
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 12 

της 3ης  Δεκεμβρίου 2014 
 
Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 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, 
Ν. Καβαντούρης. Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ κ. Λ. Ζώτος.   
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέματα Προέδρου 
Υπογραφή Πρακτικών Συνεδρίασης υπ. Αριθ.11/14 
Υπογράφηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. υπ. Αριθ.10/14. 

Νέος Αθλητικός Νόμος 
Η περίοδος δημόσιας διαβούλευσης λήγει την ερχόμενη Τετάρτη και ο πρόεδρος ενημέρωσε τους 
συμβούλους για σχόλια και γνώμες που έχουν στείλει εκπρόσωποι σωματείων. Η υπηρεσία θα 
συγκεντρώσει το υλικό και θα το καταθέσει στον ιστοχώρο της διαβούλευσης. 

Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΕΟΜ – Ιστορικά στοιχεία στην επετηρίδα – Βραβεύσεις, Αναγνωρίσεις 
Ο πρόεδρος ζήτησε από τους Συμβούλους να τοποθετηθούν σε επόμενο συμβούλιο σχετικά με το 
θέμα των βραβεύσεων και αναγνωρίσεων κατά την εκδήλωση. Αποφασίζεται ομόφωνα να εκδοθεί 
ειδικό φυλλάδιο για τα 50 χρόνια της Ομοσπονδίας. 

Πίτα ΕΟΜ 2015 
Θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ. 

Σύνθεση Επιτροπών 2015  
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα ότι οι συνθέσεις των επιτροπών της για το 2015 θα είναι οι εξής: 
1. Επιτροπή Αγώνων 
Πρόεδρος: Ν. Δελημπαλταδάκης 
Μέλη: Π. Κανναβός, Λ. Ζώτος, Κ. Κοντομήτρος, Σ. Μπομπολάκης 
Τμήμα Ανάθεσης: Π. Μαρσώνης, Α. Φράγκος 
Τμήμα Οργάνωσης: Α. Φράγκος, Λ. Ζώτος, Ι. Σουβατζής, Α. Μπαμπούλα  

2. Επιτροπή Εκπαίδευσης 
Πρόεδρος: Ν. Καβαντούρης 
Μέλη: Β. Βιρβιδάκης, Δ. Κούρτης, Γ. Δημητρακόπουλος, Η. Πλακίδα, Μ. Κουτούγκος 
Εποπτικό Όργανο Σχεδιασμού: Λ. Ζώτος, Π. Κανναβός, Σ. Μπομπολάκης 

3. Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) 
Πρόεδρος: Π. Κανναβός 
Μέλη: Ι. Μηλιτσόπουλος, Ι. Κούμενος 

4. Επιτροπή Εθνικών Ομάδων 
Πρόεδρος: Α. Αθανασιάδης 
Μέλη: Α. Φράγκος, Σ. Μπομπολάκης  

5. Επιτροπή Κανονισμών 
Πρόεδρος: Π. Μαρσώνης 
Μέλη: Ν. Κοτρωνάρου, Λ. Βάθη, Ν. Καβαντούρης, Π. Σταματελάτου, Μ. Κουτούγκος 

6. Μόνιμη Επιτροπή Εφέσεων 
Μέλη: Ν. Δελημπαλταδάκης, Λ. Ζώτος, Δ. Τζοτζολάκης, Ν. Κηπουρός, Ι. Προκοπίου, Γ. Δοξαστάκης, Α. 
Μπαμπούλα  
 



7. Επιτροπή Προσφυγών 
Πρόεδρος: Π. Κανναβός 
Μέλη: Ν. Παπαχατζής, Ι. Κούμενος 

8. Επιτροπή Νέων 
Πρόεδρος: Λ. Βάθη 
Μέλη: Π. Ρούσσος, B. Βρούστης, Κ. Κοντομήτρος, Μ. Κορώνη, Σ. Μπομπολάκης, Χ. Συρακοπούλου 

9. Επιτροπή Διάδοσης, Χορηγιών και Προβολής 
Πρόεδρος: Ν. Δελημπαλταδάκης 
Τμήμα Διάδοσης: Γ. Μεσθενέας, Α. Μπαμπούλα, Ε. Ντουβής 
Τμήμα Νέων Σωματείων: Π. Μαρσώνης, Λ. Ζώτος, Α. Μπαμπούλα 
Τμήμα Προβολής και Χορηγιών: Α. Καραμανλή, Β. Κούσης, Η. Πλακίδα, Α. Πολίτου, Κ. Μιχαλάκου, Α. 
Φιλιππάτος 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων: Δ. Μπάλλας, Γ. Οικονομόπουλος, Φ. Σκουλαρίκης 

