
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3 της 25/03/2021

Την Πέμπτη 25 Μαρτίου και  ώρα 14:30,  κατόπιν  προσκλήσεως του Προέδρου κ.  Αλέξανδρου
Αθανασιάδη, συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ  διαδικτυακή συνεδρίαση το Δ.Σ. Παρόντες ο Πρόεδρος, η
Αντιπρόεδρος κα Μαμιδάκη, ο ταμίας Α. Φράγκος και το μέλος Ν. Δελημπαλταδάκης. Παρούσα
επίσης η νομική σύμβουλος της ΕΟΜ κα Μανούση. Απόντες ο Γεν. Γραμματέας Π. Μαρσώνης και
το μέλος Γ. Αλεξανδρόπουλος.

1. Επικύρωση υποψηφιοτήτων
Το ΔΣ έλεγξε όλα τα έγγραφα για τις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν έγκαιρα και τις ενέκρινε 
όλες. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες της 3/4/2021, με βεβαίωση μέλους του 
αντίστοιχου Σωματείου, είναι:
Πρόεδρος ΔΣ
Αθανασιάδης Αλέξ. ΟΑΜΘ
Μέλη ΔΣ (αλφαβητικά)
1 Δελημπαλταδάκης Νίκος ΑΟΜ
2 Δημητρακόπουλος Δημήτρης Αστέρας Δράμας
3 Κοτσώνη Αντιγόνη ΑΟΜ
4 Κουμπούρας Γιάννης  ΑΑΑιγάλεω
5 Μανούρης Χρήστος ΑΣΝΒουτζά
6 Μανούση Λυδία ΟΑΜΚηφισιάς
7 Σπανοπούλου Ελένη ΑΟΜ
8 Σταματελάτου Μπέτυ ΑΟΜΨυχικού
9 Τσεκμέζογλου Δημήτρης Καβάλα
10 Φράγκος Τάσος ΟΑΜΚηφισιάς
Πειθαρχικό Συμβούλιο
1 Γαβριήλ Χριστίνα ΟΑΜΚηφισιάς
2 Μπούρας Τάκης ΟΑΜΚηφισιάς
3 Παπανικολάου Αθανάσιος ΟΑΜΚαλαμάτας       
Ελεγκτική Επιτροπή
1 Μαραγκουδάκης Μένιος ΟΑΜΧανίων

Το ΔΣ αποφάσισε να προταθούν στη ΓΣ τα εξής:   
 Το ΔΣ να είναι 7μελές  
 Πρόεδρος της ΓΣ να είναι ο Δημητρακόπουλος Γιώργος (ΟΑΜΛ) και  Γραμματέας ΓΣ ο 

Μπούρας Τάκης (ΟΑΜΚΗ)
Αποφασίστηκε επίσης να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ τα ονόματα όλων των υποψηφίων
μαζί με σύντομα βιογραφικά τους. Να αναρτηθεί επίσης  ο τελικός κατάλογος των Σωματείων που 
έχουν δικαίωμα ψήφου μαζί με τα ονόματα των εκπροσώπων κάθε Σωματείου. 

2. Διαδικασίες προετοιμασίας αρχαιρεσιών και επικύρωση αποφάσεων
Το ΔΣ ενημερώθηκε και επικύρωσε τις ενέργειες που έγιναν για την προετοιμασία των εκλογών, οι 
οποίες ημερολογιακά ήταν :
9/2 επικοινωνία με ΓΓΑ για δυνατότητα διεξαγωγής διαδικτυακής ΓΣ
12/2 έγγραφο από ΓΓΑ για επανυποβολή καταλόγου Σωματείων δικαιουμένων ψήφου
27/2 δημοσίευση ΚΥΑ για διεξαγωγή ΓΣ διαδικτυακά και ψηφοφοριών μέσω πλατφόρμας ΖΕΥΣ
27/2 επικύρωση από τη ΓΓΑ του καταλόγου των Σωματείων με δικαίωμα ψήφου.
Ορισμός ΓΣ για τις 3/4 (ή 10/4 σε περίπτωση μη απαρτίας) και ανακοινώσεις σχετικά με τις 
διαδικασίες διεξαγωγής της
3/3 αίτημα στο δικηγορικό σύλλογο Αθηνών για ορισμό τριμελούς εφορευτικής επιτροπής
5/3 αίτημα προς ΕΔΥΤΕ για χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας ΖΕΥΣ



