
Πρακτικά συνεδρίασης αριθ. 09/11-6-2008

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
αριθ. 9/ της 11ης Ιουνίου 2008

      
Την  Τετάρτη  11  Ιουνίου  2008  και  ώρα  17.00  μετά  από  πρόσκληση  του

Προέδρου, το ΔΣ της ΕΟΜ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΟΜ,

οδός Φειδιππίδου 30, Αθήνα.

Παρόντες: ο Πρόεδρος Ι. Κούμενος, η Γεν. Γραμματέας Α. Καραμανλή, η Ταμίας

Ν. Παπαδάκη και τα μέλη Σ. Βαλσαμάς, Κ. Γιαννάς  και Α. Αθανασιάδης.

Απουσίαζε δικαιολογημένα η αντιπρόεδρος Λ. Αναστασιάδου.

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών

Επικυρώθηκαν τα πρακτικά υπ’ αριθμ.8/14-5-08.

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τα παρακάτω:

Υπήρξε  συνάντηση  με τον  κ. Πάνο Γεροντόπουλο  με την παρουσία  της Γεν.

Γραμματέως κας Α. Καραμανλή, ο οποίος εξήγησε πως το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλη-

μα Νέων του 2009, όπως και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΟΡΕΝ του 2011, δεν έχουν

ανατεθεί μέχρι στιγμής, και πρότεινε να υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πιθανή

ανάληψη από την ΕΟΜ, προτιθέμενος να βοηθήσει. Επιφυλάχτηκα να απαντήσω προ-

κειμένου αφενός να ενημερώσω τα μέλη του Συμβουλίου αφετέρου να υπάρξει διεξο-

δικότερη διερεύνηση του κόστους πιθανής διοργάνωσης στην Ελλάδα των δύο παρα-

πάνω πρωταθλημάτων. Ταυτόχρονα εξήγησα ότι η όποια απόφαση για το Ευρωπαϊκό

ΟΡΕΝ θα μπορεί να ληφθεί μετά τις επερχόμενες εκλογές για νέο ΔΣ στην ΕΟΜ το

Νοέμβριο, ενώ για το Πανευρωπαϊκό Νέων απάντηση θα μπορεί ίσως να υπάρξει το

Σεπτέμβριο, ώστε να γίνει διεξοδική ανάλυση κόστους, εύρεσης τοποθεσίας-ξενοδο-

χείου, κλπ.

Ενημέρωσε επίσης τα μέλη ότι πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση με τον κ. Ι.

Μηλιτσόπουλο και συμφωνήθηκε να προχωρήσουμε σε διευρυμένη σύσκεψη παρου-

σία των Νομικών  Συμβούλων  των δύο πλευρών,  ώστε  να  εξετασθεί  η πιθανότητα

διευθέτησης των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων.

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση με παρόντα

τον Πρόεδρο της ΕΟΜ, την ταμία κα Ν. Παπαδάκη και το Νομικό κ. Ν. Καραμανλή.

Τέλος,  ο  Πρόεδρος  ενημέρωσε  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  πως  θα  πρέπει  να  υπάρξει

σκέψη για ασφάλιση αστικής ευθύνης της ΕΟΜ και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος να
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προβεί σε αναζήτηση  προτάσεων-προσφορών, με σκοπό την οριστική  εξέταση  του

θέματος και πιθανή απόφαση σε επόμενο ΔΣ.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Επιτροπής μετεγγραφών

Ως  επιτροπή  μετεγγραφών  για  το  έτος  2008 ορίζονται  οι:  Άννα  Καραμανλή,

Ντάλια  Παπαδάκη,  Νατάσα  Κοτρωνάρου,  Άννα  Καλιακμάνη  και   Δημήτρης

Τζοτζολάκης.

ΘΕΜΑ 4ο: Ίδρυση Ομίλου στην Άρτα

Εγκρίνεται  το  αίτημα  του  κ.  Γ.  Λέκου για  δημιουργία  Ομίλου  Αγωνιστικού  Μπριτζ

στην Άρτα και η ΕΟΜ θα συνδράμει στη στήριξη του ομίλου με υλικοτεχνική βοήθεια

και με εξειδικευμένο δάσκαλο για μαθήματα στα πλαίσια  των δυνατοτήτων της. Θα

ετοιμαστεί επιστολή η οποία θα σταλεί στο Δήμο Αρταίων, η οποία θα διαβιβαστεί δια

χειρός  Γιώργου  Λέκου  για  πραγματοποίηση  των  μαθημάτων  αρχαρίων  σε  αίθουσα

του Δήμου.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας Νταμιανί

Εγκρίνεται η δαπάνη των 539,59€ που ξοδεύτηκαν για φιλοξενία του Προέδρου

της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ με την ακολουθία του, από εξαίρετα  μέλη της

Ευρωπαϊκής Οικογένειας Μπριτζ.