10. Επιτροπή Στατιστικής, Μητρώου & Αγωνιστικών Δελτίων (ΣΜΑΔ) 
Πρόεδρος: Π. Κανναβός 
Μέλη: Ν. Δελημπαλταδάκης, Ν. Κηπουρός, Κ. Κοντομήτρος, Γ. Παπαπέτρος 

11. Επιτροπή Γυναικών 
Πρόεδρος: Λ. Βάθη 
Μέλη: Μ. Αρσλάνογλου, Α. Βελώνη, Η. Πλακίδα, Χ. Συρακοπούλου, Μ. Τρίπου 

12. Επιτροπή Δεοντολογίας 
Πρόεδρος: Α. Αθανασιάδης 
Μέλη: Π. Κανναβός, Λ. Ζώτος 

13. Οικονομική Επιτροπή 
Πρόεδρος: Α. Φράγκος 
Μέλη: Α. Αθανασιάδης, Π. Μαρσώνης 

14. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Πρόεδρος: Α. Φράγκος 
Μέλη - Έφοροι Περιφέρειας: 
Β. Ελλάδας: Γ. Οικονομόπουλος 
Πελοποννήσου: Α. Παπανικολάου 
Νήσων Αιγαίου: Μ. Σκάλκος 
Κ. Ελλάδας: Π. Γεωργούδης 
ΒΔ. Ελλάδας: Δ. Κούρτης 
Κρήτης: Κ. Φασουλάκης 
Ειδική Επιτροπή αναμόρφωσης Κανονισμών 
Λ. Ζώτος, Ι. Μηλιτσόπουλος, Π. Πουρναράς, Α. Κοτρωνάρου 

Ενημέρωση αθλητών για μεταγραφές 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να εκδοθεί άμεσα ανακοίνωση ενημερωτική για τις μεταγραφές 2015. 

Εθνική ομάδα Νέων – προετοιμασία, προπονήσεις – συμμετοχή σε διεθνές φεστιβάλ      
 Ο κ. Δελημπαλταδάκης παρουσίασε στο ΔΣ την εισήγηση της επιτροπής νέων και το ΔΣ αποφάσισε 
ομόφωνα να εκδοθούν ανακοινώσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος  για συμμετοχή στην προεθνική 
Νέων όπως και για προπονητή, ενόψει των διεθνών διοργανώσεων 2015.  

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                            Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Οικονομική πολιτική ΕΟΜ 2015 
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως το παράβολο του ΑΔ, τα δικαιώματα συμμετοχής στα πρωταθλήματα 
που διοργανώνει η ΕΟΜ  και οι χρεώσεις των αγώνων των Σωματείων παραμείνουν ως έχουν. 
Αποφασίζεται ομόφωνα όπως από 01/01/2015 η ΕΟΜ αναλάβει την πληρωμή της αμοιβής των 
διαιτητών στα πρωταθλήματα που διοργανώνει, ήτοι οι τελικοί όλων των κατηγοριών που γίνονται σε 
μια ή δυο φάσεις και οι προκριματικοί της κατηγορίας όπεν,  με αντίστοιχη χρέωση στα Σωματεία που 
παραχωρούν τα εντευκτήριά τους. Στους αγώνες αυτούς τα υπόλοιπα έσοδα, εκτός των δικαιωμάτων 
της ΕΟΜ, παραχωρούνται στο Σωματείο. Η ΕΟΜ επίσης καταβάλλει στο Σωματείο το ήμισυ των 



δικαιωμάτων συμμετοχής των αθλητών Περιφέρειας που μετέχουν εφόσον η προκήρυξη αναφέρει 
ότι αυτοί απαλλάσσονται.   

Αγωνιστικά δελτία 2015 – τελικός σχεδιασμός, παράβολο, δωρεάν ΑΔ,  έγκαιρες ανανεώσεις 
Το ΔΣ ομόφωνα οριστικοποιεί την απόφαση της προηγούμενης συνεδρίασης ΔΣ για ανάθεση στην 
εταιρεία NOVATRON της εκτύπωσης των πλαστικοποιημένων αγωνιστικών δελτίων 2015. 
Αποφασίστηκε όπως εκτυπωθούν 4500 δελτία στην τιμή της προσφοράς που είναι 20 λεπτά το δελτίο 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Περίπου 750 δελτία από αυτά θα είναι κενά, δηλαδή χωρίς 
αναγραφή στοιχείων αθλητή για να χρησιμοποιηθούν μετά την περίοδο μεταγραφών και την έκδοση 
δελτίων νέων μαθητών/αθλητών.  

