
   
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9 
της 3ης Σεπτεμβρίου 2014 

 
Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 15:30, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αλέξανδρου 
Αθανασιάδη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΔΣ της ΕΟΜ, στα γραφεία της ΕΟΜ, Φειδιππίδου 30, Αθήνα. 
Παρόντες: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Αλ. Αθανασιάδης, ο Αντιπρόεδρος Π. Κανναβός, ο Γ. Γραμματέας Π. 
Μαρσώνης, ο Ειδικός Γραμματέας Ν.Δελημπαλταδάκης, ο Ταμίας Α. Φράγκος και τα μέλη Λ. Βάθη και Λ. 
Καραγιαννόπουλος   Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ κ. Λ. Ζώτος.   
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Θέματα Προέδρου 

 Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης 
Το ΔΣ ενέκρινε και υπόγραψε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης υπ. αριθ. 8 της 23/7/2014 

 Τακτική Γενική Συνέλευση Σεπτεμβρίου: οικονομικές εκκρεμότητες σωματείων, λοιπά θέματα 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τις οικονομικές εκκρεμότητες των σωματείων προς την ΕΟΜ καθώς και για 
τις εργασίες που εκκρεμούν έως την ημέρα της Γ.Σ. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και θα υποβληθούν στη Γενική 
Συνέλευση της 20/9/2014: α) ο προϋπολογισμός της ΕΟΜ του 2015, β) η πρόταση για τροποποίηση των 
Κανονισμών και γ) η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και ο Απολογισμός για την περίοδο 1/1-31/8/2014.   

             Προετοιμασία προεθνικής Νέων για τους Πανευρωπαϊκούς αγώνες 2015   
Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενο συμβούλιο  μαζί με την πρόταση του κ. Π. Ρούσσου.         

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                                                 Εισηγητής: Α. Φράγκος 

Σεμινάριο Δασκάλων Β’ μέρος– Κοστολόγηση, ανάθεση εργασιών 
Το σεμινάριο θα γίνει σε ξεχωριστή αίθουσα και θα βιντεοσκοπηθεί. Στην επόμενη συνεδρίαση θα συζητηθούν 
τα κόστη και οι αμοιβές των εισηγητών. 

 Εκτύπωση Βιβλίων Μαθητών νέας χρονιάς – άνοιγμα και εξέταση προσφορών 
Για την εκτύπωση των βιβλίων της νέας μεθόδου διδασκαλίας και σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 
23/7/2014, η οικονομική επιτροπή δέχτηκε τρεις κλειστές προσφορές από εταιρείες που συνεργάζεται η ΕΟΜ, 
τις Χατζηδάκης Εμμ. Και Στυλ. ΟΕ, Λύχνος Printhouse και Α. Κ. Τσεβδού. Οι φάκελοι των προσφορών 
ανοίχτηκαν παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ. Μειοδότησε η εταιρία του κ. Χατζηδάκη με  τελική τιμή 2,60 
ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ για 1000 βιβλία συν έως 8% για δημιουργικό που θα απαιτηθεί, στην οποία ανατίθεται 
ομόφωνα και η παραγωγή.  

             Βιβλία Μαθητών νέας μεθόδου διδασκαλίας – τρόπος διάθεσης 
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως τα τρία βιβλία του πρώτου έτους διδασκαλίας που θα τυπωθούν θα δίδονται 
στους μαθητές δωρεάν – το κόστος τους θα καλύπτεται από την έκδοση των αγωνιστικών δελτίων. Για την 
αγορά τους από άλλους ενδιαφερόμενους θα συζητηθεί σε προσεχές συμβούλιο από ποια βιβλιοπωλεία θα 
διατίθενται και με ποια τιμή. 

