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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  αριθ. 4/ της 8ης Απριλίου 2009 

      Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 και ώρα 17.00 µετά από πρόσκληση του Προέδρου, το ∆Σ της 

ΕΟΜ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΟΜ, οδός Φειδιππίδου 30, Αθήνα. 

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

Γιαννάς, ο Ταµίας Α. Αθανασιάδης και τα µέλη Α. Πολίτου και Τ. Φράγκος. 

Απούσα η κ. Μ. Πανουτσακοπούλου 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 

Επικυρώθηκαν τα πρακτικά υπ’ αριθ. 3/11-03-09. 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέµατα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος προτείνει να σταλεί µια τελευταία επιστολή στον Ολυµπιακό, µε την οποία να 

ζητείται η οριστική απάντηση, αν υπάρχει ενδιαφέρον για δηµιουργία τµήµατος Αγωνιστικού Μπριτζ 

από τον ΟΣΦΠ, σύµφωνα µε την επιθυµία του χορηγού µας κ. Ε. Κάντζου. Ενηµερώνει ότι  έγινε  

συνάντηση του προεδρείου της ΕΟΜ  µε τον κ. Λάµπρου στα γραφεία του, ενώ έχει ήδη σταλεί και 

ο φάκελος αναλυτικής οικονοµοτεχνικής µελέτης. Η πρόταση γίνεται οµόφωνα αποδεκτή. 

Ενηµερώνει ότι στις 7 Απριλίου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τον ∆ιευθυντή Γραφείου 

του Υπουργού Παιδείας κ. Κοταρά για το θέµα της άδειας παρουσίασης του Μπριτζ στα σχολεία 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο οποίος διαβεβαίωσε προφορικά ότι θα γίνουν 

ενέργειες µε θετική εισήγησή του. 

Ενηµερώνει επίσης τα µέλη του ∆Σ ότι υπάρχουν  επιδοτούµενα προγράµµατα του ΟΑΕ∆, 

για την περίπτωση που χρειασθεί να γίνει πρόσληψη υπαλλήλου µε επιδότηση. 

Τέλος, αναφέρει  στα µέλη του ∆Σ τη σκέψη του να επικοινωνήσει µε τους δηµάρχους των 

πόλεων, που δεν έχουν οµίλους Μπριτζ, µε αίτηµα να εντάξουν τη δηµιουργία οµίλων Μπριτζ στο 

πρόγραµµά τους. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση Επιτροπής ΣΜΑ∆ - ΕΑ (Ταυτόχρονα) 

Η Επιτροπή ΣΜΑ∆ και η Επιτροπή Αγώνων εισηγούνται την ακύρωση του ταυτόχρονου 

τουρνουά της Τετάρτης 25ης Μαρτίου 2009, διότι το Σωµατείο ΟΑΜΧανίων που συµµετείχε 

διεξήγαγε τον αγώνα την Τρίτη 24 Μαρτίου 2009 και δηµοσίευσε την ίδια µέρα τα αποτελέσµατα 

στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ, µε αποτέλεσµα να µπορεί κάποιος να δει τα σκορ σε κάθε διανοµή. 

Επειδή το γεγονός αυτό αντιβαίνει τους κανόνες του «ευ αγωνίζεσθαι» δεν µπορούν να γίνουν 

αποδεκτά τα αποτελέσµατα των πέντε αυτών Σωµατείων, ούτε καν µεµονωµένα.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση έγινε οµόφωνα δεκτή η εισήγηση και αποφασίστηκε να 

σταλούν δύο επιστολές, η µία προς ΟΑΜΧΝ και η άλλη στα Σωµατεία ΑΟΜΒ, ΑΟΜΨ, ΑΟΤ & ΟΑΜΚ 

µε τις οποίες θα εξηγούνται οι λόγοι της ακύρωσης της ηµερίδας της 25/3/2009. 

Επίσης έγιναν δεκτές οι εισηγήσεις των δύο Επιτροπών για τα ταυτόχρονα και για τις 

κατηγορίες που χωρίζονται οι συµµετέχοντες στις διοργανώσεις των Σωµατείων. Μετά από 

διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε  να γραφτεί ανακοίνωση προς όλα τα Σωµατεία, που να τα 

ενηµερώνει για τα εξής. 

