
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ 

της 22ης Ιουλίου 2017  
Στο Μαρούσι και επί της οδού Αγίου Όρους 4  εντευκτήρια του σωματείου «Όμιλος 

Πνευματικού Αθλητισμού Φιλοθέης». έγινε σήμερα την 22/7/2017 ημέρα Σάββατο και 

ώρα 11:00, η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Σωματείων‐ Μελών της Ελληνικής 

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

πρόσκληση απεστάλη με την αρ. πρωτ. 122/17/ΠΜ/λζ της 22/6/2017 προς όλα τα 

Σωματεία ‐ Μέλη, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
1. Καθορισμός διαδικασίας έρευνας ευθυνών μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου 

2. Τροποποίηση Κανονισμών 

 

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

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

εκπροσώπησης των Σωματείων – Μελών, δεδομένης και της εκπλήρωσης των 

οικονομικών τους υποχρεώσεων, σύμφωνα και με τη βεβαίωση του λογιστηρίου της 

ΕΟΜ. 
 

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις – εκπροσωπήσεις κρίθηκαν νομότυπες. 
 

Στη συνεδρίαση μετέχουν νομίμως δέκα εννέα (19) εκπρόσωποι Σωματείων, εκ των 

οποίων δέκα οκτώ (18) έχουν δικαίωμα ψήφου, από τα τριάντα επτά (37) Σωματεία – 

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

2017. Η Γ.Σ. είναι επαναληπτική της Γ.Σ. της 15/7/2017 που δεν διεξήχθη λόγω 

έλλειψης απαρτίας. 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: 
 

 

Α/Α Σωματείο Εκπρόσωπος Ιδιότητα Δικαίωμα 

1 ΑΑΑ Ι. Κουμπούρας  Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

2 ΑΜΙ Λ. Καραγιαννόπουλος Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

3 ΑΟΜ Σ. Μπομπολάκης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

4 ΑΟΜΒ Δ. Λοβέρδος Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

5 ΑΣΑΕ Κ. Βλάχου Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

6 ΑΣΝΒ Γ. Μεσθενέας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

7 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Δ. Τόγιας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

8 ΙΚΑΡΟΣ Γ. Δοξαστάκης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

9 ΚΑΒΑΛΑ Δ. Δημητρακόπουλος Νόμιμος εκπρόσωπος ΟΧΙ 

10 ΚΕΔΑ Δ. Κούρτης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

11 ΟΑΑ Λ. Βάθη Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

12 ΟΑΜΘ Α. Αθανασιάδης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

13 ΟΑΜΚ  Δ. Κατσίποδας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

14 ΟΑΜΚΗ Α. Φράγκος Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

15 ΟΑΜΛ Γ. Δημητρακόπουλος Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

16 ΟΑΜΛΕ Μ. Κορώνη Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

17 ΟΑΜΠΕΙ Δ. Νίκα Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 



18 ΟΑΜΡ Λ. Τσελεπής Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

19 ΟΠΑΦ Κ. Παπακωνσταντίνου Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

 

Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης 

Προτείνεται ο κ. Διονύσιος Λοβέρδος, ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος 

ψηφίζεται ομόφωνα. Για τη θέση του Γραμματέα της ΓΣ προτείνεται η κα Δέσποινα Νίκα, 
που επίσης ψηφίζεται ομόφωνα. 
Στην Γενική συνέλευση παρευρίσκονται επίσης η Αντιπρόεδρος της ΕΟΜ κα Λ. 
Μαμιδάκη, ο Γεν. Γραμματέας της ΕΟΜ κ. Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας της ΕΟΜ κ. Α. 
Φράγκος, και οι υπάλληλοι της ΕΟΜ κα Α. Μπαμπούλα και κ. Ι. Σουβατζής, 
αναπληρωματικοί εκπρόσωποι Σωματείων  και άλλοι. 
Αμέσως μετά ο εκλεγείς πρόεδρος κ. Δ. Λοβέρδος εκφώνησε τα θέματα ημερήσιας 

διάταξης που περιλαμβάνονταν στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 122/17/ΠΜ/λζ της 

22/6/2017. 