ΘΕΜΑ 6ο : Αρμοδιότητες προσωπικού

Το θέμα ανεβλήθη και θα συζητηθεί σε επόμενο Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 7ο: Εθνική ομάδα Νέων

Εγκρίνεται  η  απόφαση  της  αρμόδιας  Επιτροπής  Εκλεκτόρων  του  άρθρου  3,7

που συνήλθε μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. στις 9 Ιουνίου 2008 για την Επιλογή της

Εθνικής Ομάδας Νέων, η οποία είναι η παρακάτω:

Σήμερα  στις  9 Ιουνίου  2008, κατόπιν  πρόσκλησης  της  Γεν.  Γραμματέως  της

ΕΟΜ,  συνεδρίασε  η  θεσμοθετημένη  επιτροπή  εκλεκτόρων  του  άρθρου  3,7  των

κανονισμών της ΕΟΜ. Παρόντες οι: Άννυ Καραμανλή, Γεν. Γραμματέας της ΕΟΜ και

Πρόεδρος  της επιτροπής και τα μέλη των Α΄και Β΄εθνικών ομάδων 2008: Βασίλης

Βρούστης,  Φίλιππος  Καραμανλής,  Κώστας  Μπόζεμπεργκ,  Αριστείδης  Σαπουνάκης,

Λουκάς Ζώτος, Χριστίνα Συρακοπούλου και Γιάνκος Παπακυριακόπουλος. Απόντες οι

Μ. Καραμανλής, Ε. Πρωτονοτάριος, Φ. Καμινάρης, Π. Κανναβός και Κ. Καπαγιαννίδης.

ΘΕΜΑ:   Επιλογή  ζευγών  Εθνικής  ομάδας  Νέων  (28  ετών  και  κάτω)  για

συμμετοχή σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πνευματικών Αθλημάτων στο Πεκίνο Κίνας. 
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Κατόπιν  ανάλυσης  των  αποτελεσμάτων  των  τελευταίων  ετών,  διεξοδικής

συζήτησης  και ανταλλαγής απόψεων η Επιτροπή  αποφάσισε  ομόφωνα, με ψήφους

επτά, εφόσον ο κ. Βασίλης Βρούστης εξαιρέθηκε από την ψηφοφορία αυτή, η Εθνική

ομάδα Νέων κάτω των 28 για το 2008 να αποτελείται  από τα ζεύγη: Μ. Καραμανλής

– Β. Βρούστης και Κ. Δοξιάδης – Κ. Κοντομήτρος, ως πλέον έμπειρα και ικανά τόσο

σαν ζεύγη όσο και σαν μονάδες (άλλωστε το πρώτο από αυτά συμμετέχει και στην

εθνική ομάδα όπεν 2008). Ως τρίτο ζεύγος, που θα συμμετάσχει επίσης στους αγώνες

του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Πνευματικών Αθλημάτων 2008 (IMSA), επελέγησαν

με ψήφους έξι έναντι ενός οι Α. Δαρκαδάκης – Χ. Συκιώτη.  Η απόφαση αυτή, για  το

τρίτο ζεύγος ελήφθη τόσο λόγω της αξίας των αθλητών αυτών σαν μονάδες, όσο και

για το ότι αποτελούν μόνιμο ζεύγος με σταθερά και ικανοποιητικά αποτελέσματα σε

μεγάλους αγώνες εδώ και πολλούς μήνες. Ένα μέλος μειοψήφησε και πρότεινε αντί

της Χ. Συκιώτη τον Μ. Σοφιό.

Η επιτροπή εκλεκτόρων αποφάσισε επίσης ομόφωνα, με ψήφους οκτώ (8), ότι

σε περίπτωση που κάποιος (-οι) αθλητής (-ες) από τους αποτελούντες την παραπάνω

εθνική ομάδα αδυνατεί να συμμετάσχει στην ομάδα για τους αγώνες του Παγκοσμίου

πρωταθλήματος  Πνευματικών  Αθλημάτων  2008  να  αναπληρωθεί  από  τους  εξής

αθλητές  (28  και  κάτω  ετών),  με  σειρά  προτεραιότητας:  1)  Μ.  Σοφιός  2)  Α.

Αναστασάτος  3)  Μ.  Λατουσάκης  4)  Ν.  Αγγέλου  5)  Π.  Παναγιωτίδης  6)  Μ.

