
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ 

της 20ης Ιουλίου 2019 
  

 
Σήμερα, Σάββατο, 20-7-2019, πραγματοποιήθηκε στα εντευκτήρια του  Αθλητικού Ομίλου Μπριτζ 

Ψυχικού (ΑΟΜΨ). και ώρα 11,00, η εξ αναβολής της 13ης Ιουλίου 2019, λόγω μή επίτευξης 

απαρτίας, έκτακτη Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ, 

όπως όριζε η με Α.Π. 86/19/ΠΜ/αμ/9-5-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΕΟΜ.  

Η πρόσκληση στην έκτακτη Γενική Συνέλευση δημοσιεύτηκε νομίμως και απεστάλη σε όλα τα 

Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 
  

                                                        ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

α. Τροποποίηση Καταστατικού ΕΟΜ σύμφωνα με τον αθλητικό Νόμο 

β. Τροποποίηση Κανονισμών    

γ.  Ανενεργά Σωματεία  

 
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 νόμιμες. 
 

Στη συνεδρίαση λαμβάνουν μέρος με δικαίωμα ψήφου έντεκα (11) εκπρόσωποι Σωματείων- 

Mελών, από τα 45 Σωματεία - Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ΓΣ κατά το τρέχον έτος. 

Συμμετέχουν επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι τριών Σωματείων τακτικών μελών 

και ο εκπρόσωπος ενός Σωματείου υπό ίδρυση. Οι εκπρόσωποι και τα Σωματεία προέλευσης 

είναι οι εξής:   

 

 
  

Α/Α Σωματείο Εκπρόσωπος Ιδιότητα 
Δικαίωμα 

ψήφου 

1 ΑΑΑ Ι. Κουμπούρας  Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

2 ΑΓ. ΠΑΡ Χ. Γρυλωνάκη Χωρίς νόμιμη εκπροσώπηση ΟΧΙ 

3 ΑΟΜ Σ. Μπομπολάκης Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

4 ΑΟΜΒ Δ. Λοβέρδος Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

5 ΑΟΜΨ Γ. Κυριακίδης Χωρίς νόμιμη εκπροσώπηση ΝΑΙ 

6 ΑΣΑΕ Κ. Βλάχου Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

7 ΑΣΝΒ Γ. Μεσθενέας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

8 
ΕΣΤΙΑ  
(υπό ίδρυση) Δ. Τάσσιος Νόμιμος εκπρόσωπος ΟΧΙ 

9 ΚΟΑΜ Τ. Παπαδόπουλος Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

10 ΟΑΑ Λ. Βάθη Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

11 ΟΑΜΗ Ε. Λιακοπούλου Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

12 ΟΑΜΘ Α. Αθανασιάδης Χωρίς νόμιμη εκπροσώπηση ΝΑΙ 

13 ΟΑΜΚΗ Χ. Γαβριήλ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

14 ΟΑΜΛ Χ. Ντερέκας Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 



15 ΟΑΜΛΕ Μ. Γαβαλάς Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

16 ΣΑΜΚΕΑΣ Ν. Γραίκας Νόμιμος εκπρόσωπος ΟΧΙ 

17 ΣΛΑΜ Π. Κίνδρελη Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 

 

 

Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης 

Ο προεδρεύων κ. Α. Αθανασιάδης, πρόεδρος του Δ.Σ., προτείνει στη Γ.Σ. τον εκπρόσωπο του ΑΟΜΒ κ 

Δ. Λοβέρδο ως Πρόεδρο της Γ.Σ. και την κα Χ. Γαβριήλ του ΟΑΜΚΗ ως Γραμματέα της Γ.Σ. Η πρόταση 

γίνεται ομόφωνα δεκτή, οπότε και ξεκινάει η Γ.Σ. με ανάγνωση από τον Πρόεδρο της ημερήσιας 

διάταξης 

Εκτός ημερήσιας διάταξης, Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΟΜ ανέγνωσε επιστολή διαιτητών της Αθήνας, σχετικά 

με το θέμα των “παιζόντων διαιτητών”. 

Διατυπώθηκαν προβληματισμοί και απόψεις, κατά πόσον είναι θεμιτό  ο διαιτητής να είναι 

συγχρόνως παίκτης και διαιτητής της ημερίδας. Ωστόσο σε ομίλους της επαρχίας, πολλές φορές είναι 

αναπόφευκτο λόγω έλλειψης ικανού αριθμού κατάλληλων μελών προς διαιτησία.  Προτάθηκε το 

ζήτημα να εισαχθεί ως θέμα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.  

