
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 5 της 18 Μαΐου 2016 

 Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 και ώρα 15:00, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. 
Αλέξανδρου Αθανασιάδη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ., στα γραφεία της 
ΕΟΜ, Φειδιππίδου 30, Αθήνα.  
Παρόντες: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Αλ. Αθανασιάδης, Ο Αντιπρόεδρος Π. Κανναβός, ο Γ. Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Αν. Φράγκος, ο Ειδικός Γραμματέας Ν. Δελημπαλταδάκης και τα μέλη Ν. Καβαντούρης. Λ. Βάθη. Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
1. Θέματα Προέδρου Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων Τα μέλη του ΔΣ ενέκριναν και υπόγραψαν τα πρακτικά των δυο προηγούμενων συνεδριάσεων υπ. αριθ. 3 της 9-3-16 και 4 της 6-4-16.  

Πανευρωπαϊκοί αγώνες Ζευγών 2016 Το ΔΣ ενέκρινε τη συμμετοχή του ζεύγους της Εθνικής ομάδας Γυναικών Γ. Μήτση- Β. Σπανού στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ζευγών Γυναικών που θα προηγηθεί του αντίστοιχου Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ομάδων και θα διεξαχθεί από 16 έως 18 Ιουνίου 2016 στη Βουδαπέστη. Η ΕΟΜ θα καλύψει τα δικαιώματα συμμετοχής που είναι 300 ευρώ. 
Γενική Συνέλευση EBL Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  (EBL) που θα γίνει στη Βουδαπέστη στις 24 Ιουνίου 2016 η ΕΟΜ εκπροσωπηθεί από τον κ. Φώτη Σκουλαρίκη, που θα βρίσκεται εκεί για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ομάδων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνσή της. Προς τούτο ο Πρόεδρος της ΕΟΜ θα υπογράψει και αποστείλει σχετική εξουσιοδότηση. 
Βαλκανικό Κύπελλο Ομάδων Όπεν και Νέων 2016 Η επιλογή των ομάδων θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ.  
Bridge World Games 2016, επιστολή Ο Πρόεδρος ενημερώνει για μια επιστολή του Μ. Έιντι σχετικά με τη συμμετοχή της ομάδας του, η οποία τερμάτισε 2η στους αγώνες επιλογής Εθνικών ομάδων όπεν 2016, στη διοργάνωση Bridge World Games που θα γίνει στην Πολωνία, με ίδια έξοδα.  Έως τώρα δεν έχει ληφθεί από το ΔΣ απόφαση για την εκπροσώπηση της χώρας μας στη διοργάνωση αυτή, η οποία θα επιβάρυνε σημαντικά τον προϋπολογισμό, συνεπώς θα πρέπει να αποφασιστεί: α) αν θα σταλεί ομάδα ή όχι και β) εφόσον θα σταλεί ομάδα ποια θα είναι αυτή. Η αρχική εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων είναι να μη σταλεί ομάδα αλλά μετά την πρόταση Έιντι η οποία δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, προτείνει να γίνει δεκτή η πρόταση αυτή. Μετά από σχετική συζήτηση όπου δεν συμμετείχαν οι κ.κ. Π. Κανναβός και Ν. Δελημπαλταδάκης, οι οποίοι είχαν λάβει μέρος στους αγώνες επιλογής, αποφασίστηκε ομόφωνα σύμφωνα και με το άρθρο 3.5. παράγραφος 2, όπως η πρόταση Έιντι γίνει δεκτή. Η ΕΟΜ θα καλύψει μόνο τα δικαιώματα συμμετοχής (entry fees) που ανέρχονται σε 4000 ευρώ.  



 
2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                   Εισηγητής: Α. Φράγκος Συμβάσεις προπονητών Εθνικών ομάδων Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι συμβάσεις των προπονητών Εθνικών ομάδων όπεν και γυναικών κ. Φ. Σκουλαρίκη και κας Χ. Συρακοπούλου αντίστοιχα. Ο κ. Σκουλαρίκης θα λάβει αμοιβή 1500 ευρώ καθαρά μετά την αφαίρεση των φόρων και η κα Συρακοπούλου 1200 ευρώ καθαρά μετά την αφαίρεση των φόρων. 

