δύο (22) εκπρόσωποι Σωματείων, εκ των οποίων
είκοσι ένας (21) έχουν δικαίωμα ψήφου, από τα είκοσι εννέα (29) Σωματεία – μέλη που έχουν
δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΟΜ κατά το έτος 2014. Υπάρχει επομένως
απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού και η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει
νομότυπα. Οι παριστάμενοι εκπρόσωποι κατά την έναρξη της Γ.Σ. είναι οι παρακάτω:
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Λ. Βάθη
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Α. Καραμανλη
Ν. Νίκα
Γ. Πεσκετζής
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Ι. Δριδάκης
Σ. Κοτινάς
Λ. Παπακωνσταντίνου
Η. Στεφανόπουλος
Π. Θεοδωρόπουλος
Μ. Καλογεράς
Γ. Δοξαστάκης
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Δ. Θεοδώρου
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Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης
Προτείνεται ο κ. Γεώργιος Δημητρακόπουλος, ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο
οποίος ψηφίζεται ομόφωνα. Για τη θέση του Γραμματέα της ΓΣ προτείνεται ο κ. Γεώργιος
Δοξαστάκης, που επίσης ψηφίζεται ομόφωνα.
Στην Γενική συνέλευση παρευρίσκονται επίσης ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΜ Π. Κανναβός, ο Γεν.
Γραμ. ΕΟΜ κ. Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας κ. Αν. Φράγκος, το μέλος του Δ.Σ. κ. Λ.
Καραγιαννόπουλος, ο Διευθυντής ΕΟΜ, κ. Λ. Ζώτος και οι υπάλληλοι της ΕΟΜ κα Α.
Μπαμπούλα και κ. Ι. Σουβατζής.
Αμέσως μετά ο εκλεγείς πρόεδρος κ. Γ. Δημητρακόπουλος εκφώνησε τα θέματα ημερήσιας
διάταξης που περιλαμβάνονταν στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 36/14/ΠΜ/λζ της 20/2/2014.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
α. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ, περίοδος 01/01‐31/12//2013.
β. Έγκριση Ισολογισμού‐Απολογισμού 2013.
γ. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής, περίοδος 01/01/2013 έως 31/12/2013 και
εκλογή της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2014.
δ. Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη.
ε. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014.
στ. Τροποποίηση κανονισμών.
Στη συνέχεια η συζήτηση προχώρησε αναλυτικά για κάθε θέμα.
Καταρχήν αναγνώστηκε η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου:
Θέμα α΄. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Δ.Σ., περίοδος 01/01‐31/12//2013.
Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για τη χρήση έτους 2013 η επιχορήγηση της Γ.Γ. Αθλητισμού ανήλθε σε 15.000€ ποσό το οποίο
εκταμιεύτηκε εντός του 2014 και συνεπώς δεν εμφανίζεται στον Απολογισμό. Σημειώνεται εδώ
ότι η επιχορήγηση του προηγούμενου έτους 2012 ανήλθε σε 30.000€ και του 2011 σε 114.500€.
Το παρόν έτος ανακοινώθηκε ότι η επιχορήγηση της ΓΓΑ θα ανέλθει σε μόνο 5.000 ευρώ.
Τα σημαντικά κονδύλια εσόδων (κωδικοί 0101, 0108 και 0109), πλην των χορηγιών και της
επιχορήγησης της ΓΓΑ, υπερβαίνουν σαφώς αυτά του Απολογισμού του 2012 όπως και τα
προϋπολογισθέντα.
Όλα σχεδόν τα κονδύλια των εξόδων είναι εντός προϋπολογισμού. Στα έξοδα μισθοδοσίας (κωδ.
0211) αναμένεται επιστροφή ποσού 2880 ευρώ που αφορά το 2013 από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ
(υπάλληλος Ι. Μηλιτσόπουλος). Το ποσό αυτό έχει ήδη εγκριθεί και αναμένεται η εκταμίευση. Ο
κωδικός 0213 περιέχει την αποζημίωση του Ι. Μηλιτσόπουλου, όπως και δάνειο σε υπάλληλο της
ΕΟΜ που είχε υπόλοιπο την 31/12/13 2400 ευρώ.
Το υπόλοιπο ταμείου της 30/12/13 είναι αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και

