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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ.12/2007 
Της 31ης Οκτωβρίου 2007 

 
 Την  Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2007 και ώρα 16:30, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΕΟΜ, στα γραφεία της οδός Φειδιππίδου 30, 
Αθήνα. Παρόντες άπαντες ήτοι:  Ο Πρόεδρος Σ. Κουτρούμπας, ο αντιπρόεδρος Ι. Κούμενος, η 
Γεν. Γραμματέας Α. Καραμανλή, και τα μέλη Σ. Βαλσαμάς, Α. Παπαδάκη, Χ. Περρόνε και Ε. 
Αναστασιάδου. 

( Η συνεδρίαση, κατόπιν ομόφωνης απόφασης, καταγράφεται ηλεκτρονικά.) 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 11-10-2007 

Εγκρίθηκαν και υπογράφηκαν τα πρακτικά της τακτικής συνεδρίασης της με αριθ. 11/ 11-10-
2007 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος παρατηρεί ότι από παράλειψη δεν τέθηκε το θέμα στην ημερήσια διάταξη, 
όπως γίνεται σε κάθε συνεδρίαση. 

Δυστυχώς, λέει, πρέπει να σας ενημερώσω επί της πορείας της αγωγής που υπέβαλλε ο Ι. 
Μηλιτσόπουλος, ζητώντας 40.000€ από την Ομοσπονδία και το προεδρείο της  για …ηθική 
αποζημίωσή του ως και για την απώλεια εισοδήματός του, λόγω της μη ανάθεσης από την ΚΕΔ 
διεύθυνσης Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (σημειωτέον ότι για την υπόθεση αυτή τιμωρήθηκε 
από το ΑΣΕΑΔ!). Μάρτυρες υπεράσπισής του, καταθέτοντας ενόρκως και γραπτώς, ως 
συνήθως, οι κ.κ. Στ. Μπομπολάκης και Π. Κανναβός, στους οποίους προσετέθη και το όργανο 
της ΕΟΜ ο κ. Ν. Κηπουρός.  

Κατέθεσαν, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι πρόκειται για το απαύγασμα του αθλήματος, με 
πολυσχιδείς δραστηριότητες, ότι η ΕΟΜ έθιξε το κύρος και την προσωπικότητά του και τον 
ζημίωσε γιατί δεν τον χρησιμοποίησε ως διαιτητή. 

 Κατετέθη η ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) «περί μη 
χρησιμοποίησής του μέχρι να τελεσιδικήσουν οι πειθαρχικές  εκκρεμότητές του». Ρωτήθηκε ο 
κ. Μπομπολάκης, πρόεδρος του ΑΟΜ, μόνιμος μάρτυρας υπεράσπισης του Ι. Μηλιτσόπουλου 
σε κάθε πειθαρχική δίωξή του από το 1995, γιατί δεν τον χρησιμοποιεί αυτός ως διαιτητή όπως 
και κανένα άλλο Σωματείο. Απάντησε: Επηρεαστήκαμε από την ΕΟΜ… 

Κατετέθη έγγραφο οκτώ εκ των κορυφαίων πρωταθλητών που αναφέρουν για τον 
“θιγμένο” διαιτητή Ι. Μηλιτσόπουλο: «Είναι εσωστρεφής, εγωκεντρικός, ασταθής και ιδιαίτερα 
προβληματικού χαρακτήρα. Οι εκάστοτε σύντροφοί του τον εγκατέλειπαν οριστικά….». Το 
έγγραφο υπογράφει και ο κ. Π. Κανναβός!  

Και όμως τώρα θέλουν να τον παρουσιάσουν ως κόσμημα του αθλήματος που πρέπει να 
εισπράξει χρήματα του κράτους και των αθλητών. 

