
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ της 12ης Οκτωβρίου 2019 

 

Σήμερα, Σάββατο, 12-10-2019, πραγματοποιήθηκε στα εντευκτήρια του Αθλητικού Ομίλου Μπριτζ Βουλιαγμένης 

(ΑΟΜΒ) και ώρα 11:00, η εξ αναβολής της 5ης Οκτωβρίου 2019, λόγω μη επίτευξης απαρτίας, η τακτική Γενική 

Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ, όπως όριζε η με Α.Π. 154/19/ΠΜ/αμ/17-

9-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΕΟΜ. 

Η πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύτηκε νομίμως και απεστάλη σε όλα τα Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ με 

τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Έγκριση Προϋπολογισμού 2020 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 

3. Τροποποίηση Καταστατικού  και Κανονισμών 

4. Εγκύκλιοι ΓΓΑ: α. Κάρτα Υγείας Αθλητή β. Αδειοδότηση αγωνιστικών χώρων 

5. Διάφορα Θέματα 

 

Ο προεδρεύων κ. Α. Αθανασιάδης, πρόεδρος του Δ.Σ., ορίζει προσωρινή γραμματέα την κα Ε. Μακρή. 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 είκοσι τρείς (23) 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 Κουμπούρας Ι Πρόεδρος ΝΑΙ 

2 ΑΟΜ Μπομπολάκης Σ Μέλος ΝΑΙ 

3 ΑΟΜΒ Λοβέρδος Δ Πρόεδρος ΝΑΙ 

4 ΑΟΜΣ Παμβουξόγλου Κ Πρόεδρος ΝΑΙ 

5 ΑΟΜΨ Τσάκας Η Μέλος ΝΑΙ 

6 ΑΟΤΠ Παναγόπουλος Ι Πρόεδρος ΝΑΙ 

7 ΑΣΑΕ Βλάχου Κ Μέλος ΝΑΙ 

8 ΑΣΝΒ Μεσθενέας Γ Μέλος ΝΑΙ 

9 ΑΣΤΕΡΑΣ Σιάμπος Ι Μέλος ΝΑΙ 



10 ΓΑΛΑΞΙΑΣ Γκουτιούδης Ζ Πρόεδρος ΝΑΙ 

11 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Παπαζήσης Κ Πρόεδρος ΝΑΙ 

12 ΕΣΤΙΑ Τάσσιος Δ Μέλος ΟΧΙ 

13 ΚΑΒΑΛΑ Τσεκμέζογλου Δ Πρόεδρος ΝΑΙ 

14 ΚΟΑΜ Παπαδόπουλος Τ Μέλος ΝΑΙ 

15 ΜΣΑΚ Ζαμπέλλας Ε Μέλος ΟΧΙ 

16 ΟΑΑ Βάθη Λ Μέλος ΝΑΙ 

17 ΟΑΜΑ Δράσσας Α Πρόεδρος ΝΑΙ 

18 ΟΑΜΗ Λιακοπούλου Ε Πρόεδρος ΝΑΙ 

19 ΟΑΜΘ Αθανασιάδης Α Πρόεδρος ΝΑΙ 

20 ΟΑΜΚ Κατσίποδας Δ Πρόεδρος ΝΑΙ 

21 ΟΑΜΚΗ Φράγκος Τα Μέλος ΝΑΙ 

22 ΟΑΜΝΙΚ Λινοσπόρης Τ Πρόεδρος ΝΑΙ 

23 ΟΑΜΠΕΙ - - ΝΑΙ 

24 ΡΟΜ Δριδάκης Ιωσήφ Μέλος ΝΑΙ 

25 ΣΑΜΚΕΑΣ Ζούλιας Α Πρόεδρος ΟΧΙ 

26 ΣΛΑΜ Αναγνωστόπουλος Ν Πρόεδρος ΝΑΙ 

27 ΤΑΜΠΛΟΤΕΘ Αλεξόπουλος Θ Μέλος ΟΧΙ 

 

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 τον κ Δ. Τάσσιο της ΕΣΤΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ως Γραμματέα της Γ.Σ. Η πρόταση γίνεται 

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

Σχετικά με το 1ο  και 2Ο  θέμα : Έγκριση Προϋπολογισμού 2020 & Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020: 

Έγινε συζήτηση για τον  προϋπολογισμό και την αναμόρφωσή του από τον πρόεδρο ( λόγω του  Ν2 2450). 

