
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ 
της 16ης Μαρτίου 2019  

Στην Αθήνα και στα επί της οδού Βουλιαγμένης 85 εντευκτήρια του σωματείου 
Αγωνιστικός Όμιλος Μπριτζ Βουλιαγμένης (Α.Ο.Μ.Β.), έγινε σήμερα, την 16/3/2019 
ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, η τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων‐ Μελών 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ, που συγκάλεσε με πρόσκλησή του το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Η πρόσκληση απεστάλη με την αρ. πρωτ. 24/19/ΠΜ/αμ της 18/2/2019 
προς όλα τα Σωματεία ‐ Μέλη, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 
                                                        ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

α. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ, περίοδος 01/01-31/12/2018.   
  β. Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού 2018.  

γ. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής, περίοδος 01/01/2018 έως 
31/12/2018 και εκλογή της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2019.    
δ. Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη.  
ε. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019.  
στ. 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 λαμβάνουν μέρος με δικαίωμα ψήφου είκοσι (20) εκπρόσωποι 
Σωματείων‐ Mελών, από τα 45 Σωματεία ‐ Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ΓΣ 
κατά το τρέχον έτος. Συμμετέχει επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου ο εκπρόσωπος ενός 
Σωματείου τακτικού μέλους και οι εκπρόσωποι δύο Σωματείων υπό ίδρυση. Οι 
εκπρόσωποι και τα Σωματεία προέλευσης είναι οι εξής:   
  

Α/Α Σωματείο Εκπρόσωπος Ιδιότητα 
Δικαίωμα 

ψήφου 
1 ΑΑΑ Δ. Αθανασιάδου  Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

2 
ΑΓ. ΠΑΡ 
(Υπό Ίδρυση) Α. Πανταζής Νόμιμος εκπρόσωπος ΟΧΙ 

3 ΑΟΜ Σ. Μπομπολάκης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
4 ΑΟΜΒ Δ. Λοβέρδος Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
5 ΑΟΤ Γ. Χριστοφίλης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
6 ΑΟΜΣ Μ. Αναγνωστόπουλος Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
7 ΑΟΜΨ Π. Σταματελάτου Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
8 ΑΣΑΕ Κ. Βλάχου Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
9 ΑΣΝΒ Γ. Μεσθενέας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

10 
ΕΣΤΙΑ  
(υπό ίδρυση) Δ. Τάσσιος Νόμιμος εκπρόσωπος ΟΧΙ 

11 ΚΟΑΜ Τ. Παπαδόπουλος Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
12 ΟΑΑ Λ. Βάθη Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
13 ΟΑΜΗ Ε. Λιακοπούλου Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 



14 ΟΑΜΘ Α. Αθανασιάδης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
15 ΟΑΜΚ  Δ. Κατσίποδας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
16 ΟΑΜΚΗ Λ. Μαμιδάκη Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
17 ΟΑΜΛ Γ. Δημητρακόπουλος Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
18 ΟΑΜΛΕ Μ. Γαβαλάς Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
19 ΟΑΜΡ Ν. Παταβούκας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
20 ΡΟΜ Ι. Δριδάκης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
21 ΣΑΜΚΕΑΣ Α. Ζούλιας Νόμιμος εκπρόσωπος ΟΧΙ 
22 ΣΑΜΠΑ Α. Τσικολάτας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
23 ΣΛΑΜ Π. Κίνδρελη Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

 

Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης 

Ο προεδρεύων κ. Α. Αθανασιάδης, πρόεδρος του Δ.Σ., προτείνει στη Γ.Σ. τον οικοδεσπότη 
του ΑΟΜΒ κ Δ. Λοβέρδο ως Πρόεδρο της Γ.Σ. και την κα Π. Κίνδερλη του ΣΛΑΜ ως 
Γραμματέα της Γ.Σ. Η πρόταση γίνεται ομόφωνα δεκτή, οπότε και ξεκινάει η Γ.Σ. με 
ανάγνωση από τον Πρόεδρο της ημερήσιας διάταξης. 

Θέμα α. : Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ, περίοδος 01/01-31/12/2018.   
 

Ο λόγος δίνεται τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ Α. Αθανασιάδη για την ανάγνωση της έκθεσης 
πεπραγμένων ΔΣ, περίοδος 01/01‐31/12/2018. (συνημμένο 1) 

Δόθηκε διευκρίνιση για τα αυξημένα έξοδα το 2018, λόγω προμήθειας από την ΕΟΜ 
μεγάλου αριθμού από bidding boxes, τράπουλες και σετ ντόνες όπως και 130 Bridgemates 
ώστε να  είναι αυτάρκης κατά τη διεξαγωγή των Διασυλλογικών Αγώνων και να μην 
χρειάζεται ο δανεισμός υλικού από Συλλόγους. 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

Θέμα β.: Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού 2018. 