1ον: Για τα Σωµατεία, οι επιτρεπόµενες κατηγορίες διοργάνωσης των αγώνων  όλων των 
βαθµίδων ορίζονται σε 1-6, 1-9 και όπεν. Eιδικά σε αγώνες οµάδων των Σωµατείων – Μελών 
"µε άνω όριο" επιτρέπεται η σύνθεση της οµάδας να περιλαµβάνει 1 ή 2 παίκτες µε ∆∆ κατά 
µία µονάδα µεγαλύτερη από το άνω όριο, όµως το άθροισµα ∆∆ της εκάστοτε σύνθεσης (µε 
την οποία αγωνίζεται η οµάδα) να µην υπερβαίνει το 4πλάσιο του άνω ορίου (άρθρο 2.1.3 
Κανονισµών ΕΟΜ).  Η τελευταία παράγραφος ισχύει και για τα τριήµερα των Σωµατείων 
εφόσον αυτό αναγράφεται στην προκήρυξη.  

         Οποιαδήποτε παρέκκλιση εκτός των ως άνω ορίων, θα οδηγεί σε ακύρωση της ηµερίδας.  
         Η απόφαση αυτή θα ισχύσει µε την έκδοση των καλοκαιρινών προγραµµάτων των 

Σωµατείων. 
2ον:  Σύµφωνα µε τους πάγιους κανονισµούς της ΕΟΜ, οι συµµετέχοντες σε αγώνα οµάδων είναι 

από 4 έως 6 παίκτες, όπως ορίζει και η Πανευρωπαϊκή και η Παγκόσµια Οµοσπονδία. Κατ' 
εξαίρεση, για τις οµάδες συνεχείας  5ης βαθµίδας µπορούν να  συµµετέχουν µέχρι 10 παίκτες.  
Η απόφαση αυτή θα ισχύσει µε την έκδοση των καλοκαιρινών προγραµµάτων των 
Σωµατείων. 

3ον: Για τα ταυτόχρονα συνεχείας:  

        α) Οι διανοµές θα µπαίνουν στην  ιστοσελίδα της ΕΟΜ µετά τις 12.00 το µεσηµέρι της ηµέρας 
διεξαγωγής της ηµερίδας. 

        β) Η ώρα έναρξης για κάθε ηµερίδα θα είναι µεταξύ 19.30 έως 21.00. 

        γ) Ταυτόχρονες ηµερίδες θα διοργανώνονται µόνο ∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέµπτη.   

        δ) Κάθε Σωµατείο µπορεί να µετέχει το πολύ σε 4 ηµερίδες ταυτόχρονου την εβδοµάδα υπό 
την προϋπόθεση να είναι διαφορετικές µεταξύ τους, π.χ. δύο (2) όπεν και δύο (2)  1-9. Θα 
εξαιρείται από την κατάταξη Σωµατείο που έχει περιλάβει παίκτη µε δυναµικότητα  εκτός των 
ορίων της ηµερίδας. 

        ε) Ηµερίδες που συµπίπτουν µε εθνικές γιορτές ή αργίες γενικότερα δεν θα υπολογίζονται στα  
εξαήµερα.  

 στ) Στα ταυτόχρονα υπολογίζονται µόνον οι ηµερίδες 5ης βαθµίδας των σωµατείων και µία 
µόνον ηµερίδα 4ης βαθµίδας κατ’ έτος, η ηµερίδα της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. 
Οποιαδήποτε άλλη ειδική ηµερίδα (φιλανθρωπικό, ηµερίδα Gran Prix, κλπ.) δεν µπορεί να 
συνυπολογιστεί σε ταυτόχρονο. 

ζ) Οι συγκεντρωτικές κατατάξεις θα είναι υποχρεωτικά και µόνον εξαήµερα. Σε περίπτωση που 
για οποιονδήποτε λόγω κάποιο Σωµατείο δεν συµµετείχε ή ακυρώθηκε σε κάποια ηµερίδα στο 
εξαήµερο οι παίκτες του θα υπολογίζονται µε 5 συµµετοχές και προφανώς δεν θα έχουν άλλο 
δικαίωµα εξαίρεσης. Στην ακραία περίπτωση που κάποιο Σωµατείο δεν µετείχε ή ακυρώθηκε 
σε δύο ηµερίδες, τότε οι παίκτες του θα χάνουν το αντίστοιχο εξαήµερο. 
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η) Στις ταυτόχρονες ηµερίδες ζευγών, τα Σωµατεία που συµµετέχουν θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον τρία (3). Το γεγονός ότι ένα Σωµατείο όµως δεν µπόρεσε να συµµετάσχει ή εκ 
των υστέρων ακυρώθηκε σε µια ηµερίδα και ως εκ τούτου απέµειναν µόνον δύο (2) Σωµατεία, 
δεν ακυρώνει το ταυτόχρονο. 

θ) Μετά το καλοκαίρι, από τον Σεπτέµβριο δηλαδή, τα Σωµατεία θα πρέπει να συντονιστούν 
ώστε οι ηµερίδες τους και οι ηµερίδες των ταυτοχρόνων να συµβαδίζουν. 

