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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Α.Π.Α.                                                     «Έγκριση προγράμματος υποτροφιών Δημοτικού Ωδείου»  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                      
   
ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 1/2019                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 231/06-02-2019 
ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2019 
 
 

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O      1/2019 
Συνεδρίαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»                             
Από το πρακτικό της, από 5 Φεβρουαρίου  2019, 1ης Συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-
ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).                            
Σήμερα 05/02/2019  ημέρα Τρίτη  και ώρα 15.00  συνεδρίασε  το  Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά  από  την  υπ’ αριθ. 
πρωτ. 186/31-01-2019   πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των 
κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  και  Ε.Η.Δ.: 
 

ΘΕΜΑ 16ο Η.Δ. 
 

«Έγκριση Προγράμματος Υποτροφιών του Δημοτικού Ωδείου του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ Δήμου Φιλοθέης –Ψυχικού». 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες 
ήταν οκτώ (08). Τα μέλη Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη, Γεωργοπούλου-
Τουλιάτου Άλκηστις  και Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία απουσίαζαν. Το μέλος Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 
αντικαταστάθηκε από το μέλος Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ  
Λάβδα Ελένη                                                                                                       Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
 Κούμπα-Κομνηνού Άννα                                                                                  Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 
 Ζερβός Νικόλαος                                                                                               Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 
 Κακαβάς Νικόλαος                                                                                            Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 
Χανακούλας Αθανάσιος                                                                                     
Δημουλά Έλση 
Φουστέρη Μαρία   
Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 
                                                                                 
    Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κίτσου Ελένη, για  τη  τήρηση  των  πρακτικών. 
 
H  Πρόεδρος  λέγει : 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού ( ΟΚΑΠΑ),  πρέπει να ι 
αποφασίσει τον τρόπο χορήγησης  υποτροφιών σε άτομα που φοιτούν στο Δημοτικό Ωδείο. 
Οι υποτροφίες δεν είναι << δάνειο>> προς εξόφληση. Αποτελούν, όμως , <<χρέος τιμής >>, το οποίο οι υπότροφοι 
αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν οποτεδήποτε- και σε οποιοδήποτε βαθμό –η μελλοντική κατάστασή τους το επιτρέψει. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Πρόεδρος εισηγείται τα εξής : 
                                           
           ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
Η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών διενεργείται από τον  ΟΚΑΠΑ. 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
Η μέσω του Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών οικονομική βοήθεια (έκπτωση στα δίδακτρα) χορηγείται στους 
σπουδαστές του Δημοτικού Ωδείου, με κριτήριο την οικονομική ανάγκη, ακαδημαϊκή επίδοση και την πρέπουσα διαγωγή 
προς τους διδάσκοντες και τους συμμαθητές. 
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Στους ενδιαφερόμενους δίδεται αναλυτικό έντυπο πληροφοριών για τους όρους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις 
διαδικασίες του Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους ενήλικες 
σπουδαστές, ειδάλλως από τους γονείς τους. 
Κάθε χρόνο, οι ενδιαφερόμενοι , που για σοβαρούς  οικονομικούς  λόγους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για έκπτωση 
στα δίδακτρα, συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο αίτησης και το καταθέτουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη 
Γραμματεία του ΟΚΑΠΑ πριν από την έναρξη του σχολικού έτους. Όλες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά εξετάζονται από 
Επιτροπή που απαρτίζεται από τον υπεύθυνο του Προγράμματος Υποτροφιών (ως Πρόεδρο), και από 2 μέλη. Ένα 
στέλεχος του ΟΚΑΠΑ και έναν εκπαιδευτικό του Ωδείου. 
Η Επιτροπή Υποτροφιών μελετά και διερευνά διεξοδικά όλα τα δεδομένα, σταθμίζει την οικονομική ανάγκη της 
οικογένειας  που υποβάλλει αίτηση για έκπτωση στα δίδακτρα. Προς τούτο λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, 
όπως το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, και τα περιουσιακά στοιχεία ( όπως τεκμηριώνονται από τη δήλωση στην Εφορία 
και το εκκαθαριστικό) , το μέγεθος της οικογενείας, ο αριθμός των παιδιών της που φοιτούν στο Ωδείο, άλλα 
οικογενειακά βάρη ή ιδιάζουσες συνθήκες    ( ασθένεια, θάνατος, ανεργία κλπ.). Σε περιπτώσεις οι οποίες κατά την κρίση 
της Επιτροπής χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης  ζητούνται πρόσθετα στοιχεία, δικαιολογητικά και πραγματοποιούνται 
συναντήσεις-συνεντεύξεις κ.α. 
Μετά το πέρας της εξέτασης των αιτήσεων, η  Επιτροπή Υποτροφιών εισηγείται στο Δ.Σ. του ΟΚΑΠΑ το οποίο αποφασίζει 
σχετικά με την χορήγηση  της υποτροφίας , λαμβάνοντας υπόψη τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΚΑΠΑ καθώς και τον 
αριθμό των  υποτροφιών που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις δέκα (10) .  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την 
έγκριση από το Δ.Σ. του ΟΚΑΠΑ των αποφάσεων της Επιτροπής, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με προσωπική 
επιστολή. 
Η έκπτωση στα δίδακτρα παρέχεται για ένα μόνο σχολικό έτος.  Η διαδικασία υποβολής αιτήσεως δύναται να 
επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. 
 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Εκτός του Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών, προβλέπεται και η θέσπιση χορήγησης ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΥΕΠ). 
Η επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων ΥΕΠ, πέραν της οικονομικής καταστάσεως της οικογενείας, συναρτάται και με 
άλλες προϋποθέσεις όπως η εξαιρετική επίδοση, χορηγίες ειδικού σκοπού, δωρεές ιδιωτών, υποτροφίες κατόπιν 
εξετάσεων κ.α. 
ΟΙ ΥΕΠ χορηγούνται για κάλυψη των εκπαιδευτικών δαπανών μαθητών, με καθορισμένες προδιαγραφές και ειδικούς 
όρους. 
Η επιλογή μαθητών για χορήγηση των Υποτροφιών Ειδικών Προδιαγραφών γίνεται από την Επιτροπή Υποτροφιών σε 
συνεργασία με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων. 
ΟΙ Υποτροφίες Ειδικών Προδιαγραφών συνιστούν δεσμευτική ανάληψη υποχρεώσεως του Ωδείου έναντι του υποτρόφου 
κατά τη διάρκεια των σπουδών του, εφ ’όσον φυσικά θα πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις ως προς την ακαδημαϊκή 
επίδοση και διαγωγή του υποτρόφου και την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του. Η διαδικασία διαπιστώσεως ότι 
εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές εφαρμόζεται κατ’ έτος. 
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 
ΟΙ αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα από τους γονείς στοιχεία, έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που κατατίθενται στο 
πλαίσιο του  Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών και των Υποτροφιών Ειδικών Προδιαγραφών, αποτελούν 
<<ευαίσθητα>> προσωπικά δεδομένα και η χρήση τους γίνεται με γνώμονα τον αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα τους. 
Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι τελεσίδικες και απόρρητες. Γνωστοποιούνται από το Γραφείο 
Υποτροφιών αποκλειστικά και μόνο στην οικογένεια, η οποία έχει κάνει αίτηση για έκπτωση στα δίδακτρα.  
Για παιδαγωγικούς λόγους, πολιτική του ΟΚΑΠΑ είναι να μην γνωστοποιείται στους μαθητές (εφόσον είναι ανήλικοι) , ότι 
τυγχάνουν οικονομικής βοήθειας. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται-σε κάθε μαθητή -υπότροφο- αμέσως μετά την 
αποφοίτησή του με ειδική επιστολή. 
ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
Το Ταμείο Υποτροφιών χρηματοδοτείται από τον ΟΚΑΠΑ και ενισχύεται αφενός με δωρεές και χορηγίες προσώπων και 
ιδρυμάτων και αφετέρου από διάφορες δράσεις που διοργανώνονται με σκοπό τη συγκέντρωση πόρων για το Ταμείο. 
Μέχρι της σύστασης του ταμείου υποτροφιών η χορήγηση των παραπάνω υποτροφιών θα γίνεται από τον ΟΚΑΠΑ. 
 