Θέμα 1ον. Καθορισμός διαδικασίας έρευνας ευθυνών μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου 

 
Λαμβάνει καταρχήν τον λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αθανασιάδης ο οποίος κάνει μια 
γενική αναδρομική ενημέρωση για την υπόθεση αλλοίωσης αποτελέσματος στο 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα Γυναικών 2016, για την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
που αθωώνει την κα Συρακοπούλου με ψήφους 2 προς 1, για τις αποφάσεις και προτάσεις 
των επιτροπών Αγώνων και ΚΕΔ, όπου, μεταξύ άλλων,  επισημαίνονται  λανθασμένοι 
χειρισμοί εκ μέρους του ΠΣ στον έλεγχο των ηλεκτρονικών αρχείων και η μη κλήτευση 
ουσιωδών μαρτύρων κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, για την προσφυγή των κων Ρασέλη 
και Μουσκεντέρη στο ΑΣΕΑΔ και την απόρριψή της για τυπικούς λόγους, όπως και για τη 
σχετική συζήτηση που έγινε στην Τακτική Γεν. Συνέλευση του Μαρτίου και την επιστολή 
άρσης της εμπιστοσύνης τους στο Π.Σ. που κατέθεσαν εκεί 16 Σωματεία.  
Ενημερώνει ότι με βάση αυτά τα στοιχεία και την απόφαση του ΑΣΕΑΔ,  η μεν κα 
Συρακοπούλου έχει απαλλαγεί οριστικά από τις εις βάρος της κατηγορίες, όμως εκκρεμεί η 
επιστολή των Σωματείων καθώς και καταγγελία του Σωματείου ΟΠΑΦ για μη τήρηση 
νόμιμων διαδικασιών κατά την εξέταση των δεδομένων που υπήρχαν στον υπολογιστή του 
Σωματείου.  
Επειδή στο καταστατικό της ΕΟΜ δεν προβλέπεται διαδικασία για τέτοια περίπτωση, παρά 
μόνο ότι αρμόδια να επιληφθεί είναι η ΓΣ, το ΔΣ αποφάσισε να συγκαλέσει την παρούσα ΓΣ, 
η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. 
 
Η κα Βλάχου δηλώνει ότι το 90% του ελληνικού μπριτζ πιστεύει ότι η κα Συρακοπούλου 
είναι ένοχη και ζητά να της απαντήσουν τι θα γίνει σε παρόμοιο περιστατικό και σε ποιο 
Πειθαρχικό θα καταλήξει. Δηλώνει ακόμη ότι η τοποθέτηση του κ. Αθανασιάδη είναι 
ασαφής και στρογγυλεμένη. 
Ο κ. Αθανασιάδης της απαντά ότι σήμερα δεν πρόκειται να γίνει δικαστήριο. 
 
Ο κ. Παπακωνσταντίνου ζητά να συζητηθεί τι μπορεί να γίνει με το Πειθαρχικό Συμβούλιο 
και με την πρόταση μομφής που έχει κατατεθεί. 
 
Η κ Βλάχου ζητά ψηφοφορία για το αν αποδεχόμαστε τη σύνθεση του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου. 
 



Ο κ. Καραγιαννόπουλος ρωτά τι έγινε τελικά  με τη σκευωρία που, σύμφωνα με την 
απόφασή του, επρόκειτο να εξετάσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο και αν βρήκε τους 
σκευωρούς. Ρωτά ακόμα αν ζητήθηκε από τον κ. Μεσθενέα να καταθέσει στο Πειθαρχικό 
και ζητά να τροποποιηθεί το υπάρχον καταστατικό της ΕΟΜ. 
 
