
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2 της 4/02/2021

Την  Πέμπτη  4  Φεβρουαρίου  2021  και  ώρα  14:30,  κατόπιν  προσκλήσεως  του  Προέδρου  κ.
Αλέξανδρου Αθανασιάδη, συνήλθε σε διαδικτυακή συνεδρίαση το Δ.Σ. 
Παρόντες:  ο  Πρόεδρος  της  ΕΟΜ  Αλ.  Αθανασιάδης,  η  Αντιπρόεδρος  Λ.  Μαμιδάκη,  ο  Γ.
Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Αν. Φράγκος και το μέλος  Δελημπαλταδάκης Ν. Παρούσα
επίσης η νομική σύμβουλος της ΕΟΜ Λ. Μανούση

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Θέματα Προέδρου  

Συνεδριάσεις ΔΣ - Πρακτικά 2020
Μετά και τη νομική γνωμοδότηση της κας Μανούση, το ΔΣ συμφώνησε για τα διαστήματα που η
ΕΟΜ ήταν κλειστή να καταγραφούν συνολικά σε ενιαία πρακτικά οι αποφάσεις του ΔΣ μέσα από
τις  διαδικτυακές  τους  έκτακτες  συνεδριάσεις.  Για  την  τρέχουσα  χρονιά  θα  πραγματοποιούνται
διαδικτυακά ακόμη και οι τακτικές, για όσο διάστημα θα ισχύουν τα μέτρα για την πανδημία.
Οι  υπάλληλοι  θα  απασχολούνται  σύμφωνα  με  τους  περιορισμούς  της  Πολιτείας,  ενώ  θα
απαγορεύεται η προσέλευση κοινού στα γραφεία της ΕΟΜ.

Γενική Συνέλευση
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τα ισχύοντα μετά και την αλλαγή του Αθλητικού Νόμου και το
ΔΣ ενέκρινε την πρόσκληση της ΓΣ και όρισε τις ημερομηνίες. Ο κατάλογος των Σωματείων που
έχουν δικαίωμα ψήφου θα εγκριθεί από τη ΓΓΑ. Σύμφωνα με την αγωνιστική τους δραστηριότητα
όλα τα Σωματεία, που είναι γραμμένα στο Μητρώο της ΓΓΑ έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός αυτού
της Πτολεμαϊδας.
Ειδικά για το θέμα που αφορούσε στους Διαιτητές της ΕΟΜ και είχε αποφασιστεί  στη ΓΣ του
Ιουλίου 2020 να συζητηθεί στην επόμενη, το ΔΣ θα προτείνει στη ΓΣ να αναβληθεί, ώστε να το
εξετάσει πρώτα το επόμενο νέο ΔΣ της ΕΟΜ

Επετηρίδα  2021
Το ΔΣ αποφάσισε στην επετηρίδα του 2021 να συμπεριληφθούν και αντίστοιχα δεδομένα από την
Κυπριακή Ομοσπονδία και να παραληφθούν οι συμβάσεις, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο για την
εκπαίδευση,  που  είναι  υπό  διαμόρφωση.  Ειδικά  για  του  Κύπριους  αθλητές,  δεδομένου  ότι  θα
περιλαμβάνεται  ο  κατάλογος  των  ονομάτων  όλων  στην  επετηρίδα,  δίνει  τη  δυνατότητα  να
εκδοθούν τα δελτία τους αργότερα, ώστε να έχουν τον χρόνο να συμπληρώσουν τις αιτήσεις.
Δεν θα συμπεριληφθεί επίσης Αγωνιστικό Ημερολόγιο, Κύπελλο ΕΟΜ και Ανελλιπούς Παρουσίας.
Η εξέταση του αιτήματος του επίσημου διαιτητή Μ. Κουτούγκου αναβάλλεται για  το επόμενο ΔΣ,
μετά τις εκλογές, εφόσον γνωμοδοτήσει και η ΚΕΔ.

Επιτροπές ΕΟΜ
Σε συνέχεια  του προηγούμενου θέματος  το ΔΣ αποφάσισε  να  μην  υπάρξει  καμιά  αλλαγή στις
επιτροπές της ΕΟΜ, εκτός από την αντικατάσταση του εκλιπόντος Δ. Κατσίποδα, περιφερειάρχη
Πελοποννήσου, από τον Πρόεδρο του ΟΑΜΚ Παπανικολάου Α.
Αναδιάρθρωση των επιτροπών μπορεί να γίνει από το νέο ΔΣ.