 Η απόφαση αναμένεται ώστε να αποφασιστεί η περαιτέρω πορεία. 
Για την μήνυση κατά Μηλιτσόπουλου, (που ήταν υποχρεωμένη να υποβάλλει η ΕΟΜ ως 

διαχειριζόμενη δημόσιο χρήμα), για οικειοποίηση προγραμμάτων ξένης ιδιοκτησίας (Netbase) 
για τα οποία εισέπραξε extra bonus  750€, οι δύο συνεργάτες (Μηλιτσόπουλος – 
Δελημπαλταδάκης) έχασαν, ο ένας τη θέση του και οι δύο τον διαγωνισμό για τη 
μηχανοργάνωση και τα προγράμματα και τα 35.000€ που ήθελαν, και έτσι προσπάθησαν ο 
ένας να σώσει τον άλλον. Παρουσίασαν επιστολή της Netbase (Δελημπαλταδάκης), που 
δόθηκε στον Μηλιτσόπουλο κατόπιν …αιτήματός του, που έλεγε ότι τα προγράμματα δεν ήταν 
δικά της!! παρ’ όλο ότι το Copyright έγραφε: ιδιοκτησία Netbase. Η επιστολή δεν 
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κοινοποιήθηκε στην ΕΟΜ ώστε να είναι συγκατηγορούμενος και ο έτερος καπαδόκης για 
συνεργία! Και έτσι κατάθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης!! Πιο δικαστήριο λοιπόν θα καταδίκαζε 
τον εισπράξαντα τα χρήματα; Κι’ όμως, ενώ ήταν τόσο απλό πλέον το θέμα, με την δήλωση 
καταλύτη του ενός για τον άλλον, η διαδικασία κράτησε 3 ώρες περίπου. Γιατί άραγε; «Δύο 
μαρτυράνε έναν κρεμάνε, λέει ο λαός!». Τώρα θα θριαμβολογούν και θα ζητάνε νέα 
αποζημίωση για συκοφάντηση, μήπως έτσι πάρουνε τα χρήματα που έχασαν. Οι μάρτυρες θα 
είναι οι γνωστοί υπερασπιστές τους. Θυμηθείτε το! 

Αυτά προς ενημέρωση δική σας και όλων των μελών του αθλήματος και εν  αναμονή της 
καθαρογραφής της απόφασης ώστε προφανώς να αποφασισθεί η περαιτέρω πορεία.. 

ΘΕΜΑ 3ο: Επιστολές Προέδρου και Γεν. Γραμματέως 

Η Γενική Γραμματέας ενημέρωσε το ΔΣ για ανταλλαγή επιστολών Προέδρου και αυτής, με 
πρωτοβουλία του Προέδρου, οι οποίες πρωτοκολλήθηκαν στο εσωτερικό πρωτόκολλο της ΕΟΜ 
και οι οποίες, κατά τη Γενική Γραμματέα, έπρεπε να συζητηθούν στο Δ.Σ. διότι δεν ήταν 
προσωπικές αλλά αφορούσαν τη λειτουργία μεταξύ των μελών του συμβουλίου.  Μετά από 
αμοιβαίες εξηγήσεις και την παρέμβαση της κυρίας Αναστασιάδου και της κυρίας Περρόνε, το 
Δ.Σ. αποφάσισε  ότι δεν αρμόζει στη χρηστή λειτουργία του η ανταλλαγή επιστολών μεταξύ 
των μελών του.  

ΘΕΜΑ 4ο: ΚΕΔ-Αμοιβές Διαιτητών Διασυλ. Πρωτ. 2007 

Η κ. Καραμανλή δηλώνει ότι δέχθηκε πολλές διαμαρτυρίες από τους διαιτητές της ομάδας 
των Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων, ότι οι αμοιβές ήταν χαμηλές με δεδομένη την 
παρακράτηση του νόμιμου φόρου 20% για παροχή υπηρεσιών. Μερικοί μάλιστα εξ αυτών δε 
δέχθηκαν να πληρωθούν. Ως εκ τούτου ζητά να επανεξετασθεί το θέμα, γιατί “δε θα 
μπορέσουμε να διοργανώσουμε τα υπόλοιπα Παν. Πρωταθλήματα”. 

