
     
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 10 

της 23ης Σεπτεμβρίου 2013 
 
Την  Δευτέρα  23  Σεπτεμβρίου  2013  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 Ταμίας Α. Φράγκος,     ο Ειδικός Γραμματέας Ν. Δελημπαλταδάκης και τα μέλη Λ. Βάθη 
και  Λ. Καραγιαννόπουλος.   Παρών ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος.  

                                      ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
                                                                            

1. Υπογραφή πρακτικών  
Υπογράφηκαν από όλα τα μέλη τα πρακτικά υπ. αριθ. 9  

2. Θέματα Προέδρου 
Σύμβαση περιοδικού 
Το θέμα μεταφέρεται στο επόμενο συμβούλιο, καθώς δεν είναι ακόμα έτοιμη η νέα σύμβαση με την εταιρία 
«Επικοινωνία Αιγαίου» 

Διαγραφή Σωματείων 
 Ο Πρόεδρος προτείνει να ξανασυζητηθεί το θέμα σε προσεχές συμβούλιο, όταν θα έχουμε στη διάθεσή μας 
τα αποτελέσματα της φετινής διαφημιστικής καμπάνιας. 

3. Τακτική Γενική Συνέλευση 19/10/2013                                               Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Πρόσκληση ‐Προϋπολογισμός 2014, Τροποποιήσεις κανονισμών, Απολογισμός έως 31/8/2013 
Το  ΔΣ,  αφού  πρώτα  ενημερώθηκε  για  τον  λογιστικό  απολογισμό  μέχρι  31/8/2013,  ενέκρινε  ομόφωνα  το 
κείμενο  της  πρόσκλησης  της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  των  εκπροσώπων  των  Σωματείων,  τον 
Προϋπολογισμό 2014 που θα υποβληθεί προς έγκριση, τις εισηγήσεις για τις τροποποιήσεις και προσθήκες 
στα  άρθρα  των  κανονισμών  υπ.  αριθ.  2.2.5,  2.2.8,  2.2.16,  2.2.17  2.2.23.1  και  2.5.3  (επισυνάπτονται  οι 
εισηγήσεις) όπως και το κείμενο του Θεσμικού πλαισίου εκπαίδευσης που θα υποβληθεί ως προσθήκη στους 
υπάρχοντες κανονισμούς (κανονισμός υπ. αριθ. 6 ‐ επισυνάπτεται), εξουσιοδοτώντας τον Διευθυντή της ΕΟΜ 
για τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης των Σωματείων.   

4. Οικονομικά Θέματα                                 Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Διασυλλογικοί αγώνες ομάδων 2013 
Ενόψει της διοργάνωσης των Διασυλλογικών αγώνων από την ΕΟΜ εξουσιοδοτείται ομόφωνα η οικονομική 
επιτροπή  για  την  αγορά  των  επάθλων  που  θα  απονεμηθούν  κατά  τη  διάρκεια  του  Διασυλλογικού 
πρωταθλήματος όπως και για την αγορά τριάντα (30) πλαστικών τραπεζιών, ενοικίαση μοκέτας για το χώρο 
των αγώνων, αγορά 130 τσοχών, διαπραγμάτευση και υπογραφή της σύμβασης κυλικείου,  του καθαρισμού 
της αίθουσας και των χώρων υγιεινής, της μεταφοράς του υλικού και όποιου άλλου σχετικού με τους αγώνες 
αυτούς εξόδου κρίνει απαραίτητο.   

Χορηγοί για Διασυλλογικούς 
Το ΔΣ επικρότησε ομόφωνα την πρόταση του κ. Φράγκου να προβάλουμε χωρίς αντάλλαγμα την χορηγό της 
ΕΟΜ “Pizza Fan”   στους Διασυλλογικούς με κάποιο διαφημιστικό μπάνερ που θα μας διαθέσει αλλά να μη 
ασχοληθούμε με ζήτηση προϊόντων εκ μέρους της. 