Ο κ. Παπακωνσταντίνου μιλάει για τα κενά του καταστατικού και θέτει τρία θέματα: 
1ον Πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή που θα ελέγχει αν μπορούν να δικάσουν 
2ον Ποινές που θα προβλέπονται για τα μέλη του Πειθαρχικού και 
3ον Ποιος θα ελέγχει το Πειθαρχικό για τη διαδικασία που ακολουθεί για να εκδώσει τις 
αποφάσεις του. 
 
Ο κ. Κούρτης αναφέρει πως θα ήθελε να κληθούν οι δύο κυρίες του Πειθαρχικού να 
απαντήσουν για τα γεγονότα. Επίσης ζητά η τροποποίηση των κανονισμών και του 
καταστατικού να αναφέρει τον τρόπο που εκπίπτει ένα αιρετό μέλος και επισημαίνει τον 
κίνδυνο για την καινούργια επιτροπή που μπορεί να συσταθεί για να ελέγχει το Πειθαρχικό. 
 
Ο κ. Αθανασιάδης προτείνει, εκ μέρους του ΔΣ, να συσταθεί μια επιτροπή από τη ΓΣ για να 
ερευνήσει αν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του το ΠΣ και το πόρισμά της να έρθει στη Γενική 
Συνέλευση, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για να αποφασίσει. 
 
Η κα Κορώνη ζητά να είναι θεσμοθετημένη επιτροπή και ο κ. Τόγιας ρωτάει αν υπάρχει 
επίσημη καταγγελία για το Πειθαρχικό. 
 
Ο κ. Παπακωνσταντίνου δηλώνει ότι υπάρχει μια κατάθεση τεράστιας σημασίας της κας 
Καλιακμάνη στην επιτροπή Αγώνων. 
 
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Λοβέρδος δηλώνει ότι υπάρχει πρόταση του ΔΣ να συσταθεί 
επιτροπή να εξετάσει τη λειτουργία του συγκεκριμένου Πειθαρχικού. 
 
Ο κ. Μπομπολάκης προτείνει να ζητήσει η Γενική Συνέλευση από τις κυρίες Κοτρωνάρου και 
Σταματελάτου να παραιτηθούν από μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 
 
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Λοβέρδος προτείνει τη σύσταση πενταμελούς επιτροπής. 
 
Η κα Βλάχου ζητά 
1ον να άρει η ΓΣ την εμπιστοσύνη της στα δύο μέλη του Πειθαρχικού και 
2ον να εκλέξει επιτροπή που θα ελέγξει τις παρατυπίες. 
 
Πρόταση των κ.κ. Καραγιαννόπουλου, Κούρτη και Τόγια για προσεχή τροποποίηση του 
Καταστατικού σχετικά με την έκπτωση μελών Δ.Σ. και Π.Σ. ψηφίζεται ομόφωνα. 
 
Η πρόταση του ΔΣ για σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής που θα διερευνήσει ευθύνες των 
μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου Ν. Κοτρωνάρου και Π. Σταματελάτου ψηφίζεται 
ομόφωνα με ένα λευκό. 
 
Ο παρευρισκόμενος κ. Γαρουφαλής, προς τον οποίο προτάθηκε να συμμετάσχει στην 
επιτροπή, δεν δέχτηκε να είναι μέλος στην επιτροπή γιατί, όπως είπε, έχει ήδη πάρει θέση. 
Ο κ. Αθανασιάδης αναφέρει ότι ο δικηγόρος κ. Α. Αλεξανδράκης δέχτηκε να μετάσχει στην 
επιτροπή. Δέχτηκαν επίσης ο κ. Δ. Λοβέρδος, η κ. Δ. Νίκα, ο κ. Γ. Ρούσσος και η κα Γ. 
Παναγιωτοπούλου. Η σύνθεση αυτή της επιτροπής ψηφίστηκε ομόφωνα. 
 



Προτάθηκε από τον κ. Μπομπολάκη σε περίπτωση παραίτησης κάποιου μέλους του ΠΣ να 
εξουσιοδοτείται το ΔΣ για την αντικατάστασή του. 

