
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2021 
Αρ. Πρωτ. 5/21/ΠΜ/αμ

 Προς όλα τα Σωματεία - Μέλη 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (διορθωμένη μετά από υπόδειξη της ΓΑ)

Σύμφωνα με το Καταστατικό (κεφ. Γ’  άρθρο 13), το ΔΣ, σε διαδικτυακή του συνεδρίαση της 4/2/
2021, ομόφωνα αποφάσισε τη σύγκληση της Γεν. Συνέλευσης για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου,
λόγω λήξης της θητείας του παρόντος. 

Καλούνται τα Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ σε τακτική Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 3 Απριλίου 2021
και ώρα 11:00 σε χώρο που θα προσδιοριστεί με νεότερη ανακοίνωση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου αυτοδικαίως και χωρίς άλλη
πρόσκληση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή το Σάββατο 10 Απριλίου και ώρα
11.00,  θα είναι  δε  σε  απαρτία οσαδήποτε  Μέλη και  αν  παρίστανται,  όχι  όμως  λιγότερα του 1/5  των
δικαιούμενων ψήφου Σωματείων.

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ από 01/01/2020 έως 31/12/2020 
2. Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού από 01/01/2020 έως 31/12/2020
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 
4. Real Bridge και απόδοση βαθμών νίκης (master points)
5. Έγκριση Προϋπολογισμού 2021 
6. Απαλλαγή Δ.Σ από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση από 01/01/2020 έως 31/12/2020
7. Εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής 
8. Ανακοινώσεις και ενημέρωση σχετικά με το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων και Αθλητική

Αναγνώριση Σωματείων
9. Αρχαιρεσίες  για  εκλογή  Προέδρου  και  Μελών  νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου,

αναπληρωματικών μελών Δ.Σ.  και Πειθαρχικού Συμβουλίου 

Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, όλα τα Σωματεία-
Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις έναντι της ΕΟΜ. 
Δικαίωμα  ψήφου έχουν  τα  Σωματεία-Μέλη  που  θα  ορίσει  η  ΓΓΑ  με  βάση  το  Μητρώο  Αθλητικών
Σωματείων και έχουν εκπληρώσει τις πάσης φύσεως οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΕΟΜ έως την
31/12/2020. Η ΕΟΜ θα δημοσιοποιήσει  τον  κατάλογο  δικαιούμενων ψήφου Σωματείων  αμέσως μόλις
εγκριθεί από τη ΓΓΑ. Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ή την υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη των μελών των αιρετών οργάνων της ΕΟΜ καθορίζονται από τον Αθλητικό Νόμο 4726/20 και
συγκεκριμένα από τα άρθρα 3,5,6,7 και κατισχύουν των σχετικών διατάξεων του καταστατικού της ΕΟΜ.
Κάθε Σωματείο-Μέλος της ΕΟΜ εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, που
ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του ΔΣ του Σωματείου. Ως αντιπρόσωπος και αναπληρωτής,
σύμφωνα  με  τον  Αθλητικό  Νόμο  4726/2020,  άρθρο  5  ορίζονται  μέλη  του  ΔΣ  του  Σωματείου.  Κάθε
αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σωματείο. 
Κάθε  υποψήφιος/α  προς  εκλογή  στα  αιρετά  όργανα  της  ΕΟΜ  (Διοικητικό  Συμβούλιο  και  Πειθαρχικό
Συμβούλιο) μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλει βεβαίωση του Σωματείου του ότι είναι μέλος
του και δήλωση του Νόμου 1599/86, ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχει κανένα από τα κωλύματα του
άρθρου 15 του καταστατικού. 
Για την ανάδειξη του Προέδρου και των τακτικών και αναπληρωματικών Μελών του ΔΣ, καθώς και των
Μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, διενεργείται ξεχωριστή ψηφοφορία για κάθε κατηγορία, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στον Αθλητικό Νόμο 4726/2020.



 Της εφορευτικής επιτροπής για τις αρχαιρεσίες, θα προεδρεύσει δικαστικός αντιπρόσωπος, που θα οριστεί
από  τον  προϊστάμενο  του  αρμοδίου  Πρωτοδικείου  Αθηνών.                        
 Στην  περίπτωση  που  δοθεί  έγκριση  από  την  Πολιτεία  για  τη  δυνατότητα  διεξαγωγής  της  ΓΣ  της
Ομοσπονδίας με συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας μέσω τηλεδιάσκεψης (εξαιτίας απαγόρευσης
μετακινήσεων λόγω της πανδημίας) και επιτραπεί ακόμη και η ψηφοφορία να γίνει μέσω κατάλληλης
τηλεπλατφόρμας,  τα  Σωματεία  θα  ενημερωθούν  έγκαιρα  για  τη  διαδικασία  και  όλες  τις  λοιπές
λεπτομέρειες που θα ισχύσουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ 

 


