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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 79
9 Δεκεμβρίου 2014

ΘΕΜΑ: ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ/ΦΥΛΑΞΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΙΑ SECURITY
Το Δ.Σ. αποφασίζει:
Την ασφάλιση των έργων τέχνης του 1ου και 3ου ορόφου της
ΕΣΗΕΑ
από
την
εταιρεία
«Karavias
&
associatesCoverholderatLLOYD’S» (που θα αναλάβει το
Μορφωτικό Ίδρυμα),
Να μην τοποθετηθούν κάμερες ασφαλείας από την εταιρεία
σεκιούριτι «BRINKS». Τη συνεννόηση με την εταιρεία
ανέλαβε να πραγματοποιήσει ο ιστορικός τέχνης,
επιμελητής της έκθεσης και μέλος της ΕΣΗΕΑ κ. Χάρης
Καμπουρίδης, κατόπιν εντολής του Δ.Σ., υπό την
προϋπόθεση να διπλασιαστεί ο αριθμός των σεκιούριτι που

θα φυλάσσουν τα εκθέματα του 1 ο υ και 3 ο υ ορόφου στην
ΕΣΗΕΑ, ως ακολούθως:
ο

ο

o Δύο (2) φύλακες στον 1 όροφο, δύο (2) φύλακες στον 3 όροφο
κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης από τις 12 το
μεσημέρι έως τις 8 το απόγευμα και,
o

Μετά τις 8 το απόγευμα έως το άνοιγμα της έκθεσης ένας (1)

φύλακας στον 1ο όροφο και ένας (1) φύλακας στον 3ο όροφο.
Η δαπάνη για την ασφάλιση των εκθεμάτων από την εταιρεία
«Karavias & associatesCoverholderatLLOYD’S» και για τη
φύλαξη από την εταιρία σεκιούριτι «BRINKS», θα καλυφθεί
από το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ και συγκεκριμένα από
χορηγίες που έχουν συγκεντρωθεί (π.χ. Οικογένεια
Πουρνάρα 20.000 ευρώ, Βουλή των Ελλήνων 4.000 ευρώ, ΔΕΗ
15.000 ευρώ, EUROBANK-EUROLIFE 5.000 ευρώ, Τράπεζα
Πειραιώς 5.000 ευρώ, ΔΕΠΑ 5.000 ευρώ, ΔΕΣΦΑ 4.000 ευρώ,
ΕτΕ 5.000 ευρώ, Ίδρυμα Λάτση 10.000 ευρώ, ALPHABANK
5.000 ευρώ, WIND 2.000 ευρώ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 5.000
ευρώ, FGEUROPE-Γ. Φειδάκης 5.000 ευρώ σύνολο 90.000
ευρώ).

ΘΕΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ SOSΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Το Δ.Σ. μετά από αίτημα του πανελλαδικού συλλόγου «SOSΤροχαία
Εγκλήματα» (Α.Π. 3001/28-11-14), αποφασίζει:
o
Τη συμμετοχή της ΕΣΗΕΑ στις δράσεις του συλλόγου
«SOSΤροχαία Εγκλήματα» επικεντρωμένες στο θέμα της ταχύτητας
καθώς και στο θέμα της ασφαλούς μετακίνησης των παιδιών με
απώτερο στόχο τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων (δωρεάν
παραχώρηση της αίθουσας των εκδηλώσεων),
o
την προτροπή των μελών για μεγαλύτερη και συστηματικότερη
προβολή των «Τροχαίων Εγκλημάτων» για την αναβάθμιση του