Αθανασάτου 7) Ι. Μανιός 8) Ε. Μπίκα 9) Ε. Βατσολάκη και 10) Π. Ρούσσος. 

ΘΕΜΑ 8ο: Επιτροπή διάδοσης 

Εγκρίνεται η εισήγηση της Επιτροπής διάδοσης που αφορά το Mini-bridge υπό

τον όρο ότι τα βιβλία που θα δημιουργηθούν από την μετάφραση θα είναι ιδιοκτησίας

ΕΟΜ.  Εγκρίνονται  τα  μαθητικά  τουρνουά  Μπριτζ,  όπως  τα  εισηγείται  η  επιτροπή.

Ολόκληρη η εισήγηση της Επιτροπής διάδοσης είναι η παρακάτω:

Στη  συνάντηση  της  Παρασκευής  11/4  παραβρέθηκαν  οι  παρακάτω

εκπαιδευτές της ΕΟΜ :

Σ. Βιλιώτη, Β. Βιρβιδάκης, Γ. Κανελλόπουλος, Α. Καραμανλή, Μ. Κορώνη, Δ.

Μπάλλας, Σ. Μπομπολάκης, Μ. Παπυράκη, Τ. Πουρναράς, Ι. Προκοπίου, Χ.

Συρακοπούλου, Δ. Τόγιας.

Στη συνάντηση του Σαββάτου 19/4 παραβρέθηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτές

της ΕΟΜ :
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Σ.  Βιλιώτη,  Β.  Βιρβιδάκης,  Μ.  Βλαχάκη,  Α.  Καραμανλή,  Μ.  Κορώνη,  Σ.

Μπομπολάκης, Μ. Παπυράκη, Ι. Προκοπίου, Χ. Συρακοπούλου. 

Στις δύο συναντήσεις συζητήθηκαν τα προβλήματα που έχουν εντοπισθεί τα

τελευταία  χρόνια  στη  διδασκαλία  του  μπριτζ  και  διατυπώθηκαν  ορισμένες

προτάσεις – εισηγήσεις προς την ΕΟΜ (επιτροπή μαθημάτων και Δ.Σ.):

1. Αγώνες Μαθητών 1ου και 2ου Κύκλου

Α.  Συζητήθηκε  η  διοργάνωση,  προκαθορισμένων  και  σε  γνωστές  εκ

των  προτέρων  ημερομηνίες,  ημερίδων  μια  φορά  το  μήνα  (ημέρα

Κυριακή),  σε  έναν  ή  δύο  Ομίλους  (Βορά  και  Νότο)  κάθε  φορά,

πέραν,  ή  στη  θέση,  των  εκπαιδευτικών  ημερίδων  που

συγκεντρώνουν 2 με 3 τραπέζια με το ζόρι σε κάθε Όμιλο. Για τη

φετινή  χρονιά  αυτό  μπορεί  να  γίνει  μόνο  το  Μάιο  (πέρα  από  το

μαθητικό  τουρνουά  της  Ανθοκομικής)  και  τον  Ιούνιο  (μετά  το

Πανελλήνιο  Μαθητικό).  Πιο  συγκεκριμένα  για  το  μήνα  Μάιο

προτάθηκε η Κυριακή 25 του μήνα με ώρα έναρξης 19:00 και χώρο

διοργάνωσης της ημερίδας τα εντευκτήρια του  ΑΟΜ και για το μήνα

Ιούνιο  η  Κυριακή  22  του  μήνα  με  ώρα  έναρξης  19:30 και  χώρο

διοργάνωσης της ημερίδας τον κήπο του ΟΠΑΦ. Στι ημερίδες αυτές

προφανώς  είναι  ευπρόσδεκτοι  να  συμμετάσχουν  και  μαθητές

επαρχιακών  Ομίλων  εφόσον  οι  Όμιλοι  δηλώσουν  έγκαιρα  το

ενδιαφέρον τους.