ανέρχεται στο ποσό των 90.886,68€ έναντι 75.579,52€ την 31/12/2012 με ληφθείσα μέχρι τότε
επιχορήγηση ΓΓΑ 30.000,00 ευρώ.
Β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
1. Εθνικές αποστολές. Δεδομένου ότι τόσο η Ευρωπαϊκή όσο και η Παγκόσμια Ομοσπονδία
διεξάγουν τα σημαντικά τους πρωταθλήματα κάθε ζυγό έτος τα έξοδα εθνικών ομάδων το 2013
ήταν αμελητέα και αφορούσαν δικαιώματα συμμετοχής μιας ομάδας και ενός ζεύγους στο
Ευρωπαϊκό ανοικτό πρωτάθλημα. Εξάλλου δυο ομάδες Νέων στάλθηκαν στο 1ο Διεθνές
Φεστιβάλ Νέων στο Παρίσι από 1 έως 3 Νοεμβρίου με όλα τα έξοδά τους καλυμμένα από τους
διοργανωτές.
2. Διάδοση. Ο αριθμός των μαθητών της περιόδου 2012 ‐13 που εξέδωσαν αγωνιστικό δελτίο
ανήλθε σε 561 έναντι 482 της προηγούμενης περιόδου 2011 – 12 που ήταν αριθμός – ρεκόρ. Για
την περίοδο 2013 – 14 έχουμε ως τώρα 471 χωρίς να έχουν εκδοθεί όλα τα νέα αγωνιστικά
δελτία των μαθητών της περιόδου αυτής.
Για πρώτη φορά έγινε το 2013 διαφημιστική εκστρατεία της ΕΟΜ κυρίως μέσω του Διαδικτύου
και του ιστοχώρου κοινωνικής δικτύωσης του Facebook με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Περισσότεροι από 1200 νέοι μαθητές ανταποκρίθηκαν στην διαφημιστική εκστρατεία της ΕΟΜ.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αυξημένη προσέλευση σχεδόν σε όλους τους ομίλους.
Μετά την επιτυχία αυτή νέα μικρότερη διαφημιστική εκστρατεία, πάλι μέσω Facebook κυρίως,
προγραμματίστηκε και έγινε στις αρχές του 2014.
Δημιουργήθηκε νέα ιστοσελίδα η http://learn.hellasbridge.org/ αποκλειστικά για τη διαφήμιση
των μαθημάτων.
Με συντονισμό της επιτροπής Εκπαίδευσης και εθελοντική προσφορά εκπαιδευτών και αθλητών
η ΕΟΜ προχώρησε σε μετάφραση της Αμερικανικής μεθόδου διδασκαλίας (με βάση τα 5φυλλα
μαζέρ) που θα αποτελέσει την επίσημη μέθοδο διδασκαλίας της ΕΟΜ για τα μελλοντικά έτη. Το
μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας αυτής έχει ήδη γίνει.
Κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Γεν. συνέλευση της 19/10/2013 το θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης
που εκδόθηκε από την ΕΟΜ σαν εγκύκλιος και θα αποτελέσει σύντομα μέρος των Κανονισμών
της ΕΟΜ.
Η ΕΟΜ συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία σε δυο εκθέσεις Money Show, σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, με εθελοντική συμμετοχή αθλητών και σχεδόν μηδαμινό κόστος.
Εκδόθηκε με έξοδα της ΕΟΜ σε 1000 αντίτυπα το βιβλίο «Το Σωστό Μπριτζ – Εκτέλεση και
Άμυνα» του Edgar Kaplan το οποίο διατέθηκε δωρεάν σε νέους αθλητές και αθλητές
χαμηλότερων δυναμικοτήτων. Λόγω της μεγάλης ζήτησης η ΕΟΜ προχώρησε εντός του 2014 και
σε νέα έκδοση του βιβλίου.
1 Νέα Σωματεία. Το Δ. Σ. συνέχισε με εντατικό ρυθμό τις προσπάθειές του στην ίδρυση νέων
Σωματείων με αποτέλεσμα οργασμός ίδρυσης νέων Σωματείων να σημειωθεί την περασμένη
χρονιά.
Το 2013 ιδρύθηκαν και εντάχθηκαν κανονικά στη δύναμη της ΕΟΜ τα σωματεία: Γαλαξίας
Δράμας, Διόνυσος Αττικής, Φίλανδρος Λευκάδας, Όμιλος Μπριτζ Αιγίου, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος
Πόρτο Ράφτη, Όμιλος Μπριτζ Θρακομακεδόνων, ΑΚΑ Μαραθώνα, ΕΔΡΑ Μελισσίων, ΛΑΤΩ Αγίου
Νικολάου Κρήτης, Αθλητική Ακαδημία Αιγάλεω και Αρκαδικός Όμιλος Μπριτζ ήτοι 11 νέα
Σωματεία.
Εξάλλου ιδρύθηκε το Σωματεία Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ – Λέσχη Επιστημόνων όπου
μεταγράφηκαν οι αθλητές των δυο Σωματείων ΟΑΜ και ΛΕ που σταμάτησαν τις δραστηριότητες
τους, επίσης ιδρύθηκε το Σωματείο Όμιλος Μπριτζ Ηρακλείου όπου μεταγράφηκαν οι αθλητές

της Περιηγητικής Λέσχης Ηρακλείου που ανέστειλε τις δραστηριότητες της.
Συνολικά υπήρχαν 31/12/2013 56 σωματεία στην δύναμη της ΕΟΜ εκ των οποίων τα 52 είναι
ενεργά, διεξάγοντας τακτικά τους αγώνες τους.
Υπό ίδρυση νέα σωματεία της ΕΟΜ είναι επίσης ο Κωακός Όμιλος Μπριτζ και η Ένωση Κωφών
Ελλάδος ενώ στις αρχές του 2014 προστέθηκε στη δύναμη της ΕΟΜ το Σωματείο «Άμιλλα»
Τρικάλων. Για τις αρχές του 2014 προγραμματίστηκαν και ξεκίνησαν ήδη μαθήματα στην
Καρδίτσα και τη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής όπου αναμένεται να δημιουργηθούν νέα Σωματεία.
Τα νέα Σωματεία θα φέρουν μεσοπρόθεσμα περισσότερα έσοδα στην ΕΟΜ τόσο από αγωνιστικά
δελτία όσο και από αγώνες που θα διεξάγουν.
1. Αγώνες – Συμμετοχές. Η συμμετοχή των αθλητών στα τουρνουά των σωματείων ήταν το 2013
αυξημένη πάνω από 10% ενώ πολύ αυξημένη, περισσότερο από 10%, ήταν και η αύξηση των
συμμετοχών στα πρωταθλήματα της ΕΟΜ. Και στις δυο περιπτώσεις καταρρίφτηκε το ρεκόρ των
συμμετοχών που είχε το προηγούμενο έτος, 2012. Στα τουρνουά Μαθητών (6ης βαθμίδας) η
συμμετοχή ήταν επίσης πολύ αυξημένη σε σχέση με το 2012.
Το Δ.Σ. προχώρησε στην υλοποίηση της θέσπισης και διοργάνωσης ενός νέου Διασυλλογικού
αγώνα, του Διασυλλογικού Κυπέλλου Περιφερειών που βρισκόταν στα σχέδια τις ΕΟΜ εδώ και
πολλά χρόνια. Ήδη διοργανώθηκαν εντός του 2013 με μεγάλη επιτυχία τα Διασυλλογικά Κύπελλα
Αττικής, Βορείου και Κεντρικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης.
Νέος αγώνας ομάδων με σύστημα Board a match, που δεν είχε διεξαχθεί ποτέ πριν στη χώρα
μας, ενσωματώθηκε στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα 2013.
Διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία εντός του 2013 ‐και για πρώτη φορά‐ τέσσερις
Πανελλαδικές ταυτόχρονες ημερίδες Μαθητών ενώ τα προηγούμενα έτη υπήρχε μόνο μια, που
αφορούσε κυρίως τα Σωματεία της Αττικής.
5. Διάφορα
Σεμινάριο Διαιτησίας έγινε στη Ρόδο από τον καθηγητή διαιτησίας Ι. Μηλιτσόπουλο με
ανακήρυξη νέων πτυχιούχων διαιτητών από την ΚΕΔ.
Με τη λήξη του προγράμματος επιδότησης ΛΑΕΚ αποχώρησε όπως ήταν προγραμματισμένο ο
υπάλληλος της ΕΟΜ Γιάννης Μηλιτσόπουλος. Δεδομένου ότι το όριο συνταξιοδότησής του, από
τότε που προσελήφθη, παρατάθηκε κατά δυο χρόνια η ΕΟΜ προχώρησε σε καταγγελία της
σύμβασης. Από τον Ιούνιο 2013 στα γραφεία της ΕΟΜ απασχολούνται με σύμβαση αορίστου
χρόνου 4 υπάλληλοι.
Ο ιστοχώρος της ΕΟΜ στο Διαδίκτυο έγινε πιο εύχρηστος, εμπλουτίστηκε περαιτέρω ενώ
βελτιώθηκε και η ταχύτητα πρόσβασης στις ιστοσελίδες του.
Η ΕΟΜ προχώρησε σε στενότερες σχέσεις με την Ομοσπονδία Μπριτζ της Κύπρου παρέχοντάς
της και ειδική σελίδα στο περιοδικό με ειδήσεις και αποτελέσματα των αγώνων της.
Γ) ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Το Δ.Σ. σχεδιάζει να αναβαθμίσει οργανωτικά τα μεγάλα πρωταθλήματα που διοργανώνει και
για το σκοπό αυτό θα προχωρήσει ή προχώρησε ήδη μέσα στο 2014 σε αγορές μοντέρνου και
άλλου υλικού αγώνων. Ήδη εκτός του παραδοσιακού υλικού αγοράστηκαν 100 μηχανές
καταγραφής αποτελεσμάτων Bridgemates II (νέας τεχνολογίας) και 3 εξυπηρετητές. Το Δ.Σ.
σκοπεύει να διατηρήσει και να επεκτείνει το επιτυχημένο θεσμό του Διασυλλογικού Κυπέλλου
και σε άλλες περιφέρειες της χώρας.
Χωρίς υπαιτιότητα της ΕΟΜ, η εταιρεία που είχε αναλάβει δωρεάν το δημιουργικό
(στοιχειοθεσία, σελιδοποίηση) και την εκτύπωση του περιοδικού σταμάτησε τη συνεργασία της