 Ανταλλακτικά ΒBoxes – προσφορές 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει για την προσφορά από την εταιρία Γ. Αποστολόπουλος σχετικά με τα ανταλλακτικά 
των καρτών των θηκών αγορών (bidding boxes). Το ΔΣ ομόφωνα κρίνει την προσφορά ασύμφορη, εφόσον η 
τιμή είναι αρκετά μεγαλύτερη από την τιμή που η ΕΟΜ προμηθεύεται από το εξωτερικό το πλήρες σετ (κάρτες 
και θήκες. Αντίθετα κρίθηκε ομόφωνα ιδιαίτερα συμφέρουσα η προσφορά του κ. Δήμου Μακρή των 
αυτοκόλλητων για τους προσανατολισμούς και αρίθμηση των θηκών διανομών και εγκρίθηκε παραγγελία 50 
σετ των 40 θηκών στην τιμή των 2,6 ευρώ ανά σετ συν ΦΠΑ. 

             Έπαθλα πρωταθλημάτων 2013 
Αποφασίζεται ομόφωνα να αναζητηθούν τρεις προσφορές αφού πρώτα επιλεγούν τα κατάλληλα έπαθλα από 
τους κ.κ. Π.Μαρσώνη, Α. Φράγκο και Λ.Ζώτο. Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή θα δώσει την παραγγελία 
στην πιο οικονομική προσφορά. Η απονομές θα γίνουν κατά τη δεύτερη ημέρα των Διασυλλογικών όπου θα 
προσκληθεί να παρίσταται και να κάνει απονομές και η Γεν. Γραμματέας Αθλητισμού κα Γιαννακίδου. Το 
σύνολο των επάθλων των αθλητών είναι 332 συν 16 μεγάλα έπαθλα για τα Σωματεία που πρώτευσαν στους 
περσινούς Διασυλλογικούς συν διπλώματα για τα μέλη αυτών των ομάδων. Αποφασίζεται ομόφωνα όπως τα 
διπλώματα εκτυπώσει η εταιρεία της Α. Τσεβδού που εκτύπωσε τα διπλώματα και του προηγούμενου έτους.  



            Παραγωγή διανομών για τη νέα μέθοδο εκπαίδευσης 
Το ΔΣ της ΕΟΜ, εν όψει της εφαρμογής της νέας εκπαιδευτικής μεθόδου, και προκειμένου να ετοιμαστεί όλο 
το αναγκαίο υλικό για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, ζήτησε από τους διαπιστευμένους εκπαιδευτές του – 
ή τους δόκιμους που παρακολούθησαν το σεμινάριο της κ. Grant – να στείλουν κλειστές οικονομικές 
προσφορές για παραγωγή διανομών σύμφωνα με την ανακοίνωση 67/25-7-2014. Η οικονομική επιτροπή της 
ΕΟΜ που άνοιξε τις προσφορές αποφάσισε ομόφωνα και η εργασία αυτή ανατέθηκε στον κ. Μ. Κουτούγκο ο 
οποίος και μειοδότησε (αντίγραφο της προσφοράς του επισυνάπτεται).  Το Δ.Σ. της ΕΟΜ επικυρώνει ομόφωνα 
την απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 

Θέματα Αγώνων                              Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης 
Διασυλλογικοί αγώνες οργάνωση: διαιτητές, καθορισμός αγώνων με Bridgemates, υλικό αγώνων, 
υπεύθυνος αποθήκης, κυλικείο, μοκέτες, καθαρισμός, μικροφωνική κλπ. 