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να δώσει δώρο το 1ο ή το 2ο βιβλίο στους μαθητές της προηγούμενης 
περιόδου 2013-14 που θα ανανεώσουν έγκαιρα το δελτίο τους. Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.  

Τηλέφωνα ΕΟΜ  
Ο Εξουσιοδοτημένος από το Δ.Σ. Ταμίας της ΕΟΜ κ. Φράγκος ενημερώνει ότι υπέγραψε τη σύμβαση 
σταθερών και κινητών τηλεφώνων της ΕΟΜ με την εταιρεία Vodafon σύμφωνα με την απόφαση του 
ΔΣ της 5/11/2015. 

Bridge Mates  
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα την αγορά 25 τεμαχίων Bridgemates II στην τιμή των 90 ευρώ το τεμάχιο 
και τεσσάρων σέρβερ στην τιμή των 160 ευρώ το τεμάχιο από την Ολλανδική εταιρεία Bridge Systems 
BV που είναι ο κατασκευαστής. Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 21%. Το ΔΣ  ενημερώνεται ότι ο 
προμηθευτής διαθέτει της μηχανές Bridgemates II στην τιμή αυτή μόνο στις Ομοσπονδίες και όχι σε 
Σωματεία, στα οποία τα διαθέτει στην τιμή των 120 ευρώ, συν ΦΠΑ, το τεμάχιο.  Η ΕΟΜ θα 
ενημερώσει σχετικά τα Σωματεία. Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η ΕΟΜ διαθέσει σέρβερ σε όσα 
Σωματεία αγοράσουν μηχανές Bridgemates II.  

Επετηρίδα 2015 – άνοιγμα προσφορών 
Παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ. η Οικονομική επιτροπή άνοιξε τις κλειστές προσφορές που έλαβε 
για την εκτύπωση 1000 τεμαχίων της Επετηρίδας 2015 και 3000 τεμαχίων του ειδικού φυλλαδίου για 
τα 50 χρόνια της ΕΟΜ. Ομόφωνα το έργο ανατίθεται στην εταιρεία Ε. και Σ. Χατζηδάκης ΟΕ στην τιμή 
των 1570 ευρώ  για τις επετηρίδες και 1050 ευρώ για το φυλλάδιο. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται 
ΦΠΑ 6,5%.  

Υλικό αγώνων 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα την εκτύπωση 50.000 φύλλων αποτελεσμάτων από την εταιρία Αθηνά Κ. 
Τσεβδού στην τιμή των 300 ευρώ συν ΦΠΑ. 

Προσφορά εταιρίας διάδοσης – Επιστολή   
Το ΔΣ εξέτασε προσφορά διαφημιστικής εταιρίας για την καμπάνια μας στα social media και 
αποφάσισε να συζητήσει μελλοντικά τις δυνατότητες προβολής τέτοιου είδους 

Τρόπος διάθεσης βιβλίων σε μη μαθητές 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον κ. Ζώτο για τον τρόπο που μπορεί να διατεθεί το βιβλίο στην αγορά ώστε 
να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι. Το ΔΣ αποφάσισε αρχικά τη διάθεση 20 βιβλίων (10 πρώτου 
και 10 δεύτερου κύκλου) στην Εταιρεία Α.Β. Καρδαμίτσα – Ψυχογιού, βιβλιοπωλείο Καρδαμίτσα, με 
τιμή διάθεσης 12 ευρώ.  

Εξωτερικός Αποθηκευτικός χώρος γραφείων ΕΟΜ 
Το ΔΣ έδωσε την έγκρισή του ώστε να ξεκινήσουν οι διεργασίες για την δημιουργία εξωτερικού χώρου 
αποθήκευσης με την αγορά τεντών αλλά και την λήψη προσφορών για την αλλαγή των 
μπαλκονόπορτων  των βορειοανατολικών 2 δωματίων των γραφείων και την τοποθέτηση διπλών 
τζαμιών σε αυτά λόγω παλαιότητας και ανάγκης εξοικονόμησης ενέργειας αντίστοιχα.    