παρά τη νέα προσφορά που της έγινε. Το Δ.Σ. αποφάσισε την παραγωγή του δημιουργικού του
περιοδικού από τους υπαλλήλους της ΕΟΜ.
Η οικονομική κρίση έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην επιχορήγηση της ΓΓΑ η οποία ήδη
περικόπηκε ακόμα περισσότερο. Όμως η αύξηση των συμμετοχών στους αγώνες και η συνετή
διαχείριση με σημαντική μείωση των εξόδων διατήρησε και αύξησε την σχετική οικονομική
ευρωστία της ΕΟΜ.
Το 2013 ήταν γενικά μια εξαιρετική χρονιά για το αγωνιστικό Μπριτζ και την ΕΟΜ, παρά τις
αντίξοες συνθήκες. Παρότι τα πρώτα στοιχεία του 2014 δείχνουν ανάσχεση της αυξητικής
πορείας ή και μείωση των εισιτηρίων στους αγώνες των Σωματείων, τα μέχρι σήμερα οικονομικά
αποτελέσματα επιτρέπουν στο Δ.Σ. να είναι σχετικά αισιόδοξο.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Θέμα β΄. Έγκριση Ισολογισμού‐Απολογισμού 2013.
Υποβάλλεται προς έγκριση ο Απολογισμός 2013:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

0100-I. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ.ΑΡ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

0101

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ)

0102

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

0103

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ-TAKΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0104

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

0105

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

0106

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

0107

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

0108

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

0109

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2725/99 Η ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

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

0115

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012

0116

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

€

150.514,50

400,49
8.220,00
75.217,50

3.652,01
75.579,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

313.584,02

0200 - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ

0211

0210 - Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ
ΚΛΠ)

0212

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

0213

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΠ

88.236,35

5.383,81

0214

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΠ)

0215

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ

0216

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

147,60
21.016,11
2.408,31

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

117.192,18

0230- Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
0231

ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ)

1.547,21

0232

ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

3.902,01

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
0233

α) ΟΤΕ

1.696,50

β) ΚΙΝΗΤΑ
0234

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

0235

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

7.100,22

0236

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3.040,40

0237

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

5.163,45

0238

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

0239

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

5.788,60

0240

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

3.275,46

0241

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

1.757,91

913,95

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

34.185,71

0250 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
0251

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

0252

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ)

0253

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ)

0254

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

0255

636,00

α) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...........(ΑΝΑΛΥΣΗ)
β) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...........(ΑΝΑΛΥΣΗ)

0256

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

0257

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

0258

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ

0259

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

900,00

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

1.536,00

0270 - Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
0271

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

2.586,52

0272

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ(ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

0273

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ

0274

ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

0275

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ

0276

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

11.431,01

0277

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ

14.970,69

20.502,08
100,00

7.860,19

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

57.450,49

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2013

90.886,68

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ)
α) ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
0281

8.876,34

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

Ο Πρόεδρος
Α. Αθανασιάδης

3.456,62
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

12.332,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:

313.584,02

Ο Γενικός Γραμματέας
Π. Μαρσώνης

Ο Ταμίας
Α. Φράγκος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγιγνώσκει την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής:
Θέμα γ’. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής, περίοδος 01/01/2013 έως 31/12/2013 και
εκλογή της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2014.
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Ο.Μ.
(Για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2013)
Οι κάτωθι υπογράφοντες, σύμφωνα με σχετική εντολή της Γενικής Συνέλευσης και αίτημα του
παρόντος Δ.Σ. διενεργήσαμε διαχειριστικό έλεγχο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ (Ε.Ο.Μ.)
για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. από 1ης Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2013.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε τα παρακάτω :
1.

Νομική Μορφή – Καταστατικό – Διοίκηση
Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ (Ε.Ο.Μ.) αποτελεί μη κερδοσκοπικό αθλητικό
οργανισμό που υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μέλη της Ε.Ο.Μ. είναι
όλα τα ανεγνωρισμένα σωματεία του bridge στην Ελλάδα. Ο τρόπος λειτουργίας της
Ε.Ο.Μ. ορίζεται από το Καταστατικό της (το οποίο έχει τροποποιηθεί για τελευταία
φορά στις 18/10/2003) και από Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος έχει εγκριθεί από το
Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 15ης Δεκεμβρίου 2003.
Η Ε.Ο.Μ. διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγμένο κατά το έτος 2012.
H σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΛΗ

2.