Σχετικά με τους Διασυλλογικούς αγώνες αποφασίστηκαν εγκρίθηκαν ομόφωνα τα παρακάτω: 
Α) Προστίθεται νέος αγώνας seniors κατηγοριών 1-10 σε μια ενιαία κατηγορία. Θα εκδοθεί παράρτημα της 
προκήρυξης που έχει ήδη εκδοθεί. 
Β) Εγκρίθηκε η συμμετοχή στην οργάνωση των αγώνων του κ. Φώτη Σκουλαρίκη και η πληρωμή του 
αεροπορικού εισιτηρίου του μετ΄ επιστροφής από την Ελβετία όπου διαμένει μόνιμα ως υπάλληλος της 
Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.  Ο κ. Σκουλαρίκης θα αναλάβει την οργάνωση και έκδοση των αποτελεσμάτων 
μέσω  Bridgemates χωρίς αμοιβή.  
Γ) Οι μεταφορές υλικού από ΕΟΜ και Σωματεία θα γίνουν από την εταιρεία «Ελένη Εμμ. Μπομπολάκη» με 
συντονισμό του κ. Λ. Ζώτου.  Υπεύθυνη υλικού στην αίθουσα των αγώνων θα είναι η κα Α. Μπαμπούλα.  
Δ) Φωτογραφικά θα καλύψει τους αγώνες ο βιντεοσκόπος του σεμιναρίου. 
Ε) Moκέτα Διασυλλογικών: Εγκρίνεται για τη μοκέτα που θα στρωθεί στο χώρο της Ξιφασκίας του Ελληνικού το 
ποσό των 1500 περίπου  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στην εταιρεία  «Βασδάρης» για 2600 τ.μ. Εάν 
χρειαστούν επιπλέον τ.μ. το ποσό θα υπολογιστεί ανάλογα. 
ΣΤ) Μικροφωνική θα διατεθεί από τον κ. Γ. Δοξαστάκη ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και για την εγκατάσταση 
και λειτουργία της με αμοιβή 100 ευρώ συν ΦΠΑ.  
Ζ) Για τις ανάγκες της φετινής διοργάνωσης θα γίνει παραγγελία 90 πλαστικών τραπεζιών διαστάσεων 80*80 
στην εταιρεία Πλαστόνα ΑΒΕΕ στις ίδιες τιμές που αγοράστηκαν και πριν την περσινή διοργάνωση από την ίδια 
εταιρεία ήτοι 17,27 ευρώ ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ. Μετά τους αγώνες πολλά από τα τραπέζια αυτά θα 
διατεθούν για ανάγκες Σωματείων. 
Η) Για τις ανάγκες της φετινής διοργάνωσης θα γίνει παραγγελία 90 τσοχών στην εταιρεία «Μαρκόπουλος 
Σπυρίδων» στις ίδιες τιμές που αγοράστηκαν και πριν την περσινή διοργάνωση από την ίδια εταιρεία ήτοι 7,50 
ευρώ ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ. Μετά τους αγώνες μέρος του υλικού αυτού θα διατεθεί για ανάγκες Σωματείων. 
Θ) Για τα έξοδα καθαριότητας τουαλετών κατά τη διάρκεια των αγώνων, τα έξοδα κυλικείου κατά τη διάρκεια 
των σεμιναρίων, την αμοιβή βιντεοσκοπήσεων και άλλα οργανωτικά έξοδα εξουσιοδοτείται ο Ταμίας της ΕΟΜ 
όπως εγκρίνει κατά την κρίση του και υποβάλλει κατάσταση και παραστατικά στην ΕΟΜ στην επόμενη 
Συνεδρίαση.  
Ι) Οι αμοιβές των Διαιτητών καθορίζονται σύμφωνα με την εγκριθείσα το 2013 κατάσταση με πρόσθετη αμοιβή 
οδοιπορικών 100 ευρώ μικτά στους διαιτητές που κατοικούν μόνιμα εκτός Αττικής και πρόσθετη αμοιβή στην 
κα Α. Μπαμπούλα και στον επικεφαλής Διαιτητή κ. Δ. Μπάλλα που θα ασχοληθούν επίσης με τη χωροθέτηση 
και ταξινόμηση. Η κατάσταση με τις αμοιβές επισυνάπτεται.  

 Φεστιβάλ Ελληνικά Νησιά – απολογισμός                         Εισηγητής: Τ. Κανναβός 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Π. Κανναβός ενημέρωσε το ΔΣ για τα δρώμενα στο φετινό Φεστιβάλ Ελληνικά Νησιά όπου 
συμμετείχε και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, καθώς και εκτιμήσεις για την πορεία του Φεστιβάλ στο 
μέλλον. 

