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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΕΤΟΥΣ 2008 
 
 

Η Επιτροπή Μετεγγραφών Ε.Ι.Ο που συγκροτήθηκε με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ε.Ι.Ο και αποτελείται από τους παρευρεθέντες: 

 
1. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Ι.Ο (σε αντικατάσταση του Προέδρου) 
2. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΙΑΪΝΗ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ε.Ι.Ο 
3. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  ΦΙΛΑΘΛΟ 
4. ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΜΕΝΤΗ  ΦΙΛΑΘΛΟ 
 
συνεδρίασε στις 15/10/2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στα γραφεία της Ε.Ι.Ο, Μαρίνα Δέλτα Φαλήρου για 
να αποφανθεί επί των υποβληθεισών αιτήσεων μετεγγραφών.  
Η Επιτροπή Μετεγγραφών έλαβε υπόψη τον κανονισμό εγγραφών και μετεγγραφών της ΕΙΟ όπως αυτός 
συντάχτηκε βάση του άρθρου 27 του νόμου 2725/1999(ΦΕΚ 121Α) και εγκρίθηκε από την 2η ετήσια Γενική 
Συνέλευση των μελών της ΕΙΟ που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2000. 
Καταρχάς, η Επιτροπή Μετεγγραφών αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτές τις αιτήσεις μετεγγραφών 
αθλητών που υποβλήθηκαν μεταγενέστερα - μέχρι 15/10/2007  από το διάστημα που ορίζεται για την 
κατάθεση δικαιολογητικών (1-15/09/2005), εφόσον πληρούν τους όρους μετεγγραφής. Στη συνέχεια η  
Επιτροπή εξέτασε τα έγγραφα που υποβλήθηκαν από τους αιτούντες, σκέφθηκε κατά νόμο και αποφάσισε τα 
παρακάτω: 

 
1. Αίτηση αθλήτριας ΒΡΕΤΤΗΣ ΞΗΝΤΑΡΑΚΟΥ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟ ΑΙΓΙΝΑΣ στον  

ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 
2. Αίτηση αθλητή ΙΩΑΝΝΗ ΞΗΝΤΑΡΑΚΟΥ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟ ΑΙΓΙΝΑΣ στον  

ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 
3. Αίτηση αθλήτριας ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟ ΑΛΙΜΟΥ στο ΝΟΠΦ. Η 

αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 
4. Αίτηση αθλήτριας ΔΑΝΑΗΣ ΓΑΓΑΡΑ-ΚΟΖΩΝΑΚΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ στον ΙΟ 

ΧΑΝΙΩΝ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 
5. Αίτηση αθλητή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΟΥΝΙΑ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΤΚ στον ΕΝΟΑ.  

Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 
6. Αίτηση αθλητή ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΕΛΤΣΙΝ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΤΚ στον ΕΝΟΑ.  

Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 
7. Αίτηση αθλήτριας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΝΤΑΜΠΑΝΛΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΤΚ στο ΣΕΑΝΑΤΚ. Η 

αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 
8. Αίτηση αθλήτριας ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΤΚ στο ΣΕΑΝΑΤΚ. Η 

αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 
9. Αίτηση αθλητή ΜΑΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ στο ΝΟΤΚ. Ο αθλητής 

προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 
10. Αίτηση αθλητή ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΩΝΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΙΟ ΠΟΡ στο ΝΟΤΚ.  

Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 
11. Αίτηση αθλητή ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΚΕΛΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΙΟ ΠΟΡ στο ΝΟΤΚ.  

Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 
12. Αίτηση αθλητή ΑΛΕΞ-ΤΡΙΑΝΤ ΜΠΑΚΑΤΣΙΑ που ζητά μετεγγραφή από το ΙΟ ΠΟΡ στο ΝΟΤΚ.  

Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 
13. Αίτηση αθλητή ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΑΚΑΤΣΙΑ που ζητά μετεγγραφή από το ΙΟ ΠΟΡ στο ΝΟΤΚ.  

Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 
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14. Αίτηση αθλητή ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΤΚ στο ΣΕΑΝΑΤΚ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

15. Αίτηση αθλήτριας ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΖΑΠΡΟΥ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΤΚ στο ΣΕΑΝΑΤΚ. Η 
αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

16. Αίτηση αθλήτριας ΧΑΡΑΣ ΜΑΛΛΕ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΒΑ στο ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ.  
Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

17. Αίτηση αθλητή ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΛΛΕ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΒΑ στο ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

18. Αίτηση αθλητή ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΕΦ στο ΝΑΟΜΑ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

19. Αίτηση αθλήτριας ΑΦΡ-ΜΑΡ ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΑΟΕΦ στο ΝΟΠΦ.  
Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

20. Αίτηση αθλητή ΕΥΑΓΓ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟΠ στο ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

21. Αίτηση αθλητή ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΛΣ στο ΝΑΟΚΘ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

22. Αίτηση αθλητή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΟΦΘ στο ΝΑΟΚΘ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

23. Αίτηση αθλητή ΙΑΣΟΝΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΘ στον ΟΘΑ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

24. Αίτηση αθλητή ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΜΕΖΟΠΟΥΛΟΥ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΘ στον ΟΘΑ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

25. Αίτηση αθλητή ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΘ στον ΟΘΑ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

26. Αίτηση αθλητή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΚΙΡΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΘ στον ΟΘΑ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

27. Αίτηση αθλήτριας ΑΡΕΤΗΣ ΒΑΜΒΟΥΡΑ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΘ στο ΟΦΘ.  
Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

28. Αίτηση αθλητή ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΑΞΙΔΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΘ στον ΟΘΑ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

29. Αίτηση αθλητή ΣΤΕΛΙΟΥ ΤΑΞΙΔΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΘ στον ΟΘΑ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

30. Αίτηση αθλητή ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΠΦ στον ΟΣΦΠ.  
Ο αθλητής δεν προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή δεν  εγκρίνεται. 

31. Αίτηση αθλητή ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΥΣΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟ ΑΝΔΡΟΥ στον ΝΟ ΑΔΡΙΑΣ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάση αρθ 9 §9.4 

32. Αίτηση αθλήτριας ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΑΚΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΙΟΠ στο ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓ.  
Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

33. Αίτηση αθλητή ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ στο ΝΟΒΟΥΛΙΑΓΜ. Ο 
αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

34. Αίτηση αθλητή ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΛΣ στο ΝΟΒΟΥΛΙΑΓΜ. Ο 
αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

35. Αίτηση αθλητή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΜΠΑ που ζητά μετεγγραφή από το ΙΟΠ στο ΝΟΒΟΥΛΙΑΓΜ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

36. Αίτηση αθλητή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑΔΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ στο ΝΟΒΟΥΛΙΑΓΜ. 
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

37. Αίτηση αθλητή ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ ΒΛΑΧΟΥ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ στο ΝΟΒΟΥΛΙΑΓΜ. Ο 
αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

38. Αίτηση αθλήτριας ΑΝΘΕΜΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ στο 
ΝΟΒΟΥΛΙΑΓΜ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

39. Αίτηση αθλητή ΣΩΤΗΡΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΑΟΒ στο ΝΟΒΟΥΛΙΑΓΜ. Ο 
αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

 
 

40. Αίτηση αθλήτριας ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΖΩΗΣ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στο ΝΟΚΒ.Η 
αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 
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41. Αίτηση αθλητή ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΙΟΠ στο ΝΟ ΔΕΛΦΙΝ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

42. Αίτηση αθλήτριας ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΧΕΙΜΩΝΑ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟ ΕΛΛΑΔΟΣ στο ΕΝΟΑ. Η αθλήτρια 
προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

43. Αίτηση αθλητή ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΚΟΥΡΤΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΟΣΦΠ στο ΝΟΕΦ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

44. Αίτηση αθλητή ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΘΑΚΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΑΟΠ στο ΝΟΝΚΕ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει του αρ9 §9.3. 

45. Αίτηση αθλήτριας ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΑΟΚΘ στο ΝΟΑΘ. Η 
αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

46. Αίτηση αθλήτριας ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΛΣ στο ΝΟΘ. Η 
αθλήτρια δεν προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή δεν εγκρίνεται. 

47. Αίτηση αθλήτριας ΡΑΦΑΗΛΙΝΑΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΟΥ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΛΣ στο ΝΟΘ.  
Η αθλήτρια δεν προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή δεν εγκρίνεται. 

48. Αίτηση αθλητή ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΥΡΑ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ στο ΝΟΘ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

49. Αίτηση αθλητή ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΟΕΦ στο ΝΟ ΣΥΡΟΥ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

50. Αίτηση αθλητή ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΣΟΥΛΑ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΟΛΟΥΤΣΑΣ στο ΝΑΟΜΑ. Ο 
αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.6. 