Ο Πρόεδρος επιβεβαιώνει τα περί αντιδράσεων των διαιτητών και μάλιστα μερικών νέων 
στην επετηρίδα που ήταν επιεικώς απαράδεκτες.  Παρουσιάζει απόσπασμα πρακτικού της 
συνεδρίασης του Δ.Σ. (αρ.7/16-05-07) όπου στο θέμα 7ο (Αμοιβές Διαιτητών) που αναφέρει 
ότι “η ΚΕΔ υποβάλλει πίνακα αμοιβών διαιτητών Παν. Πρωτ/των σε Σωματεία και ενιαίους 
χώρους”. Διερωτάται αν είναι δυνατόν οι αμοιβές που έπρεπε να δοθούν στους διαιτητές  
μπορούσαν να είναι διαφορετικές από την απόφαση, πλην αυτής του εκ Θεσσαλονίκης, που 
λόγω οδοιπορικών και διαμονής (πήρε 400€) είναι χαμηλότερη αυτής των Αθηναίων. 
Επισημαίνει ότι η απόφαση του Δ.Σ. ήταν ομόφωνη και υπογράφτηκε ανεπιφύλακτα απ’ όλα τα 
μέλη, ως φαίνεται. 

Οι κ.κ. Καραμανλή και Παπαδάκη ισχυρίζονται ότι η εισήγηση της ΚΕΔ ήταν το 2005 και 
ότι διαφώνησε η κ. Καραμανλή στη συνεδρίαση της 7/16-05-07, κάτι που δεν καταγράφτηκε. 
Ο πρόεδρος δηλώνει ότι οι αμοιβές των διαιτητών πρέπει να είναι καλές, δεν πρέπει όμως να 
προκαλούν το δημόσιο αίσθημα. Μην ξεχνάτε, λέει, τους επιστήμονες με δύο πτυχία και ξένες 
γλώσσες που εργάζονται για 800-900€ τον μήνα. Παρ’ όλα, αυτά λέει,  το θέμα θα το 
υποβάλλει στη Γεν. Συνέλευση με το ερώτημα αν συναινεί ότι αυτές οι αμοιβές είναι λογικές, 
μικρές ή μεγάλες. 

ΘΕΜΑ 5ο: Επιστολή Αθανασιάδη 

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Αντιπροέδρου με τον κ. Αλέκο Αθανασιάδη το 
θέμα πρέπει να θεωρείται λήξαν, λόγω και της παρόδου αρκετών μηνών από τη Γενική 
Συνέλευση. Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να μη δοθεί συνέχεια. 
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ΘΕΜΑ 6ο: Συμπεριφορά αθλητή Μ. Γαρουφαλλή. 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ για επεισόδιο που δημιούργησε ο αθλητής Μ. 
Γαρουφαλής στις 5/10/2007 κατά την διάρκεια των διασυλλογικών αγώνων, με συνεργείο της 
ΝΕΤ που μαγνητοσκοπούσε τον αγώνα, προκειμένου να προβάλλει πλάνα σε ενημερωτική 
εκπομπή της ΝΕΤ, με αποτέλεσμα να διακόψει ο κάμεραμαν τη λήψη και να φύγει και κίνδυνο 
να μην προβληθεί η εκπομπή. 

Ευτυχώς, αυτό έχει αποφευχθεί και απ' ότι μας πληροφόρησαν η εκπομπή θα 
μεταδοθεί κανονικά μέσα στο Νοέμβριο. 

Για το ίδιο θέμα ο Πρόεδρος προτείνει: 

Η κ. Παπαδάκη, Ειδ. Γραμματέας του Δ.Σ., ενημέρωσε τον Πρόεδρο για το συμβάν στα 
εντευκτήρια του ΑΟΜ (Μιχαλακοπούλου 181) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διασυλλογικού 
Πρωταθλήματος (Open & Seniors), μεταξύ του αθλητή Μιχ. Γαρουφαλλή και του συνεργείου 
της τηλεόρασης της NET, που κατόπιν ενεργειών της Ομοσπονδίας προσήλθε για να πάρει 
συνεντεύξεις και πλάνα από τον αγώνα, μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης και διάδοσης του 
αθλήματος. 