 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδος 
Το Σωματείο Έσπερος Λαμίας ενημέρωσε την ΕΟΜ με επιστολή του ότι αδυνατεί να διοργανώσει το 
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδας.  Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα όπως ο αγώνας πραγματοποιηθεί 
εκτάκτως στον Βόλο με συνδιοργάνωση 2 σωματείων της κεντρικής Ελλάδας, του ΑΟΜ Μαγνησίας και του 
ΟΑΜ Λάρισας. 

Θέματα ΚΕΔ                                Εισηγητής: Τ. Κανναβός 
Σεμινάριο διαιτητών - ορισμός επιτροπής εξετάσεων, αμοιβή εξεταστών 

Στη συζήτηση για τις εξετάσεις των διαιτητών που θα γίνουν στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου 2014 και 
Θεσσαλονίκη την 13η Δεκεμβρίου 2014 το ΔΣ όρισε ως μέλη της επιτροπής τον Τ. Κανναβό, τον Ι. Μηλιτσόπουλο 
και ως τρίτο μέλος τον κ. Μπάλλα ή τον κ. Ρακά. Αποφάσισε επίσης οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να 



εκμεταλλευτούν και τις δυο ημερομηνίες να μπορούν, αν αποτύχουν στην πρώτη, να προσπαθήσουν ξανά την 
δεύτερη. 

Εγχειρίδιο δόκιμων και έμπειρων διαιτητών ΕΟΜ 
Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε και επαίνεσε την εργασία του καθηγητή διαιτησίας της ΕΟΜ κ. Μηλιτσόπουλου 
«εγχειρίδιο Δόκιμων και Έμπειρων Διαιτητών» και αποφάσισε το εγχειρίδιο να αποτελέσει έκδοση της ΕΟΜ 
αφού πρώτα αναρτηθεί στο site ώστε να γίνουν οι σχετικές παρατηρήσεις και τυχόν διορθώσεις.  

Αποστολή ελλιπών τουρνουά στην ΕΟΜ 
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Μαρσώνης ανέλαβε με εντολή του ΔΣ να διαπιστώσει τους λόγους που ορισμένα 
σωματεία στέλνουν συστηματικά ελλιπή τουρνουά στην ΕΟΜ και να συζητήσει με τους υπεύθυνους διαιτητές 
και επικεφαλής των ομίλων. 

Θέματα Κανονισμών                 Εισηγητής: Π. Μαρσώνης  
             Τροποποίηση Παγίων – πρόταση αναδιάρθρωσης  
Ο κ. Π. Πουρναράς εισηγήθηκε στην ΕΟΜ προτάσεις αλλαγών και αναδιάρθρωσης των Παγίων - με στόχο την 
εναρμόνιση της ΕΟΜ με τα πρότυπα της Πανευρωπαϊκής και Παγκόσμιας ΕΟΜ - και το χρονοδιάγραμμα της 
διαδικασίας η οποία θα ολοκληρωθεί στην ΓΣ του Οκτωβρίου 2015. Οι πρόταση που θα κατατεθεί στην 
προσεχή ΓΣ για τη βαθμολόγηση stratified  θα σταλεί πρώτα στα σωματεία για ενημέρωση.   

Θέματα Εκπαίδευσης        Εισηγητής: Λ. Καραγιαννόπουλος 
             Σεμινάριο Εκπαιδευτών B’ μέρος –οργάνωση 
Το τμήμα μαθημάτων σε συνεργασία με την επιτροπή εκπαίδευσης θα αναλάβει τη διεκπεραίωση του 
σεμιναρίου που θα γίνει σε αίθουσες του κέντρου Ξιφασκίας του Ελληνικού  την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 
20 Σεπτεμβρίου πριν την έναρξη των ημερίδων των Διασυλλογικών αγώνων και θα σταλεί στους συμμετέχοντες 
το αναλυτικό πρόγραμμα.  