 
Θεμα α) Τροποποίηση Καταστατικού ΕΟΜ σύμφωνα με τον αθλητικό Νόμο 4603/2019 

 

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος  του Δ.Σ. ΕΟΜ κ. Αθανασιάδης προκειμένου  να  εισηγηθεί εκ μέρους 

του Δ.Σ. τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού ΕΟΜ, προς εναρμόνιση των διατάξεών 

του με τον ισχύοντα νόμο 4603/2019  (τ.Α, 48/14-3-2019) “Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού 

και άλλες διατάξεις”, που τροποποίησε τον Ν.2725/1999. 

Προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού: 

1)α)Η παρ. 1 του άρθρου 3 τροποποιείται ως ακολούθως: “Μέλη της ΕΟΜ μπορούν να γίνουν 

αποκλειστικά και μόνο νόμιμα αναγνωρισμένα Σωματεία από το Πρωτοδικείο κλπ, που διατηρούν ή 

ιδρύουν τμήματα Αγωνιστικού Μπριτζ και έχουν, κατ’ ελάχιστο, στη δύναμή τους, είκοσι (20) νέους 

αθλούμενους στο Αγωνιστικό Μπριτζ. 

β)Το εδ. Β της παρ. 2 του άρθρου 3 τροποποιείται ως ακολούθως: “Δήλωση του Δ.Σ. με ονομαστική 

κατάσταση 20 τουλάχιστον νέων αθλούμενων στη δύναμή του. 

2)Στο άρθρο 9, παρ. 1 και στο τέλος αυτής προστίθεται η ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 28 του κατά 

τ’ ανωτέρω αναφερόμενου νόμου: “Ο αντιπρόσωπος κάθε σωματείου παρίσταται και ψηφίζει 

αυτοπροσώπως, απαγορευομένης της παροχής πληρεξουσιότητας σε οποιονδήποτε τρίτο”. 

Κυριάρχησε η άποψη τα σωματεία να ορίζουν σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση, στην οποία θα 

παρίσταται και δικαστικός αντιπρόσωπος, τα μέλη με τους αναπληρωτές τους στα οποία θα 

ανατίθεται παγίως η πλήρης εκπροσώπηση, όπως ο νόμος ορίζει.   

3)Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται από τη διάταξη της παρ.4 του 

άρθρου 28 του νόμου, ως ακολούθως: 

“Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ., δικηγόρος διορισμένος στο 

Εφετείο ή στον ΄Αρειο Πάγο, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Τα υπόλοιπα μέλη της 

Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται από το σώμα της Γ.Σ. 



4)Η παράγραφος 9 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως ακολούθως: “Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) 

των θέσεων των μελών του Δ.Σ. καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα. Ευνόητο 

είναι ότι ο αριθμός των υποψηφίων κάθε φύλου θα είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελαχίστου 

αριθμού των κατά ποσοστό του 1/3 εκλεγομένων (η τροποποίηση βασίζεται στο άρθρο 27 του 

νόμου). 

5)Η παρ. 12 του άρθρου 14 αντικαθίσταται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 του νόμου, 

ως ακολούθως: “Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί σε οποιαδήποτε εκτελεστική θέση 

Δ.Σ., περισσότερο από δύο (2) διαδοχικές φορές ή τέσσερις (4) συνολικά φορές, πλήρους ή 

μερικής θητείας, (Δεν λαμβάνονται υπόψη θητείες που ξεκίνησαν πριν από τη δημοσίευση του Ν. 

4603/2019, ήτοι 14-3-2019). 

6)Η περ.α της παρ.2 του άρθρου 15, αντικαθίσταται βάσει του άρθρου 33 του νόμου ως  ακολούθως: 

“α)να είναι βασικοί μέτοχοι, μέλη Δ.Σ. διευθυντικά στελέχη, διαχειριστές, οποιαδήποτε μορφής 

στοιχηματικής εταιρείας (των πρακτορείων συμπεριλαμβανομένων), ως και έμποροι ή 

κατασκευαστές αθλητικών ειδών, οι ίδιοι ή σύζυγοι αυτών ή συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού. 