 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ του ΟΚΑΠΑ  
 
Ονοματεπώνυμο: 
Τηλέφωνο:                                                                          Email: 
Διεύθυνση οικίας: 
Μαθητικές επιδόσεις του προηγούμενου έτους σπουδών: 
 
 
 
 
Λόγοι που θέλετε να δηλώσετε για το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης: 
Κείμενο……  
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Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ν’ αποφασίσουν σχετικώς. 
 
 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αφού έλαβε υπόψη του 

 
1. Την εισήγηση της Προέδρου, 
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 240 του Ν. 3463/2006, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
                            αποφασίζει ομόφωνα 

 

Εγκρίνει το πρόγραμμα υποτροφιών του Δημοτικού Ωδείου του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ Δήμου Φιλοθέης –Ψυχικού ως κάτωθι: 

                                                                               ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
 
Η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών διενεργείται από τον  ΟΚΑΠΑ. 
 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
 
Η μέσω του Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών οικονομική βοήθεια (έκπτωση στα δίδακτρα) χορηγείται στους 
σπουδαστές του Δημοτικού Ωδείου, με κριτήριο την οικονομική ανάγκη, ακαδημαϊκή επίδοση και την πρέπουσα διαγωγή 
προς τους διδάσκοντες και τους συμμαθητές. 
Στους ενδιαφερόμενους δίδεται αναλυτικό έντυπο πληροφοριών για τους όρους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις 
διαδικασίες του Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους ενήλικες 
σπουδαστές, ειδάλλως από τους γονείς τους. 
Κάθε χρόνο, οι ενδιαφερόμενοι , που για σοβαρούς  οικονομικούς  λόγους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για έκπτωση 
στα δίδακτρα, συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο αίτησης και το καταθέτουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη 
Γραμματεία του ΟΚΑΠΑ πριν από την έναρξη του σχολικού έτους. Όλες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά εξετάζονται από 
Επιτροπή που απαρτίζεται από τον υπεύθυνο του Προγράμματος Υποτροφιών (ως Πρόεδρο), και από 2 μέλη. Ένα 
στέλεχος του ΟΚΑΠΑ και έναν εκπαιδευτικό του Ωδείου. 
Η Επιτροπή Υποτροφιών μελετά και διερευνά διεξοδικά όλα τα δεδομένα, σταθμίζει την οικονομική ανάγκη της 
οικογένειας  που υποβάλλει αίτηση για έκπτωση στα δίδακτρα. Προς τούτο λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, 
όπως το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, και τα περιουσιακά στοιχεία ( όπως τεκμηριώνονται από τη δήλωση στην Εφορία 
και το εκκαθαριστικό) , το μέγεθος της οικογενείας, ο αριθμός των παιδιών της που φοιτούν στο Ωδείο, άλλα 
οικογενειακά βάρη ή ιδιάζουσες συνθήκες    ( ασθένεια, θάνατος, ανεργία κλπ.). Σε περιπτώσεις οι οποίες κατά την κρίση 
της Επιτροπής χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης  ζητούνται πρόσθετα στοιχεία, δικαιολογητικά και πραγματοποιούνται 
συναντήσεις-συνεντεύξεις κ.α. 
Μετά το πέρας της εξέτασης των αιτήσεων, η  Επιτροπή Υποτροφιών εισηγείται στο Δ.Σ. του ΟΚΑΠΑ το οποίο αποφασίζει 
σχετικά με την χορήγηση  της υποτροφίας , λαμβάνοντας υπόψη τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΚΑΠΑ καθώς και τον 
αριθμό των  υποτροφιών που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις δέκα (10) .  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την 
έγκριση από το Δ.Σ. του ΟΚΑΠΑ των αποφάσεων της Επιτροπής, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με προσωπική 
επιστολή. 
Η έκπτωση στα δίδακτρα παρέχεται για ένα μόνο σχολικό έτος.  Η διαδικασία υποβολής αιτήσεως δύναται να 
επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. 
 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Εκτός του Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών, προβλέπεται και η θέσπιση χορήγησης ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΥΕΠ). 