 Ορισμός Εξεταστικής Επιτροπής  
Αποφασίζεται ομόφωνα ότι με δεδομένης της πιλοτικής εφαρμογής της νέας μεθόδου διδασκαλίας δε θα 
διεξαχθούν την φετινή χρονιά εξετάσεις για νέους εκπαιδευτές και θα προταθεί στους δόκιμους εκπαιδευτές 
να διατελέσουν βοηθοί την φετινή χρονιά.  

                 Ενημέρωση Δ.Σ. 
Ο κ. Καραγιαννόπουλος ενημερώνει το ΔΣ σχετικά με το υλικό που έχουμε και αυτό που χρειάζεται για να 
δημιουργήσουμε μια πλήρη μέθοδο αναφέροντας ότι:   
- Έχουμε το υλικό των εθελοντικών μεταφράσεων από τα βιβλία της ACBL που είναι πολύ σημαντικό γιατί θα 
καλύψει κενά από τη μέθοδο της A. Grant της οποίας τα 7 βιβλία δεν καλύπτουν τις θεματικές ενότητες που 
είναι αναγκαίες. 
- Έχουμε επίσης 2 βιβλία εμπέδωσης της A. Grant και δυο μικρά βιβλία της αντάμ και του end play καθώς και το 
βιβλίο του 2 over 1 τα οποία θα πρέπει να μεταφραστούν.  
- Ενημερώνει επίσης ότι για τις ανάγκες της φετινής χρονιάς ίσως θα χρειαστεί ένα βιβλίο ακόμη που θα 
καλύπτει θέματα εμβάθυνσης και τεχνικών παιξίματος και άμυνας. 
- Το πρώτο βιβλίο θέλει μερικές ακόμη αλλαγές σύμφωνα με όσα είπε η επιτροπή εκπαίδευσης στην τελευταία 
συνεδρίασή της και θα παραδοθεί μετά στην εταιρία εκτύπωσης. 

Ο κ Φράγκος ενημερώνει το ΔΣ για το ιστορικό της ανάθεσης της παραγωγής διανομών για τη νέα μέθοδο στον 
κ. Μ. Κουτούγκο, το δείγμα της δουλειάς του καθώς και τη δέσμευσή του να συνεργαστεί όλη τη χρονιά με το 
τμήμα μαθημάτων για τις αναγκαίες διορθώσεις και βελτιώσεις. 

 Επετηρίδα εκπαιδευτών – αναβαθμίσεις 
Μετά το εξαιρετικό δείγμα της δουλειάς του στο Σεμινάριο Εκπαιδευτών εγκρίνεται η ανακήρυξη του Δημήτρη 
Παπασπύρου ως Σύμβουλου Εκπαίδευσης της ΕΟΜ και το όνομά του θα αναγραφεί στην Επετηρίδα των 
εκπαιδευτών. 

Θέματα Διάδοσης                                                              Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης 
Διαφημιστική εκστρατεία Σεπτεμβρίου, ωράριο υπαλλήλου ΕΟΜ      

Αποφασίζεται ομόφωνα όπως η διαφημιστική καμπάνια της ΕΟΜ γίνει κυρίως μέσω Internet (Facebook) 
ξεκινήσει στις 10 Σεπτεμβρίου και διαρκέσει έναν μήνα. Η υπάλληλος της ΕΟΜ και υπεύθυνη μαθημάτων κα Α. 
Μπαμπούλα θα παραμένει στην ΕΟΜ έως τις 8 καθημερινά και θα έρχεται και 4 ώρες τα Σάββατα. 
Το ΔΣ ενέκρινε επίσης το ποσό των 150 ευρώ στον ΟΑΜ Λάρισας για προβολή μέσω του site prefadoros.gr 
όπως και πέρυσι.  