Αλέξανδρος Αθανασιάδης
Παναγιώτης Κανναβός
Παναγιώτης Μαρσώνης
Αναστάσιος Φράγκος
Νικόλαος Δελημπαλταδάκης
Λάζαρος Καραγιαννόπουλος,
Χρυσούλα Βάθη

Χώρος Εγκατάστασης και Λειτουργίας
Η Ε.Ο.Μ. στεγάζεται σε ιδιόκτητο διαμέρισμα / γραφείο 1ου ορόφου (οδός
Φειδιππίδου 30, 11527 Αθήνα).

Πέραν των ιδιόκτητων γραφείων της, η Ε.Ο.Μ. χρησιμοποιεί ισόγεια αποθήκη επί της
οδού Μιχαλακοπούλου 181, 115 27 Αθήνα την οποία μισθώνει έναντι μηνιαίου
τιμήματος 116,00 € πλέον χαρτοσήμου 3,6%.
3.

Τήρηση Λογιστικών – Φορολογικών υποχρεώσεων
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Γ.Γ.Α. (εποπτεύουσας αρχής), η Ε.Ο.Μ. υποχρεούται
να συντάσσει και υποβάλει στην Γ.Γ.Α. ετήσια κατάσταση ταμειακού απολογισμού και
προϋπολογισμού του επομένου έτους.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εθνικού φορολογικού συστήματος, η Ε.Ο.Μ. τηρεί
χειρόγραφο βιβλίο Β’ κατηγορίας για τα έσοδα και τα έξοδά της και ως μη
κερδοσκοπικός οργανισμός δεν εκπίπτει το ΦΠΑ ούτε έχει θεωρημένα στοιχεία
πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Υποχρεούται όμως (σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κ.Φ.Α.Σ. που ίσχυαν μέχρι 31/12/2013) στην υποβολή ετήσιας φορολογικής δήλωσης
καθώς και κατάστασης προμηθευτών για αγορές που υπερβαίνουν τα 300 € χωρίς
ΦΠΑ.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι η Ε.Ο.Μ. παρακρατεί ανελλιπώς, όπως οφείλει, τους
προβλεπόμενους φόρους/τέλη κατά την παροχή υπηρεσιών από τρίτους είτε αυτοί
είναι ελεύθεροι επαγγελματίες (δικηγόροι, λογιστές κ.λπ.) και εκδίδουν απόδειξη
παροχής υπηρεσιών (παρακράτηση φόρου 20%) είτε είναι φυσικά πρόσωπα και
αμείβονται αποσπασματικά με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (παρακράτηση
φόρου 20% και χαρτοσήμου 3,6 %).
Η Ελεγκτική Επιτροπή δεν διαπίστωσε για την εξεταζόμενη περίοδο του έτους 2013,
καμία απόκλιση από τις λογιστικές και φορολογικές απαιτήσεις που επιβάλλουν στην
Ε.Ο.Μ. οι κείμενες διατάξεις.
Επί πλέον
των παραπάνω υποχρεώσεών της, η Ε.Ο.Μ. τηρεί οικειοθελώς
μηχανογραφικό λογιστικό αρχείο ταμειακών συναλλαγών κατηγοριοποιημένο για τα
έξοδα σύμφωνα με τους κωδικούς που επιβάλλει η Γ.Γ.Α. για την ετήσια ταμειακή
κατάσταση. Όσον αφορά στα έσοδα, από 1/1/2012 η Ε.Ο.Μ. τηρεί μηχανογραφημένο
αρχείο ανά παραστατικό με αντιστοίχιση εκάστου παραστατικού εσόδων με τον
φορέα που πληρώνει το συγκεκριμένο έσοδο. Για τα έξοδα έχει ξεκινήσει η
μηχανογραφική αντιστοίχιση εκάστου παραστατικού εξόδων με τον φορέα που
εισπράττει το συγκεκριμένο έσοδο, ανεξάρτητα εάν η πληρωμή γίνεται ή δεν γίνεται
την ίδια ημερομηνία με την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού (τιμολογίου ή
απόδειξης επαγγελματικής δαπάνης). Επίσης τηρείται μηχανογραφική κατάσταση
υλικών αποθήκης. Για την τήρηση των μηχανογραφικών αρχείων χρησιμοποιείται το
πρόγραμμα «Ορίζοντες» της εταιρείας Singular Logic A.E.
Τα πρόσθετα αυτά αρχεία διευκολύνουν την οικονομική παρακολούθηση και τους
ετήσιους απολογισμούς.

4.

Ετήσιος απολογισμός
Για την εξεταζόμενη περίοδο (έτος 2013), ο πίνακας οικονομικού απολογισμού
παρατίθεται στο συνημμένο Παράρτημα Α.
Η ελεγκτική επιτροπή δεν εντόπισε αποκλίσεις ανάμεσα στον πίνακα αυτόν, στα
υφιστάμενα παραστατικά και στις μηχανογραφικές εγγραφές.

5.

Καταχώρηση παραστατικών
Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα παραστατικά εσόδων‐εξόδων τηρούνται με
τακτικό τρόπο σε φακέλους και καταχωρούνται συστηματικά στο βιβλίο εσόδων‐
εξόδων (χειρόγραφα) καθώς και στο παράλληλο μηχανογραφικό σύστημα που
προαναφέρθηκε.
Δεν διαπιστώθηκαν αποκλίσεις σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις.

6.

Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών και φόρων
Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι, για την εξεταζόμενη περίοδο του έτους 2013,
πληρώθηκαν κανονικά οι ασφαλιστικές εισφορές και οι προβλεπόμενοι φόροι.

7.

Φορολογική δήλωση 2013
Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι υποβλήθηκε νομότυπα η προβλεπόμενη
φορολογική δήλωση για την χρήση 2012.

8.

Φορολογική δήλωση Ε9 (ακινήτων)
Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι στις αρχές του 2012 (29/2/2012) έχει γίνει από
την Ε.Ο.Μ. δήλωση Ε9 για το ιδιόκτητο ακίνητο επί της οδού Φειδιππίδου 30.

9.

Υποβολή Κατάστασης Προμηθευτών
Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι υποβλήθηκε νομότυπα η προβλεπόμενη από
τον ΚΒΣ κατάσταση προμηθευτών για την χρήση 2012.

10.