 

  Θα αποσταλούν στα Σωµατεία και τα πρακτικά των επιτροπών ώστε να έχουν ολοκληρωµένη 
γνώση όλων των θεµάτων.  

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Ανακαίνιση γραφείων ΕΟΜ 

Η κα Πολίτου εισηγήθηκε στο ∆Σ µια πλήρη ανακαίνιση των γραφείων µε κόστος περί τα 

80.000€, όπως έχει υπολογισθεί από µια προσφορά που ήρθε στην ΕΟΜ. 

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε,  λόγω του υψηλού κόστους και, εφόσον δεν 

βρεθούν τα χρήµατα για την πλήρη ανακαίνιση, να  µη γίνει η πλήρης ανακαίνιση αλλά µια 

µικρότερη, που θα αφορά στην επιδιόρθωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και το βάψιµο 

του χώρου,  

ΘΕΜΑ 5ο : Εκδήλωση σε Παν. Μαθητικό Πρωτάθληµα  

Εξουσιοδοτήθηκε η κα Πολίτου να φέρει εισήγηση στο επόµενο ∆Σ µε συγκεκριµένες 

προτάσεις. 

ΘΕΜΑ 6ο : Θέµατα προσωπικού 

 Αναβλήθηκε για το επόµενο ∆Σ 

ΘΕΜΑ 7ο:  ∆ιαφηµιστική καµπάνια 

 Η κα Πολίτου παρουσίασε στο ∆Σ την εισήγηση της Επιτροπής ∆ιάδοσης, σύµφωνα µε την 

οποία προτείνονται τα εξής: 

Στη συνάντηση της επιτροπής διάδοσης την περασµένη Πέµπτης συζητήθηκαν τα  εξής: 
 

• Η καµπάνια διάδοσης πρέπει να αποφασισθεί τώρα ώστε να  στο επόµενο ∆Σ να παρθούν 
οι τελικές αποφάσεις για το κάθε τι και να υλοποιηθούν όλα το αργότερο ως τα µέσα 
Ιουλίου, ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος να προωθηθούν έγκαιρα και σωστά. 

• Με τους πρόχειρους στατιστικούς υπολογισµούς είδαµε πως ο στόχος µας για το 2009 
µπορεί να είναι οι 1000 νέοι παίκτες,  αριθµός τον οποίο µπορούν να δεχτούν σήµερα οι 
όµιλοι όχι µόνο µε το σκεπτικό των µαθητών πρώτου κύκλου αλλά και δεύτερου την 
επόµενη χρονιά. 

• Παράλληλος στόχος να δηµιουργηθούν τµήµατα σε 4-6 Πανεπιστήµια ώστε του χρόνου 
να γίνει Πανελλήνιο Πανεπιστηµιακό Πρωτάθληµα 
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• ∆εύτερος παράλληλος στόχος είναι να συνεχιστεί και να αναπτυχθεί η διδασκαλία του 
µπριτζ στα σχολεία, έργο που έχει ξεκινήσει το σχολικό έτος 2007-2008 η Σεµίραµις  
Βιλλιώτη στη Βαρβάκειο σχολή µαζί µε τους δύο καθηγητές της σχολής Φώτη 
Σεραφείγκο και Γιάννη Στάϊκο. Τώρα είµαστε σε πολύ καλλίτερη θέση µια και η διάσηµη 
µέθοδος του Μίνι-Μπριτζ έχει µεταφραστεί από τον Βασίλη Βιρβιδάκη και την 
Μαριάννα Κορώνη και δοκιµάζεται ήδη σε ένα τµήµα µε µικρούς µαθητές µε µεγάλη 
επιτυχία. 

• Το υπάρχον έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό είναι ξεπερασµένο και πρέπει 
οπωσδήποτε να ανατεθεί σε επαγγελµατίες ώστε να έχει τα απαραίτητα «επικοινωνιακά» 
στοιχεία. 

• Ο προϋπολογισµός µας δεν είναι τεράστιος και ανεξάντλητος και θα πρέπει να κονδύλια 
να χρησιµοποιηθούν µε φειδώ ώστε απλώς να καλυφθούν οι στόχοι µας για την τρέχουσα 
χρονιά.   ∆ηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να προβούµε σε δαπανηρή και µεγάλη 
καµπάνια µια και σήµερα δεν έχουµε τη δυνατότητα να δεχτούµε µεγαλύτερο αριθµό 
παικτών. 