Η επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων ΥΕΠ, πέραν της οικονομικής καταστάσεως της οικογενείας, συναρτάται και με 
άλλες προϋποθέσεις όπως η εξαιρετική επίδοση, χορηγίες ειδικού σκοπού, δωρεές ιδιωτών, υποτροφίες κατόπιν 
εξετάσεων κ.α. 
ΟΙ ΥΕΠ χορηγούνται για κάλυψη των εκπαιδευτικών δαπανών μαθητών, με καθορισμένες προδιαγραφές και ειδικούς 
όρους. 
Η επιλογή μαθητών για χορήγηση των Υποτροφιών Ειδικών Προδιαγραφών γίνεται από την Επιτροπή Υποτροφιών σε 
συνεργασία με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων. 
ΟΙ Υποτροφίες Ειδικών Προδιαγραφών συνιστούν δεσμευτική ανάληψη υποχρεώσεως του Ωδείου έναντι του υποτρόφου 
κατά τη διάρκεια των σπουδών του, εφ ’όσον φυσικά θα πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις ως προς την ακαδημαϊκή 
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επίδοση και διαγωγή του υποτρόφου και την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του. Η διαδικασία διαπιστώσεως ότι 
εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές εφαρμόζεται κατ’ έτος. 
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 
ΟΙ αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα από τους γονείς στοιχεία, έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που κατατίθενται στο 
πλαίσιο του  Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών και των Υποτροφιών Ειδικών Προδιαγραφών, αποτελούν 
<<ευαίσθητα>> προσωπικά δεδομένα και η χρήση τους γίνεται με γνώμονα τον αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα τους. 
Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι τελεσίδικες και απόρρητες. Γνωστοποιούνται από το Γραφείο 
Υποτροφιών αποκλειστικά και μόνο στην οικογένεια, η οποία έχει κάνει αίτηση για έκπτωση στα δίδακτρα.  
Για παιδαγωγικούς λόγους, πολιτική του ΟΚΑΠΑ είναι να μην γνωστοποιείται στους μαθητές (εφόσον είναι ανήλικοι) , ότι 
τυγχάνουν οικονομικής βοήθειας. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται-σε κάθε μαθητή -υπότροφο- αμέσως μετά την 
αποφοίτησή του με ειδική επιστολή. 
ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
Το Ταμείο Υποτροφιών χρηματοδοτείται από τον ΟΚΑΠΑ και ενισχύεται αφενός με δωρεές και χορηγίες προσώπων και 
ιδρυμάτων και αφετέρου από διάφορες δράσεις που διοργανώνονται με σκοπό τη συγκέντρωση πόρων για το Ταμείο. 
Μέχρι της σύστασης του ταμείου υποτροφιών η χορήγηση των παραπάνω υποτροφιών θα γίνεται από τον ΟΚΑΠΑ. 
 
 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ του ΟΚΑΠΑ  
 
Ονοματεπώνυμο: 
Τηλέφωνο:                                                                          Email: 
Διεύθυνση οικίας: 
Μαθητικές επιδόσεις του προηγούμενου έτους σπουδών: 
 
 
 
 
Λόγοι που θέλετε να δηλώσετε για το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης: 
Κείμενο……  
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  16/2019 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:  
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ                   Κούμπα-Κομνηνού Άννα 
                                                                                                Ζερβός Νικόλαος            
                                                                                                Κακαβάς Νικόλαος  

Χανακούλας Αθανάσιος 
                                                                                                Δημουλά Έλση 
                                                                                                 Φουστέρη Μαρία 
                                                                                                 Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 

                
                        

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου στις  05/02/2019  
Φιλοθέη 06/02/2019  
  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 
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