Ο Πρόεδρος της ζήτησε να υποβάλλει εγγράφως και με κάθε λεπτομέρεια, το τι συνέβη 
και ό,τι άλλο υπέπεσε στην αντίληψή της. Στην αναφορά της (αρ.πρωτ. Ε40/9-10-07) η κ. 
Παπαδάκη αναφέρει επί λέξει: «Μετά τις συνεντεύξεις, με τους πρωταθλητές, ο καμέραμαν 
πήρε αρκετά πλάνα από τις δύο αίθουσες και στο τραπέζι του, ο αθλητής Μιχ. Γαρουφαλλής, 
σε έντονο ύφος, του είπε: «γιατί με κινηματογραφείς, σου έδωσα την άδεια εγώ;», «Έχω 
άδεια του αντέτεινε», « Δεν έχεις άδεια από μένα» του είπε ο Γαρουφαλλής. Ο κάμεραμαν 
τότε, μαζεύοντας τα υλικά του, απεχώρησε θυμωμένος. Μαζί του έφυγαν και οι δυο (2) 
δημοσιογράφοι. Στο μπαρ του Συλλόγου του είπα: «Ήμουν μπροστά και μπορούσατε να μου 
πείτε ότι δεν επιθυμείτε να φαίνεστε στα πλάνα ώστε να ζητήσουμε ν’ αφαιρεθούν και όχι να 
μιλήσετε έτσι στον καμέραμαν και να τον διώξετε». Μου απάντησε: «και που σας ξέρω εγώ 
εσάς;», πρόσθεσε δε «δεν θέλω βρώμικοι να με κινηματογραφούν». 

Ο Πρόεδρος καυτηριάζει την απαράδεκτη συμπεριφορά του εν λόγω κυρίου. Έχει, λέει, 
δημιουργήσει κατ’ επανάληψη επεισόδια σε Σωματεία και έχει τιμωρηθεί απ’ αυτά και από το 
Πειθ. Συμβούλιο. Έχει εξυβρίσει χυδαιότατα όργανα της ΕΟΜ (διαιτητές) αλλά ότι θα έφθανε 
στο σημείο να προβοκάρει την προσπάθεια της Ομοσπονδίας για την διάδοση του αθλήματος 
δια των μέσων μαζικής επικοινωνίας, όταν το Δ.Σ. «φιλά κατουρημένες ποδιές» όπως λέει ο 
λαός, για να πετύχει ΔΩΡΕΑΝ, την προσέλκυση και την ενασχόληση του κόσμου, μ’ ένα 
πνευματικό άθλημα, ε! αυτό δεν το περίμενα ποτέ, ούτε θα το επιτρέψω σε κανένα για όσο 
χρόνο είμαι στη διοίκηση. Είναι ντροπή, είναι καθαρά προβοκατόρικη ενέργεια, εφ’ όσον 
μάλιστα ενημερώθηκε για τα δικαιώματά του, ως αυτός τα εννοεί. Οι παράγοντες της εκπομπής 
μας είχαν υποσχεθεί ότι οι συνεντεύξεις και τα πλάνα που τράβηξαν, θα προβληθούν περί τα 
τέλη Οκτωβρίου στην τηλεόραση με παρουσία σ’ αυτήν εκπροσώπων του αθλήματος. Εκτός 
αυτού η απάντησή του στην Ειδική Γραμματέα του Δ.Σ. «που σας ξέρω εσάς;» όταν προ 
ολίγου χρόνου κλήθηκε και παρουσιάστηκε ενώπιον συνεδριάζοντος Δ. Συμβουλίου και η κ. 
Παπαδάκη καθότανε στη διπλανή καρέκλα απ’ αυτόν, δείχνει απαξίωση, περιφρόνηση, 
υποτίμηση και προσβολή προς θεσμικά εκλεγμένα όργανα της Ομοσπονδίας. Άραγε τέτοιου 
μπριτζιστικού ήθους και συμπεριφοράς άτομα τα χρειάζεται το άθλημα, όταν μάλιστα 
ισχυρίζονται ότι είναι και πρωταθλητές; Αυτό το παράδειγμα δίνουν στους νέους ανθρώπους 
του χώρου; Θέλω να τοποθετηθείτε επ’ αυτού 

Ι. Κούμενος: Είναι γνωστό ότι οποιοσδήποτε αθλητής ή φυσικό πρόσωπο έχει το 
δικαίωμα να αρνηθεί την προσωπική του βιντεοσκόπηση. Ο  Μιχάλης γνωρίζουμε όλοι μας ότι 
έχει τον δικό του τρόπο σκέψης και θεώρησης ορισμένων πραγμάτων. Μπορεί ο τρόπος 
αντίδρασής του να ήταν έντονος αλλά το θέμα αυτό έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του κάθε 
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ανθρώπου και την ψυχική διάθεση της στιγμής. Θεωρώ ότι το θέμα πρέπει να κλείσει χωρίς 
περαιτέρω ενέργειες. 