Εκτύπωση Επετηρίδας   
Το ΔΣ εξουσιοδότησε την οικονομική επιτροπή να προβεί σε μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτύπωση της 
επετηρίδας. 

 Συμμετοχές ανέργων σε αγώνες 



Το  ΔΣ  εξέφρασε  τον  προβληματισμό  του  σχετικά  με  την  μη  προσκόμιση  των  απαραίτητων  στοιχείων  που 
γίνεται από ορισμένους, σχετικά με την απόφαση έκπτωσης στα δικαιώματα συμμετοχής των ανέργων σε 
αγώνες.  
Το ΔΣ αποφάσισε να σταλεί ανακοίνωση που θα ζητά, από 1η Ιανουαρίου 2014, να κατατίθενται στην ΕΟΜ τα 
δικαιολογητικά των ανέργων που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ και βάσει αυτών και μόνο θα επιτρέπεται η 
έκπτωση του 50% στα δικαιώματα  συμμετοχής τους σε αγώνες για μια διετία από την έναρξη της επιδότησής 
των και εφόσον στο διάστημα αυτό παραμένουν άνεργοι. Μόλις  βρουν εργασία, κατά τη διάρκεια των 2 
ετών, παύει να ισχύει η έκπτωση. Υπεύθυνοι να ενημερώσουν την ΕΟΜ ότι βρήκαν εργασία είναι οι 
ίδιοι.  Αν  δεν  το  ανακοινώσουν  στην  ΕΟΜ  και  συνεχίζουν  να  πληρώνουν  με  έκπτωση,  η  ΕΟΜ  θα 
απαιτήσει τη διαφορά από την μέρα που βρήκαν εργασία. 

ΟΑΜΛΕ αίτημα ρύθμισης 
Έγινε ομόφωνα δεκτό το αίτημα του σωματείου για διακανονισμό εξόφλησης του ποσού που οφείλει ώστε να 
του επιτραπεί να συμμετάσχει στους Διασυλλογικούς αγώνες. 
Η ίδια ρύθμιση ισχύει με παλαιότερη απόφαση και για τον Πατραϊκό ΟΑΜ ενώ όλα τα υπόλοιπα Σωματεία θα 
πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις έως 30/9/2013 υποχρεώσεις τους προκειμένου να συμμετάσχουν.   

5. Εθνικές ομάδες                                                                               Εισηγητής: Α. Αθανασιάδης 
Αγώνες επιλογής 2014 
Το ΔΣ εξουσιοδότησε ομόφωνα  τον Πρόεδρο και Πρόεδρο  της επιτροπής Εθνικών ομάδων να συντάξει  το 
τελικό σχέδιο των αγώνων για την επιλογή της Εθνικής όπεν σύμφωνα με την πρόταση της επιτροπής που 
προβλέπει αγώνα ομάδων, με συμμετοχή των τριών πρώτων ομάδων σε βαθμούς προεθνικής, συν μια ομάδα 
που θα προκριθεί από αγώνα μεταξύ  των  επομένων  τεσσάρων ομάδων με  τους περισσότερους βαθμούς 
προεθνικής. Αποφασίζεται ομόφωνα  να ζητηθεί εκδήλωση ενδιαφέροντος και για αγώνες επιλογής γυναικών. 

Αποστολή σε Βαλκανικό Κύπελλο 
Ο  πρόεδρος  ενημερώνει  το  ΔΣ  ότι  η  ομάδα  για  την  οποία  είχαμε  εγκρίνει  την  αποστολή  ακύρωσε  τη 
συμμετοχή της. Αποφασίζεται ομόφωνα η ΕΟΜ να επιδοτήσει με τα δικαιώματα συμμετοχής (300 ευρώ) μια 
ομάδα Θεσσαλονικέων αθλητών με αρχηγό  των  Γ.  Οικονομόπουλο,  που  επίσης  εκδήλωσε  ενδιαφέρον  να 
συμμετάσχει στους αγώνες αυτούς.  