Θέματα Αγώνων                                   Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης 
Παν. Πρωτ. Ζευγών 2015: προκριματικοί  
Αποφασίστηκε ομόφωνα να εκδοθεί ανακοίνωση για τα Σωματεία που προτίθενται να διοργανώσουν 
προκριματικούς του πρωταθλήματος.  



Μαθητικές Ταυτόχρονες Ημερίδες – τόποι τέλεσης, ημερομηνίες 
Το ΔΣ εξουσιοδότησε ομόφωνα τον Γενικό Γραμματέα  σε συνεργασία με το τμήμα μαθημάτων να 
ορίσει τους τόπους τέλεσης και τις ημερομηνίες των ημερίδων.  

Θέματα Κανονισμών                                                                                              Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Επιστολή ΙΟΠΟΡ 
Το αίτημα του σωματείου αντιβαίνει στους κανονισμούς και δεν μπορεί να γίνει δεκτό. 

Δικαιούμενα τριήμερα Μελισσίων  
Αποφασίζεται ομόφωνα ότι λόγω συστέγασης  το έτος αυτό των σωματείων ΟΠΑΦ – Μελίσσια στα 
εντευκτήρια του ΟΠΑΦ τα Μελίσσια δεν δικαιούνται τριήμερο 4ης βαθμίδας για το 2015 όπως τους 
είχε γίνει γνωστό εξαρχής.  

Θέματα ΚΕΔ                                    Εισηγητής: Τ. Κανναβός 
Σεμινάριο διαιτητών Θεσσαλονίκη – τελική φάση 
Το ΔΣ συζήτησε την διαδικασία εξετάσεων που θα τηρηθεί στην Θεσσαλονίκη. Η εξεταστική επιτροπή 
για τις προφορικές εξετάσεις ορίζεται από τους κ.κ. Α. Τριχόπουλο, Ν. Κηπουρό και Λ. Ζώτο. Εκ 
μέρους της ΚΕΔ θα παρίσταται ο κ. Ι. Κούμενος.   

Αναφορά Διαιτητή ΠΠΖΚ 
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔ  κ. Κανναβός ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι εξέτασε την αναφορά Διαιτήτριας και έκρινε 
ότι το  λάθος που έγινε δεν αντιβαίνει στους κανονισμούς και δεν χρειάζεται να παρθούν πειθαρχικά 
μέτρα.  

Επετηρίδα Διαιτητών – αποτελέσματα εξετάσεων                     
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έγιναν στην Αττική και θα γίνουν 
στη Θεσσαλονίκη ανακοινωθούν μαζί και οι επιτυχόντες αναγραφούν στην επετηρίδα του 2015. 

Σεμινάριο Διαιτητών της EBL   
Ο κ. Πουρναράς ευχαρίστησε το ΔΣ για την πρόταση να λάβει μέρος στο σεμινάριο και ενημέρωσε το 
ΔΣ ότι υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες και κόστος στην μετακίνηση για το Αλικάντε αλλά είναι αρνητικό 
κυρίως το γεγονός ότι δεν πρόκειται για ένα κανονικό σεμινάριο Διαιτησίας. Αποφασίστηκε να βγει 
ανακοίνωση για άλλον ενδιαφερόμενο. 

Θέματα Εκπαίδευσης                                Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Τρίτο & Τέταρτο Βιβλίο Μεθόδου  
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως εκδώσει και το τρίτο βιβλίο εκπαίδευσης το οποίο θα εκτυπώσει 
σε 1000 αντίτυπα η εταιρεία Ε και Σ Χατζηδάκης ΟΕ σύμφωνα με την προσφορά του και προηγούμενη 
απόφαση του Δ.Σ. Το ΔΣ αποφάσισε να εκδώσει τον επόμενο χρόνο ως 4ο, πρόσθετο, βιβλίο 
εκπαίδευσης  το βιβλίο «Αντάμ σε συμβόλαια ΧΑ», επίσης της Α. Grant.  

Απολογισμός συνάντησης δασκάλων – σεμινάριο Δασκάλων και στελεχών Σωματείων 2015 
Το Δ.Σ. αποφάσισε καταρχήν να καθιερώσει σεμινάριο Δασκάλων στο διήμερο του μαθητικού 
πρωταθλήματος. Οριστική απόφαση θα ληφθεί σε επόμενο Συμβούλιο.  

Θέματα Διάδοσης                                                                               Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης                        
Επικοινωνιακή πολιτική της ΕΟΜ – Μεταπτυχιακή εργασία Χ. Μποτωνάκη (παρουσίαση) 
Ο πρόεδρος ενημέρωσε και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ για την παρουσίαση της εργασίας της κ. 
Μποτωνάκη η οποία θα μας παραδοθεί και θα αξιοποιηθεί στην επιμόρφωση των στελεχών των 
σωματείων και της ΕΟΜ. 