Σπ. Κουτρούμπας: Λυπάμαι για την προσπάθεια υποβάθμισης του θέματος. Αν τελικώς 
δεν υλοποιηθεί η πρόσκληση της τηλεόρασης, το λιγότερο που επιβάλλεται είναι να τον 
παραπέμψω αυτεπαγγέλτως στο Πειθ. Συμβούλιο, για ανάρμοστη συμπεριφορά και 
δυσφήμηση του αθλήματος. Όλοι οι αθλητές πρέπει να αντιμετωπίζονται με ισότητα, είτε είναι 
φίλοι είτε όχι. 

ΘΕΜΑ 7ο: Επιστολή αθλήτριας Ζαγγογιάννη 

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε ότι το θέμα της επιστολής δεν αφορά το χώρο του μπριτζ, 
αλλά ιδιωτική υπόθεση, και θα ενημερώσει σχετικά το σωματείο της αθλήτριας. 

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός τόπων διεξαγωγής αγώνων. 

Ο πρόεδρος δηλώνει: «Ορίσαμε πέρυσι, μια υποεπιτροπή της επιτροπής αγώνων, με 
αντικείμενο την ανάθεση διεξαγωγής Παν. Πρωταθλημάτων στα Σωματεία, με την εντολή να 
ανατίθενται εκ περιτροπής, ώστε να μην δημιουργούνται οι μεγάλες διαφορές στην έμμεση 
χρηματοδότηση των Ομίλων, χωρίς βέβαια αυτός να είναι και ο μοναδικός λόγος. Την πρόταση 
της επιτροπής θα επεξεργάζετο το Δ.Σ. και έτσι δεν θα αποτελούσε αυτό πλέον πρόβλημα προ 
της διεξαγωγής των αγώνων. Αυτό δεν έγινε. Ως εκ τούτου η επιτροπή κατέστη ανενεργός και 
δεν είναι δυνατόν, παραμονή διεξαγωγής του Κυπέλλου Ελλάδος, μήνα Νοέμβριο, να 
αποφαίνεται τελεσίδικα μάλιστα, χωρίς γνώση των μέχρι σήμερα στοιχείων ανάθεσης. Είμαι 
δέκτης, ως συνήθως, των παραπόνων των Νοτίως ευρισκόμενων Σωματείων, τα οποία 
διαμαρτύρονται έντονα για «προνομιακή μεταχείριση συγκεκριμένων Σωματείων», τα οποία 
μάλιστα, ως μου τονίσθηκε, δεν είναι συνεπή στις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την 
ΕΟΜ. Ζητώ, λέει, να τοποθετηθείτε επ’ αυτών. Δικαίως ή αδίκως διαμαρτύρονται;» 

Ακούσθηκαν τα περί διεξαγωγής των τελικών στο «κέντρο» λόγω της συμμετοχής 
αθλητών της Περιφέρειας, περί καταλληλότητας εντευκτηρίων και ενίσχυσης Σωματείων. 

Χ. Περρόνε: «Έχω διαμαρτυρηθεί κατ’ επανάληψη σαν μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΜ, και έκανα 
εισήγηση για την προκλητική μεταχείριση ορισμένων Σωματείων, σχετικά με την ανάθεση 
τελικών των Π.Π. από την ΕΟΜ. 

Η επιτροπή ανάθεσης άλλαξε, όμως συνεχίζεται η ίδια προκλητική τακτική.  

Όλα τα Σωματεία έχουν ανάγκη οικονομικής και αγωνιστικής υποστήριξης, είτε είναι μακριά 
από το κέντρο, είτε χρωστάνε, είτε τα βγάζουνε ίσα-ίσα για να επιβιώσουν. 

Η ΕΟΜ είναι Ομοσπονδία όλων των Σωματείων και πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση. Τα 
Π.Π. πρέπει να δίνονται στα Σωματεία εκ περιτροπής, με γνώμονα το τι μπορεί να φιλοξενήσει 
ο καθένας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. 