6ο , 7ο και 8ο Βιβλίο Grant     Το Δ. Σ. εξετάζει τις υποβληθείσες προσφορές για το 6ο βιβλίο της A. Grant και αποφασίζει ομόφωνα την εκτύπωσή του από την εταιρεία «Ε. και Στ. Χατζηδάκης ΟΕ» στην τιμή των 3000,00 ευρώ συν ΦΠΑ τα 2500 αντίτυπα.  Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι έχουν ζητηθεί προσφορές για 2.500 αντίτυπα για το καθένα από το 7ο βιβλίο και  8ο βιβλίο της Α. Grant. Εξουσιοδοτείται ομόφωνα η Οικονομική επιτροπή  να εξετάσει τις προσφορές και να επιλέξει  την εταιρεία που θα κάνει τις εκτυπώσεις και να υποβάλλει σχετικό πρακτικό της απόφασής της στην επόμενη συνεδρίαση. Αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει επαφή με την κα  Α. Grant για την προοπτική έκδοσης εκ μέρους της νέων βιβλίων. 
Φόρουμ εκπαιδευτών – χώρος αποθήκευσης Το   ΔΣ θα εξετάσει το θέμα μόλις συγκεκριμενοποιηθούν οι ανάγκες χώρου. 
Εισιτήρια Εθνικής αποστολής σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες ομάδων Αποφασίστηκε ομόφωνα η καταβολή της αξίας των εισιτηρίων των Εθνικών ομάδων όπεν και γυναικών στην εταιρεία “Mondo travel AE” που τα εξέδωσε, σύμφωνα με το σχετικό προϋπολογισμό της αποστολής.  
Ξενοδοχείο Εθνικών ομάδων στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα  Αποφασίστηκε ομόφωνα η καταβολή προκαταβολής  επιπλέον 2000,00 ευρώ στο ξενοδοχείο που θα διαμείνουν οι Εθνικές ομάδες κατά τη διάρκεια του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος μέσω της χρεωστικής κάρτας της ΕΟΜ της Άλφα Τράπεζας. 
Ρουχισμός Εθνικών ομάδων  Κατόπιν εξέτασης των σχετικών προσφορών εγκρίνεται ομόφωνα η απόφαση της Οικονομικής επιτροπής και αποφασίζεται η παραγγελία στην εταιρεία Φαραντάτος Αν. Χρήστος και ΣΙΑ Ε.Ε. για τις ανάγκες των εθνικών αποστολών 2016 120 μπλούζες κοντομάνικες και 17 μπουφάν στη συνολική τιμή των 2272,00 ευρώ συν ΦΠΑ. 
 Αγορές υλικού αγώνων Ενόψει του Διασυλλογικού πρωταθλήματος 2016 που θα διοργανώσει η ΕΟΜ αλλά και των αναγκών των Σωματείων, νέων και παλαιών, το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την αγορά 1800 θηκών  διανομών και 100 σετ τραπεζιών θηκών αγορών από το εξωτερικό. Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα η αγορά 200 τσόχες από προμηθευτή εσωτερικού μετά από υποβολή σχετικής προσφοράς.  Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως εκτυπωθούν 50000 φύλλα διανομών στην εταιρεία «Α. Τσεβδού» και στην τιμή της προηγούμενης ίδιας παραγγελίας της ΕΟΜ.  
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως παραγγελθούν 30 τραπέζια μεγέθους 80 χ 80 στην εταιρεία «Πλαστόνα ΑΒΕΕ» στην τιμή των 518,10 ευρώ (τιμή μονάδας 17,27 ευρώ) συν ΦΠΑ.   