θέματος της οδικής ασφάλειας, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων
των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου και των θυμάτων της
κυκλοφορίας,
o
την αποστολή πρόσκλησης για τη συμμετοχή του συλλόγου στην
εκδήλωση του εορτασμού των 100 χρόνων της ΕΣΗΕΑ και,
o
τη διοργάνωση εκδήλωσης, στα πλαίσια του εορτασμού των 100
χρόνων της ΕΣΗΕΑ, σε συνεργασία με την Ένωση Γραφιστών Ελλάδας
και του συλλόγου «SOSΤροχαία Εγκλήματα» όπου θα παρουσιαστούν
αφίσες με θέμα «Η Ταχύτητα Σκοτώνει», το ημερολόγιο του
συλλόγου, προβληματισμοί σε σχέση με την κατάσταση που
επικρατεί στο ελληνικό οδικό δίκτυο και πρωτοβουλίες για την
ανατροπή. Για τη διοργάνωση της εκδήλωσης θα συμμετάσχει και η
νομικός σύμβουλος κ. Χρ. Σαλαβράκου, ενώ εισήγηση επί του
θέματος θα απευθύνει ο κ. Γ. Φιλιππάκης.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ
Το Δ.Σ. αποφασίζει την ανανέωση της προθεσμιακής κατάθεσης στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για διάστημα έξι μηνών και με
το καλύτερο δυνατό επιτόκιο που θα διαπραγματευτούν οι
υπηρεσίες την ημέρα της λήξης.
Επιπροσθέτως, αποφασίζει την ανανέωση προθεσμιακών καταθέσεων
για τις παρακάτω τράπεζες, ως ακολούθως:
• ALPHA BANK, με επιτόκιο 2,00%, για διάστημα ενός (1) μήνα.
• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, με επιτόκιο 1,95 %, για διάστημα ενός (1)
μήνα.
• EUROBANK λογαριασμός ΛΥΧΝΟΥ, με επιτόκιο 1,98%, για διάστημα
έξι (6) μηνών.
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ λογαριασμός ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ, με επιτόκιο 1,98 %,
για διάστημα ενός (1) μήνα.

• ΕUROBANK λογαριασμός ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ, με επιτόκιο 1,85 % , για
διάστημα έξι (6) μηνών και,
• EUROBANK λογαριασμός ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ, με επιτόκιο 1,85 %, για
διάστημα έξι (6) μηνών.
Το διάστημα ενός μήνα (1) για τις παραπάνω τράπεζες ορίζεται,
ώστε να πραγματοποιηθεί συνάντηση της οικονομικής επιτροπής
για την εύρεση υψηλότερων επιτοκίων, εν ευθέτω χρόνο.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΗΓΑΣΟΣ
Το Δ.Σ., μετά από ενημέρωση της εκπροσώπου της εφημερίδας
«ΕΘΝΟΣ» κ. Μαίρη Μπενέα (3048/1-12-14), αποφασίζει την κήρυξη
48ωρης απεργίας κοινή με την ΕΤΗΠΤΑ, στην εφ. «ΕΘΝΟΣ» και
«ΕΘΝΟΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ». Η απεργία θα πραγματοποιηθεί από το
μεσημέρι της Πέμπτης 11/12/14 έως το μεσημέρι του Σαββάτου
13/12/14 εφόσον δεν καταβληθούν τα υπεσχημένα (μισθός
Νοεμβρίου και δώρο Χριστουγέννων)κατόπιν συνεννόησης με την
εκπρόσωπο της εφημερίδας.
ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦ. «SPORTDAY»

Το Δ.Σ. αποφασίζει την πραγματοποίηση συνάντησης με τους κ.κ.
Γ. Δήμα Εκτελεστικό Δ/ντη της εφ. «SPORTDAY» και Γ. Χελάκη
Εκδότη-Δ/ντη της εφ. «SPORTDAY», προκειμένου να συζητηθούν τα
σοβαρά εργασιακά προβλήματα των δημοσιογράφων της εφημερίδας
και την πραγματοποίηση συνέλευσης των εργαζομένων.

ΘΕΜΑ: ΝΕΡΙΤ
Το Δ.Σ. αποφασίζει:
Να ερευνηθεί από τη νομική υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ εάν
υπάρχει δυνατότητα προσφυγής και μηνυτήριας αναφοράς