Τήρηση τραπεζικού λογαριασμού – Ταμείο
Κατά βεβαίωση του Ταμία κ. Α. Φράγκου, τα διαθέσιμα της Ε.Ο.Μ. την 31η
Δεκεμβρίου 2013 ανέρχονταν σε 90.886,68 € , αυξημένα κατά 20,25 % σε σχέση με το
αντίστοιχο ταμείο κατά την 31η /12/2012.
Η αύξηση αυτή έγινε παρά το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του έτους δεν
εισπράχθηκε καμία κρατική επιχορήγηση και οφείλεται στο ότι κατά το έτος 2013
υπήρξε σημαντική αύξηση εσόδων από μπριτζιστικές δραστηριότητες και δραστική
περικοπή εξόδων σε πολλές κατηγορίες, αλλά ιδιαιτέρως στα έξοδα ανάπτυξης.
Η Ε.Ο.Μ. τηρεί λογαριασμό όψεως στην Εθνική Τράπεζα, ο οποίος στις 31/12/2013 είχε
υπόλοιπο 84.957,53 € ενώ το αντίστοιχο ταμείο σε μετρητά ήταν 5.929,15 €.

11.

Τήρηση Κανονισμού Προμηθειών
Η Ε.Ο.Μ. διαθέτει Κανονισμό Προμηθειών, ο οποίος έχει εγκριθεί με απόφαση του
Δ.Σ. της 15ης Δεκεμβρίου 2003 ως μέρος του Εσωτερικού της Κανονισμού.
Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, οι δαπάνες που υπερβαίνουν τα 500 € πρέπει να
εγκρίνονται με απόφαση του Δ.Σ., ενώ για τις δαπάνες που κυμαίνονται μεταξύ 1.500
€ και 15.000 € πρέπει επί πλέον να γίνεται πρόχειρος διαγωνισμός (συλλογή
ανταγωνιστικών προσφορών).
Κατά την εξεταζόμενη περίοδο του έτους 2012, δεν διαπιστώθηκε απόκλιση από τις
διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών.
Για διευκόλυνση του έλεγχου, η Επιτροπή συνιστά να τηρείται πίνακας στον οποίο
να αναφέρεται κάθε παραστατικό προμηθειών που υπερβαίνει σε αξία τα 500 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ο αριθμός και η ημερομηνία του πρακτικού του
αντίστοιχου Δ.Σ. που ενέκρινε την δαπάνη και επί πλέον, για όσες προμήθειες
υπερβαίνοτν τα 1.500 €, ο αριθμός των προσφορών που συλλέχθηκαν.

12.

Τήρηση Αποθήκης
Στον έλεγχο περιελήφθη αποθήκη της ΕΟΜ επί της οδού Μιχαλακοπούλου 181, 115
27 Αθήνα.
Καταμετρήθηκε ο αποθηκευμένος εξοπλισμός (τραπέζια, screens, bidding boxes) και
το αναλώσιμο υλικό, τα οποία βρέθηκαν (κατά την ημερομηνία ελέγχου) να
συμφωνούν με τις εγγραφές στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο της ΕΟΜ.

13.

Υπαλληλικό προσωπικό

Η Ε.Ο.Μ. διέθετε κατά τις αρχές του έτους 2013 έμμισθο προσωπικό 5 ατόμων και
μετά την αποχώρηση ‐ συνταξιοδότηση του Ι. Μηλιτσόπουλου το προσωπικό
μειώθηκε σε 4 άτομα. Τα έξοδα μισθοδοσίας (μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές και
την αποζημίωση λόγω αποχώρησης του Ι. Μηλιτσόπουλου) ανήλθαν κατά το έτος
2013 σε 93.620,16 € (χωρίς τις εισφορές που πληρώθηκαν στα ταμεία) αλλά
αναμένεται επιστροφή ποσού 2.880 ευρώ που αφορά το 2013 από το πρόγραμμα
ΛΑΕΚ (υπάλληλος Ι. Μηλιτσόπουλος).
Η Χορηγία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αποκλειστικά για τη μισθοδοσία
ήταν 15.000 € για το έτος 2013 (ποσό το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα
απολογισμό διότι εισπράχθηκε στις αρχές του 2014) έναντι 30.000 € για το έτος 2012
και 114.500,00 € για το έτος 2011, ενώ προς το παρόν αναμένεται να υπάρξει μικρή
χορηγία για το έτος 2014 ύψους 5.000 €.
14.

Διαφορές Εσόδων 2013 προς 2012
Τα καθαρά έσοδα του εξεταζόμενου έτους (εκτός χορηγιών και αποθεματικού
ταμείου) ανέρχονται σε 238.004,50 €, αυξημένα κατά 9,39 % σε σχέση με το έτος
2012.
Παρατηρείται αύξηση της εισφοράς από εισιτήρια αγώνων κατά 6,69 % , αύξηση των
ετησίων συνδρομών των παικτών κατά 11,97 % και μεγάλη αύξηση των ετησίων
συνδρομών των ομίλων κατά 87,7 %.

15.

Διαφορές Εξόδων 2013 προς 2012
Τα έξοδα του εξεταζόμενου έτους (εάν δηλαδή εξαιρέσουμε οφειλές του παρελθόντος
που εξοφλήθηκαν κατά το 2013) είναι στο σύνολό τους μειωμένα κατά 30,61 %.
Σημαντική μείωση σημειώθηκε στις δαπάνες ανάπτυξης (κατά 49,5 %) και στις
λειτουργικές δαπάνες (κατά 11,5 %). Οι δαπάνες εθνικών ομάδων παρουσιάζουν
επίσης μεγάλη μείωση (κατά 94,5 %), αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεγάλοι
διεθνείς αγώνες γίνονται κάθε δύο έτη και κατά το έτος 2013 δεν υπήρχαν τέτοιοι
αγώνες.

16.