Αγορά Bridgemates και servers Αποφασίζεται ομόφωνα η ΕΟΜ να προχωρήσει στην αγορά επιπλέον 70 μηχανών καταχώρησης αποτελεσμάτων Bridgemates II και 7 εξυπηρετητών (servers) από την εταιρεία εξωτερικού (Ολλανδίας) Bridge systems BV που είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής των, για εξυπηρέτηση των αναγκών των Σωματείων – μελών, κατόπιν αιτήματος πολλών από αυτών. Η ΕΟΜ ως Ομοσπονδία Μπριτζ προμηθεύεται τις μηχανές αυτές με  έκπτωση 25%, έκπτωση που δεν γίνεται, από τον προμηθευτή, σε Σωματεία ή σε τρίτους. Τα μηχανήματα αυτά (Bridgemates II) θα διατεθούν στα αιτούντα Σωματεία για την πραγματοποίηση του σκοπού και την ανάπτυξη του αθλήματος έναντι έκτακτης εισφορά – συνδρομής για την αγορά τους. Οι εξυπηρετητές (servers) θα διατεθούν στα Σωματεία δωρεάν (ένας server ανά Σωματείο).  
Εκτυπώσεις πρόσθετων αγωνιστικών δελτίων Αποφασίστηκε ομόφωνα η παραγγελία 1000 πρόσθετων καρτών αγωνιστικών δελτίων στην εταιρεία NOVATRON AE στην τιμή των 420 ευρώ συν ΦΠΑ.  Οι κάρτες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τα αγωνιστικά δελτία των νέων αθλητών που εκδόθηκαν φέτος όπως και των αθλητών που πήραν μεταγραφή εντός του 2016.                
Οδοιπορικά Εκπαιδευτή Εγκρίνεται το ποσό των 900 ευρώ για τα οδοιπορικά του εκπαιδευτή Γ. Δημητρακόπουλου για τα Σωματεία ΑΜΙΛΛΑ Τρικάλων και ΣΑΤΟ Καρδίτσας  για μαθήματα των δυο τελευταίων ετών με εξοδολόγιο και προσκόμιση σχετικών αποδείξεων. 
Αμοιβή εισηγητών Σεμιναρίου στελεχών Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως οι εισηγητές του Σεμιναρίου στελεχών που διοργάνωσε η ΕΟΜ στις 2/4/2016 κα Χριστίνα Μποτωνάκη και κ. Δημήτρης Παπασπύρου λάβουν σαν αμοιβή το ποσόν των 200,00 ευρώ έκαστος προ των νόμιμων παρακρατήσεων.  
 Άνεργοι και δικαιούμενοι εκπτώσεων Το ΔΣ εξέτασε την περίπτωση, στο εξής, κατά τις δηλώσεις συμμετοχής στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα οι δικαιούχοι έκπτωσης άνεργοι να το δηλώνουν και να αποστέλλουν εκ των προτέρων τα σχετικά δικαιολογητικά στην ΕΟΜ. Το θέμα θα ξανασυζητηθεί. 

3. Θέματα Αγώνων                                             Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών, Kids Το Δ. Σ. ανέθεσε τη διοργάνωση του πρωταθλήματος Μαθητών περιόδου 2015-16 στον Α.Ο. Ταταύλα. Η διοργάνωση θα γίνει παράλληλα με το Βυζαντινό Φεστιβάλ που διοργανώνει το ίδιο Σωματείο, τις ημερομηνίες 10 έως 12 Ιουνίου 2016. Η ΕΟΜ θα λάβει μειωμένα κατά 50% δικαιώματα ήτοι 0,75 ευρώ ανά άτομο την ημέρα. Όλα τα έξοδα εκτός των επάθλων θα βαρύνουν τον διοργανωτή. Το ΔΣ ενέκρινε επίσης παράλληλη διοργάνωση Παίδων (Κids) 16 και κάτω ετών με διπλώματα και μετάλλια σε όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν.  Διαιτητές Α. Μπαμπούλα, Μ. Κουτούγκος και όσοι βοηθοί απαιτηθούν ανάλογα με τις συμμετοχές.  
Φεστιβάλ: Ανθοκομική,  Βυζαντινό Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις δυο αυτές διοργανώσεις των Σωματείων ΟΑΜΚΗ και ΑΟΤ αντίστοιχα. 



Ταυτόχρονες ημερίδες κατά τη διάρκεια των Φεστιβάλ Κατόπιν σχετικής συζήτησης αποφασίστηκε ομόφωνα όπως οι ταυτόχρονες ημερίδες που διεξάγονται κατά τη διάρκεια των Φεστιβάλ 2ης και 3ης βαθμίδας είναι στο εξής τακτικές και όχι έκτακτες. 
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων – αίθουσα, είδη αγώνων, προετοιμασίες Ο ΓΓ ενημέρωσε το ΔΣ για τις δυσκολίες σχετικά με τη διάθεση της αίθουσας  και αποφάσισε στο προσεχές διάστημα – και αν υπάρξει αρνητική απάντηση για την αίθουσα - να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις. 
Διασυλλογικό Κύπελλα Μικτών Ομάδων Αττικής – Τόποι και ημερομηνία τέλεσης Το ΔΣ εξέτασε το αίτημα του ΟΠΑΦ  να αλλάξει η ημερομηνία της τελευταίας ημερίδας του Κυπέλλου δεδομένου ότι συμπίπτει με το εκδρομικό τους. Αποφασίστηκε ομόφωνα η ημερίδα αυτή να αναβληθεί για τον Σεπτέμβριο του 2016  καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμη ενδιάμεση ημερομηνία και μεσολαβούν οι θερινές διακοπές. Η αρμόδια επιτροπή θα εισηγηθεί σχετικά και θα εκδοθεί ανακοίνωση της ΕΟΜ. 
Επιστολή ΑΟΜ  Το ΔΣ εξέτασε την  επιστολή του Σωματείου. Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι ο αγώνας τελέστηκε και περαιώθηκε σύμφωνα με τους Κανονισμούς. Οι Διαιτητές σε όλα τα στάδια χρησιμοποίησαν την στρογγυλοποιημένη κλίμακα Βαθμών Νίκης (VPs) όπως είχαν δικαίωμα από τους κανονισμούς και όπως πρότεινε, γι΄ αυτού του είδους τον αγώνα, το επίσημο πρόγραμμα αποτελεσμάτων της ΕΟΜ.   