51. Αίτηση αθλητή ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣ ΠΟΡ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.6. 

52. Αίτηση αθλητή ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΤΟΚΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣ ΠΟΡ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.6. 

53. Αίτηση αθλητή ΑΘΑΝΑΣ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

54. Αίτηση αθλήτριας ΕΛΕΝΗΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ. Ο 
αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

55. Αίτηση αθλήτριας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ. H 
αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

56. Αίτηση αθλήτριας ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΑΤΖΑΚΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ. H 
αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

57. Αίτηση αθλήτριας ΜΥΡΤΩΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ. H 
αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

58. Αίτηση αθλητή ΙΩΑΝΝΗ ΥΔΡΑΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

59. Αίτηση αθλητή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ. Ο 
αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

60. Αίτηση αθλήτριας ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΝΑ στο ΝΑΣΠΟΡ.  
H αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

61. Αίτηση αθλητή ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

62. Αίτηση αθλητή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΔΟΤΣΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ. Ο 
αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

63. Αίτηση αθλήτριας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ ΡΙΤΣΑΚΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ. H 
αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

 
 

64. Αίτηση αθλήτριας ΑΙΚΑΤ ΚΟΥΜΑΛΑΤΣΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ.  H 
αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

65. Αίτηση αθλητή ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΡΖΟΥΔΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

66. Αίτηση αθλητή ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

67. Αίτηση αθλητή ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΑΘΕΛΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 
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68. Αίτηση αθλητή ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

69. Αίτηση αθλητή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

70. Αίτηση αθλητή ΗΛΙΑ-ΙΑΣΟΝΑ ΚΑΚΚΑΣΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟ ΧΑΛΚ στο ΝΑΣΠΟΡ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3 

71. Αίτηση αθλήτριας ΘΕΑΝΩΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΙΑΝΝΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ. H 
αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

72. Αίτηση αθλητή ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΗΛΙΩΤΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

73. Αίτηση αθλητή ΙΩΑΝΝΗ ΑΔΑΜ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

74. Αίτηση αθλητή ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

75. Αίτηση αθλήτριας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ. H 
αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

76. Αίτηση αθλήτριας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ. H 
αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

77. Αίτηση αθλητή ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΑΣΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στο ΝΑΣΠΟΡ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

78. Αίτηση αθλήτριας ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΑΤΣΟΥΔΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟ ΣΥΡΟΥ στο ΝΟΕΦ.  
H αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

79. Αίτηση αθλητή ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΣΙΡΛΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟ ΚΑΒΑΛΑΣ στον ΙΟΔΕ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

80. Αίτηση αθλητή ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟ ΚΑΒΑΛΑΣ στον ΙΟΔΕ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

81. Αίτηση αθλητή ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΟΣΦΠ στο ΣΕΑΝΑΤΚ. Ο 
αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

82. Αίτηση αθλητή ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΕΝΟΑ στο ΝΑΟ ΕΛΛ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

83. Αίτηση αθλητή ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΑΔΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΑΟ ΚΕΚΡΩΨ στο ΝΑΟ ΕΛΛ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

84. Αίτηση αθλήτριας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ που ζητά μετεγγραφή από τον ΑΝΟΣΜ στο ΝΑΟΕΘ.  
H αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

85. Αίτηση αθλητή ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟΠ στο ΝΑΟ ΜΥΚ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

86. Αίτηση αθλητή ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΝΑΦΑΚΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΚΒ στο ΝΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ.  
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

87. Αίτηση αθλήτριας ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΥΔΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ στο ΝΟΕ.  
H αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

88. Αίτηση αθλητή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΓΓΟΥΡΑ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΝΜΑ στο ΝΟΕ.  Ο 
αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

89. Αίτηση αθλητή ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΟΥΤΡΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΑΟ ΕΛΛ στο ΝΟΕ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

90. Αίτηση αθλητή ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΜΕΛΟΥ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΑΟΒ στο ΝΟΕ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

91. Αίτηση αθλητή ΚΩΝ/ΝΟΥ(ΚΩΝ/ΝΟΥ) ΤΣΑΤΣΑΚΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟ ΑΙΓΙΟΥ στο ΝΟΕ.  Ο 
αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

92. Αίτηση αθλητή ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΤΣΑΚΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟ ΑΙΓΙΟΥ στο ΝΟΕ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