Αίτημα για μαθήματα στο Νέο Ηράκλειο Αττικής 



Το ΔΣ εξέτασε την επιστολή του υπό σύσταση συλλόγου KOZA SPORTS και αποφάσισε ομόφωνα ότι μόνο 
εφόσον παραληφθούν από την ΕΟΜ τα επίσημα έγγραφα από το πρωτοδικείο θα μπορέσει να συμπεριληφθεί 
στην φετινή καμπάνια μαθημάτων και να εξεταστεί αναγνώρισή του ως υπό ίδρυση σωματείο. 

Αιτήματα Σωματείων                                                         Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΔΙΟΝΥΣΟΣ αίτημα για διακανονισμό 

Το ΔΣ αποδέχεται ομόφωνα το αίτημα του Σωματείου για οικονομική διευκόλυνση και όρισε μηνιαία δόση 
έναντι των οφειλών του το ποσό των 150 ευρώ με την προϋπόθεση της εξυπηρέτησης των τρεχουσών οφειλών 
του κάθε μήνα. 

ΑΟΜΒ επετειακό τουρνουά 3ης βαθμίδας 
Το αίτημα για αναβάθμιση του τριήμερου τουρνουά του σε 3ης βαθμίδας δεν γίνεται δεκτό. 

ΑΜΙ τουρνουά 3ης βαθμίδας – Διακανονισμός 
Το ΔΣ αποδέχεται ομόφωνα το αίτημα του Σωματείου για οικονομική διευκόλυνση και όρισε μηνιαία δόση 
έναντι των οφειλών του το ποσό των 150 ευρώ με την προϋπόθεση της εξυπηρέτησης των τρεχουσών οφειλών 
του κάθε μήνα. 
Το αίτημα για αναβάθμιση του τριήμερου τουρνουά του σε 3ης βαθμίδας δεν γίνεται δεκτό. 

ΟΑΜΣ επετειακό τουρνουά 3ης βαθμίδας 
Εγκρίνεται ομόφωνα το αίτημα του ΟΑΜ Σερρών να διοργανώσει επετειακό διήμερο τουρνουά 3ης βαθμίδας 
λόγω της συμπλήρωσης 30 ετών από την ίδρυσή του. 

ΑΟΜΣ τουρνουά 4ης βαθμίδας 
Εγκρίνεται ομόφωνα το αίτημα του ΑΟΜ Συκιώνος για αλλαγή της ημερομηνίας του τουρνουά του 4ης 
βαθμίδας για να διεξαχθεί το τριήμερο 26-28/9 

ΣΑΜΟΣ τουρνουά 4ης βαθμίδας 
Εγκρίνεται ομόφωνα το τουρνουά ελληνοτουρκικής φιλίας της Σάμου. Για τους αλλοδαπούς αθλητές χωρίς 
αγωνιστικό Δελτίο ΕΟΜ δε χρεωθούν δικαιώματα ΕΟΜ.  

Διάφορα Θέματα                                             Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
             Επιτροπές ΕΟΜ – αίτημα Π Ρούσσου 
Αναφέρεται παραπάνω. 

 Πρόοδος εργασιών διαγραφής ανενεργών σωματείων  
Ο κ. Ζώτος ενημερώνει το ΔΣ για την πρόοδο εργασιών για τη διαγραφή των σωματείων που τελεί υπό 
επικύρωση στην επόμενη Γενική Συνέλευση και το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα το κόστος διαγραφής σύμφωνα με την 
έγγραφη ανάλυση εξόδων που κατέθεσε ο εξουσιοδοτημένος δικηγόρος κ. Ν. Καραμανλής και ανέρχεται στο 
ποσό των 617,36 ευρώ.  

 Διαδικασία προώθησης εισερχομένων ΕΟΜ στις αρμόδιες επιτροπές 
Το θέμα δεν συζητήθηκε. 
  
Ορίζεται η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ για την 1η Οκτωβρίου. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύνεται η 
Συνεδρίαση.   
  
                 Πρόεδρος                                  Αντιπρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας                                                                  
 
           Αλέξανδρος Αθανασιάδης                      Π. Κανναβός                     Π. Μαρσώνης 
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