προς τον εισαγγελέα για όλες τις παράνομες διαδικασίες
και ενέργειες που συνδέονται με την ΝΕΡΙΤ.
Την πραγματοποίηση συνάντησης με τους εκπροσώπους των
εργαζομένων της ΕΡΤ για τις δεδουλευμένες αποδοχές που
τους οφείλονται και όλα τα χρωστούμενα από την ΕΡΤ.
Την πραγματοποίηση συνάντησης με αντιπροσωπεία
δημοσιογράφων της ΝΕΡΙΤ με αιτήματα που έχουν αποφασίσει
από τη συνέλευση, ώστε να ενημερώσουν τα μέλη του Δ.Σ.
για το τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι, εάν,
δηλαδή, τους καταβάλλονται τα δεδουλευμένα τους κ.τλ.
Επιπροσθέτως, το Δ.Σ. επεσήμανε ότι θα στηρίξει τους
εργαζόμενους στην περίπτωση που αποφασίσουν απεργιακές
κινητοποιήσεις. Για τον προγραμματισμό της συνάντησης
ορίζεται ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Μ. Διόγος.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ALPHABANK
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος,
αναφέρει ότι υποψήφιοι για τις πέντε (5) υποτροφίες, για τις
οποίες είχε γίνει η προκήρυξη του διαγωνισμού, που είχε
εγκριθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6152/4-9-2014 απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Γεν. Δ/νση Εσωτερικής
Λειτουργίας, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών, Τμήμα Εποπτείας),
ήταν οι: 1) Χρυσόστομος Μπίκατζικ, 2) Ανδρέας Παναγόπουλος, 3)
Νικόλαος-Γεώργιος Παπαχρήστου και 4) Ιωάννης Χελιώτης.
Στις 22 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη, η Εξεταστική Επιτροπή
διενήργησε το διαγωνισμό με την προφορική και γραπτή εξέταση
των υποψηφίων υποτρόφων στα θέματα της εξεταστέας ύλης. Ο
μέσος όρος της βαθμολογίας, γραπτής και προφορικής εξέτασης,
για τους διαγωνιζόμενους ήταν ο εξής:

1. Για τον πρώτο, Χρυσόστομο Μπίκατζικ δέκα οκτώ (18) για
το δημοσιογραφικό θέμα, δέκα επτά (17) για το θέμα της
Πολιτικής Ιστορίας της Νεώτερης Ελλάδας και δέκα οκτώ
(18) για το θέμα των Γενικών Αρχών της Σύγχρονης
Οικονομίας.
2. Για τον δεύτερο Ανδρέα Παναγόπουλο, δέκα οκτώ (18) για
το δημοσιογραφικό θέμα, δέκα επτά (17) για το θέμα της
Πολιτικής Ιστορίας της Νεώτερης Ελλάδας και δέκα οκτώ
(18) για το θέμα των Γενικών Αρχών της Σύγχρονης
Οικονομίας.
3. Για τον τρίτο Νικόλαο-Γεώργιο Παπαχρήστου δέκα επτά (17)
για το δημοσιογραφικό θέμα, δέκα εννέα (19) για το θέμα
της Πολιτικής Ιστορίας της Νεώτερης Ελλάδας, δέκα εννέα
(19) για το θέμα των Γενικών Αρχών της Σύγχρονης
Οικονομίας και δέκα εννέα (19) για την Αγγλική Γλώσσα.
4. Για τον τέταρτο Ιωάννη Χελιώτη δέκα επτά (17) για το
δημοσιογραφικό θέμα, δέκα πέντε και μισό (15,5) για το
θέμα της Πολιτικής Ιστορίας της Νεώτερης Ελλάδας, δέκα
εννέα και μισό (19,5) για το θέμα των Γενικών Αρχών της
Σύγχρονης Οικονομίας και δέκα οκτώ (18) για την Αγγλική
Γλώσσα.
Επομένως, οι υποψήφιοι συγκέντρωσαν γενικό βαθμό:
1. Χρυσόστομος Μπίκατζικ

17,66.

2. Ανδρέας Παναγόπουλος

17,66.

3 Νικόλαος-Γεώργιος Παπαχρήστου

18,5.

4. Ιωάννης Χελιώτης
17,5.

