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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  αριθ. 11/ της 11ης Νοεμβρίου 2009 

      Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 16:00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου, το 

Δ.Σ. της ΕΟΜ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΟΜ, οδός Φειδιππίδου 30, 

Αθήνα. 

Παρόντες: ο Πρόεδρος Ι. Κούμενος, η Γεν. Γραμματέας Α. Καραμανλή, ο αντιπρόεδρος Κ. 

Γιαννάς, ο Ταμίας Α. Αθανασιάδης και τα μέλη Α. Πολίτου, Μ. Πανουτσακοπούλου και Τ. 

Φράγκος. 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 

Επικυρώθηκαν τα πρακτικά υπ’ αριθ. 10/24-10-2009. 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο κ.  Α. Τριχόπουλος έκανε  επαφές με τους 

Δήμους της Βόρειας Ελλάδας των πόλεων Νάουσα, Γρεβενά, Καβάλα, Ξάνθη, Δράμα οι οποίοι 

δεν ενδιαφέρονται για μαθήματα μπριτζ. Ενδιαφέρονται μόνο η Κομοτηνή και η 

Αλεξανδρούπολη που τις επισκέφθηκε και θα αρχίσουν μαθήματα το νέο έτος, εφόσον 

βρεθούν αρκετοί μαθητές.  Εκκρεμεί να επισκεφθεί την Κατερίνη, τη Φλώρινα και την 

Καστοριά. Ο κ. Θ. Παπαγεωργίου επισκέφθηκε πόλεις της Δυτικής Ελλάδας: Ναύπακτο, 

Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πύργο. Ενδιαφέρεται το Αγρίνιο και γίνονται ενέργειες για την έναρξη 

μαθημάτων εκεί.  

Ο κ. Φράγκος ενημέρωσε για την επίσκεψη του σε Ναύπλιο και Τρίπολη. Μετά τις 

επαφές που είχε πιστεύει ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένας ενιαίος Όμιλος σε Άργος-Ναύπλιο 

καθώς η μεταξύ τους απόσταση  είναι μόνο 10 λεπτά. 

Σε ό,τι αφορά την Τρίπολη, ο Δήμος παραχωρεί αίθουσα, έχουν και ραδιοφωνικό 

σταθμό, θα κάνουν διαφήμιση, άφησε και έντυπο υλικό και εκτιμά ότι μάλλον θα 

προχωρήσουν σε δημιουργία Ομίλου. 

ΘΕΜΑ 3ο: Πανεπιστημιακά μαθήματα 

Η κα Πολίτου σε ό,τι αφορά τα Πανεπιστημιακά μαθήματα έφερε την παρακάτω 

εισήγηση: 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΣ ΤΩΡΑ 
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- επικοινωνία με τα Αθλητικά Τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ – εκδήλωση ενδιαφέροντος από 
τους υπεύθυνους 11 τμημάτων 

- ανακοίνωση στο site της ΕΟΜ και αποστολή υλικού στους υπεύθυνους των τμημάτων 
- εξόρμηση ομάδας νέων μπριτζέρ στο Πολυτεχνείο κυρίως και ελάχιστα σε άλλες 

σχολές 
- συνάντηση με δασκάλους (Μπάλλα, Συρακοπούλου, Προκοπίου, Μπόζεμπεργκ, 

Βιρβιδάκη) για σχεδιασμό ενιαίας ύλης.  Αποφασίστηκε να δοθούν στους φοιτητές και 
τα δύο βιβλία και να γίνει περιγραφή της ύλης συνοπτικά, να συμφωνήσουν όλοι και να 
αναλάβουν κάποιοι την προετοιμασία διανομών σημειώσεων κλπ(με αμοιβή) 

- ανταπόκριση στα παραπάνω από Βιρβιδάκη και Προκοπίου.. Η πρόταση Βιρβιδάκη 
κρίθηκε η καταλληλότερη ( μη υπάρχουσας άλλης ανταπόκρισης πλην της συμφωνίας 
Προκοπίου και Σκουλαρίκη) 

