
 

 

 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. Σ. ΕΟΜ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ 10/2016 

της 9ης Οκτωβρίου 2016 
 

Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00, κατόπιν προσκλήσεως του 
πλειοψηφήσαντος στις αρχαιρεσίες της 8/10/2016 μέλους του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρου 
Αθανασιάδη, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΕΟΜ, στο κτίριο Ξιφασκίας 
των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού, με πρώτο θέμα τη συγκρότηση σε 
Σώμα. 
Παρόντες: Οι κ.κ. Αθανασιάδης Αλέξανδρος, Μαρσώνης Παναγιώτης, 
Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος, Φράγκος Αναστάσιος, Κορώνη Μαριάννα, Μαμιδάκη Λίνα 
και Βάθη Χρυσούλα. Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 

ΘΕΜΑ 1ον: Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα 
Στην αρχή τον λόγο παίρνει ο προεδρεύων με βάση το Καταστατικό, το μέλος που 
πλειοψήφησε κ. Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ο κ. Αθανασιάδης συγχαίρει τα 
νεοεκλεγέντα μέλη και εύχεται καλή και εποικοδομητική συνεργασία. Ζητά να 
υποβληθούν προτάσεις για τις θέσεις του προεδρείου της Ομοσπονδίας. 

Πρόεδρος εκλέγεται παμψηφεί ο κ. Α. Αθανασιάδης. Για τη θέση αυτή δεν υπήρξε άλλη 
υποψηφιότητα. 
Αντιπρόεδρος εκλέγεται παμψηφεί η κα Λ. Μαμιδάκη. Για τη θέση αυτή δεν υπήρξε 
άλλη υποψηφιότητα. 
Γενικός Γραμματέας εκλέγεται παμψηφεί ο κ. Π. Μαρσώνης. Για τη θέση αυτή δεν 
υπήρξε άλλη υποψηφιότητα. 
Ταμίας εκλέγεται παμψηφεί ο κ. Αν Φράγκος. Για τη θέση αυτή δεν υπήρξε άλλη 
υποψηφιότητα. 
Ειδικός Γραμματέας εκλέγεται παμψηφεί η κα Μ. Κορώνη. Για τη θέση αυτή δεν 
υπήρξε άλλη υποψηφιότητα. 
Κατόπιν αυτών η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Μπριτζ έχει ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλέξανδρος Αθανασιάδης 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λίνα Μαμιδάκη 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παναγιώτης Μαρσώνης 
ΤΑΜΙΑΣ: Αναστάσιος Φράγκος 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαριάννα Κορώνη 



ΜΕΛΗ: Χρυσούλα Βάθη, Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος 

Οι εκλεγέντες ευχαρίστησαν τους συναδέλφους τους, για την τιμή η οποία τους έγινε 
και ο Πρόεδρος προχωράει θέτοντας τα υπόλοιπα επείγοντα θέματα. 

ΘΕΜΑ 2ον: Διάφορα θέματα 
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως η άτυπη σύσκεψη των εκπροσώπων των Σωματείων για 
τον καθορισμό των αγώνων τους 4ης και 3ης βαθμίδας και ένταξή τους στο αγωνιστικό 
ημερολόγιο του 2017 διεξαχθεί το Σάββατο 5η Νοεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. στα 
γραφεία της Ε.Ο.Μ. Κάθε Σωματείο θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει ιεραρχικά, εκτός 
από το πρώτο τριήμερό του, την ημέρα που θα διοργανώσει την εορταστική ημερίδα 
του 4ης βαθμίδας, όπως και την ημέρα που θα κόψει την πίτα του. Αυτές οι ημέρες θα 
είναι μοναδικές για κάθε όμιλο, από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη μόνο. 
Εξαιρούνται οι αργίες και οι παραμονές αργιών, όταν υπάρχουν τριήμερα άλλων 
Σωματείων. Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.  

Επόμενη Συνεδρίαση Δ.Σ. ορίζεται για τις 19 Οκτωβρίου 2016 ώρα 15:00 στα γραφεία 
της ΕΟΜ. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η Συνεδρίαση. 
 

Ο Πρόεδρος                     Η Αντιπρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 

              Αλ. Αθανασιάδης                 Λ. Μαμιδάκη                         Π. Μαρσώνης 
 

Τα μέλη 
 
 

Αν. Φράγκος 
 
 

Μ. Κορώνη 
 
 

Γ. Αλεξανδρόπουλος 
 
 

Λ. Βάθη 
 
 
 


