
 

 

          

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 07 

της 12ης Ιουνίου 2013 
 
Την  Τετάρτη  12/6/2013  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 επίσης και ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος.  

                    
1. Υπογραφή πρακτικών  

Υπογράφτηκαν τα πρακτικά υπ. αριθ. 5 και 6 του 2013 
 

2. Θέματα Προέδρου 
 Σύμβαση θέσης εργασίας για αναζήτηση χορηγιών 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι για να ξεκινήσει κάποιος εξωτερικός συνεργάτης να αναζητά χορηγούς για 
την ΕΟΜ θα πρέπει να διαμορφωθεί ένας κατάλογος, που θα παρουσιάζεται στους χορηγούς, με  τις παροχές  
που θα έχουν από την ΕΟΜ ανάλογα με το ποσό που θα χορηγήσουν. Μια περίπτωση έχουμε ήδη με το 
banner της Pizza Fan. Παρουσιάστηκε στο ΔΣ σχετικός κατάλογος από άλλο άθλημα, με βαθμίδες χορηγών και 
όλοι συμφώνησαν να διαμορφωθεί ένας παρόμοιος και για την ΕΟΜ. 
Το άλλο ζήτημα σχετικά με το θέμα αφορά τη σύμβαση εργασίας που θα πρέπει να ισχύσει, για το άτομο που 
θα αναλάβει αυτή την εργασία. 
Ο πρόεδρος πρότεινε και το ΔΣ συμφώνησε να το σκεφτούν και να το συζητήσουν στην επόμενη συνεδρίαση. 
 Καταγγελία σύμβασης περιοδικού – Επιστολή Μυριτζή 
Διαβάζεται επιστολή του Π. Μυριτζή ο οποίος προτίθεται να διακόψει τη συνεργασία με την ΕΟΜ σχετικά με 
την  παραγωγή  του  περιοδικού  «το Μπριτζ».  Συζητήθηκαν  και  εξετάστηκαν  διάφορες  εναλλακτικές.  Το  ΔΣ 
εξουσιοδότησε ομόφωνα τον ΓΓ κ. Μαρσώνη, που θα βρεθεί στη Μυτιλήνη, να κάνει μια συζήτηση με τον κ. 
Μυριτζή προς την κατεύθυνση εύρεσης τρόπου να συνεχιστεί η συνεργασία με αμοιβαίες παραχωρήσεις και 
υποχωρήσεις. 
Απόφαση Πειθ. Συμβουλίου για ΟΑΜΘ 
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΠΣ που αφορούσε τον ΟΑΜΘ, ο οποίος, σύμφωνα με το 
καταστατικό, είχε  δικαίωμα   να  κάνει  αίτηση  στο  ΔΣ  της  ΕΟΜ  (σαν  δευτεροβάθμιο  πειθαρχικό 
όργανο) για  να  επανεξεταστεί   η  ποινή  της  έγγραφης  επίπληξης  που επεβλήθη  από  το  ΠΣ.  Ο 
Πρόεδρος  ενημέρωσε  ότι  το  ΔΣ  του  Σωματείου  του  αποφάσισε  να  μην  κάνει  καμιά  περαιτέρω 
ενέργεια,  παρόλο  που  θεωρεί  την  ποινή  άδικη  και  ότι  ο  ίδιος   συνηγόρησε  προς  αυτή  την 
κατεύθυνση,  ώστε  να  μη  φέρει  τα  μέλη  του   ΔΣ  σε  δυσάρεστη  θέση.  Ως  εκ  τούτου  η  ποινή 
επικυρώνεται και σχετική ανακοίνωση θα σταλεί στα Σωματεία. 
Πρόσκληση Εθνικής Ομάδας από τη Βουλγαρία  
Ο  πρόεδρος  ενημέρωσε  ότι  ήρθε  επιστολή  από  τη  Βουλγαρία  που  προσκαλεί  μια  εθνική  ομάδα  να 
συμμετάσχει στο Βαλκανικό κύπελλο με τα έξοδα φιλοξενίας καλυμμένα. Προτείνει να πληρώσει η ΕΟΜ τα 
300  ευρώ  της  συμμετοχής  για  μια  Ομάδα.  Στη  συζήτηση  που  ακολούθησε  οι  σύμβουλοι  εντόπισαν  τα 
προβλήματα που εμφανίζονται κάθε φορά όταν τίθεται παρόμοιο ζήτημα.  
Ο  κ.  Δελημπαλταδάκης  λέει  ότι  θα  πρέπει  να  έχουμε  πάγια  τακτική  στις  εθνικές  ομάδες,  αφού  έχουμε 
βαθμούς προεθνικής. Ο Πρόεδρος προτείνει να βγει ανακοίνωση ώστε να δηλώσουν όσοι ενδιαφέρονται. Το 
ΔΣ  αποφάσισε  ομόφωνα  η  πρόσκληση  ενδιαφέροντος  να  γίνει  προς  ομάδες,  με  κριτήριο  τους  βαθμούς 
προεθνικής αλλά προτεραιότητα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΟΜ, θα έχει η   εθνική ομάδα 2012, 
εφόσον εκδηλώσει ενδιαφέρον με την αμιγή της σύνθεση. 
Συμμετοχή στη Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης  



Σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΟΜ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ΔΣ αποφάσισε θετικά, αν και εφ όσον 
τα οικονομικά δεδομένα είναι ίδια με τα περσινά.  
Δωρεάν Αγωνιστικά Δελτία  
Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα να ανανεώσει δωρεάν το δελτίο του χορηγού της ΕΟΜ κ. E. Παπαθεοδώρου (αρ. 
μητρώου 1991) για το 2013.  
Τροποποίηση Κανονισμών ΕΟΜ 
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι το διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία αποστολής στην Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού των τροποποιήσεων των Κανονισμών της ΕΟΜ, όπως αυτοί   ψηφίστηκαν στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση της 30/03/2013, παρήλθε χωρίς απορριπτική ή άλλη απάντηση και ως εκ τούτου οι τροποποιήσεις 
αυτές ενσωματώθηκαν στους Κανονισμούς και ισχύουν. 

 
3.  Νέα Σωματεία                           

Αναγνώριση ΕΔΡΑ 
Ο κ. Ζώτος ενημερώνει το ΔΣ ότι το σωματείο ΕΔΡΑ Βριλησσίων κατέθεσε στην ΕΟΜ τα απαραίτητα έγγραφα 
για την εγγραφή του στην ΕΟΜ ως νόμιμο ενεργό σωματείο. Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την εγγραφή του στα 
μητρώα μελών της ΕΟΜ. 
Δόκιμο Σωματείο Αθλητική Ακαδημία Αιγάλεω  
Η  Αθλητική  Ακαδημία  Αιγάλεω,  αθλητικό  σωματείο  που  δραστηριοποιείται  στην  περιοχή  από  το  1987, 
τροποποίησε  το  καταστατικό  του  και  ίδρυσε  τμήμα  μπριτζ.  Κατέθεσε  στην  ΕΟΜ  την  αίτηση  προς  το 
ειρηνοδικείο οπότε και αναγνωρίζεται από το ΔΣ της ΕΟΜ ως υπό ίδρυση (δόκιμο) σωματείο. 