4. Θέματα ΚΕΔ                                     Εισηγητής: Τ. Κανναβός Σεμινάριο Διαιτητών Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ, πρόοδος εργασιών Η ΕΟΜ κατόπιν πρότασης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (EBL) εξέτασε την περίπτωση να διεξαχθεί το Σεμινάριο Διαιτησίας της EBL για το έτος 2017 στην Αθήνα. Προς τούτο έχουν γίνει σχετικές συζητήσεις και προτάσεις συνεργασίας με τα ξενοδοχεία «President» της Αθήνας και «Emmantina» της Γλυφάδας που έδωσαν τις καλύτερες προσφορές.  Ο Γ.Γ. κ. Π. Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ για την επίσκεψη του παράγοντα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας κ. Eitan Levy και την φιλοξενία του. Η διαπίστωση ήταν ότι ο επισκέπτης εντυπωσιάστηκε για την κατάσταση στην ΕΟΜ  όσον αφορά την εκπαίδευση, τη διαιτησία και το αγωνιστικό πρόγραμμα αλλά και για το πλήθος των Σωματείων στην Περιφέρεια. Ο Γ.Γ. πρότεινε να δοθεί ειδικό ερωτηματολόγιο στους συμμετέχοντες του Πανευρωπαϊκού σεμιναρίου ώστε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις απόψεις των Ευρωπαίων διαιτητών. Η εκτίμηση είναι ότι το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα τον προσεχή Ιανουάριο. Η ανάληψη της διοργάνωσης αυτής από την ΕΟΜ βρίσκεται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων.  
Σεμινάριο Διαιτητών ΕΟΜ, πρόοδος εργασιών Η οργάνωση του Σεμιναρίου Διαιτητών της ΕΟΜ για το 2016 ανατέθηκε ομόφωνα στον εθνικό Διαιτητή κ. Δ. Μπάλλα ο οποίος και θα προτείνει στο ΔΣ τις σχετικές ημερομηνίες.  
Επιστολές Αθλητών Διαβάστηκαν επιστολές αθλητών για γεγονότα που συνέβησαν στο Π.Π. Ζευγών Swiss όπεν, στο Π.Π. Μικτών ζευγών 1-16 και στο Π.Π. Ομάδων 1-6. Αποφασίστηκε ομόφωνα να επιληφθεί σχετικά η ΚΕΔ όπως και το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΟΜ, 



όπου κρίνει ότι το αφορά.  
Μαζικές αποστολές αποτελεσμάτων Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να επιστήσει την προσοχή στους υπεύθυνους ορισμένων Σωματείων των οποίων οι αρμόδιοι Διαιτητές δεν στέλνουν τα αποτελέσματα αμέσως μετά τους αγώνες αλλά συγκεντρώνουν αγωνιστικές ημερίδες και τις αποστέλλουν μαζικά. 

5. Θέματα Κανονισμών                       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης   Παράλληλες διοργανώσεις Σωματείων κατά τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Το ΔΣ  συζήτησε το φαινόμενο να διοργανώνουν τα σωματεία αγώνες 5ης βαθμίδας πάνω σε ημερομηνίες  Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων και κατά πόσο αυτό εμποδίζει τη συμμετοχή αθλητών  στα Πανελλήνια. Το ΔΣ προβληματίστηκε επίσης κατά πόσο ενημερώνονται επαρκώς οι αθλητές με ανάρτηση των ανακοινώσεων της ΕΟΜ στα εντευκτήρια των Σωματείων.   Δεδομένου ότι η ανάρτηση αυτή είναι υποχρεωτική από το Καταστατικό της ΕΟΜ αποφασίστηκε ομόφωνα να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. 
6.  Θέματα Εκπαίδευσης    Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης  Σεμινάριο και εξετάσεις Εκπαιδευτών – πρόοδος εργασιών Το ΔΣ ενημερώθηκε από το μέλος της εξουσιοδοτημένης επιτροπής κα Α. Μπαμπούλα για  την πρόοδο εργασιών για το Σεμινάριο εκπαίδευσης που θα γίνει στις 10 και 11 Ιουνίου. Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι το σεμινάριο θα γίνει στα εντευκτήρια του ΑΟΜΒ που παραχωρεί δωρεάν το Σωματείο. Η ΕΟΜ θα προσφέρει πρόχειρο φαγητό, σνακς και αναψυκτικά μέχρι του ποσού των 1200 ευρώ συνολικά και τις 2 ημέρες.  Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα ότι οι εξετάσεις εκπαιδευτών θα γίνουν στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2016. Όσοι εκπαιδευτές δεν πέρασαν τις προφορικές εξετάσεις του προηγούμενου έτους θα εξεταστούν  ξανά και στα γραπτά. 