Εισφορές από εισιτήρια αγώνων
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις εισφορές από εισιτήρια αγώνων που
πληρώθηκαν κατά το έτος 2013, από κάθε όμιλο, και κατά συνέπεια την κατά
προσέγγιση σχετική δυναμικότητα των διαφόρων ομίλων (οι εισφορές αυτές
περιλαμβάνουν και μερικά εισιτήρια του προηγουμένου έτους 2012, ενώ δεν
περιλαμβάνουν αυτά που οφείλονται) :

Μερικοί όμιλοι παρουσιάζουν μεγάλη καθυστέρηση στην πληρωμή των εισφορών
τους. Οι καθυστερούμενες εισφορές από εισιτήρια αγώνων ανέρχονται στις
31/12/2013 σε 22.421,60 ευρώ και αποτελούν περίπου το 16,29 % της ετήσιας
δραστηριότητας σε αγώνες. Όμως 10 όμιλοι οφείλουν ποσά που αναλογούν στο 20% ‐
50% της δραστηριότητάς τους, ενώ άλλοι 6 όμιλοι οφείλουν περισσότερο από το 50%
των αντίστοιχων εσόδων τους.

Είναι προφανές ότι οι περισσότεροι όμιλοι λειτουργούν οριακά (από οικονομικής
πλευράς) και οποιαδήποτε συγκυριακή μεταβολή μπορεί να τους οδηγήσει σε
οικονομικό αδιέξοδο.
17.

Βιωσιμότητα Ομοσπονδίας
Η Ε.Ο.Μ. είχε κατά το 2011 την εικόνα ενός σχετικά εύρωστου οργανισμού, διότι
επιχορηγήθηκε από την Γ.Γ.Α. με το ποσόν των 114.500 €.
Αντιθέτως, κατά το έτος 2012 η χορηγία ανήλθε σε 30.000 € μόνον ενώ δεν υπήρξε
καμία χορηγία για το έτος 2013.
Η αιφνίδια δραματική μείωση της κρατικής επιχορήγησης δημιούργησε αρχικά
σημαντικό
πρόβλημα επιβίωσης της Ε.Ο.Μ. και αδυναμία διατήρησης του
προγενέστερου επιπέδου δραστηριοτήτων.
Το πρόβλημα φαίνεται να αντιμετωπίσθηκε κατά το έτος 2013 από τη μια πλευρά
με μια δραστική περικοπή εξόδων (περίπου 30 %) και από την άλλη πλευρά με μια
αύξηση των εισπράξεων (περίπου 10 %) που οφείλεται σε συνεχή κατά τα τελευταία
έτη αύξηση των ομίλων, των παικτών και των εισιτηρίων. Είναι χαρακτηριστικό το
γεγονός ότι κατά το 2013 δημιουργήθηκαν 10 νέα σωματεία και ενεγράφησαν στα
μητρώα της Ε.Ο.Μ. 591 μαθητές ως νέοι παίκτες.
Τα παραπάνω στοιχεία διαφοροποιούν τους αρχικούς φόβους για την επιβίωση της
Ε.Ο.Μ. και δίνουν μια σχετικά αισιόδοξη προοπτική για το μέλλον, στο βαθμό που
θα συνεχισθεί η συγκράτηση των δαπανών και θα συνεχισθεί η επέκταση της
μπριτζιστικής οικογένειας με νέα μέλη.

18.

Συμπεράσματα
Όπως προαναφέρθηκε, η Ελεγκτική Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα παραστατικά και
τα λοιπά στοιχεία της οικονομικής δραστηριότητας της ΕΟΜ κατά την εξεταζόμενη
περίοδο 1 / 1 – 31 / 12 / 2013 και δεν διαπίστωσε από‐κλίσεις σε σχέση με τις
αντίστοιχες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το καταστατικό και τις κείμενες
διατάξεις.
Κατά συνέπεια προκύπτει ότι η διαχείριση κατά το έτος 2013 ασκήθηκε από το Δ.Σ
με σύνεση και με καλή πίστη.
Σε συμπέρασμα των ανωτέρω εισηγούμεθα στη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
που αναμένεται να διεξαχθεί την 29η Μαρτίου 2014 την αποδοχή των οικονομικών
καταστάσεων του έτους 2013 που υποβάλλει το Δ.Σ. της ΕΟΜ καθώς και την
απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε διαχειριστική ευθύνη.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014
Οι Ελεγκτές
Λαγάνης
Ιωάννης

Παπαναστασίου
Αθανάσιος

Μαραγκουδάκης
Εμμανουήλ

Μετά το πέρας της ανάγνωσης της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2012, o
πρόεδρος της ΓΣ κ. Γ. Δημητρακόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τόσο καλή
δουλειά που έκανε η Ελεγκτική Επιτροπή όσο και για την σωστή λειτουργία του ΔΣ και προτείνει
να εγκριθεί η έκθεση των ελεγκτών.
Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής εγκρίνεται ομόφωνα.
Ομόφωνα εκλέγονται ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2014 (χρήση 1/1/2014 έως
31/12/2014) οι Παπαναστασίου Αθανάσιος, Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ, Καραμανλή – Λυδάκη
Αννυ με αναπληρωματικά μέλη τους Κορώση Θεόδωρο και Παπαεμμανουήλ Δημήτριο.
Θέμα δ’. Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη.

Υποβάλλονται ορισμένες διευκρινιστικές ερωτήσεις στον Ταμία της ΕΟΜ κ. Α. Φράγκο. Στη
συνέχεια εγκρίνεται ομόφωνα ο Απολογισμός χρήσης 2013 και η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.
και απαλλάσσεται ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ από κάθε ευθύνη για τη
διαχείριση 1/1 έως 31/12/2013.
Θέμα ε’. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014.
Υποβάλλεται προς έγκριση η εισήγηση του Δ.Σ. της ΕΟΜ για αναμόρφωση του προϋπολογισμού
χρήσης 1/1 – 31/12/2014:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

0100-I. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ.ΑΡ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2014
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΣ
29 03 14

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

0101

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ)

150.000,00

0102

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

0103

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ-TAKΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0104

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

0105

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

0106

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

0107

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

0108

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

0109

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2725/99 Η ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

0110

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΓΑ

0111

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ

0112

Α.Σ.Ε.Α.Δ.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

0113

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

0114

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ

2.000,00

0115

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12

90.886,68

0116

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

17.880,00

5.000,00

6.000,00

500,00
6.900,00
77.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

356.166,68

0200 - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ

0211

0210 - Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΚΛΠ)

0212

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

0213
0214

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΠ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΠ)

0215

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ

0216

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

87.000,00

2.500,00
24.000,00
3.000,00

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

116.500,00

0230- Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
0231

ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ)