 
4. Οικονομικά Θέματα                        

Συμπεράσματα άτυπης σύσκεψης σωματείων Νοτίων Προαστίων 
Ο κ. Μαρσώνης αναφέρει τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε από τους εκπροσώπους των σωματείων των 
Νοτίων  προαστίων,  κατά  την  οποία  συμφωνήθηκε  να  υπάρχει  κοινή  πολιτική  σχετικά  με  το  εισιτήριο 
συμμετοχής, το οποίο μπορεί να είναι μειωμένο μόνο για τους μαθητές. 
Κατάθεση Απολογισμών Σωματείων  
Ο Διευθυντής της ΕΟΜ ενημέρωσε το ΔΣ ότι πολύ λίγα σωματεία έχουν στείλει τους απολογισμούς τους και η 
υπηρεσία θα φροντίσει να το υπενθυμίσει στα σωματεία. 
Αγωνιστικά Δελτία που δεν έχουν εισπραχθεί 
Αποφασίστηκε η υπηρεσία να υπενθυμίσει στα σωματεία τις υποχρεώσεις τους. 
Τράπουλες και άλλο υλικό στα σωματεία  
Επειδή πληθαίνουν  τα αιτήματα σωματείων για πρόσθετο υλικό,  κυρίως σε  τράπουλες, πέραν αυτών που 
δικαιούνται,  όπως  προκύπτει  από  τις  ημερίδες  τους,  το  ΔΣ  προβληματίστηκε  για  τους  τρόπους  που  θα 
μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα. Απόφαση θα ληφθεί σε μελλοντική συνεδρίαση. 
Εκτύπωση βιβλίων Α΄ κύκλου 
Με δεδομένο ότι η νέα μέθοδος διδασκαλίας των νέων μαθητών θα είναι πλήρως έτοιμη για να εισαχθεί την 
περίοδο 2014‐15 το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως για τις ανάγκες της περιόδου 2013‐14 παραγγελθούν για 
εκτύπωση 600 βιβλία Α΄ κύκλου στην Ε. και Σ. Χατζηδάκης ΟΕ, που είχε κάνει και την περσινή εκτύπωση, με 
την ίδια τιμή, 2,40 ευρώ ανά τεμάχιο συν ΦΠΑ.  
 

5. Θέματα εκπαίδευσης                         
Ενημέρωση  πορείας  μεταφράσεων  και  προετοιμασία  μεθόδου  και  θεσμικό  πλαίσιο,  Σεμινάριο 
Εκπαιδευτών μέσω ιντερνέτ, Εκτυπώσεις βιβλίων, Μαθητικά καλοκαιρινά τουρνουά 
Εφ όλων των παραπάνω θεμάτων εισηγήθηκε ο κ. Καραγιαννόπουλος ενώ το θεσμικό πλαίσιο θα σταλεί από 
τον κ. Ζώτο που το επεξεργάστηκε, στους συμβούλους ηλεκτρονικά ώστε να το μελετήσουν για το επόμενο 
συμβούλιο. Το ΔΣ συμφώνησε στα παρακάτω: 
 ‐ Σχετικά με τις μεταφράσεις ο πρόεδρος επισημαίνει  ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από τα κείμενα που 
είδε ως τώρα, αλλά ότι ο όγκος αυτός δε μπορεί να δώσει ένα εύχρηστο βιβλίο μαθητή. 
‐  Ο  κ.  Καραγιαννόπουλος    σημειώνει  ότι  υπάρχει  πολύ  δουλειά  ακόμη  και    θα  πρέπει  να  δούμε  αν  ο 
προγραμματισμός μας  για φέτος αν θα στηριχτεί στα νέα δεδομένα ή θα βαδίσουμε όπως πέρσι  για μια 
ακόμη χρονιά. 
‐ Η επιμέλεια είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και δεν έχει λυθεί ακόμη. 



‐ Το σεμινάριο δασκάλων είναι πολύ σημαντικό για δυο λόγους: α. για να βρεθούν όλοι μαζί οι εκπαιδευτές και 
να  ανταλλάξουν  απόψεις,  αλλά  και  οι  κάποιοι  καινούργιοι  να  βοηθηθούν  αλλά  και  να  διενεργηθούν 
εξετάσεις, οι οποίες είναι σημαντικό να οριστούν ως διαδικασία. (Εδώ παρουσιάστηκε το πρώτο σεμινάριο 
του κ. Γεροντόπουλου που με επιτροπή επιπλέον τον κ. Παπαχατζή και τον κ. Οικονομόπουλο, αλλά και τον Κ. 
Κυριακό  όπως  και  άλλους  υποψήφιους  σε  ρόλο  μαθητών,  γινόταν  και  εξετάσεις  προφορικές  με  παιχνίδι 
ρόλου.) 
Το  ερώτημα  είναι  ποιός  ή  ποιοί  θα  είναι  ομιλητής,  πώς  θα  πληρωθούν  οι  ομιλητές,  αν  θα  πληρωθούν 
οδοιπορικά, ποιός ο χώρος και η διάρκεια αλλά και  τι  υλικό θα πρέπει να δοθεί στους συμμετέχοντες. 
Με βάση τον παραπάνω προβληματισμό αποφασίζεται να τυπωθούν βιβλία της Ολλανδικής μεθόδου για τις 
ανάγκες  της  τρέχουσας  χρονιάς  και  στο  επόμενο συμβούλιο  να συζητηθούν  λεπτομέρειες  στα παραπάνω 
θέματα 