Β.   Καθιέρωση  ταυτόχρονων  ημερίδων  3-4  φορές  την  εβδομάδα

(Δευτέρα  έως  Πέμπτη)  σε  δύο  Ομίλους  (Βορά  και  Νότο)  κατά  τη

διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου με προετοιμασμένες  διανομές

για μαθητές ώστε να μειωθούν οι διαρροές στα διάφορα τουρνουά

1-5.  Στη  συγκέντρωση  υπήρχαν  εκπρόσωποι  αρκετών

διοργανωτών σωματείων και έτσι πιστοποιήθηκε το ενδιαφέρον για

συμμετοχή  στις  ταυτόχρονες  ημερίδες  του  ΑΟΑΦ  (και  ΑΟΜ),  του

ΟΠΑΦ (και ΟΑΜ, ΛΕ, ΟΑΜΚΗ) της ΑΕΠΜΑ, του ΟΑΜΠΕΙ ενώ θα

πρέπει  να  ερωτηθούν  ΣΑΕ,  ΠΟΨ,  ΑΟΤ  και  ΑΟΜΒ  οι  οποίοι

διοργανώνουν επίσης ημερίδες την καλοκαιρινή περίοδο. Και πάλι

τα  επαρχιακά  σωματεία  μπορούν  να  συμμετάσχουν  στις

ταυτόχρονες  ημερίδες.  Για  να  υπάρξει  κίνητρο  συμμετοχής  των
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μαθητών  στα  μαθητικά  τουρνουά  θα  καθιερωθεί  εβδομαδιαία

βαθμολογία (μορφή Grand Prix) χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής

στην τελευταία ημερίδα ώστε να μην πριμοδοτείται κάποιος Όμιλος.

Γ.  Οι  παραπάνω  διοργανώσεις  προϋποθέτουν  την  προετοιμασία

πολλών διανομών (ο αριθμός ανέρχεται σε περίπου 1200 – 1300

σε  σετ  των  18)  από  έμπειρο  επαγγελματία  δάσκαλο.  Θα

αναγράφεται η αγορά σε όλες, ενώ θα σχολιάζονται 4 διανομές ανά

ημερίδα.  

2. Προετοιμασία κάποιων μαθημάτων ή φυλλαδίων που να παρουσιάζουν

συμβάσεις,  ως  αναφορά,  που  χρησιμοποιούνται  από  πιο  έμπειρους

παίκτες και κάποια παρουσίαση του τι εννοούν όταν λένε ότι παίζουν

πεντάφυλλα οι παλαιότεροι.

3. Ενίσχυση του 3ου Κύκλου με κάποιες κοινές ημερίδες ανά τακτά χρονι-

κά διαστήματα (οπωσδήποτε σε εορταστικά Χριστουγέννων και με το

τέλος του Γ’ Κύκλου ή ως Πανελλήνιο Γ’ Κύκλου μαζί με Α’ και Β’ Κύ-

κλο)  και  προετοιμασία  κάποιων  φυλλαδίων  της  ΕΟΜ  (εφημεριδάκια)

όχι κατ’ ανάγκη σε εβδομαδιαία βάση.

4. Ενημέρωση σχετικά με την αναδιαμόρφωση της Ολλανδικής Μεθόδου

από τους Ολλανδούς ώστε να γίνουν απαραίτητες τροποποιήσεις της

μεθόδου μας.

5. Χρήση του Internet στα μαθήματα.

Α.  Να  γίνει  οργανωμένη  προσπάθεια  ώστε  οι  Έλληνες  μαθητές  να

παίζουν μεταξύ τους στο πιο διαδεδομένο  site του  BBO. Ανάθεση

σε επαγγελματική βάση σε εκπαιδευτές να παρακολουθούν και να

συνδράμουν την προσπάθεια αυτή με βάρδιες επ’ αμοιβή.

Β.  Προσέλκυση  Ελλήνων  παικτών  του  BBO στους  Ομίλους  και  στην

εκπαιδευτική διαδικασία της ΕΟΜ.

6.  Παρακολούθηση της πορείας των μαθητών των τελευταίων ετών ώστε

να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την παραμονή τους στο χώρο

και με τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις της ΕΟΜ και των Ομίλων.

7. Ενοποίηση αποτελεσμάτων μαθημάτων και τουρνουά.

8. Μετάφραση επιπλέον κύκλων της μεθόδου.

9. Σχολεία και μπριτζ. Προετοιμασία κατάλληλης μεθόδου (πχ minibridge)

ώστε να γίνει ελκυστικότερο το παιχνίδι στους μικρούς μαθητές.
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10. Πιθανή  προσθήκη  ορισμένων  μαθημάτων  στον  3ο Κύκλο  (πχ  κοντρ

νέγκατιβ,  transfer,  weak). Διερεύνηση πιθανού διαχωρισμού σε αυτήν

την περίπτωση σε δύο κύκλους (εφόσον υπερβεί η ύλη τα 20 μαθήμα-

τα).

ΘΕΜΑ 9ο: Αιτήματα Σωματείων

Α) Εγκρίνεται το αίτημα του ΟΑΜΚ για μαθήματα προχωρημένων από τον κ.