Μεταφράσεις -Διορθώσεις εκπαιδευτικού υλικού Το ΔΣ αποφάσισε να ορίσει την  κα Χριστίνα Δελή,  μετά από αίτημα της, ως μέλος της επιτροπής για τη διόρθωση των βιβλίων μαθητών της ΕΟΜ. 
 

7. Θέματα Διάδοσης                Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης Ενημέρωση για ΓΑΛΑΞΙΑ, ΑΡΚΟΑΜ Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι τα μέλη του τμήματος Μπριτζ του Σωματείου Γαλαξίας Δράμας εξετάζουν την περίπτωση να δημιουργήσουν  δικό τους ανεξάρτητο Σωματείο αγωνιστικού Μπριτζ. 
Υπό ίδρυση Σωματεία Αποφασίζεται ομόφωνα όπως επιτραπεί η έκδοση αγωνιστικών δελτίων νέων αθλητών σε σωματεία που είναι υπό ίδρυση. Ως Σωματεία υπό ίδρυση θεωρούνται αυτά που έχουν υποβάλει τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα στην Περιφέρεια αλλά ακόμα δεν έχουν λάβει τη σχετική έγκριση όπως και όσα υφίστανται ήδη αλλά δεν είναι πλήρη τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην ΕΟΜ για να αναγνωριστούν σαν τακτικά Σωματεία - μέλη. Εφόσον τα Σωματεία αυτά δεν αναγνωριστούν τελικά οι αθλητές θα έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ελεύθερα σε οποιοδήποτε άλλο Σωματείο   



8. Αιτήματα Σωματείων      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης ΑΟΤΠ Μεταγραφές από Νίκη Πατρών Το θέμα θα ρυθμιστεί με μεταγενέστερη απόφαση. 
ΙΚΑΡΟΣ εορταστική ημερίδα Εγκρίθηκε ομόφωνα σύμφωνα με την πρόταση του Σωματείου. 
ΟΑΜΚ ημερομηνίες διήμερου αγώνα 4ης βαθμίδας Εγκρίθηκε ομόφωνα σύμφωνα με την πρόταση του Σωματείου.  

9. Διάφορα Θέματα      Εισηγητής: Π. Μαρσώνης Απολογισμοί-προϋπολογισμοί Σωματείων Ενημερώθηκαν τα μέλη του ΔΣ ότι πολλά Σωματεία δεν έχουν αποστείλει ακόμα Απολογισμούς 2015 και προϋπολογισμούς 2016 που είχαν ζητηθεί με επιστολή της ΕΟΜ έως 27/4/2016. Αποφασίζεται ομόφωνα να εκδοθεί ανακοίνωση με νέα προθεσμία την  31 -5- 16  και σε ενάντια περίπτωση να υπάρχουν επιπτώσεις στις διοργανώσεις που ανατίθενται στο Σωματείο.  
Ηλεκτρονικό τσιγάρο Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη Συνεδρίαση αφού πρώτα υπάρξει ενημέρωση για σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου και τα διεθνώς ισχύοντα. 
Ορίστηκαν καταρχήν οι ημερομηνίες για τις επόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. ως εξής: 15/6, 13/7 και 7/9. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύνεται η συνεδρίαση.   
            Ο  Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας                                  
           Α. Αθανασιάδης                                    Π. Κανναβός                     Π. Μαρσώνης                                                                          
           Τα μέλη                                                                            Α. Φράγκος 
                                                        Ν. Δελημπαλταδάκης 
                                                                       Ν. Καβαντούρης 
                                                                           Λ. Βάθη 
 