- δεύτερη επικοινωνία με τους παραπάνω και τον Φώτη Σκουλαρίκη που εκδήλωσε 
ενδιαφέρον για να έχω συγκεκριμένες απαντήσεις για μέρες και ώρες που μπορούν να 
διαθέσουν 

- ανταπόκριση μόνο από Βιρβιδάκη, Προκοπίου, Σκουλαρίκη και Συρακοπούλου. 
- πρόταση (σημερινή) Δελημπαλταδάκη να συμμετάσχει 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΩΣ ΤΩΡΑ 
 
- εκδήλωση ενδιαφέροντος από 60 και πλέον άτομα στο Πολυτεχνείο όπου έγινε και 

καμπάνια 
- μικρή εκδήλωση ενδιαφέροντος σε Πάντειο όπου θα συστεγασθούν και τα άτομα από 

τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της Αθήνας και του Πειραιά. 
- μικρή εκδήλωση ενδιαφέροντος στα Πανεπιστήμια Πάτρας και Κρήτης όπου δεν έχει 

γίνει καμπάνια 
 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 

- Προετοιμασία παρουσίασης και πρώτης επαφής με τους φοιτητές του Πολυτεχνείου την 
Τρίτη 24 Νοεμβρίου και έναρξη μαθημάτων την ίδια εβδομάδα (μάλλον Πέμπτη)..  – 
Προετοιμασία power point παρουσίασης, - χωρισμός των φοιτητών σε γκρουπ – 
ενημέρωση για το Πανεπιστημιακό μπριτζ… τι προσφέρει το Πανεπιστήμιο, τι 
προσφέρει η ΕΟΜ κλπ 

- Μετά από σχετικές επικοινωνίες με τους υπευθύνους θα γίνει το ίδιο μετά από 
ανακοίνωση των τμημάτων σε ΠΑΝΤΕΙΟ, ΠΑΤΡΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ώστε να δούμε την 
ημέρα εκείνη την προσέλευση την ίδια εβδομάδα και να αποφασίσουμε τον τρόπο που 
θα συνεχίσουμε σ αυτά τα Πανεπιστήμια (θεωρούμε ότι το Ρέθυμνο και τα Ιωάννινα 
που έχουν ήδη τμήματα έχουν κάτι κάνει άλλα αν υπάρχει μεγάλη προσέλευση πρέπει 
να ενταχθεί στο ίδιο πρόγραμμα) 

 
Επειδή, όπως είδα μέχρι τώρα, πολλοί προσφέρονται να βοηθήσουν, λίγοι όμως πραγματικά το 
κάνουν και με σοβαρό τρόπο και συγκεκριμένα αναφέρω τους Βασίλη Βιρβιδάκη και Γιάννη 
Προκοπίου από τους δασκάλους καθώς και την Ελένη Βατσολάκη και τον Βαγγέλη 
Φωτόπουλο από τους φοιτητές, παρακαλώ το ΔΣ να εγκρίνει :  

- τις παραπάνω μελλοντικές ενέργειες και  
- να με εξουσιοδοτήσει  ώστε να έρθω σε επαφή με τους υπόλοιπους δασκάλους φοιτητές 

κλπ. και να αναθέσω τις σχετικές εργασίες σε εκείνους που θα δείξουν μεγαλύτερη 
προθυμία και επαγγελματισμό. 

 
- Επίσης, να ορισθεί αμοιβή για τους βοηθούς των δασκάλων οι οποίοι είναι απαραίτητοι 

για τη λειτουργία των τμημάτων, καθώς και κάποιο οικονομικό ή άλλο κίνητρο για 
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όσους νέους παίκτες – φοιτητές θα βοηθήσουν με την παρουσία τους στα μαθήματα το 
έργο των δασκάλων και βοηθών… 

 
- Να ορισθεί υπάλληλος της ΕΟΜ που θα με βοηθήσει σε επικοινωνία, αλληλογραφία, 

στη δημιουργία του power point παρουσίασης κλπ 
 

- Να εγκρίνουμε την έκδοση προσωρινού αγωνιστικού δελτίου στους φοιτητές (οι οποίοι 
θα έχουν αθλητική κάρτα στο γυμναστήριο του Τμήματός τους) ώστε να μπορούν να 
παίζουν μετά από μερικούς μήνες στα τουρνουά μας. 