Βασ. Βιρβιδάκη για το χρονικό διάστημα  21/6 έως 29/6, έναντι συνολικής αμοιβής

μετά των εξόδων μεταφοράς 1200€ 

Β) Εγκρίνεται σαν συνδρομή της ΕΟΜ προς τον ΣΛΑΜ η καταβολή του ποσού

των  750€,  περίπου  +  ΦΠΑ  για  συμπληρωματικά  έπαθλα  στο  Παν.  Περιφερειακό

Πρωτάθλημα Αιγαίου.

Γ)  Εγκρίνεται  μέρος  του  αιτήματος  του  ΚΟΑΜ  και  αποφασίζεται  να  τους

χορηγηθεί  για  έπαθλα  το  ποσόν  των  750€ περίπου  και  να  φροντίσει  η  ΕΟΜ  για

μεταφορά  των  αθλητών  της  Αττικής  με  ναυλωμένο  πούλμαν  έναντι  ατομικού

εισιτηρίου  των  συμμετεχόντων  για  το  Περιφ.  Πρωτ.  Δ.  Ελλάδος  Κύπελλο  Στ.

Αρβανιτάκη 

ΘΕΜΑ 10ο: Αναμετάδοση στο Β.Β.Ο. της Selection Εθνικών ομάδων

Εγκρίνεται η δαπάνη για  την αναμετάδοση μέσω του Β.Β.Ο., του αγώνα  της

Selection των εθνικών ομάδων Όπεν, ποσού 450€.

ΘΕΜΑ 11ο: Μαθητικές διανομές

Εγκρίνεται  η δαπάνη  του  ποσού  των 1080€ για τη  δημιουργία  διανομών  για

τους  μαθητές, σύμφωνα  με  την  εισήγηση  της  επιτροπής  διάδοσης,  οι  οποίες  θα

χρησιμοποιούνται επί σειρά ετών.

ΘΕΜΑ 12ο: Παραγγελία βιβλίων μαθημάτων Α & Β κύκλου

Αποφασίζεται  να  γίνει  παραγγελία  βιβλίων  μαθημάτων  Α’ και  Β’  κύκλου.  Αν

χρειασθεί θα ζητηθούν προσφορές. Αν η τιμή μονάδας δεν είναι μεγαλύτερη από τις

προηγούμενες προσφορές που έχουμε ήδη, θα χρησιμοποιηθούν αυτές.

ΘΕΜΑ 13ο: Παραγγελία διαφημιστικών φυλλαδίων και αφισών

Θα πρέπει εν όψει της νέα καμπάνιας διάδοσης να παραγγελθούν αφίσες και σε

συνεργασία με την κ. Μπονέλη να γίνουν νέα διαφημιστικά φυλλάδια. 
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ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση απόφασης ΣΜΑΔ

Εγκρίνεται η παρακάτω απόφαση της επιτροπής ΣΜΑΔ  

Η επιτροπή ΣΜΑΔ στη συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου 2008 αποφάσισε επί των

συνημμένων θεμάτων:

1) Υπόθεση ΑΟΜΒ – ΟΑΜΘ

Αποφάσισε με ψήφους 2 προς 1, τον υποβιβασμό των 2 τουρνουά R.R. του

ΑΟΜΒ της 10/10/07 και της 31/10/07 και το 1 τουρνουά της 29-10-07 του ΟΑΜΘ

σε 5ης βαθμίδας διότι διήρκεσαν μόνο 3 ημερίδες έκαστο. Θα δοθούν στους

αθλητές Β.Δ. (μαύρα) μόνον. Η άποψη της μειοψηφίας ήταν η ακύρωση των

τουρνουά.

2) Έκταση ημερίδων 5ης βαθμίδας, εκτός έδρας

Ενιαίο τριήμερο αποφασίζεται ότι θα εννοείται όταν ο αγώνας διεξάγεται εντός 7

ημερών (εβδομάδος). Θα απονέμονται Β.Δ. 5ης βαθμίδας σε κάθε ημερίδα και

γενικής (χωρίς Χ.Β.Ν.).

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης στολών Εθνικής αποστολής

Εγκρίνεται  η  δαπάνη  ποσού  4.600€  για  την  αγορά  στολών  της  Εθνικής

αποστολής στο Pau της Γαλλίας, η οποία εν κατακλείδι θα καλυφθεί από χορηγία του

Υπουργείου Τουρισμού.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη    Η  Γεν.
Γραμματέας

                     

Ιωάννης Κούμενος   Ν. Παπαδάκη              Άννα Καραμανλή

                                            Σ. Βαλσαμάς

     Κ. Γιαννάς

            Α. Αθανασιάδης
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