Δηλαδή ο Πειραιάς, τα Ταταύλα, η Βουλιαγμένη, η Κηφισιά κ.λπ. να κλείσουμε ή να 
μετακομίσουμε γιατί δεν είμαστε παιδιά του ίδιου Θεού; Με τη λογική αυτή εξανίσταμαι χωρίς 
να έχω τίποτα προσωπικό με τα άλλα Σωματεία». 

 ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός αναπληρωματικού μέλους Πειθ. Σ. 

Αποφασίσθηκε να ορισθεί σε επόμενη συνεδρίαση 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση προϋπολογισμού 2008 

Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του 2008 και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και ο κ. Λ. Ζώτος ως 
συντάξαντες, να εκπροσωπήσουν το Δ.Σ. για την έγκρισή του από τη Γ.Σ. 
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ΘΕΜΑ 11ο: Δικαιώματα ΕΟΜ - Αγων. Δελτία - Αμοιβές προσωπικού. 

Αποφασίστηκε ομόφωνα τα δικαιώματα συμμετοχής σε Πανελλήνια πρωταθλήματα όπως και 
τα δικαιώματα ΕΟΜ να παραμείνουν τα ίδια για 4η χρονιά. Επίσης να παραμείνει το ίδιο το 
παράβολο του Αγων. Δελτίου για το 2008, υπό την προϋπόθεση να έχει καταβληθεί στα 
Σωματεία ή στην ΕΟΜ από τους αθλητές το αργότερο μέχρι 30/4/2008. Πέραν της 
ημερομηνίας αυτής η τιμή του παραβόλου θα αυξάνεται κατά 10€. 
Το θέμα των αμοιβών του προσωπικού θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 
ΘΕΜΑ 12ο: Ανακήρυξη δοκίμου δασκάλου.  

Η κ. Μ. Παπυράκη ανακηρύσσεται δόκιμη δασκάλα, αφού πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα 
με την έγγραφη διαβεβαίωση του Δασκάλου κ. Ι. Προκοπίου του οποίου ήταν βοηθός. 

ΘΕΜΑ 13ο: Αιτήματα Σωματείων ΠΛΗ - ΛΑΜΘ 

Μετά από αίτημα των σωματείων ΠΛΗ & ΛΑΜΘ εγκρίνεται να τους καταβληθεί το ποσό των 
300 ευρώ, στον καθένα, για την αγορά κομπιούτερ, με έκδοση τιμολογίου στο όνομα της ΕΟΜ. 

ΘΕΜΑ 14ο: Συμμετοχή στο πρωτάθλημα masters αθλητή Περιφέρειας 

Αποφασίζεται στο Παν. Πρωτ. Κατηγοριών στην κατηγορία masters και μόνον για τους 
αθλητές της περιφέρειας μπορεί να λάβει μέρος, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, 
ζεύγος του οποίου το ένα μέλος να είναι κατηγορίας 11 και ο συμπαίκτης του 12 – 16. 

ΘΕΜΑ 15ο: Εισήγηση ΣΜΑΔ 

Η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται να προστεθεί στον προς υποβολή στη Γ.Σ. νέο κανονισμό 2.5 
η συνημμένη  τροποποίηση με αριθ. Πρωτ. Ε42 και ημερομηνία 31-10-2007 . 
Το Δ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση της επιτροπής. 

ΘΕΜΑ 16ο: Προμήθεια τραπουλών με bar-Code από jannersten 

Eγκρίνεται η προμήθεια 6 κιβωτίων τραπουλών (216 τράπουλες κάθε κιβώτιο) με Bar-code από 
την εταιρεία Jannersten η οποία θα μας κάνει έκπτωση 20% επί των κανονικών τιμών και δεν 
θα μας επιβαρύνει με μεταφορικά.  

Η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται να προστεθεί στον προς υποβολή στη Γ.Σ. νέο κανονισμό 2.5 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση. 
 

 Πρόεδρος            Τα Μέλη                       Η Γεν. Γραμματέας 
 
                       

Σπύρος Κουτρούμπας        Ι. Κούμενος                      Άννα Καραμανλή 

      Χ. Περρόνε 

      Ν. Παπαδάκη 

      Ε. Αναστασιάδου 

      Σ. Βαλσαμάς     