Με βάση τη βαθμολογία αυτή, εγκρίνεται η καταβολή σε κάθε έναν
από αυτούς των υποτροφιών, ποσού εννιακοσίων (900) ευρώ
μηνιαίως και για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, καθώς και των
εξόδων μετάβασης και επιστροφής τους στο εξωτερικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται να καταβληθούν στα μέλη και
τη γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής το ποσόν των
πεντακοσίων (500) ευρώ, όπως έχει οριστεί από 5ετίας.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΙΔΑΛΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΚΑΙ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ALPHABANK ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΚΩΣΤΑ ΒΙΔΑΛΗ» ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος,
αναφέρει ότι υποψήφιοι για τις δύο (2) υποτροφίες «Κώστα
Βιδάλη» του Κληρ/τος Αικατερίνης Βιδάλη, για τις οποίες είχε
γίνει η προκήρυξη του διαγωνισμού, που είχε εγκριθεί με την
υπ’ αριθ. πρωτ. 6251/17-9-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής (Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση
Κοινωφελών Περιουσιών, Τμήμα Εποπτείας), ήταν οι: 1) Άγγελος
Βασιλείου, 2) Σοφία Γιαννακοπούλου, 3) Χριστίνα Καραπάνου, 4)
Στυλιανός Καρκανοραχάκης, 5) Ειρήνη Καφούρου, 6) ΚωνσταντίαΓιοχάννα Μαμή-Κούπερ, 7) Μυρτώ Μήτραινα, 8) Αναστασία
Παπαδοπούλου-Βαϊτσοπούλου, 9) Ελένη Παπαδοπούλου-Μελέα και 10)
Παναγιώτης Τζερεμές.
Στις 24 Οκτωβρίου 2014, η Εξεταστική Επιτροπή διενήργησε το
διαγωνισμό, με την προφορική και γραπτή εξέταση των υποψηφίων
υποτρόφων στα θέματα της εξεταστέας ύλης. Σημειώνεται ότι η
Σοφία Γιαννακοπούλου, δεν προσήλθε και δεν έλαβε μέρος στο
διαγωνισμό. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας, γραπτής και
προφορικής εξέτασης, για κάθε διαγωνιζόμενο είναι ο εξής:
Για τον πρώτο Άγγελο Βασιλείου δέκα έξη (16) για το
δημοσιογραφικό θέμα, δέκα τέσσερα (14) για το θέμα της
Πολιτικής Ιστορίας της Νεώτερης Ελλάδας, δέκα επτά (17) για το
θέμα των Γενικών Αρχών της Σύγχρονης Οικονομίας και δέκα εννέα
(19) για την Αγγλική Γλώσσα.

Για την δεύτερη Χριστίνα Καραπάνου δέκα έξη και μισό (16,5)
για το δημοσιογραφικό θέμα, δώδεκα (12) για το θέμα της
Πολιτικής Ιστορίας της Νεώτερης Ελλάδας, δέκα τέσσερα (14) για
το θέμα των Γενικών Αρχών της Σύγχρονης Οικονομίας και δέκα
έξη και ένα (16,1) για την Γαλλική Γλώσσα.
Για τον τρίτο Στυλιανό Καρκανοραχάκη δέκα τέσσερα και μισό
(14,5) για το δημοσιογραφικό θέμα, δώδεκα (12) για το θέμα της
Πολιτικής Ιστορίας της Νεώτερης Ελλάδας, δέκα τέσσερα και μισό
(14,5) για το θέμα των Γενικών Αρχών της Σύγχρονης Οικονομίας
και δέκα οκτώ (18) για την Αγγλική Γλώσσα.
Για την τέταρτη Ειρήνη Καφούρου δέκα τέσσερα και μισό (14,5)
για το δημοσιογραφικό θέμα, δέκα τέσσερα και μισό (14,5) για
το θέμα της Πολιτικής Ιστορίας της Νεώτερης Ελλάδας, δέκα
πέντε και μισό (15,5) για το θέμα των Γενικών Αρχών της
Σύγχρονης Οικονομίας και δέκα εννέα (19) για την Αγγλική
Γλώσσα.
Για την πέμπτη Κωνσταντία-Γιοχάννα Μαμή-Κούπερ δέκα έξη (16)
για το δημοσιογραφικό θέμα, δέκα τρία (13) για το θέμα της
Πολιτικής Ιστορίας της Νεώτερης Ελλάδας, δέκα έξη (16) για το
θέμα των Γενικών Αρχών της Σύγχρονης Οικονομίας και δέκα οκτώ
(18) για την Αγγλική Γλώσσα.
Για την έκτη Μυρτώ Μήτραινα δέκα έξη (16) για το
δημοσιογραφικό θέμα, τέσσερα και μισό (04,5) για το θέμα της
Πολιτικής Ιστορίας της Νεώτερης Ελλάδας, δέκα τέσσερα (14) για
το θέμα των Γενικών Αρχών της Σύγχρονης Οικονομίας και δέκα
οκτώ και μισό (18,5) για την Αγγλική Γλώσσα.
Για την έβδομη Αναστασία Παπαδοπούλου-Βαϊτσοπούλου δέκα πέντε
και μισό (15,5) για το δημοσιογραφικό θέμα, δεκατρία (13) για
το θέμα της Πολιτικής Ιστορίας της Νεώτερης Ελλάδας, δέκα έξη
(16) για το θέμα των Γενικών Αρχών της Σύγχρονης Οικονομίας
και είκοσι (20) για την Αγγλική Γλώσσα.
Για την όγδοη Ελένη Παπαδοπούλου-Μελέα δέκα έξη και μισό
(16,5) για το δημοσιογραφικό θέμα, οκτώ (08) για το θέμα της