 
Θέμα 2ον. Τροποποίηση Κανονισμών 

 

Ακολουθούν οι προτάσεις του Δ.Σ προς την έκτακτη Γεν. Συνέλευση για τροποποιήσεις 

άρθρων των Κανονισμών της ΕΟΜ: 

 (Με έντονα οι προσθήκες, με σκίαση οι διαγραφές) 

2.5.3 Προϋποθέσεις Απονομής Βαθμών Διάκρισης 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Αριθμός αθλητών: Δώδεκα (12) κατ' ελάχιστο για αγώνες ατομικούς, ζευγών ή ομάδων 2 

ή περισσοτέρων ημερίδων, με κάθε ομάδα να λογίζεται ως τετραμελής (δηλ. 

τουλάχιστον 3 πλήρη τραπέζια). Οκτώ (8) κατ' ελάχιστο για αγώνες ομάδων μίας 

ημερίδας, με κάθε ομάδα να λογίζεται ως τετραμελής (δηλ. τουλάχιστον 2 πλήρη 

τραπέζια). Εξαιρούνται από το όριο αυτό οι αγώνες μαθητών 6ης βαθμίδας (μέσα στα 

πλαίσια προγράμματος διδασκαλίας). Για συμμετοχή σε ταυτόχρονο αγώνα ζευγών 

βλέπε άρθρο 2.5.14.1.5 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.5.14.4  Αγώνες Ομάδων με βαθμολογία IMPs / VPs 

 

2.5.14.4.2 Ημερίδα ομάδων με βαθμολογία IMPs / VPs και κίνηση όλοι εναντίον όλων 

Στον αγώνα αυτόν οι συμμετέχουσες ομάδες αντιμετωπίζουν η κάθε μία όλες τις άλλες. Σε 

κάθε συνάντηση, δεν μπορεί να παίζονται λιγότερες από 2 διανομές. Οι συμμετέχουσες 

ομάδες κατατάσσονται ως προς το σύνολο των VPs που συγκέντρωσαν από όλες τις 

συναντήσεις. 

Η ημερίδα μπορεί να είναι «ανεξάρτητη» ή να είναι τμήμα ενός αγώνα μεγαλύτερης 

έκτασης. Σε περίπτωση ανεξάρτητης ημερίδας δεν απονέμονται βαθμοί ανά 

συνάντηση. 

 

4.7.8  Συζήτηση - Απόφαση - Περιεχόμενο. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Τα μέλη του ΠΣ πρέπει να απέχουν από την συνεδρίαση του εάν έχουν άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον ή ενδιαφέρον με την υπό εξέταση υπόθεση. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή 
διαφωνίας, ο Πρόεδρος ή μέλος που ορίζεται από αυτόν θα αποφαίνεται για την 
συμμετοχή του αναφερόμενου στην ως άνω παράγραφο μέλους. Ο Πρόεδρος ή ο 
Προεδρεύων οφείλει πριν την έναρξη της διαδικασίας εκδίκασης υπόθεσης να 
ενημερώσει τα μέλη και να ρωτήσει αν συντρέχουν λόγοι αποχής ενός ή περισσοτέρων 
από αυτά. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισμό μέλους και 
αυτεπαγγέλτως, ύστερα από πρόταση του Προέδρου ή του Προεδρεύοντα.  
Μέλος ή μέλη του ΠΣ που έχουν προσωπικούς λόγους, άμεσο, έννομο ή ηθικό συμφέρον 

στην έκβαση της πειθαρχικής διαδικασίας, εξαιρούνται από τη σύνθεσή του. Προφορικό 

αίτημα μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου να εξαιρεθεί απέχει από την πειθαρχική δίωξη 

γίνεται υποχρεωτικά δεκτό από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα. Ο πειθαρχικά 

διωκόμενος ή άλλο ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση μέλους ή μελών 



