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Της 2ας Νοεμβρίου 2008

Σύμφωνα  με το  καταστατικό  της ΕΟΜ  και μετά από πρόσκληση  της  κ. Αγγελικής  Πολίτου
που πλειοψήφησε, στις αρχαιρεσίες που έγιναν κατά τη Γενική Συνέλευση της 1ης Νοεμβρίου
2008, συνεδρίασαν  σήμερα  2 Νοεμβρίου 2008, ημέρα  Κυριακή  και  ώρα  17:00, στα επί  της
οδού  Φειδιππίδου  30,  γραφεία  της  ΕΟΜ,  τα  νεοεκλεγέντα  μέλη  του  νέου  επταμελούς
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ, με αποκλειστικό θέμα τη συγκρότηση σε "σώμα".

Παρόντες:
Οι κ.κ. Αγγελική Πολίτου, Μαρία Πανουτσακοπούλου, Άννα Καραμανλή, και οι κ.κ Αλέκος
Αθανασιάδης, Γιάννης. Κούμενος, Τάσος  Φράγκος και Κώστας Γιαννάς.

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση σε σώμα»

Ο  κ.  Α.  Πολίτου  συγχαίρει  τα  νεοεκλεγέντα  μέλη  ευχόμενη  καλή  και  εποικοδομητική
συνεργασία και προτείνει τον κ. Ι. Κούμενο για πρόεδρο.

Ο κ. Ι. Κούμενος δηλώνει ότι δέχεται υπό όρους και εξηγεί: «Πρέπει να υπάρχει χημεία στο ΔΣ
- να συνεργαζόμαστε αρμονικά και να βάλουμε 2+1 στόχους προς υλοποίηση:

1. Διάδοση του αθλήματος γενικά αλλά και ειδικά στην περιφέρεια.

2. Διάδοση  – πρόοδος  στους  νέους  και  προσπάθεια  να  μη  χάνονται  τα  ταλέντα  και  οι  νέοι
μαθητές

Όσο για το +1. Αναδιάρθρωση των κανονισμών εκ βάθρων.

Η  κ.  Πολίτου  παρεμβαίνει  λέγοντας  ότι  προηγουμένως  πρέπει  να  υπάρξει  η  υποδομή  γιατί
αλλιώς δεν θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.

Ο κ. Κούμενος συνεχίζει λέγοντας ότι στις επιθυμίες του περιλαμβάνεται και η αποδοχή των
προτάσεών  του  για  Αντιπρόεδρο,  Γραμματέα,  Ταμία  και  προτείνει  τον  κ.  Κ.  Γιαννά  για
Αντιπρόεδρο, την κ. Α. Καραμανλή για Γεν. Γραμματέα και τον κ. Αλ. Αθανασιάδη για Ταμία.

Η κ. Α. Πολίτου παρεμβαίνει λέγοντας ότι διαφωνεί με την άποψη πως πρέπει να είναι στις
θέσεις  αυτές  οι  παλαιοί,  πιστεύει  ότι  έχει  την  εντολή  από  τα  Σωματεία  για  ανανέωση  και
μπορεί  να  αναλάβει  τα  καθήκοντα  της  Γεν.  Γραμματέως,  γιατί  και  η  δουλειά  της  είναι
οργανωτική και έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο.

Ο κ. Αθανασιάδης παίρνει τον λόγο λέγοντας  ότι αυτή η θέση έχει πολλές υποχρεώσεις και
απαιτεί πολύωρη παραμονή στα γραφεία γεγονός που εκτιμά ότι δεν συνδυάζεται με το ωράριο
μιας εργαζόμενης. Κατά την άποψή του θα ήταν καλύτερα η κυρία Πολίτου να αναλάβει το
κομμάτι  της  διάδοσης  του  μπριτζ  μέσω  της  τηλεόρασης  κάτι  που  έχει  απόλυτη  ανάγκη  το
μπριτζ και συνδυάζεται με την  απασχόληση της κυρίας Πολίτου στην ΕΡΤ.

Στις  ψηφοφορίες  που  ακολούθησαν  ο  κ.  Ι.  Κούμενος,  ο  κ.  Κ.  Γιαννάς  και  ο  κ.  Αλ.
Αθανασιάδης  εκλέγονται  παμψηφεί  για  τις  θέσεις  του  Προέδρου,  Αντιπροέδρου  και  Ταμία
αντίστοιχα. Για τη θέση  της Γεν. Γραμματέας  το αποτέλεσμα είναι:

Α. Καραμανλή 5 ψήφοι

Α. Πολίτου 1 ψήφος

Λευκά: 1



Συνεπώς η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ έχει ως κάτωθι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ιωάννης Κούμενος          
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           Κώστας Γιαννάς
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       Άννα Καραμανλή
ΤΑΜΙΑΣ              Αλέξανδρος Αθανασιάδης
ΜΕΛΗ Αγγελική Πολίτου

Μαρία Πανουτσακοπούλου
Τάσος Φράγκος

Αναλήψεις χρημάτων από τράπεζες  γίνονται με τη σύμπραξη  του Προέδρου και του Ταμία.
Κάθε ένταλμα πληρωμής υπογράφονται από τον Ταμία και τον αρμοδίως καταβάλλοντα. Τον
Ταμία όταν κωλύεται  αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο. 

Οι εκλεγέντες  ευχαρίστησαν τους συναδέλφους  τους, για την τιμή η οποία τους έγινε  και ο
Πρόεδρος κήρυξε περατωθείσα τη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη    Η Γεν. Γραμματέας

      Ιωάννης Κούμενος Κ. Γιαννάς      Άννα Καραμανλή

Α. Αθανασιάδης

Α. Πολίτου

Μ. Πανουτσακοπούλου

Τ. Φράγκος