Πολιτικής Ιστορίας της Νεώτερης Ελλάδας, δέκα τρία και μισό
(13,5) για το θέμα των Γενικών Αρχών της Σύγχρονης Οικονομίας
και δέκα επτά και μισό (17,5) για την Αγγλική Γλώσσα.
Για τον ένατο Παναγιώτη Τζερεμέ δέκα έξη (16) για το
δημοσιογραφικό θέμα, δώδεκα και μισό (12,5) για το θέμα της
Πολιτικής Ιστορίας της Νεώτερης Ελλάδας, δέκα έξη (16) για το
θέμα των Γενικών Αρχών της Σύγχρονης Οικονομίας και δέκα εννέα
και μισό (19,5) για την Αγγλική Γλώσσα.
Επομένως ο μέσος όρος της βαθμολογίας για τους υποψηφίους
είναι:
1. Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Υ
ΑΓΓΕΛΟΣ
16,5
2. Κ Α Ρ Α Π Α Ν Ο Υ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
14,65
3. Κ Α Ρ Κ Α Ν Ο Ρ Α Χ Α Κ Η Σ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
4. Κ Α Φ Ο Υ Ρ Ο Υ

14,75

ΕΙΡΗΝΗ
15,875
5. ΜΑΜΉ-ΚΟΎΠΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ-ΓΙΟΧΆΝΝΑ
6. Μ Η Τ Ρ Α Ι Ν Α

15,75

ΜΥΡΤΩ
13,25
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
8. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ - Μ Ε Λ Ε Α
ΕΛΕΝΗ

16,12
13,87

9. Τ Ζ Ε Ρ Ε Μ Ε Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
16,00
Με βάση τη γενική αυτή βαθμολογία, οι υποψήφιοι κατατάσσονται
κατά σειρά επιτυχίας ως εξής:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Το

Πρώτος ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ με 16,5
Δεύτερη η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ με 16,12
Τρίτος ο ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με 16,00
Τέταρτη η ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ με 15,875
Πέμπτη η ΜΑΜΉ-ΚΟΎΠΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ-ΓΙΟΧΆΝΝΑ με 15,75
Έκτος ο ΚΑΡΚΑΝΟΡΑΧΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με 14,75
Έβδομη η ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ με 14,65
Όγδοη η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΛΕΑ ΕΛΕΝΗ με 13,87 και
Ένατη η ΜΗΤΡΑΙΝΑ ΜΥΡΤΩ με 13,25

Διοικητικό

Συμβούλιο

ανακηρύσσει

ως

υποτρόφους

του

Κληροδοτήματος «Αικατερίνης Βιδάλη», για τις δύο (2)
υποτροφίες «Κώστα Βιδάλη», για τις οποίες είχε γίνει η
προκήρυξη του διαγωνισμού, τους κάτωθι υποψήφιους: 1) Άγγελο
Βασιλείου και 2) Αναστασία Παπαδοπούλου-Βαϊτσοπούλου και
αποφασίζει την καταβολή του ποσού των τετρακοσίων (400) ευρώ
το μήνα και για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται να καταβληθούν στα μέλη και
τη γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής το ποσόν των
πεντακοσίων (500) ευρώ, όπως έχει οριστεί από 4ετίας.