του ΠΣ, μόνον με την έναρξη της συζήτησης εφόσον οι λόγοι αποκλεισμού ή εξαίρεσης 

είναι μέχρι το χρόνο εκείνον γνωστοί, ή έως το τέλος της συζήτησης, εφόσον οι σχετικοί 

λόγοι προκύψουν κατά τη διαδικασία, προβάλλοντας εγγράφως τους λόγους. Επί του 

αιτήματος αυτού αποφασίζουν τα λοιπά μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση, αφού 

ακούσουν το υπό εξαίρεση μέλος και υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στον αιτούντα 

πειθαρχικά διωκόμενο. Αν το αίτημα δεν γίνει δεκτό, η συζήτηση συνεχίζεται κανονικά. 

Η αίτηση εξαίρεσης είναι απαράδεκτη όταν αυτή αφορά στην εξαίρεση όλων των μελών 

του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

Εφόσον αποφασιστεί η εξαίρεση ή σε περίπτωση αποχής καλείται αναπληρωματικό μέλος 

προς αντικατάσταση (απαραίτητο σε περίπτωση τριμελούς ΠΣ) ή συνεχίζεται η συζήτηση με 

τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον υπάρχει απαρτία (στην περίπτωση πενταμελούς ΠΣ). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.13  Έκπτωση μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου 

 

1. Αν επέλθει παραγραφή παραπτώματος,  Μόνη αρμόδια για έκπτωση της ιδιότητας 

μέλους ή μελών του Πειθ. Συμβουλίου είναι η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που 

συντρέχουν σοβαροί λόγοι ευθύνης λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων, 

παραγραφής παραπτώματος ή μη αποχής - εξαίρεσης (άρθρο 4.7.8 παράγραφος 2), 

μερικών ή και όλων των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΟΜ και κατόπιν 

αιτιολογημένης απόφασης και εισήγησης του ΔΣ, συγκαλείται εντός τριάντα (30) 

εργασίμων ημερών έκτακτη Γεν. Συνέλευση, για την έκπτωση όσων μελών ευθύνονται. 

Αν ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών δεν επαρκεί προς πλήρωση των τριών (3) ή 

των πέντε (5) θέσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η Γεν. Συνέλευση, στην ίδια 

συνεδρίαση, προβαίνει σε εκλογή νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της 

θητείας του. Η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί και στην Τακτική Γεν. Συνέλευση 

εφόσον αυτή συγκληθεί εντός της παραπάνω προθεσμίας των τριάντα (30) 

εργασίμων ημερών. 

2. Αν για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία το σύνολο των τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών του ΠΣ ΕΟΜ είναι μικρότερο των τριών (3) ή πέντε (5), τότε η Γεν. Συνέλευση της 

ΕΟΜ εκλέγει – συμπληρώνει άμεσα με νέα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, για 

χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας του ΠΣ. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. 7. 3 Θεμελιώδεις αρχές συζήτησης πειθαρχικής υπόθεσης 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων των άρθρων 4.7.2, 4.7.8 παράγραφος 2 και 4.15 

και, ενδεχομένως, περιπτώσεων όπου υπόθεση αναπέμπεται από το ΑΣΕΑΔ για 

επανεξέταση, υπόθεση για την οποία εκδόθηκε απόφαση από το ΠΣ ΕΟΜ, δεν μπορεί 

να ξανασυζητηθεί από το ίδιο όργανο στο μέλλον. 

 

4.14 Πειθαρχικά όργανα - Εφέσεις (Προσφυγές) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Η άσκηση της έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της πειθαρχικής ποινής μέχρι την 

έκδοση απόφασης από το ΑΣΕΑΔ και την κοινοποίησή της στην ΕΟΜ. 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Οι προτάσεις του Δ.Σ. για τροποποίηση των ανωτέρω Κανονισμών εγκρίνονται ομόφωνα.  

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

       Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας 
 

Διονύσιος Λοβέρδος                      Δέσποινα Νίκα 