 
6. Θέματα Αγώνων                                                                     

  Εκδρομικό τουρνουά ΚΕΔΑ  
Το ΔΣ  της  ΕΟΜ έχει  εγκρίνει  δυο αλλαγές  στην  ημερομηνία  διεξαγωγής  του  τριημέρου  του Αγρινίου.  Στο 
μεταξύ διάστημα απεστάλη η προκήρυξη στην οποία λανθασμένα συμπεριλήφθηκαν τα Σωματεία ΑΟΜ και 
ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ σαν διοργανωτές ενώ ο αγώνας γράφτηκε σαν 3ης βαθμίδας. 
Ο  κ.  Μαρσώνης  αναφέρει  ότι  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  ο  αγώνας  είναι  4ης  βαθμίδος,  αν  και 
αναγνωρίζει ότι η Λευκάδα είναι μια περιοχή που πρέπει να βοηθηθεί. 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να ενημερώσει το σωματείο – διοργανωτή ΚΕΔΑ ότι θα πρέπει να αλλάξει στην 
προκήρυξη  τη  βαθμίδα  στο  τουρνουά,  και  να  αναφέρεται  “με  την  υποστήριξη  των  σωματείων  ΑΟΜ  και 
ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ”.  
Τόποι Διεξαγωγής και Διαιτητές ΠΠ Αττικής  
Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε για το Πρωτάθλημα Αττικής να ισχύσουν τα παρακάτω: 
Η Όπεν θα γίνει στον ΟΑΜΛΕ με διαιτητή τον Α. Ματζιάρη 
Η 1‐11 στον  ΟΑΜΠΕΙ με διαιτητή τον Δ. Τζοτζολάκη 
Η 1‐9 στον ΑΟΜΨ με διαιτητή τον Τ. Πουρναρά 
και η 1‐6 στον  ΟΑΜΚΗ με διαιτήτρια την Α. Καλιακμάνη 
Επιστολή Φωτόπουλου ‐ Αναστασάτου  
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να μην αλλάξει την ήδη ειλημμένη απόφασή του για το Φεστιβάλ Νέων που θα 
γίνει  στη  Γαλλία.  Ευχαρίστως  θα  εγκρίνει  την  συμμετοχή  μιας  ακόμη  ομάδας  αν  και  εφ  όσον  οι  εν  λόγω 
αθλητές βρούνε ένα ακόμη ζευγάρι, πάνε με δικά τους έξοδα και τη συμμετοχή τους δεχθούν οι διοργανωτές. 
Απολογισμός μαθητικού τουρνουά 
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: 
1. Να αλλαχτεί η ημερομηνία διεξαγωγής του μαθητικού και να μεταφερθεί αργότερα. 
2. Να αντιμετωπισθεί όπως όλα τα τουρνουά 4ης βαθμίδας ως προς τα δικαιώματα συμμετοχής  
Ο κ. Μαρσώνης μετέφερε στο ΔΣ τις ευχαριστίες των διαιτητών της Περιφέρειας (Μπόνης Α, Κουκουβού Γ) για 
την ευκαιρία που τους δόθηκε και την εμπειρία που αποκόμισαν. 
Μαθητικό Grand Prix σωματείων Ανατολικών παραλίων Αττικής (ΑΣΝΒ, ΑΚΑΜ, ΙΟΠΟΡ) 
Το ΔΣ ανέθεσε ομόφωνα στον ΓΓ κ. Μαρσώνη να διεκπεραιώσει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε μέσα στο 
καλοκαίρι να πραγματοποιηθεί ο αγώνας στα τρία σωματεία.  
Κατηγορίες τουρνουά 5ης βαθμίδας 
Προκειμένου να απαντήσει σε επιστολή σωματείου για τις κατηγορίες που μπορούν να γίνουν τα τουρνουά 
5ης βαθμίδος, το ΔΣ της ΕΟΜ διαπίστωσε ότι με απόφαση παλαιότερου ΔΣ οι κατηγορίες που υπάρχουν είναι 
δεδομένες και  το τωρινό ΔΣ δε σκοπεύει να επέμβει με αλλαγή αυτής της απόφασης. Οι κατηγορίες είναι 
όπεν, 1‐9 και μαθητών. Για το θέμα αυτό θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. 
Συμμετοχή Οικονομόπουλου Γ. και Ι. σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
Μετά από σχετική επιστολή των αθλητών εγκρίνονται 300 ευρώ για δικαιώματα συμμετοχής.  