 
- Σε περίπτωση που θα μείνει ικανός αριθμός παικτών ακόμα και αν είναι πάνω από 25 

χρονών να επιτραπεί να παίξουν στο Πανελλήνιο Νέων (μέχρι 28). 
 

Η κα Καραμανλή πρότεινε να είναι δύο οι δάσκαλοι σε κάθε γκρουπ (επειδή 

είναι πολυμελή). Επίσης ενημέρωσε το ΔΣ πως μπορεί και ενδιαφέρεται να συμμετάσχει 

σαν δάσκαλος και ο κύριος Ματζιάρης. 

Η αμοιβή κάθε δασκάλου θα είναι 1000€ για τα 12 μαθήματα (καθαρά) και η 

ίδια αμοιβή θα είναι για τη συγγραφή των σημειώσεων από κ. Κορώνη και κ. Βιρβιδάκη 

(1000€ συνολικά καθαρά). Η αμοιβή των βοηθών θα είναι 500€ καθαρά. 

 
Μετά  από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε, ομόφωνα, η αποδοχή των 

προτάσεων της  κας Πολίτου και ο ορισμός της ως συντονίστριας των απαραίτητων 

ενεργειών προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα πανεπιστημιακά μαθήματα. 

Η κυρία Καραμανλή λέει ότι μπορεί να ασχοληθεί με την παρουσίαση στο 

Ηράκλειο χωρίς να χρειαστούν έξοδα για την ομοσπονδία μια και θα πάει εκεί για δικούς 

της λόγους. 

Αποφασίστηκε επίσης η έγκριση των οικονομικών θεμάτων που θα προκύψουν 

από τα πανεπιστημιακά μαθήματα να γίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή. 

ΘΕΜΑ 4ο:  Ταυτόχρονα 

Η κυρία Πολίτου είπε ότι, διαβάζοντας την επιστολή του ΟΠΑΦ με αριθ. πρωτ. 328/7-

10-09, κατάλαβε ότι δεν παραχωρεί δωρεάν στην ΕΟΜ το πρόγραμμα που διαθέτει για την 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ταυτόχρονων τουρνουά και πρότεινε να προχωρήσουμε 

στην υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης των ταυτόχρονων τουρνουά από την ΕΟΜ. 

Η κυρία Πανουτσακοπούλου συμφώνησε με την κυρία Πολίτου και ζήτησε να μάθει 

ποια είναι η ειδικότητα που αναφέρει η σύμβαση που έχει υπογράψει ο κ. Πουρναράς με την 

Ομοσπονδία. Πιστεύει ότι αν η ειδικότητά του είναι προγραμματιστής τότε είναι υποχρεωμένος 

να δημιουργήσει ένα ανάλογο πρόγραμμα σαν αυτό του ΟΠΑΦ, που θα είναι ιδιοκτησία της 

ΕΟΜ. 
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Η κυρία Καραμανλή εκφράζει την αντίρρησή της   στην απαίτηση να παραχωρήσει ο 

ΟΠΑΦ το πρόγραμμα χωρίς κανένα αντάλλαγμα όταν τόσα χρόνια το έχει διαθέσει δωρεάν στο 

ελληνικό Μπριτζ  και απλώς κρατά την διαχείριση για προφανείς λόγους. 

Ο κ. Ζώτος παρουσίασε την κάρτα πρόσληψης του ΟΑΕΔ του κ. Πουρναρά στην οποία 

φαίνεται ότι η ειδικότητα του είναι μηχανογράφος-προγραμματιστής. Επειδή απουσιάζει ο 

κύριος Σουβατζής λόγω του προχωρημένου της ώρας, δεν είχε ο κύριος Ζώτος την σύμβαση 

του κυρίου Πουρναρά. 