7)Η παρ.4 του άρθρου 15 αντικαθίσταται βάσει της παρ. 2 του άρθρου 36 του νόμου, ως ακολούθως: 

“Στα μέλη του Δ.Σ. τα οποία εργάζονται στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΝΠΙΔ του στενού ή του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα ή σε ΟΤΑ οποιασδήποτε βαθμίδας, χορηγείται άδεια με αποδοχές, 

προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των οργάνων ευρωπαϊκών και 

διεθνών αθλητικών φορέων όπου εκπροσωπείται η ομοσπονδία. Η άδεια χορηγείται από τον 

φορέα στον οποίο εργάζονται , ύστερα από  αίτησή τους, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από 

βεβαίωση της ΕΟΜ που πιστοποιεί το μέλος του Δ.Σ., τόπο και χρόνο συνεδρίασης και 

συνεδριάζον όργανο. 

8)Στο τέλος της παρ.3. του άρθρου 15, δηλαδή μετά το το “.........εκτός από έξοδα κινήσεως”, 

προστίθεται και το ακόλουθο εδάφιο, που βασίζεται στην παρ.2 του άρθρου 29 του νόμου), ως 

ακολούθως: “και όσα προβλέπονται από το άρθρο 29, παράγραφος 2 του νόμου 4603/2019, 

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό.    

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπέβαλε πρόταση στους παρευρισκομένους να μελετήσουν το 

καταστατικό ΕΟΜ και να καταθέσουν τις προτάσεις τους 

 

Θέμα β.: Τροποποίηση Κανονισμών 

1)Το Δ.Σ. της ΕΟΜ προτείνει τη σύνταξη εγχειριδίου στο οποίο να περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος 
διεξαγωγής των αγώνων που διοργανώνει η ΕΟΜ. Στο εγχειρίδιο περιλαμβάνονται αυτούσια τα 
άρθρα 2.1.6 έως και 2.1.10, τα οποία διαγράφονται από την αρίθμηση των άρθρων των Κανονισμών 
και συνεπώς τα επόμενα άρθρα αναριθμούνται 

 το άρθρο 2.1.4  “Επιτροπή Αγώνων”, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

“΄Αρθρο 2.1.4 Εγχειρίδιο Διεξαγωγής Αγώνων 

Στο “Εγχειρίδιο Διεξαγωγής Αγώνων” περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων 
που διοργανώνει η ΕΟΜ.  Στο κείμενο του εγχειριδίου περιλαμβάνονται αυτούσια τα άρθρα 2.1.6 
έως 1.1.10 των Πάγιων Κανονισμών της ΕΟΜ, έκδοση Μαΐου 2019. 

Η Επιτροπή Αγώνων είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη, αλλαγή και συμπλήρωση του εγχειριδίου. Για 
κάθε αλλαγή ή συμπλήρωσή του, γνωματεύουν γραπτώς οι Επιτροπές ΚΕΔ και ΣΜΑΔ. ΄Ολες οι 
τροποποιήσεις που αφορούν σε έναν αγώνα πρέπει να έχουν λάβει την τελική έγκριση του Δ.Σ.  της 



ΕΟΜ έναν (1) μήνα πριν τη διοργάνωσή του, διαφορετικά ισχύουν για τον αντίστοιχο επόμενο 
(ημερολογιακά) αγώνα.” 

2)Το άρθρο 2.2.20 “Κουτιά αγορών (bidding Box), BridgeMate, Χωρίσματα αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

Στο εγχειρίδιο περιγράφονται οι κανονισμοί για τη χρήση των κουτιών Αγορών (bidding box), 
bridgeMate και χωρίσματα, που εναρμονίζεται με τους αντίστοιχους κανονισμούς της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Μπριτζ. 

Τα άρθρα 2.2.1 “ΣΤΟΠ- Υποχρεωτικές καθυστερήσεις” , 2.2.3 “Χωρίσματα (Screens) διαγράφονται. 

3)Στο άρθρο 2.5.6 “Αριθμός Πρωταθλημάτων 4ης Βαθμίδας Σωματείων “ αντικαθίσταται το δεύτερο 
εδάφιο της παρ.4 ως εξής: 

“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). Το πρωτάθλημα μπορεί να διεξαχθεί σε δύο (2) ή και τρεις (3) ενότητες 
κατηγοριών. Σε κάθε ενότητα μπορεί να διεξάγεται αγώνας διαφορετικής μορφής (ομάδες ή ζεύγη). 