6. Θέματα εκπαίδευσης                                     Εισηγητής: Λ. Καραγιαννόπουλος                                    
Ενημέρωση  πορείας  μεταφράσεων  και  ενημέρωση  δασκάλων  –  forum.  Κατευθύνσεις  για  την  νέα 
εκπαιδευτική χρονιά 
Ο κ. Καραγιαννόπουλος ενημέρωσε το ΔΣ ότι όλο το μεταφραστικό έργο έχει σχεδόν τελειώσει και ότι θα 
διατίθεται στους δασκάλους μέσω του ειδικού forum. H ΕΟΜ και αυτή τη σχολική χρονιά θα ορίζει ως κύρια 
μέθοδό της την Ολλανδική και θα διαθέτει τα σχετικά βιβλία. 

 Θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης 
Το ΔΣ συζήτησε κατά πόσο το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να μπει στους πάγιους κανονισμούς ή θα πρέπει τα 
θέματα  της  εκπαίδευσης  να  ορίζονται  από  σχετικές  εγκυκλίους.  Ο  Πρόεδρος  προτείνει  να  σταλεί  στα 
σωματεία εν όψει της ΓΣ και το ΔΣ συμφώνησε ομόφωνα και ασχολήθηκε με την τελική διαμόρφωση του 
κειμένου. 

Κλήρωση δωρεάν μαθημάτων 
Το ΔΣ αποφάσισε να κληρώσει ορισμένα δωρεάν μαθήματα και να ζητηθεί από τα Σωματεία να δηλώσουν 
πόσους  δωρεάν  μαθητές  δέχονται  ώστε  να  αυξηθεί  ο  αριθμός  των  δικαιούχων  προκειμένου  να 
ενημερώσουμε εγκαίρως τους ενδιαφερόμενους.   
Το Δ. Σ. αποφάσισε επίσης κατά πλειοψηφία να μειώσει το ανώτατο αντίτιμο διδάκτρων ανά μαθητή  κάθε 
κύκλου 12 μαθημάτων από 90 σε 80 ευρώ.  

7. Θέματα Κανονισμών                                                                          Εισηγητής: Π. Κανναβός 
Αλλαγές εν όψει Γενικής Συνέλευσης 
Το ΔΣ  συνόψισε  τα  θέματα  σχετικά  με  τις  αλλαγές  των  κανονισμών  που  θα  προταθούν  στην  ΓΣ ώστε  να 
σταλούν εγκαίρως στα σωματεία 

Διαιτητές ταυτόχρονων στην Περιφέρεια – επιστολή Σαρλή 



Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να ισχύει και για την Περιφέρεια το μέτρο που ισχύει για την Αττική, όπου στα 
ταυτόχρονα ο παίζων διαιτητής θα εμφανίζεται ως Διαιτητής ΕΟΜ και δε θα λαμβάνει βαθμούς διάκρισης στο 
συγκεκριμένο τουρνουά αυτός και ο συμπαίκτης του. Σχετική ανακοίνωση θα σταλεί στα Σωματεία. 

8.   Θέματα Αγώνων                                                                  Εισηγητής: Ν. Δελημπαλταδάκης 
Πολυνίκης σύλλογος σε Διασυλλογικούς 
Το ΔΣ εξέτασε τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν και εξουσιοδότησε ομόφωνα την επιτροπή αγώνων να πάρει 
την τελική απόφαση και να τη στείλει εγκαίρως, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τους Διασυλλογικούς. 

Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2014 – Άτυπη σύσκεψη 
 Το ΔΣ συζήτησε περί της διαδικασίας της άτυπης σύσκεψης των Σωματείων. Αποφασίστηκε ομόφωνα να μη 
τεθεί θέμα τροποποίησης του κανονισμού 2.5.6. «Αριθμός Πρωταθλημάτων 4ης βαθμίδας Σωματείων» 
στην προσεχή Γεν. Συνέλευση των Σωματείων. Αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα να ισχύσει και για το 2014 
όπως  και  τα  δυο  προηγούμενα  χρόνια  ο  συντελεστής  μείωσης  0,70  για  τις  δικαιούμενες  ημερίδες  4ης 
βαθμίδας των αγώνων των Σωματείων. 
Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα το αγωνιστικό ημερολόγιο με τις διοργανώσεις της ΕΟΜ και τους αγώνες υπό την 
αιγίδα της και αποφάσισε να ορίσει την άτυπη σύσκεψη των εκπροσώπων των Σωματείων για το Σάββατο 3 
Νοεμβρίου 2013 ώρα 11.00 στα γραφεία της ΕΟΜ. 