Ο κ. Γιαννάς είπε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόγραμμα με το οποίο λειτουργεί η 

ΕΟΜ. Πιστεύει ότι πρέπει να επεκταθεί και να έχει τη δυνατότητα ανακοίνωσης των 

αποτελεσμάτων των ταυτόχρονων τουρνουά. 

Ο κ. Φράγκος πιστεύει ότι, αν είναι σύμφωνο με τη σύμβαση του, και ο κ. Πουρναράς 

μπορεί, κατά τη διάρκεια της εργασίας του, να δημιουργήσει ένα ανάλογο πρόγραμμα για την 

ΕΟΜ  Αν δεν είναι στις υποχρεώσεις του και πρέπει να το προμηθευθεί η ΕΟΜ, τότε να 

ανατεθεί στον κύριο Πουρναρά χωρίς διαγωνισμό. 

Ο κύριος Φράγκος επίσης εκφράζει τις ευχαριστίες του  προς τον ΟΠΑΦ για την 

οργάνωση των ταυτοχρόνων στο ελληνικό Μπριτζ έως σήμερα.  

Ο Πρόεδρος ανέλαβε να συζητήσει με τον κ. Πουρναρά το ενδεχόμενο να δημιουργήσει 

ένα πρόγραμμα διαχείρισης ταυτόχρονων τουρνουά που θα είναι ιδιοκτησία της ΕΟΜ. 

Εξέφρασε όμως την επιφύλαξή του για τον αν είναι δόκιμο να κάνει ένα πρόγραμμα που έχει 

ήδη διαθέσει σε άλλο φορέα. 

Μετά από πρόταση της κας Πολίτου αποφασίστηκε, ομόφωνα, να ανεβαίνουν τα hand 

records  στη σελίδα της ΕΟΜ για τα Πανελλήνια πρωταθλήματα που γίνονται με 

προμοιρασμένες διανομές. 

Επίσης αποφασίστηκε ότι τα τοπικά εξαήμερα των ομίλων δεν είναι υποχρεωτικό να 

συμβαδίζουν με τα εξαήμερα των ταυτόχρονων για πρακτικούς λόγους. 

ΘΕΜΑ 5ο : Χώροι τέλεσης Κυπέλλου και τελικού Π. Π. Κατηγοριών 

Επειδή δεν βρέθηκε ενιαίος χώρος  για την τέλεση του Κυπέλλου Ελλάδας 20-

22/11/2009, ο Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί στους Ομίλους. Ο κ. Αθανασιάδης προτείνει για 

τη διεξαγωγή τα εξής: 1.- κατηγορία 1-16 στον ΑΟΜ, 2.- κατηγορία 1-11 στον ΟΑΜ-ΛΕ, 3.- 

κατηγορία 1-9 στον ΟΑΜΠΕΙ και κατηγορία 1-6 στον ΟΑΜΚΗ. 

Για τον τελικό του Παν. Πρωταθλήματος κατηγοριών, θα γίνει διερεύνηση 

διαθεσιμότητας ενιαίου χώρου. Σε περίπτωση που οι προσπάθειες δεν καταλήξουν θετικά, οι 

τελικοί θα γίνουν σε Σωματεία. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή. 
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ΘΕΜΑ 6ο : Πρόσληψη υπαλλήλου από ΟΑΕΔ  

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι εγκρίθηκε το αίτημα που είχε υποβληθεί στον ΟΑΕΔ 

για υπαγωγή της ΕΟΜ στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 

ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕΔ ΠΑΕΚ 1), ώστε να 

προσληφθεί ο κος Μηλιτσόπουλος για μία θέση εργασίας με έναρξη από την πρόσληψη του 

μέχρι τη συμπλήρωση 1031 ενσήμων και 60 ετών. 

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε, ομόφωνα, να γίνει η πρόσληψη του κ. Ι. 

