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BRIDGE CLUB ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, 16.00 

Παρέστησαν 28 μέλη από τα bridge-clubs  Αγίου Αντρέα, Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακος και 

Λευκάρων, τα οποία είχαν υποδειχθεί  από τα αντίστοιχα clubs. 

Ως προεδρεύων ορίζεται από τη Γ.Σ  ο Πάνος Παναγίδης και ως γραμματέας ο Δημήτρης 

Σάββα. 

Α) Θέμα : Η άρση ή όχι του άρθρου που εμπεριέχεται στο καταστατικό της Ομοσπονδίας 

σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Bridge να συμμετέχουν στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. 

Μοιράζονται ψηφοδέλτια με «ΝΑΙ»  και «ΟΧΙ» και ο προεδρεύων επεξηγεί ότι το «ΝΑΙ»  

σημαίνει άρση της ισχύος του άρθρου ενώ το «ΟΧΙ» σημαίνει να παραμείνει εν ισχύι το άρθρο. 

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων προκύπτει ότι 24 μέλη τάσσονται υπέρ του «ΝΑΙ» και 4 

μέλη υπέρ του «ΟΧΙ». Επομένως αίρεται η ισχύς του πιο πάνω άρθρου και τα μέλη της Ε.Ο 

δικαιούνται να συμμετέχουν στο Δ.Σ της Ομοσπονδίας. 

Β) Θέμα :Η ανάδειξη 4 μελών του Δ.Σ εππλέον των 5 δοτών μελών που ήδη έχουν οριστεί από 

τα αντίστοιχα Clubs. 

Ορίζονται ως εφορευτική επιτροπή οι : Δημήτρης Σάββα , Suzanne Melas και Βαθούλα 

Ελισσέου. 

Υποβάλλουν υποψηφιότητες οι:  Φρόσω Τιλλυρή, Γιώργος Κωλέττης, Γιώργος Γεωργιάδης, 

(μέσω του Προέδρου του Club Αγίου Αντρέα) Κώστα Ιωάννου, Πάνος Μακρής, Θέμης Ρούβης 

και Ερρίκος Λεωνίδου.  

Εγείρεται ένα θέμα κατά πόσον η υποψηφιότητα Γεωργιάδη είναι έγκυρη επειδή υποβλήθηκε 

όχι από τον ίδιο αλλά από τον Πρόεδρο του club στο οποίο ανήκει. Γίνεται συζήτηση αλλά 

τελικά ύστερα από τηλεπικοινωνιακή επαφή με τον Γεωργιάδη, ο οποίος απουσιάζει στο 

εξωτερικό, γίνεται κατανοητό ότι αυτός επιθυμεί να είναι υποψήφιος.   

Ο προεδρεύων θέτει σε ψηφοφορία το ερώτημα αν γίνεται άποδεκτή ή όχι η υποψηφιότητα 

Γεωργιάδη.                                                                                                                                           

Αποτέλεσμα : 12 ψηφίζουν  «ΝΑΙ»,  7  ψηφίζουν «ΟΧΙ» ενώ υπάρχουν 9 αποχές. Επομένως η 

υποψηφιότηατα Γεωργιάδη γίνεται αποδεκτή από τη Γ.Σ  ως έγκυρη. 



Εγείρετια ένα ακόμα θέμα κατα πόσον ο Φίλιππος Φράγκος , μέλος της Ε.Ο, ο οποίος είχεν 

υποδειχθεί εδώ και αρκετο καιρό απο το club της Λεμεσού  ώς το δοτό μέλος του για 

συμμετοχή στο Δ.Σ σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Ρόνας Παρούτη, δικαιούται να 

ψηφίσει.                                                                                                                                                                  

Ο Φίλιππος υποστήριξε ότι τότε δεν έγινε αποδεκτή η συμμετοχή του στο Δ.Σ λόγω της ισχύος 

της ρήτρας  του καταστατικού που προαναφέρθηκε  και ότι εφόσον με τη σημερινή απόφαση 

η ρήτρα παύει να ισχύει τότε αυτόματα είναι ωσάν να συμμετέχει στο απερχόμενο Δ.Σ και 

επομένως δικαιούται να ψηφίζει. Η θέση αυτή γίνεται αποδεκτή από τη Γ.Σ. 

Ο Γιώργος Κωλέττης παρεμβαίνειι και ανακοινώνει ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του. 

Ακολουθεί ψηφοφορίά. Μετά τη διαλογή των ψήφων προκύπτει ότι έλαβον : 

1. Γιώργος Γεωργιάδης     9  ψήφους 

2. Φρόσω Τιλλυρή           23       ‘’ 

3. Πάνος Μακρής            20        ‘’ 

4. Ερρίκος Λεωνίδου       21       ‘’ 

5. Θέμης Ρούβης             21         ‘’ 

Εκλέγονται οι : Φρόσω Τιλλυρή, Πάνος Μακρής, Ερρίκος Λεωνίδου και Θέμης Ρούβης. 

 

 

Ο Προεδρεύσας                                                                              Ο γραμματέας 

 

Πάνος Παναγίδης                                                                            Δημήτρης Σάββα 

 

 