Συμβάντα σε ΠΠ Ανδρών 1‐16 και 1‐9, Επιστολές Μ. Γαρουφαλή 
Σχετικά με τα συμβάντα στο Φεστιβάλ της Ρόδου (συμμετοχή 2 ζευγών του ιδίου φύλου στον αγώνα mixed) 
και το αίτημα ακύρωσης του αγώνα από τον κ. Γαρουφαλή, το ΔΣ, μετά τις εξηγήσεις των διοργανωτών και 
λαμβάνοντας υπόψη του ότι οι ενέργειες του διαιτητή είχαν την έγκριση της επιτροπής αγώνων της ΕΟΜ και 
στόχο την ομαλή διεξαγωγή του φεστιβάλ αποφάσισε ότι το φύλλο αγώνος ισχύει. 
Σχετικά με τα συμβάντα στο ΠΠ Ανδρών κατ. 1‐16 και ΠΠ Ανδρών κατ. 1‐9, το ΔΣ ενημερώθηκε ότι τα θέματα 
έχουν ήδη  παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο.  

Διασυλλογικοί 2013‐ Απονομές επάθλων, βραβεύσεις                  Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Ο  κ.  Φράγκος  ενημέρωσε  το  ΔΣ  για  κινήσεις  που  έχει  κάνει  προς  την  κατεύθυνση  του  να  δημιουργηθεί  
τράπεζα αίματος για τους μπριτζέρ (με δικαιούμενους τους αθλητές μας και τους πρώτου βαθμού συγγενείς 
τους) και τα μέλη συζήτησαν κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει αιμοδοσία στους Διασυλλογικούς μια που είναι 
η μαζικότερη αθλητική διοργάνωση.   Παρουσίασε επίσης το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και τη διαδικασία με 
μίνιμουμ απαίτηση για 40 άτομα (ύπαρξη γιατρού, διάρκεια κλπ). Οι κ.κ. Μαρσώνης και Ζώτος παρατήρησαν  
ότι  δεν  μπορεί  να  γίνει  αιμοληψία  πριν  από  αθλητικό  αγώνα  για  ευνόητους  λόγους.  Το  θέμα  θα 
ξανασυζητηθεί με την ευκαιρία άλλου πρωταθλήματος και πάντως όχι για το άμεσο χρονικό διάστημα πριν τη 
διεξαγωγή του.  
Μια δεύτερη πρόταση του κ. Φράγκου είναι να οργανωθεί μια εκδήλωση χωρίς αγώνα για τις βραβεύσεις και 
να βραβεύονται για ανθρωπιστικούς λόγους κάποια άτομα, ακόμη και να μην είναι εν ζωή, ή οικογένειες κλπ. 
Ακόμη  μπορούμε  να  τιμούμε  και  αθλητές  άλλων  αθλημάτων.  Συγκεκριμένα  για  τους  επικείμενους  
Διασυλλογικούς πρότεινε  να  τιμήσουμε την αθλήτρια Βάσω Βουγιούκα (πρωταθλήτρια ξιφασκίας) με κάποιο 
τρόπο καλώντας την ίσως να κάνει και την έναρξη των αγώνων. 
Το ΔΣ αποφάσισε  να γίνουν οι σχετικές ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή. Προκειμένου να υπάρχει και 
σχετική προβολή από τα ΜΜΕ εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα ο κ. Φράγκος όπως  μεθοδεύσει ειδική εκδήλωση 
προβολής και βραβεύσεων τον ερχόμενο Μάρτιο παράλληλα με τους τελικούς του Π.Π. Ομάδων. 