Μηλιτσόπουλου,  υπό την προϋπόθεση θετικής εισήγησης από Νομικό Σύμβουλο, με ειδίκευση 

τα εργατικά. Ο κ. Κούμενος εξουσιοδοτήθηκε να αναθέσει σε δικηγόρο τη σύνταξη 

ερωτήματος και στη συνέχεια προετοιμασία της σχετικής σύμβασης. 

Στη συνέχεια παραβρέθηκε ο κ. Μηλιτσόπουλος, ο οποίος παρέθεσε τον παρακάτω 

κατάλογο με εργασίες της ΕΟΜ που θα μπορούσε να αναλάβει, μη εξαρτημένες απαραίτητα 

από την παρουσία του στα γραφεία της ΕΟΜ. 

1.- Σεμινάρια και προπονήσεις σε προχωρημένους παίκτες των Σωματείων της 

Περιφέρειας. 

2.- Εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά μίνι σεμινάρια διαιτητών και δασκάλων, κυρίως στην 

Περιφέρεια και δευτερευόντως στην Αθήνα. 

3.- Εκπαιδευτικά-ενημερωτικά σεμινάρια για όλους τους αθλητές (Αθήνα και 

Περιφέρεια) που θα περιλαμβάνουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με Νόμους και 

κανονισμούς. Σεμινάρια που αφορούν το ευ αγωνίζεσθαι. 

4.- Να ορισθεί προπονητής της προεθνικής ή και Εθνικής Νέων για μια μεσοπρόθεσμη 

διάρκεια 3 ετών. 

5.- Να ορισθεί προπονητής στην προεθνική ή και Εθνική Γυναικών. 

6.- Παροχή τεχνικής ή και ειδικευμένης βοήθειας στην ΕΟΜ σε διάφορα αντικείμενα 

όπως π.χ. τεχνική αρθρογραφία στο περιοδικό, μελέτες, εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις κ.λπ. 

7.- Βοήθεια σε θέματα διάδοσης στα Πανεπιστήμια 

8.- Οποιαδήποτε εργασία τεχνικής ή ειδικής φύσης που θα υποδειχτεί από την ΕΟΜ. 

ΘΕΜΑ 7ο : Επιτροπές - ΚΕΔ  

 Η κυρία Πολίτου ζήτησε να γίνει μια αποτίμηση του έργου των επιτροπών, μια και 

φτάνουμε στο τέλος του χρόνου ώστε, αν χρειάζεται να γίνει κάποια αναδιάρθρωση. 

Ειδικότερα έθεσε ερώτημα  για την ΚΕΔ και για το πώς ορίζονται οι διαιτητές. Ο Πρόεδρος 

απάντησε ότι η ΚΕΔ είχε ζητήσει να μην έχει αυτό το καθήκον διότι χρειάζεται συνεχής 
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παρουσία και σίγουρα λύνεται καλύτερα από τις Διοικητικές υπηρεσίες αίτημα το οποίο είχε 

γίνει αποδεκτό. 

ΘΕΜΑ 8ο : Σεμινάριο διαιτησίας EBL  

Η κα Καραμανλή πρότεινε να βγει ανακοίνωση που να καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

δηλώσουν συμμετοχή για το σεμινάριο διαιτησίας της ΕBL. Η ΕΟΜ πιθανόν να αναλάβει κάποιο 

μέρος των εξόδων του σεμιναρίου, πράγμα το οποίο θα αποφασιστεί μετά τη δήλωση 

συμμετοχής των ενδιαφερομένων και ανάλογα με τον αριθμό αυτών. 

Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή 

ΘΕΜΑ 9ο : Βαλκανικό πρωτάθλημα  

Ο κ. Αθανασιάδης ενημέρωσε ότι  η νικήτρια ομάδα Όπεν του διασυλλογικού 

πρωταθλήματος δεν θέλει να πάει στο Βαλκανικό πρωτάθλημα που πραγματοποιείται στο 

Novisad της Σερβίας από 24-29 Νοεμβρίου 2009, και πρότεινε να εκπροσωπήσει τη χώρα μας  

η ομάδα η οποία αποτελείται από τους: Ν. Δελημπαλταδάκη, Δ. Διονυσόπουλο, Κ. 