2.200,00

0232

ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

4.500,00

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
0233

α) ΟΤΕ

2.500,00

β) ΚΙΝΗΤΑ
0234

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

7.000,00

0235

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

0236

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3.500,00

0237

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

5.500,00

0238

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

2.000,00

0239

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

8.000,00

0240

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

4.000,00

0241

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

2.000,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

41.200,00

0250 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
0251

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1.000,00

0252

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ)

6.000,00

0253

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ)

0254

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ(ΓΙΑΤΡΟΙ-ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

0255

α) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...........(ΑΝΑΛΥΣΗ)
β) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...........(ΑΝΑΛΥΣΗ)

10.000,00

0256

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

8.000,00

0257

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

1.000,00

0258

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ

3.000,00

0259

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

1.000,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

30.000,00

0270 - Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
0271

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

3.000,00

0272

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ(ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

25.000,00

0273

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ

15.000,00

0274

ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

0275

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ

20.000,00

0276

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

20.000,00

0277

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ

15.000,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

98.000,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12

62.531,23

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ)
α) ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
0281

7.935,45

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

7.935,45

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:
Ο Πρόεδρος
Α. Αθανασιάδης

Ο Γενικός Γραμματέας
Π. Μαρσώνης

356.166,68
Ο Ταμίας
Α. Φράγκος

Υποβάλλονται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης αναλυτικές διευκρινιστικές ερωτήσεις επί
των κονδυλίων.
Στη συνέχεια εγκρίνεται ομόφωνα η υποβληθείσα αναμόρφωση του Προϋπολογισμού για το
2014.
Θέμα στ΄: Τροποποίηση Κανονισμών
Υποβάλλεται η εισήγηση του Δ. Σ. οι οποία στάλθηκε εγκαίρως στα Σωματεία για μελέτη:
1. GRAND PRIX
Η Επιτροπή Κανονισμών προτείνει:
Στα 3ήμερα ή 4ήμερα Grand Prix η βαθμολογία της τελικής κατάταξης υπολογίζεται ως εξής: Η
τελευταία ημερίδα να είναι υποχρεωτική αλλά για τη γενική κατάταξη να υπολογίζονται οι
δυο καλύτερες. Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω, πρέπει να διορθωθεί μέρος του άρθρου
2.5.14.1.3 ως εξής (με έντονα γράμματα οι αλλαγές, σκιασμένες οι αφαιρέσεις):
2.5.14.1.3 Πολυήμερο ζευγών με ατομική κατάταξη και βαθμολογία ακεραίου top
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Εάν ο αθλητής συμμετάσχει σε όλες τις ημερίδες τότε εξαιρείται η ημερίδα με το χαμηλότερο
ποσοστό του.
α) εάν πρόκειται για αγώνα 3 ημερίδων, εξαιρείται η ημερίδα με το χαμηλότερο ποσοστό
του, εκτός της τελευταίας.
β) εάν πρόκειται για αγώνα 4 ημερίδων και άνω, εξαιρείται η ημερίδα με το χαμηλότερο
ποσοστό του.
2. ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ
Η Επιτροπή Κανονισμών προτείνει:
α) Στα τουρνουά 4ης βαθμίδας (πολυήμερα) θα δίνονται πλατινένιοι βαθμοί και στις
ημερίδες ζευγών, αναλογικά όπως και στις ανώτερες βαθμίδες.
β) Διπλασιάζεται ο αριθμός δικαιούχων παικτών για πλατινένιους βαθμούς.
Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το άρθρο 2.5.10.3 ως
εξής (με έντονα γράμματα οι αλλαγές, σκιασμένες οι αφαιρέσεις)::
2.5.10 Δικαιούχοι ΒΔ, ΧΒΔ και ΠΒΔ – Δικαίωμα βράβευσης
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….3. Πλατινένιοι Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται:
Στο ένα δέκατο πέμπτο των συμμετεχόντων (10%) (20%) μετά τη στρογγυλοποίηση των
αγωνιζόμενων αθλητών, ζευγών ή ομάδων σε αγώνες ατομικού, ζευγών ή ομάδων αντίστοιχα.
Πλατινένιοι Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται το πολύ σε 16 αθλητές, 8 ζεύγη ή 4 ομάδες.
Πλατινένιοι Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται στις γενικές συγκεντρωτικές κατατάξεις αγώνων 4ης
βαθμίδας ή υψηλότερης, στις κατατάξεις ημερίδων 3ης 4ης και στις συναντήσεις ομάδων αγώνων
3ης 4ης βαθμίδας ή υψηλότερης.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ
Η Επιτροπή Κανονισμών προτείνει:
Με σκοπό να τονωθεί η συμμετοχή σε αγώνες χαμηλότερων βαθμίδων να αυξηθούν οι βαθμοί
διάκρισης ανά συνάντηση ομάδων.

Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω, πρέπει να αντικατασταθεί ο πίνακας του άρθρου 2.5.13.6.2
ως εξής (με έντονα γράμματα οι αλλαγές, σκιασμένες οι αφαιρέσεις):
Οι Μαύροι Βαθμοί Διάκρισης ανά συνάντηση των αγώνων ομάδων καθορίζονται ανά διανομή και
βαθμίδα ως εξής:
Βαθμίδα