 
7.  Θέματα Διάδοσης                                                                                 

Ο κ. Δελημπαλταδάκης ενημέρωσε το ΔΣ ότι από στοιχεία της μηχανοργάνωσης ο μέσος όρος ηλικίας των 
παικτών  έχει πάει στα 56  και στην επικείμενη διαφημιστική εκστρατεία θα πρέπει  να απευθυνθούμε στο 
ανάλογο «τάργκετ γκρουπ».  



Προτείνει να ξεκινήσουμε με το ίδιο κονδύλι με πέρσι αλλά κινούμενοι κυρίως μέσω Διαδικτύου και ανάλογα 
με την ανταπόκριση να έχουμε τη σχετική ευελιξία. 
Δεσμεύτηκε να παρουσιάσει στο προσεχές συμβούλιο ολοκληρωμένη την πρότασή του. 

  
8.   Αιτήματα Σωματείων        

 Το ΔΣ δέχτηκε την πρόταση του κ. Μαρσώνη, να ζητήσουμε τον Σεπτέμβριο πίσω όλο το υλικό, κυρίως σε 
τραπέζια, που έχουμε δανείσει είτε για καλοκαίρι, είτε σε κάποια νέα σωματεία για τις πρώτες τους ανάγκες, 
εφόσον όμως αυτά έχουν συμπληρώσει έναν χρόνο λειτουργίας. 
ΧΟΜ – ΣΛΑΜ Υλικό για περιφερειακό και Ελληνοτουρκικής φιλίας   
Εγκρίνεται ο δανεισμός του υλικού και στα δυο σωματεία αλλά όχι η επιχορήγηση επάθλων στο Περιφερειακό 
Ανατολικής Ελλάδος. 
Στο σημείο αυτό ο Γ.Γ. κ. Μαρσώνης αποχωρεί λόγω κωλύματος 
ΟΑΜΛΕ Τράπουλες για μαθητικά τουρνουά και αίτημα για επιπλέον τριήμερο 
Το ΔΣ αποφασίζει ότι δε θα δοθούν εξτρά τράπουλες σε κανένα σωματείο πέραν αυτών που ορίζει η υπηρεσία 
ως δικαιούμενες. Σχετικά με το επιπλέον τριήμερο για τις ημερομηνίες 26‐28 Οκτωβρίου το ΔΣ αποφασίζει 
ομόφωνα να απορριφθεί το αίτημα.  
 Ο κ. Φράγκος τοποθετήθηκε σχετικά με το ζήτημα λέγοντας ότι υπάρχει ανώτατος αριθμός τριημέρων και 
καλό θα είναι να ορίσουμε από τώρα την ποσόστωση των τριημέρων για του χρόνου ώστε να μην έχουμε 
τέτοια προβλήματα.  
ΑΟΜΒ Υλικό λόγω νέων εντευκτηρίων 
Εγκρίνεται η ημερίδα τους για ημερίδα 4ης βαθμίδας λόγω νέων εντευκτηρίων όπως και η χορήγηση υλικού (5 
σετ ΒΒ και 5 τσόχες, 2 σειρές αριθμών) 
ΟΜΑ Ημερίδα 4ης βαθμίδας, διαιτησία Σ. Κυρκίτσου 
Εγκρίνεται  η  ημερίδα που  ζήτησε  το  Σωματείο  υπό  τη  διαιτησία  του  κ.  Κυρκίτσου.  Το  ΔΣ  ζήτησε από  την 
υπηρεσία να γίνει σύσταση στο σωματείο να φροντίσει ώστε οι τίτλοι  των αγώνων του που αποστέλλονται 