Παρουσίαση Ισολογισμού – Απολογισμού 2018 από κ Α. Αθανασιάδη. (συνημμένο 2) 
(θα γίνουν δύο μικρές διορθώσεις) 

Αθανασιάδης: Υπάρχει απόκλιση από τον προϋπολογισμό 2018 με τον απολογισμό 2018 
στο κονδύλι  255, από 35.000 ‐  43.000 ευρώ (δαπάνες για εθνικές ομάδες) που στην ουσία 
είναι 37‐38.000 αλλά συμπεριλάβαμε και τις χορηγίες για την αποστολή στην Κίνα. 

Επίσης στους φόρους – τέλη, το ποσό είναι αυξημένο γιατί περιλαμβάνει του φόρους των 
υλικών που αγοράσαμε από το εξωτερικό 

Εγκρίνεται ομόφωνα   

γ. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής, περίοδος 01/01/2018 έως 31/12/2018 και 
εκλογή της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2019.   



Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. (συνημμένο 3) 
 

Δόθηκε διευκρίνιση από τον Πρόερδο κ Α. Αθανασιάδη όσο αφορά στο θέμα 12, σχετικά με 
την παραίτηση από το Δ.Σ. της κας Κορώνη ώστε να μπορέσει να συνεχίσει ο σύζυγός της κ 
Βιρβιδάκης να προπονεί την Εθνική Ομάδα Παίδων. Λόγω του βαθμού συγγένειας μέλους 
του Δ.Σ. και του προπονητή, και βάση του άρθρου 22 του Αθλητικού Νόμου, δεν είναι 
δυνατή η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών προπονητή παίδων. Ως εκ τούτου, 
προκειμένου να συνεχιστεί η συνεργασία με τον προπονητή, τον οποίο η ΕΟΜ θεωρεί 
καταλληλότερο, παραιτήθηκε το μέλος του Δ.Σ. 

Το άρθρο 22 επεκτείνεται και στα σωματεία, για όσους βρίσκονται στη διοίκηση, δεν 
πρέπει να έχουν επαγγελματική σχέση με το σωματείο τόσο οι ίδιοι όσο και οι συγγενείς 
τους με α βαθμού συγγένεια (σύζυγοι – γονείς – παιδιά).  

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

δ. Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη.  
Εγκρίνεται ομόφωνα 

ε. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019. 

Παρουσίαση από κ Αθανασιάδη 

Θα γίνει μια μικρή αλλαγή στους κωδικούς 251 και 252 από 10.000 και 0 αντίστοιχα, θα 
γίνει 8.000 και 2.000 αντίστοιχα. 

Εγκρίνεται ομόφωνα 

στ. Τροποποίηση Κανονισμών.  (Συνημμένο 5) 

Η ΕΟΜ ζήτησε από τον κ Ρακά να μελετήσει και να διαμορφώσει τις αλλαγές που 
προτείνονται παρακάτω 

Κανονισμός 2.1.6  

Παρουσίαση της τροποποίησης που αφορά στην συμμετοχή των Σωματείων με  
περισσότερες  της μίας ομάδας με τις προϋποθέσεις  

α. Αν ο αγώνας διεξάγεται σε μία μόνο κατηγορία, κάθε Σωματείο-Μέλος μπορεί να 
συμμετέχει με μία μόνο ομάδα. 

 β. Αν ο αγώνας διεξάγεται σε τουλάχιστον δύο Εθνικές κατηγορίες, κάθε Σωματείο- 
Μέλος μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μία ομάδες, αρκεί αυτές να 
αγωνίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες. Στην τελευταία κατηγορία μπορεί να 
συνυπάρχουν περισσότερες από μία ομάδες από το ίδιο Σωματείο.  

γ. Ένα Σωματείο-Μέλος μπορεί να συμμετέχει με μία ή περισσότερες ομάδες στην 
κατηγορία Νέων Αθλητών. 

 



Παπαδόπουλος: Τι γίνεται όταν υπάρχει ομάδα στην Α Εθνική και ανέβει και 2η Ομάδα από 
το ίδιο σωματείο; Ή αν πέσει η μία ομάδα από την Α Εθνική και ανέβει η 2η; 

Λοβέρδος: Αυτό δεν γίνεται. Θα παραμείνει η μία ομάδα στην Α Εθνικη και η 2η στην Β, ή 
στην άλλη περίπτωση, θα πέσει η 1η ομάδα στην Β Εθνική και η 2η στην Γ. Δηλαδή παίζεις 
καλά στη Β Εθνική και καταλήγεις στη Γ. 

Αθανασιάδης: τις ομάδες τις φτιάχνουν στην τα σωματεία και αποφασίζουν τη στελέχωση 
των ομάδων. 