8/3 υπογράφεται η συμφωνία με ΕΔΥΤΕ
Επικυρώθηκε επίσης η απόφαση να διεξάγονται αγώνες 4ης βαθμίδας στο real bridge κάθε 
Σάββατο και Κυριακή πρωί, σε μορφή διήμερου αγώνα ζευγών.

3. Διαδικασίες ΓΣ
Την ημέρα της ΓΣ θα βρίσκονται στα γραφεία της ΕΟΜ οι υπάλληλοι Πουρναράς και 
Σουβατζής καθώς και τα τρία μέλη-δικηγόροι της εφορευτικής επιτροπής.

Η ΓΣ θα γίνει μέσω της πλατφόρμας cisco-webex και θα γίνουν δοκιμαστικές συνδέσεις ώστε όλοι 
οι εκπρόσωποι των Σωματείων να είναι εξοικειωμένοι. Ο κ. Πουρναράς θα βοηθήσει ηλεκτρονικά 
για επίλυση τυχόν προβλημάτων.

4. Οικονομικές Εκκρεμότητες
 - Εγκρίθηκε η αποζημίωση των τριών μελών της εφορευτικής επιτροπής, συνολικά 1000 ευρώ.

 Αποφασίστηκε να εξοφληθούν άμεσα όλες οι εκκρεμείς οφειλές σε δασκάλους και 
Διαιτητές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας

5. Θέματα ημερήσιας διάταξης ΓΣ
 - εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός που θα κατατεθεί στη ΓΣ
 - σχετικά με τους αγώνες που διοργάνωσε η ΕΟΜ στο real bridge αποφασίστηκε να προταθεί στη 
ΓΣ να αποδοθούν βαθμοί νίκης, αγώνων 4ης, 5ης και 6ης βαθμίδας, σύμφωνα με τα ΦΑ που είναι 
αναρτημένα στη σελίδα αποτελεσμάτων της ΕΟΜ
 - σχετικά με το αίτημα του Σωματείου  ΑΓ. Παρασκευή, να αποδοθούν βαθμοί νίκης σε αγώνες 
που διοργάνωσε στο real bridge, ο Πρόεδρος υπενθύμισε στο ΔΣ ότι έχει ληφθεί απόφαση να μη 
δοθούν βαθμοί νίκης σε άλλους αγώνες στο real bridge, εκτός αυτών που διοργανώνει η ΕΟΜ. 
Αυτό μετέφερε προφορικά και στην κα Πολίτου ως επίσημη απόφαση ΔΣ, όταν η Πρόεδρος της Αγ.
Παρασκευής επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του.
Το ΔΣ αποφάσισε να εισηγηθεί στη ΓΣ να μη δοθούν βαθμοί νίκης σε αγώνες που διοργάνωσαν 
Σωματεία της ΕΟΜ στο real bridge, διότι οι αγώνες αυτοί δεν είχαν την έγκριση της ΕΟΜ. Σε 
περίπτωση που η ΓΣ αποφασίσει διαφορετικά, τότε στους αγώνες αυτούς θα αποδοθούν βαθμοί 
νίκης 6ης βαθμίδας και θα κρατηθούν συνδρομές υπέρ ΕΟΜ, το ύψος των οποίων θα καθοριστεί 
από το νέο ΔΣ.

6. Υπογράφηκαν με ηλεκτρονική αποδοχή όλα τα πρακτικά του 2020 και θα αναρτηθούν στο site 
της ΕΟΜ

            Ο  Πρόεδρος                                       Η Αντιπρόεδρος                                                  

 

           Α. Αθανασιάδης                                    Λ. Μαμιδάκη                          

                                                                  

Ο Ταμίας  Το μέλος

          Α. Φράγκος   Ν. Δελημπαλταδάκης