Παρατηρήθηκαν τα εξής:  

 Ως προς τις εγγραφές νέων μελών:  ότι ενώ αυξάνονται οι μαθητές, τα έσοδα που προβλέπονται από 

εγγραφές – συνδρομές είναι ίδια τις δύο χρονιές, ενώ τέθηκε και το ερώτημα πώς μοιράζεται ο 

προϋπολογισμός για τους μαθητές.  

 Ως προς τα Bridge Mates:  ότι  όλοι οι όμιλοι έχουν bridge mates,  ότι όλο και περισσότεροι όμιλοι ζητούν 

να αγοράσουν και άλλα και ότι από την ΕΟΜ έχουν αγοραστεί και ντουμπλικαδιέρες που μπορούν να 

προμηθευτούν όσοι όμιλοι το επιθυμούν στην  προνομιακή τιμή των 2000Ε + ΦΠΑ. 

 Ως προς τη συμμετοχή στις εθνικές ομάδες:  Πρόταση από τον εκπρόσωπο του ΑΣΑΕ :  α) να κατεβάσει η 

ΕΟΜ  3 εθνικές (μία όπεν, μία γυναικών και μία senior) και το  κονδύλι των 30.000 να μοιραστεί δια τρία 

και όχι να πάει η εθνική γυναικών αν υπάρχει κάποιος που θα την χορηγήσει και β) να είναι το ποσό των 

Εθνικών το 10% του Προϋπολογισμού.  

Σημείωση του Γ.Γ της ΕΟΜ είναι ότι στις εθνικές ομάδες συμπεριλαμβάνονται και αυτές των νέων και 

παίδων οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια είχαν πολλές και σημαντικές διακρίσεις, τόσο σε 

Πανευρωπαϊκές όσο και σε Παγκόσμιες διοργανώσεις, οπότε το κονδύλι δεν μπορεί να χωριστεί στα 3. 

 



Τα θέματα μπήκαν σε ψηφοφορία. Στο α)  ψήφισαν 19 κατά,  1 υπέρ & 3 λευκά και στο β) 0 κατά, όλοι 

υπέρ & 0 λευκά. 

  

Θέμα 3ο : Τροποποίηση καταστατικού.  

 Το θέμα θα επανέλθει σε άλλη γενική συνέλευση. 

Θέμα 4ο :  Εγκύκλιοι ΓΓΑ: α. Κάρτα Υγείας Αθλητή β. Αδειοδότηση αγωνιστικών χώρων 

Συζητήθηκαν τα εξής: 

α) Κάρτα υγείας:   είναι υποχρεωτική. Αν κάποιος δεν έχει, δεν παίζει. Με ερώτημα:   Τι γίνεται  στα μικρά 

σωματεία που όλοι οι παίκτες είναι λίγοι,  π.χ. 12-16 άτομα συνολικά; Δεν γίνονται δεκτοί; Δεν γίνεται το 

τουρνουά; Κλείνει ο όμιλος; 

 β) Αδειοδότηση αθλητικών χώρων :  Γενικά δόθηκαν πληροφορίες από κάποιους εκπρόσωπους που έχουν ήδη 

κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδότηση των εντευκτηρίων τους και μπορούν να ενημερώσουν την 

ΕΟΜ για το τι χρειάζεται ακριβώς, ώστε να πάρουν όλα τα σωματεία αυτή την άδεια. Πρόταση να σταλεί σε κάθε 

σωματείο τί χρειάζεται αναλυτικά (π.χ. βεβαίωση από μηχανικό κατηγορία Δ (Ι), έγκριση ιδιοκτήτη, Υπεύθυνη 

Δήλωση του Προέδρου του Σωματείου, κλπ ), ώστε σε επόμενη γενική συνέλευση να ξανασυζητηθεί το θέμα και 

να εκδοθεί άδεια για κάθε σωματείο. 