2.    Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                    Εισηγητής: Α. Φράγκος
Συνδρομή ΑΔ 2021

Το ΔΣ αποφάσισε να μειώσει τη συνδρομή του ΑΔ για το 2021 λόγω συνθηκών πανδημίας στα 20
ευρώ και να παραμείνει το αντίτιμο στα 30 ευρώ μόνο για τους αθλητές που πρέπει να ανανεώσουν
για δύο έτη (2020 και 2021).

Αποθήκη ΕΟΜ
Εγκρίθηκε η συμφωνία που έκανε ο Πρόεδρος με την Αθηναϊκή αποθήκη. Συγκεκριμένα η εταιρία
είχε  εκδώσει  αναδρομικά δύο τιμολόγια συνολικής οφειλής 17920,10 ευρώ  για εργασίες που
παρείχε κατά την τετραετή συνεργασία της με την ΕΟΜ. Η ΕΟΜ διαμαρτυρήθηκε με εξώδικο ότι,
βάσει υπογραφέντων συμφωνητικών, οι εργασίες αυτές θα έπρεπε να τιμολογηθούν έγκαιρα, αλλά
η  οποιαδήποτε  δικαίωσή  της  θα  έπρεπε  να  γίνει  δικαστικά,  με  αμφίβολη  κατάληξη,  ενώ  τα
τιμολόγια θα έπρεπε να πληρωθούν, έστω και προσωρινά.  Τελικά συμφωνήθηκε με την εταιρία και



το ΔΣ ενέκρινε να καταβάλει η ΕΟΜ ποσό 3000 ευρώ συν ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 3720 ευρώ και να
υπογραφεί  σχετικό  συμφωνητικό  οριστικής  εξόφλησης  κάθε  απαίτησης  της  Αθηναϊκής.  Για  το
υπόλοιπο ποσό θα εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο εκ μέρους της εταιρίας. Υπογράφηκε το σχετικό
συμφωνητικό  με  την  υποχρέωση  η  ΕΟΜ να μεταφέρει  τα  υλικά  της  σε  άλλη  αποθήκη μέχρι
10/2/2021.

Το ΔΣ όρισε τον κ. Φράγκο υπεύθυνο στην εύρεση νέου συνεργάτη αποθήκης και μεταφορών του
υλικού της ΕΟΜ, σε αντικατάσταση της Αθηναϊκής.

3. Θέματα Αγώνων                                                                         Εισηγητής:  Π. Μαρσώνης
Real Bridge

Σχετικά με τους αγώνες που πραγματοποιούνται στο Real Bridge το ΔΣ αποφάσισε τα εξής:
- Να πραγματοποιήσει διήμερο grand prix αγώνα το ΣΚ 5ης βαθμίδας και αυτό να καθιερωθεί

για τα ΣΚ, ενώ παραμένουν 6ης βαθμίδας οι καθημερινοί αγώνες
- Να εξετάσουν οι Α. Αθανασιάδης, Π. Μαρσώνης και Λ. Μανούση τη διαδικασία μέσα από

την οποία θα επιτραπεί και στα Σωματεία που επιθυμούν να ανοίξουν λογαριασμό και να
πραγματοποιούν  αγώνες  στο  real bridge,  δεδομένου  ότι  μπορεί  να  είναι  μια  αναγκαία
συνθήκη στο μέλλον λόγω πανδημίας.

-  Σχετικά με το αίτημα του ΑΟΜΒ να διοργανώνει αγώνες με βαθμούς νίκης, αποφασίστηκε
ότι προς το παρόν δεν δίνεται έγκριση και το Σωματείο να επανέλθει με πιο συγκεκριμένη
πρόταση.

- Να  επανεξεταστεί  το  πρόγραμμα  των  αγώνων  και  να  εμπλουτιστεί  με  περιορισμένους
αγώνες ζευγών 4ης βαθμίδας σε ώρες μη αιχμής για προσέλκυση περισσοτέρων αθλητών. 

- Για κάθε βαθμίδα αγώνων να διαμορφώνεται διαφορετικά η συνδρομή συμμετοχής. 
 
      

           
            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας

 

           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                     Π. Μαρσώνης     

                                                                  

Ο Ταμίας  Τα μέλη

          Α. Φράγκος   Ν. Δελημπαλταδάκης