Λοβέρδος: Διαφωνώ γιατί τα μεγάλα σωματεία κατεβάζοντας πολλές ομάδες αναπόφευκτα 
κάποια στιγμή η Α Εθνική θα αποτελείται μόνο από μεγάλα σωματεία της Αττικής κάτι που 
θα είναι άδικο για τα σωματεία της επαρχίας. Επίσης θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα μέσα 
στα σωματεία όταν σε λίγα χρόνια που θα μπορούν να συμμετέχουν με μία ομάδα στην Α 
και μία ομάδα στη Β για το πώς θα στελεχωθούν οι ομάδες.  

Αν είναι οικονομικός ο λόγος καλύτερα να αυξηθεί η τιμή (στους συλλόγους Αττικής) 

 

Φράγκος: Ως εκπρόσωπος Κηφισιάς είμαι υπέρ της πρότασης γιατί δίνονται ευκαιρίες να 
εκφράζονται περισσότεροι αθλητές να πάρεις από μεγαλύτερη δεξαμενή. Είναι και 
οικονομικός ο λόγος. Είχαμε διασυλλογικό Αττικής και ο ΟΑΜΚΗ κατέβασε 8 ομάδες. Ποιόν 
πειραξε αυτό;  Αν τίθεται θέμα να μεροληπτήσει μία ομάδα υπέρ άλλης αυτό 
προστατεύεται απ το γεγονός ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν  

Μαρσώνης: Το Διασυλλογικό είναι γιορτή, κάθε απόφαση που έχει περιορισμό μικραίνει το 
Μπριτζ. Γιατί να μην αυξηθούν οι δυνατότητες να συμμετέχει ο κόσμος. Ποιόν ενοχλεί; 
Όταν αναλάβαμε οι συμμετοχές του Διασυλλογικού ήταν 80‐85 τραπέζια. Δεχθήκαμε 
κριτική γιατί προσθέσαμε κατηγορίες αλλά οι συμμετοχές έφτασαν στα 271 

Μεσθενέας: Επεκτείναμε τις κατηγορίες αλλά δεν προσθέσαμε ομάδες. Δεν θα 
ενδιαφέρεται ο κόσμος, μειώνεται το κύρος των αγώνων όταν μπορούν να κατέβουν 4 
ομάδες.  

Δελημπαλταδάκης: Το Διασυλλογικό είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Μπρίτζ και 
το θαυμάζουν και στο εξωτερικό. Η πρόταση του Δ.Σ. υποβαθμίζει το πρωτάθλημα και 
μειώνει το κύρος, ευνοεί τους μεγάλους ομίλους και θα αποτρέψει τους μικρούς ομίλους 
να συμμετέχουν. Δυνητικά μπορεί να δοκιμαστεί στην 1‐6 

Αναγνωστόπουλος Για την επαρχεία που είναι ολιγομελείς οι σύλλογοι και το Διασυλλογικό 
είναι η ευκαιρία μας να κατέβουμε στην Αθήνα με όλα τα έξοδά που κάνουμε, θέλουμε να 
ανταγωνιζόμαστε ισάξιούς μας. Αν καταλάβουμε ότι ερχόμαστε για να γεμίσουμε τα 
τραπέζια και να παίζουμε για να κερδίζουν άλλοι δεν θα έρθουμε.  

Λοβέρδος: Το αν θέλει πιλοτικά το Δ.Σ. να εφαρμόσει την πρόταση στην 1‐6, είναι απόφαση 
του Δ.Σ. και όχι της Γ.Σ. Ας ψηφίσουμε την αλλαγή των παγίων. 

 



Απορρίπτεται κατά πλειοψηφία. 

Κανονισμός 4.1 

Πρόταση από κα Πολίτου να καθοριστεί συγκεκριμένος χρόνο παραγραφής, δηλ να υπάρχει 
σαφές χρονικό διάστημα που να πρέπει να εξεταστεί το αδίκημα και να οριστεί με 
σαφήνεια από πότε αρχίζει να μετράει ο χρόνος ώστε να μην παραγραφεί η ποινή. 

Η πρόταση γίνεται ομόφωνα δεκτή. 

Κανονισμός 5 Διαιτησία 

Παρέμβαση κ Τρύφωνα Παπαδόπουλου όσο αφορά στο άρθρο 5.6.8 και στην παράγραφο 
«Ειδικά για την Περιφέρεια….. 1 ή 2 το πολύ διαιτητές στην πόλη» 

Μετά από διάλογο: 

Εγκρίνεται ομόφωνα η διαγράφη της συγκεκριμένης πρότασης. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Δ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ     Π. ΚΙΝΔΕΡΛΗ 

 