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα  

Τέθηκαν από Εκπροσώπους Ομίλων τα εξής: 

Α) ΚΑΒΑΛΑ – Οι παίκτες που ενδιαφέρονται να διδάξουν  μπριτζ σε τμήματα αρχαρίων γιατί πρέπει να είναι 

κατηγορίας 12 και  πάνω, και όχι μικρότερης κατηγορίας , ώστε να παρακολουθήσουν το σεμινάριο δασκάλων 

της Θεσσαλονίκης; ΑΠΑΝΤΗΣΗ δόθηκε από τον εκπρόσωπο του ομίλου του  ΑΣΝΒ, ότι μόνο για Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη ισχύει το  12 κ άνω. Για τα νέα σωματεία (και τα υπό ανάπτυξη) ισχύει άλλο. 

Β) ΟΑΜΑ – Να βοηθηθούν οι εθνικές ομάδες ώστε να πάνε καλά στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ιουνίου ή 

σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση του εξωτερικού. 

Γ) ΣΛΑΜ – Σχετικά με  το  παράλληλο  τουρνουά Swiss στα διασυλλογικά,  στο 1-6 ζευγών είχαν δηλωθεί μόνο 3 

ζεύγη και  στο 1-10 ομάδων,  5 ομάδες. Πρόταση να καταργηθούν αυτές οι  κατηγορίες στα διασυλλογικά. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ δόθηκε από τον εκπρόσωπο του ομίλου του ΑΣΝΒ ότι στα ζεύγη swiss όλοι είναι μικρής κατηγορίας 

(1-9) ενώ στις ομάδες ενημερώθηκαν  τηλεφωνικώς όλοι . Επίσης, ήταν η μόνη κατηγορία (αυτή που προέκυψε 

από τη συνένωση) που θα μπορούσαν να παίξουν και Κύπριοι αθλητές. Γενικά η διοργάνωση έχει μεγάλη 

επιτυχία καθώς  338 ομάδες παίρνουν μέρος φέτος στα διασυλλογικά. 

Δ) ΔΙΟΝΥΣΟΣ – Σύμφωνα με ποιο πλαίσιο πλήρωσε η ΕΟΜ τα έξοδα μετακίνησης των αθλητών της επαρχίας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ δόθηκε από τον Γεν. Γραμματέα ότι η ΕΟΜ δήλωσε ότι η πρόσκληση για να έρθουν οι παίκτες με 

λεωφορεία έγινε σε όλη την επαρχία, αλλά μόνο από Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Δράμα δηλώσαν  συμμετοχή. 

Μόνο οι παίκτες ήταν δωρεάν, ενώ  οι συνοδοί πλήρωσαν κανονικά. 

Ε) ΚΑΒΑΛΑ – Να μπει η ΕΟΜ στη λογική να μοιράζει τα τουρνουά 3ης Βαθμίδας και στα υπόλοιπα επαρχιακά 

σωματεία της βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο στα σωματεία της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι μόνο τα εισιτήρια που 



κόβουν τα σωματεία της Θεσσαλονίκης, αλλά και τα εισιτήρια που μπορούν να κοπούν αν αυτές οι 

διοργανώσεις δοθούν σε 2 ή 3 σωματεία που θα συνεργαστούν . 

ΣΤ) ΔΙΟΝΥΣΟΣ – Να χρησιμοποιηθούν τα κριτήρια των Grand Prix και για τη διανομή των Πανελληνίων 

Πρωταθλημάτων. Ο εκπρόσωπος της ΕΣΤΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ επίσης πρότεινε να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία  

και στα μαθητικά τουρνουά αρχαρίων και στα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα Αττικής και γενικότερα σε όλα τα 

τουρνουά της ΕΟΜ που δίνονται με ανάθεση στα σωματεία. ΑΠΑΝΤΗΣΗ δόθηκε από το Δ.Σ.  της ΕΟΜ να 

επανέλθει το θέμα αυτό σε επόμενη συνέλευση με προτάσεις συγκεκριμένων κριτηρίων από τα σωματεία, ώστε 

να συζητηθούν και να παρθούν και οι αποφάσεις οι οποίες θα δεσμεύουν την ΕΟΜ για την εφαρμογή τους. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Δ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ        Δ. ΤΑΣΣΙΟΣ 

 