93. Αίτηση αθλητή ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΕΜΜ) ΤΣΑΤΣΑΚΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟ ΑΙΓΙΟΥ στο ΝΟΕ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

94. Αίτηση αθλήτριας ΗΛΙΑΝΑΣ ΜΠΟΥΡΑ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΑΟ ΚΕΚΡΩΨ στο ΝΟΚΒ.  
H αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

95. Αίτηση αθλητή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΓΚΟΥΡΑ που ζητά μετεγγραφή από τον ΟΣΦΠ στον ΙΟΠ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 
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96. Αίτηση αθλητή ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΙΑΤΡΑΚΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΟΣΦΠ στο ΣΕΑΝΑΔΠ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

97. Αίτηση αθλητή ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΔΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΟΣΦΠ στο ΣΕΑΝΑΔΠ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

98. Αίτηση αθλητή ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΣΑΤΑ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟ ΡΑΦΗΝΑΣ στον ΟΣΦΠ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

99. Αίτηση αθλήτριας ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΞΗΡΑΔΑΚΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΑΝΟΣΜ στον ΙΟΠ. H αθλήτρια 
προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

100. Αίτηση αθλητή ΛΟΥΚΑ ΚΑΡΑΜΒΑΣΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΧΑΝΙΩΝ στον ΙΟΠ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

101. Αίτηση αθλητή ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΒ στο ΝΑΟΕΦ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

102. Αίτηση αθλητή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΣΣΟΥ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΒ στο ΝΑΟΕΦ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

103. Αίτηση αθλητή ΙΑΣΟΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΒ στο ΝΑΟΕΦ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

104. Αίτηση αθλητή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΑ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΤΚ στο ΝΑΟΕΦ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

105. Αίτηση αθλητή ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΚΒ στο ΝΑΟΒΒ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

106. Αίτηση αθλητή ΣΕΒΑΝ ΜΙΧΙΚΙΑΝ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΑΟΒΒ στο ΝΟΚΒ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

107. Αίτηση αθλητή ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΕΝΟΑ στο ΝΑΟΕΛΛ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

108. Αίτηση αθλητή ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΨΩΜΙΑΔΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΑΟΚΘ στον ΟΦΘ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

109. Αίτηση αθλητή ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΛΣ στον ΟΦΘ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

110. Αίτηση αθλητή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΑΚΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΑΟΚΘ στον ΟΦΘ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

111. Αίτηση αθλήτριας ΖΩΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΑΟΚΘ στον ΟΦΘ.  
H αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

112. Αίτηση αθλητή ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΙΓΙΑΝΝΑΚΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΛΣ στον ΟΦΘ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

113. Αίτηση αθλητή ΘΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΛΣ στον ΟΦΘ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

 
 

114. Αίτηση αθλητή ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΟΥΛΗ που ζητά μετεγγραφή από το ΟΦΘ στον ΝΟΑΘ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

115. Αίτηση αθλητή ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΑΝΟΙΑΘ στον ΝΟΠΦ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

116. Αίτηση αθλητή ΘΕΟΦΑΝΗ ΔΑΛΕΖΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΔ στο ΝΟ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ.   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

117. Αίτηση αθλητή ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟ ΡΙΟΥ στο ΝΟ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ.  Ο 
αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

118. Αίτηση αθλήτριας ΝΗΡΗΙΔΑΣ ΜΑΡΣΑΛ-ΛΕΫΤΟΝ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΔ στο ΝΟ 
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ. H αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

119. Αίτηση αθλητή ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΤΖΕΜΙΑΝ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΤΚ στο ΝΟΚΒ   
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάσει §9.3, 9.6. 

120. Αίτηση αθλήτριας ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΒΙΔΟΥ που ζητά μετεγγραφή από το ΝΟΛΣ στο ΟΦΘ.  
H αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται. 

121. Αίτηση αθλητή ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΣΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ στον ΙΟ 
ΠΟΡ.  Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.    
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Επειδή δεν υπάρχει άλλη αίτηση μετεγγραφής προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και το παρόν 
πρακτικό θα κατατεθεί προς έγκριση από το ΔΣ της ΕΙΟ. 

 
Μαρίνα Δέλτα 15/10/2008 

 
 
 

 
Ο Πρόεδρος  

της επιτροπής μετεγγραφών 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ EIO 

 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο  Γραμματέας  
της επιτροπής μετεγγραφών 

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΙΟ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΪΝΗΣ 
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