1η

2η

3η

4η

5η

6η

ΜΒΔ ανά διανομή

4,0

3,0

2,0

1,5

1,0

0,5

Βαθμίδα

1η

2η

3η

4η

5η

6η

ΜΒΔ ανά διανομή

4,0

3,0

2,5

2,0

1,5

0,5

Για τον υπολογισμό των ΜΒΔ ανά συνάντηση σε αγώνες ομάδων λαμβάνονται υπόψη και οι
τυχόν ποινές που αποδόθηκαν στην εν λόγω συνάντηση.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 4ΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
3. Η Επιτροπή Κανονισμών προτείνει:
α) Για τον υπολογισμό των τριημέρων να μη λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερίδων 5ης
βαθμίδας αλλά ο αριθμός των συμμετοχών.
β) Στους Διασυλλογικούς αγώνες πλήρης συμμετοχή Σωματείου θα θεωρείται αυτή που θα
είναι σε 8, τουλάχιστον, ενότητες.
γ) To 1/3, τουλάχιστον, των εσωτερικών πρωταθλημάτων θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι
αγώνες ομάδων ή αγώνες ζευγών (όχι Grand Prix).
Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω, πρέπει να διορθωθεί μέρος του άρθρου 2.5.6 ως εξής (με
έντονα γράμματα οι αλλαγές, σκιασμένες οι αφαιρέσεις):
2.5.6 Αριθμός Πρωταθλημάτων 4ης βαθμίδας Σωματείων
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….Ο συνολικός αριθμός των ημερίδων 4ης βαθμίδας, που δικαιούται να διοργανώσει κατ'
έτος κάθε Σωματείο-Διοργανωτής προκύπτει από την δραστηριότητα του Σωματείου κατά το
προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ως εξής:
1. Ημερίδες από Αγώνες 5ης βαθμίδας: ο αριθμός ημερίδων συμμετοχών αθλητών σε
αγώνες 5ης βαθμίδας διαιρούμενος δια του είκοσι (20) χίλια (1000). Ανώτατος αριθμός:
δέκα (10) ημερίδες 4ης βαθμίδας, κατώτατος αριθμός μια (1) ημερίδα, για Σωματείο
που έχει τουλάχιστον 100 συμμετοχές.
2. Ημερίδες από δραστηριότητα ΑΔ: ο αριθμός των ΑΔ για τα οποία κατεβλήθη το
παράβολο κατά το εν λόγω έτος συν το διπλάσιο αριθμό των εκδοθέντων (νέων) ΑΔ μείον
το 1/2 του αριθμού των ΑΔ για τα οποία δεν κατεβλήθη το παράβολο κατά το τρέχον έτος
και εκδόθηκαν κατά την προηγούμενη 3ετία, δια του είκοσι (20). Ανώτατος αριθμός: δέκα
(10) ημερίδες 4ης βαθμίδας.
3. Ημερίδες από συμμετοχή του Σωματείου στα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα.
Για πλήρη συμμετοχή (περίπτωση Διασυλλογικού Πρωταθλήματος κατά κατηγορία) σε
ζεύγη και εφόσον δεν υπάρχει μηδενισμός για διαδικαστικό ή πειθαρχικό λόγο σε
ομάδες: μία (1) ημερίδα για κάθε συμμετοχή δυο συμμετοχές. Το κλάσμα

στρογγυλοποιείται προς τα κάτω. Ανώτατος αριθμός: τέσσερεις (4) ημερίδες 4ης
βαθμίδας.
4. Ημερίδες από συμμετοχή αθλητών του Σωματείου στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα
Ομάδων ΟΡΕΝ, Ζευγών ΟΡΕΝ, Κατηγοριών, Νέων: Ο αριθμός συμμετοχών (με εξαίρεση
το Παν. Πρωτάθλημα Νέων, όπου οι συμμετοχές λογίζονται επί δύο) δια του εξήντα (60).
Aνώτατος αριθμός: τέσσερις (4) ημερίδες 4ης βαθμίδας.
Ο συνολικός αριθμός των ημερίδων που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί ποσοστό επί τοις
εκατό, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ, ώστε ο συνολικός αριθμός των
αιτουμένων πρωταθλημάτων να εξισώνεται με τον συνολικό αριθμό των διαθέσιμων
πρωταθλημάτων για τα Σωματεία.
Ο τελικός αριθμός των ημερίδων διαιρούμενος δια του τρία (3) αποτελεί τον αριθμό των
εσωτερικών πρωταθλημάτων 2-4 ημερίδων, που δικαιούται να διοργανώσει το κάθε Σωματείο
(το κλάσμα αφαιρείται). Εφόσον το Σωματείο επιθυμεί, μπορεί να χωρίσει έναν αγώνα σε δύο (2)
ή και τρεις ενότητες κατηγοριών (π.χ. Open, 1-8 και 1-5). Στην περίπτωση αυτή όλοι οι αγώνες
ανήκουν στην ίδια βαθμίδα.
Τo 1/3, τουλάχιστον, των εσωτερικών πρωταθλημάτων, που τελικά δικαιούται να διοργανώσει
το κάθε Σωματείο θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι αγώνες ομάδων ή αγώνες ζευγών χωρίς
ατομική κατάταξη. Το κλάσμα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
Εξαιρετικά, επιτρέπεται σε Σωματείο διοργάνωση ενός (1) πρωταθλήματος 4ης βαθμίδας κατά το
πρώτο έτος εγγραφής του στη δύναμη της ΕΟΜ, αν μετά την παρέλευση ικανού χρονικού
διαστήματος (πάντως όχι μικρότερο των δύο μηνών) το Σωματείο αυτό έχει επιδείξει αξιόλογη
δραστηριότητα στους τομείς, τόσο της διάδοσης, όσο και των αγωνιστικών εκδηλώσεων.
Στα Σωματεία που διοργανώνουν εκδρομικά τουρνουά 4ης βαθμίδας και άνω σε νησιά που
υπάρχει τοπικό σωματείο μπριτζ θα δίδεται πριμοδότηση και ένα δεύτερο 3ήμερο στα πλαίσια
της ίδιας διοργάνωσης. Ισχύει για μια φορά τον χρόνο σε κάθε νησί. Εξαιρούνται τα νησιά
Εύβοια, Αίγινα και Λευκάδα.
Σε ειδικές περιπτώσεις και με εξαιρετική πλειοψηφία το ΔΣ μπορεί να επιτρέψει σε Σωματεία, τη
διεξαγωγή αγώνων 4ης βαθμίδας πέραν του αριθμού των δικαιούμενων εκ του παρόντος
άρθρου, κατόπιν αιτήματος του Σωματείου πλήρως αιτιολογημένου. Επίσης το ΔΣ, με απλή
πλειοψηφία, μπορεί να μειώσει με αναλογικό τρόπο και για όλα τα Σωματεία τον αριθμό των
δικαιούμενων ετησίως Πρωταθλημάτων.
Κατόπιν διεξοδικής και κατά θέμα συζήτησης επί των προτάσεων:
Το θέμα υπ. αριθ. 1 των τροποποιήσεων των Κανονισμών εγκρίνεται ομόφωνα.
Το θέμα υπ. αριθ. 2α εγκρίνεται με ψήφους 11 υπέρ και 9 κατά
Το θέμα υπ. αριθ. 2β εγκρίνεται με ψήφους 12 υπέρ και 8 κατά με την τροποποίηση να ισχύει
μόνο στα Πανελλήνια πρωταθλήματα
Τα θέματα υπ. αριθ. 3 και 4 εγκρίνονται κατά πλειοψηφία.
Κατόπιν αυτών και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Δημητρακόπουλος

Ο Γραμματέας

Γεώργιος Δοξαστάκης