Καμπάνια Δεκεμβρίου – σχεδιασμός, προτεινόμενο κόστος μαθημάτων 
 Δεδομένου ότι τα ταχύρρυθμα μαθήματα είναι γενικά αμφιλεγόμενης αποτελεσματικότητας αλλά 
από την άλλη για πρώτη φορά θα γίνουν  με τη νέα μέθοδο θα ξεκινήσει η καμπάνια στο facebook και 
ανάλογα θα την αφήσουμε να τρέχει έως και τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου με προτεινόμενο 
κόστος παρόμοιο με αυτό της καμπάνιας του περασμένου Σεπτεμβρίου.   

Μαθήματα στο Άργος – ενημέρωση 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει στο Άργος για την παράδοση μαθημάτων 
και τη δημιουργία νέου Σωματείου. 



Νέα Αφίσα ΕΟΜ 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του τμήματος μαθημάτων για αναζήτηση νέου δημιουργικού 
για την αφίσα διάδοσης της ΕΟΜ. 

Αιτήματα Σωματείων                                                  Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
ΑΟΜ – μεταφορά τριημέρου  
Δεδομένου ότι το Σωματείο δικαιούται αγώνα 4ης βαθμίδας εξ αναβολής –και χωρίς δική του 
υπαιτιότητα- από το 2014, εγκρίθηκε ομόφωνα η διοργάνωση και διεξαγωγή αυτού τις ημερομηνίες 
2-3-5 και 6 Ιανουαρίου 2015. 

Ναύπλιο – Άργος Επιστολή Τ. Δράσσα 
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η αμοιβή και τα έξοδα του κ. Δράσσα για μαθήματα που κάνει στο 
Ναύπλιο και στο Άργος θα εγκριθούν εφόσον στις πόλεις αυτές δημιουργηθούν Σωματεία Μπριτζ ή 
τμήματα Μπριτζ σε υπάρχοντα αναγνωρισμένα Σωματεία. 

Τρίκαλα (ΑΜΙΛΛΑ) – Καρδίτσα – Επιστολή Γ. Δημητρακόπουλου 
Ο Γ.Γ. κ. Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ για τις προσπάθειες του κ. Δημητρακόπουλου στις δυο πόλεις 
της Θεσσαλίας, Τρίκαλα και Καρδίτσα και την παράδοση μαθημάτων στις πόλεις αυτές. Το ΔΣ 
ομόφωνα ενέκρινε την επιχορήγηση των οδοιπορικών του με υποβολή εκ μέρους του σχετικής 
κατάστασης. 

Διάφορα Θέματα                                                   Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Αναγνώριση Σωματείου ΑΟΤ Πάτρας 
Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον κ. Ζώτο για το ότι το σωματείο «Αθλητικός Όμιλος Τραπεζικών Πάτρας» 
έχει όλα τα τυπικά έγγραφα και αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την ένταξη του σωματείου στη 
δύναμη της ΕΟΜ. 

Διαδικασία μεταφοράς υλικού αγώνων από και προς την ΕΟΜ 
O Γ.Γ. κ. Μαρσώνης ενημέρωσε το ΔΣ ότι ιδίως για τα bridge mates, που είναι ακριβό και ευαίσθητο 
υλικό, θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρό πρωτόκολλο μεταφοράς υλικού και το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα. 

ΕΔΡΑ – επιστολή 
Σχετικά με την επιστολή του σωματείου ΕΔΡΑ το Δ.Σ. επισημαίνει ότι κατά τη διεξαγωγή των αγώνων 
όπεν κάθε βαθμίδας, κάθε Σωματείου  - μέλους, μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε αθλητής 
κάτοχος αγωνιστικού δελτίου ΕΟΜ, χωρίς να μπορεί το Σωματείο να απαγορέψει την είσοδο εφόσον 
ο αθλητής αυτός δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.   

Η επόμενη τακτική συνεδρίαση του ΔΣ ορίστηκε για την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου. Επειδή δεν υπήρχε 
άλλο θέμα λύθηκε η Συνεδρίαση.   
  
        Ο Πρόεδρος                                Ο    Αντιπρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας                                                                             
 
         Α. Αθανασιάδης                                   Π. Κανναβός                    Π. Μαρσώνης 
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