Δικαιώματα συμμετοχής ημερίδων        Εισηγήτρια: Χ. Βάθη                               
H κα Βάθη επεσήμανε ότι αν τα Σωματεία έχουν διαφορετική τιμή για τα μέλη τους αυτό μπορεί να σπρώξει 
κάποιους αθλητές στο να αλλάξουν Σωματείο. Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν μπορεί το Δ.Σ. της ΕΟΜ να 
παίρνει αποφάσεις σχετικά με την οικονομική πολιτική των σωματείων, παρά μόνο να κάνει συστάσεις ότι όλα 
τα  Σωματεία  πρέπει  να  αποφασίζουν  με  καλή  την  πίστη  και  κατόπιν  συνεννόησης  μεταξύ  των.  Το  θέμα 
παραπέμφθηκε για συζήτηση στην άτυπη σύσκεψη των εκπροσώπων των Σωματείων.  
 

9.  Θέματα Διάδοσης                                                                     Εισηγήτρια: Χ.Βάθη                                                       
Καμπάνια Διάδοσης 2013 –  Εισήγηση επιτροπής 



Το ΔΣ συζήτησε για το αν θα πρέπει γίνουν οι καταχωρίσεις σε εφημερίδα (“Καθημερινή”) και διαφημίσεις 
μέσω ραδιοφώνου, δεδομένου ότι με τα στοιχεία της περασμένης χρονιάς η σχέση κόστους και απόδοσης, 
συγκριτικά με την διαφήμιση μέσω Διαδικτύου στο facebook είναι πολύ χειρότερη. 
Αποφασίστηκε ομόφωνα μια καταχώρηση στην Κυριακάτικη Καθημερινή της 29/9/2013 (πολιτικό τμήμα) με 
κόστος  1200  ευρώ  συν  ΦΠΑ  και  αγγελιόσημο  και,    αφού  μετρηθεί  η  απόδοση,    να  γίνει  ενδεχομένως 
καταχώριση και δεύτερη Κυριακή στην ίδια εφημερίδα.  

Διανομή Φυλλαδίων 
O  κ.  Φράγκος  ενημέρωσε  το  ΔΣ  για  τα  φυλλάδια  που  δόθηκαν  στην  «pizza  fan»  και  τα  μέρη  που  θα 
μοιράζονται μαζί με τα προϊόντα τους και ανέλαβε να οργανώσει την υπόλοιπη διανομή φυλλαδίων που θα 
κάνει η ΕΟΜ.  

Ενισχύσεις διαφημιστικής εκστρατείας Σωματείων‐Αίτημα ΠΟΑΜ 
Ο κ. Φράγκος πρότεινε ένα ποσό από το κονδύλι διάδοσης να  μοιράζεται αναλογικά σε όλα τα Σωματεία της 
Περιφέρειας ώστε να μην αποφασίζει μεμονωμένα κάθε φορά το ΔΣ.. 
Σχετικά με το αντίστοιχο αίτημα του ΠΟΑΜ το ΔΣ αποφάσισε να κάνει η ΕΟΜ στοχευόμενη διαφήμιση μέσω 
ιντερνέτ  για  την  πόλη  της  Πάτρας  όπως  και  τις  άλλες  πόλεις  της  Περιφέρειας,  μέσω  της  επιτυχημένης 
καμπάνιας στο facebook. 

Πλάνο προπόνησης γυναικών    
Το θέμα μεταφέρθηκε για επόμενο συμβούλιο.  