για καταχώρηση να συμβαδίζουν με τη μορφή  των υπολοίπων  σωματείων  
ΘΡΑΚΟΜ Υλικό, εκτυπωτής και τριήμερο  
Ομόφωνα το ΔΣ αποφάσισε να δοθούν στο σωματείο ένα σετ διανομών, 5 σετ Β.Βoxes, 5 τσόχες και ενέκρινε  
τριήμερο grand prix του σωματείου στις ημερομηνίες 5‐7 Ιουλίου 2013.  
ΕΔΡΑ Ημερίδα 4ης βαθμίδας 
Εγκρίνεται ημερίδα εγκαινίων 4ης βαθμίδος. Το Σωματείο θα πρέπει να την πραγματοποιήσει στις 23 Ιουνίου 
που δεν υπάρχει άλλος αγώνας στην Αττική.  
ΠΟΑΜ Εκδρομικό τουρνουά  
Το ΔΣ ενέκρινε το αίτημα του σωματείου για εκδρομικό τουρνουά 4ης βαθμίδας καθώς και  χορήγηση υλικού 
(φάκελους και 30 τράπουλες). 
ΑΟΜ Τουρνουά 3ης βαθμίδας 
Ο ΑΟΜ ζητά επί τη ευκαιρία των 30 ετών από την ίδρυσή του την αναβάθμιση ενός τριήμερου  τουρνουά του 
σε 3ης βαθμίδος. 
Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την αναβάθμιση με την προϋπόθεση ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί σε ειδική αίθουσα 
εκτός των εντευκτηρίων του ΑΟΜ, θα έχει εορταστικό χαρακτήρα και ο τόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί 
εγκαίρως στην ΕΟΜ. Ορίζεται δε ότι παρόμοια αιτήματα θα πρέπει να αφορούν εορτασμούς τουλάχιστον 20 
ετών.  
 

9. Διάφορα θέματα 
Α) Κατόπιν πρότασης του Αντιπροέδρου και Προέδρου της ΚΕΔ κ. Κανναβού αποφασίζεται ομόφωνα όπως 
απονεμηθεί στον εθνικό διαιτητή Ι. Μηλιτσόπουλο ο τίτλος του καθηγητή Διαιτησίας.                                                                       
Β) Έχουν σταλεί σε όλα τα Περιφερειακά Σωματεία οι επιστολές με την πρόταση για Διασυλλογικό Κύπελλο, 
μετά  την  επιτυχία αυτού  της Αττικής. Η Πελοπόννησος  έχει απαντήσει  ήδη συμφωνώντας  και  είμαστε σε 
αναμονή για απαντήσεις από τη Βόρεια, Δυτική, Κεντρική Ελλάδα και την Κρήτη.  
Γ)  Εγκρίνεται η αγορά μηχανήματος καταμέτρησης και αναγνώρισης  των πλαστών χαρτονομισμάτων αξίας 
έως 200 ευρώ.  
 



Επόμενη συνεδρίαση ορίζεται για τις 17/ 07/ 2013. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η 
Συνεδρίαση. 
                                                      
                Πρόεδρος                                      Τα Μέλη          Ο Γεν. Γραμματέας 
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