Μπόζεμπεργκ, Φ. Καμινάρη, Γ. Οικονομόπουλο, και Π. Αγγελόπουλο. Παίζων αρχηγός της 

ομάδας αποφασίστηκε να είναι ο Δ. Διονυσόπουλος. 

Πρότεινε επίσης ο κ. Διανυσόπουλος σε συνεργασία με τον κ. Οικονομόπουλο να 

παραστούν στη σύνοδο για ίδρυση Βαλκανικής συνομοσπονδίας και να προβούν στις 

απαραίτητες ενέργειες ώστε η ΕΟΜ να εξετάσει την πιθανότητα να γίνει μέλος της. 

Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή και εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Αθανασιάδης να συντονίσει 

τις ενέργειες τους σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της ΕΟΜ στη Βαλκανική Ομοσπονδία. 

Επίσης εγκρίθηκε το ποσόν των 320€ για τη  διαφορά των εισιτηρίων των αθλητών. 

ΘΕΜΑ 10ο : Διασυλλογικό πρωτάθλημα 2009 (απολογισμός)  

Εγκρίθηκε, ομόφωνα, ο απολογισμός του διασυλλογικού πρωταθλήματος 2009 

ΘΕΜΑ 11ο : Διάφορα θέματα  

Εγκρίνεται το αίτημα του ΑΟΤ για αγορά νέου υπολογιστή εφόσον τακτοποιήσει την 

εκκρεμότητα που έχει από το Βυζαντινό πρωτάθλημα ομάδων. 

Ο κ. Ζώτος ενημέρωσε το Δ.Σ. για τα αιτήματα που αφορούν τις Εθνικές ομάδες: 

1.- Το ζεύγος Μ. Αθανασάτου- Χ. Λεβέντη που εμπρόθεσμα έχει υποβάλει δήλωση 

συμμετοχής στους αγώνες επιλογής της εθνικής ομάδας Γυναικών τον Ιανουάριο του 2010, 

ζητάει να μην παίξει στο κύπελλο Ελλάδος και στον τελικό του Παν. Πρωτ. Κατηγοριών 2009  
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επειδή  η κα Αθανασάτου βρίσκεται στον τελευταίο μήνα εγκυμοσύνης και της είναι δύσκολο 

να παίζει. 

Μετά από διαλογική συζήτηση το παραπάνω αίτημα γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. 

2.- Το ζεύγος Γ. Παπακυριακόπουλος – Ι. Μανωλάς το οποίο εμπρόθεσμα έχει υποβάλει 

δήλωση συμμετοχής για τους αγώνες επιλογής Εθνικής Ομάδας Όπεν ζητάει να μην παίξει στο 

Κύπελλο Ελλάδας και στο Παν. Πρωτ. Κατηγοριών 2009, λόγω τραυματισμού του κ. Μανωλά. 

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό 

3.- Ο κ. Προκοπίου ζητάει να θεωρηθεί εμπρόθεσμη η δήλωση συμμετοχής του για 

τους αγώνες επιλογής Εθνικής ομάδας Όπεν, την οποία υπέβαλε τηλεφωνικά την Παρασκευή 

16/10/2009 και ώρα 18:30 και με email τη Δευτέρα  19/10/2009. 

       Αφού διερευνήθηκε το συμβάν και συζητήθηκαν τα γεγονότα, το αίτημα έγινε 

δεκτό κατά πλειοψηφία. 

 
  Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η Συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος             Τα Μέλη               Γεν. Γραμματέας 
             

     Ιωάννης Κούμενος                Κ. Γιαννάς                  Άννα Καραμανλή-Λυδάκη  

                                                                  

  Α. Αθανασιάδης                                 

                                 

             Α. Πολίτου 

    

       Μ. Πανουτσακοπούλου 

     

       Τ. Φράγκος 