Αποτελέσματα καμπάνιας στο facebook          
Ο κ Δελημπαλταδάκης ενημέρωσε το ΔΣ ότι το διαφημιστικό μας site μαθημάτων προβλήθηκε 4 φορές σε 
1.500.000 άτομα. 22000 άτομα πατήσανε και είδανε το site και έχουμε 640  εκδηλώσεις ενδιαφέροντος σε όλη 
την Ελλάδα. Υπενθυμιστικά μπορεί να επαναλάβουμε για λίγο τη διαφήμιση αλλάζοντας και το site ώστε να 
προκαλέσουμε και άλλο κοινό. Το ποσοστό της ανταπόκρισης ήταν εντυπωσιακό συγκριτικά και με τα άλλα 
μέσα διαφήμισης των προηγούμενων χρόνων. 
Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα πρόσθετο ποσό για τη διαφήμιση μέσω facebook μετά από μελέτη που θα κάνει ο κ. 
Δελημπαλταδάκης.  
Ο κ. Μαρσώνης ενημέρωσε επίσης για την απήχηση που είχε η διαφήμιση αυτή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας 
και πως ήδη έγιναν κινήσεις για νέα σωματεία σε Τρίκαλα, Κατερίνη, Αλεξανδρούπολη και Καρδίτσα όπου δεν 
υπάρχουν όμιλοι Μπριτζ. 

10. Νέα Σωματεία              Εισηγητής: Π. Μαρσώνης      
Αναγνώριση Αθλητική Ακαδημία Αιγάλεω ‐ Αναγνώριση Αρκαδικός ΟΑΜ 
Το ΔΣ διαπίστωσε την νομιμότητα όλων των εγγράφων των εν λόγω σωματείων και ομόφωνα αποφάσισε να 
τα αναγνωρίσει  να τα εντάξει στη δύναμη της ΕΟΜ σαν κανονικά μέλη. 

11. Αιτήματα Σωματείων                            Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 
Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε για τα παρακάτω: 
 ΕΣΠΕΡΟΣ: Δεν εγκρίνεται ποσό για διαφήμιση καθώς η ΕΟΜ θα κάνει έτσι κι αλλιώς στοχευμένη καμπάνια 
στην περιοχή. 
ΑΕΠΜΑ:  Δεν  εγκρίνεται η μεταφορά  τριημέρου  το επόμενο έτος.  Εγκρίνεται ως  εντός  έδρας η  χρήση  των 
εντευκτηρίων του ΟΑΜΚΗ για τριήμερο 4ης βαθμίδας του 2013.  
ΑΟΤ:  Εγκρίνονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής του τριημέρου που δικαιούται για τις 20‐22 Δεκεμβρίου 2013.  
ΛΑΤΩ:  Ως νέο σωματείο εγκρίνονται 150 ευρώ για έξοδα διάδοσης. 
ΑΜΙ: Εγκρίνονται τα αιτήματα του σωματείου εκτός από το ποσό διαφήμισης. Τα Ιωάννινα προστίθενται στις 
περιοχές στοχευμένης διαφήμισης μέσω facebook 
ΑΟΜΣ: Εγκρίνεται το αίτημα του σωματείου να χρεωθεί το τριήμερο στο Βραχάτι ως εντός έδρας και όχι ως 
εκδρομικό. 

12. Διάφορα θέματα                                                                           Εισηγητής: Α. Φράγκος 
 Επιστολή Κ. Μιχαλάκου 
H  κ.  Μιχαλάκου  πέρα  από  την  επιστολή  της  μίλησε  σε  ανοιχτή  ακρόαση  και  στοιχεία  και  ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις  των  αθλητών  για  να  κάνει  επαγγελματική  προσφορά,  εν  όψει  του  νέου  της  ηλεκτρονικού 



καταστήματος. Το ΔΣ επιφυλάχθηκε στο  να αποφασίσει, καθώς το θέμα άπτεται σε προσωπικά δεδομένα των 
αθλητών.  

Επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ.  συμβούλιο ορίζεται  για  τις 23 Οκτωβρίου 2013.  Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα 
λύεται η Συνεδρίαση.  

 

                Πρόεδρος                                           Τα Μέλη              Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Αλέξανδρος Αθανασιάδης           Π. Κανναβός         Παναγιώτης Μαρσώνης 
 
 

Α. Φράγκος 
 
 

Νίκος Δελημπαλταδάκης 
 
 

Λάζαρος Καραγιαννόπουλος 
 
 

Λίλα Βάθη 