Ακολούθησε συζήτηση και διατυπώθηκαν απόψεις σχετικά με το πόση ευελιξία μπορεί να έχει το 
Δ.Σ. για αλλαγές που θεωρεί ότι πρέπει να γίνονται σε κάθε αγώνα. Τελικά διαμορφώθηκε η 
πρόταση το Δ.Σ. να παίρνει αποφάσεις για κάθε αγώνα και οι αποφάσεις αυτές να επικυρώνονται σε 
Γενική Συνέλευση, μετά τον ετήσιο απολογισμό του εγχειριδίου. Για την πρώτη φορά αποφασίστηκε 
να επικυρωθεί στην Γενική Συνέλευση του Μαρτίου 2020, ώστε να υπάρξει αρκετός χρόνος για 
διαμόρφωση μιας συνολικής εικόνας λειτουργικότητας των νέων αλλαγών. 

Με την πρόταση αυτή διαφώνησε και μειοψήφησε η κα Βλάχου, η οποία πρότεινε όλες οι αλλαγές 
να αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση και όχι να προβλέπονται στο εγχειρίδιο. 

Επίσης κατά τη συζήτηση προέκυψαν τα θέματα:  

α)αν μπορεί ένα Σωματείο στους Διασυλλογικούς αγώνες να κατεβάζει περισσότερες από μία 
ομάδες της ίδιας κατηγορίας. Η τελική απόφαση, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, είναι  η απόφαση 
που ελήφθη κατά την προηγούμενη Γ.Σ. και προβλέπει ότι ένα Σωματείο δεν μπορεί να συμμετέχει 
με περισσότερες από μια ομάδα της ίδιας ενότητας, να παραμείνει σε ισχύ. Μπορεί όμως η 
Ομοσπονδία να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων της κάθε Εθνικής Κατηγορίας κατά την κρίση της. 

β)αν ένα Σωματείο έχει δικαίωμα να προκηρύσσει δύο διαφορετικούς αγώνες (ζευγών και ομάδων) 
σε 3ημερα 4ης βαθμίδας. Η πλειοψηφία συμφώνησε εκτός από την κα Βλάχου και τον κ. 
Μπομπολάκη. Η κα Βλάχου επί πλέον ζήτησε να μην παρθεί καμία απόφαση σήμερα, λόγω της 
μειωμένης , κατά την άποψή της, συμμετοχής, και τα θέματα να παραπεμφθούν στην επόμενη Γ.Σ. 

γ)Επίσης γενικά υπήρξε προβληματισμός για το αν πρέπει να αλλάξει ο συντελεστής πλήθους για την 
απονομή placing ή να θεσπιστούν κάποιες πιο ορθολογικές ρυθμίσεις. Το  ζήτημα δεν αποτελούσε 
ούτως ή άλλως  θέμα της ημερήσιας διάταξης και ως εκ τούτου δεν απασχόλησε περαιτέρω το Σώμα. 

γ. Ανενεργά Σωματεία 

Υπήρξε προβληματισμός ως προς τη σκοπιμότητα κατάργησης των ανενεργών σωματείων, χωρίς να 
διατυπωθούν συγκεκριμένες απόψεις. Δεδομένου ότι το θέμα κρίθηκε ανώριμο προς λήψη 
απόφασης, παραπέμφθηκε για συζήτηση στην επόμενη Γ.Σ., αφού προηγουμένως το Δ.Σ λάβει 
απόφαση που θα εισηγηθεί στην Γ.Σ. προς έγκριση. 

Ο Πρόεδρος ΕΟΜ ανέγνωσε δελτίο τύπου σχετικά με: 

α)την άδεια τέλεσης αγώνων που θα πρέπει κάθε σωματείο να εξασφαλίζει από τη Γ.Γ.Αθλητισμού 



β)την άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων την οποία λαμβάνει μετά την υποβολή δικαιολογητικών 
(πυρασφάλεια κλπ) 

γ)επισημάνθηκε η λήξη της προθεσμίας έκδοσης κάρτας υγείας των αθλητών ωστόσο ευελπιστεί σε 
νέα παράταση.  

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Δ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ       Χ. ΓΑΒΡΙΗΛ 

 