 
Με αυτά τα δεδοµένα αποφασίσαµε να προτείνουµε στο ∆Σ τα παρακάτω¨ 
 

• ∆ηµιουργία νέου διαφηµιστικού σποτ (τηλεοπτικού- ραδιοφωνικού) κόστους µέχρι 5000€ 
(το µίνιµουµ 1000€) 

• ∆ηµιουργία νέου έντυπου υλικού α) φυλλάδια που θα απευθύνονται σε όλους β) φυλλάδια 
που θα απευθύνονται µόνο στους φοιτητές.  Αφίσες θα παραµείνουν οι ίδιες προς το 
παρόν.? γ) δηµιουργία έντυπου υλικού παρουσίασης µικρού κόστους για τα σχολεία 
(συνδυασµός του υπάρχοντος µε το γαλλικό) 

• ΝΕΟ LOGO ΕΟΜ (αυτό σαν κόστος θα συµπεριληφθεί στο δηµιουργικό της κατασκευής 
του dvd ή των εντύπων διαφορετικά κοστίζει γύρω στα 500€ 

• DVD παρουσίασης του µπριτζ  (χωρίς κόστος) 
• Κόστος διανοµής των παραπάνω υλικών  (άτοµα που θα τα µοιράζουν *** εδώ πρέπει να 

δώσουµε µεγάλη σηµασία ειδικά για τους φοιτητές όπου τονίσθηκε από όλους ότι για 
µεγάλο διάστηµα κατά τη διάρκεια των εγγραφών για το νέο έτος πρέπει να πηγαίνουµε στα 
σχολές και όχι µόνο µια µέρα), χρεώσεις σε σταθµούς ή κανάλια (παρ όλο που θα γίνει 
προσπάθεια µε το ραδιοτηλεοπτικό) 

• Οργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης του Μπριτζ … Πρόταση αυτό να γίνει κατά τη 
διάρκεια  του Πανελληνίου Mixed.  Κόστος εκδήλωσης µέχρι 10000€ 

• Ενοίκιο αίθουσας αγώνων 
• Ενοίκιο αίθουσας παρουσίαση 
• Κόστος υλικών (δίκτυο υπολογιστών, χειριστές συστήµατος αποτελεσµάτων, 

χειριστές vugraph) (ανάλογα µε τις δυνατότητες της αίθουσας µπορεί να χρειασθούν 
και οθόνες προβολής, σύστηµα προβολής διαφόρων πηγών (αποτελέσµατα, κάµερες, 
vugraph) 

• Catering για καλεσµένους δηµοσιογράφους κλπ 
• Press kits για καλεσµένους (σχεδιασµός φακέλλων, υλικού προβολής, δωράκι, 

τσάντα…ότι δήποτε….) 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε στο επόµενο ∆Σ η κα Πολίτου να φέρει 

συγκεκριµένες προσφορές από εταιρείες που µπορούν να πραγµατοποιήσουν αυτά που προτείνει η 

επιτροπή. Το ίδιο µπορούν και πρέπει να κάνουν και άλλα µέλη του ∆.Σ. 
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ΘΕΜΑ 8ο:  Αίτηµα αθλητών κάλυψης εξόδων συµµετοχής στο Παν. Πρωτ. 

 Το θέµα θα συζητηθεί στην επόµενη συνεδρίαση του ∆Σ επειδή δεν έχουν 

συγκεντρωθεί ακόµα όλες οι υποψηφιότητες . 

ΘΕΜΑ 9ο: Άτυπη σύσκεψη Σωµατείων 

 Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε το ∆Σ για την πρόσκληση σε συνάντηση των Σωµατείων 

του λεκανοπεδίου Αττικής το Σάββατο 11 Απριλίου 2009 µε θέµατα: 

• Εγγραφές στα βιβλία των Οµίλων 

• Αµοιβές διαιτητών αγώνων 

• Τέλος για ακίνητο 

• Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα 2011 

• Φεστιβάλ Μπριτζ 

ΘΕΜΑ 10ο: Περιφερειακό Πρωτ. Νήσων Αιγαίου 

 Αποφασίστηκε οµόφωνα να καλυφθούν από την ΕΟΜ τα έπαθλα των αγώνων, µέχρι το 

ποσό των 600€ χωρίς ΦΠΑ, σαν ενίσχυση του Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Ανατολικής Ελλάδας 

και Νήσων, που θα διοργανωθεί φέτος από τον ΧΟΜ στις 19-23 Ιουνίου 2009. 

ΘΕΜΑ 11ο: Αιτήµατα Σωµατείων (ΑΟΜΒ – ΟΑΜΚΗ – ΧΟΜ)  

 Εγκρίθηκε οµόφωνα η εισήγηση της επιτροπής Αγώνων σχετικά µε αίτηµα των ΑΟΜΒ-ΟΑΑ 

για αναβάθµιση του τουρνουά του Οκτωβρίου σε 3ης βαθµίδας, µετά την αποδοχή δέσµευσης του 

διαθέσιµου τριήµερου του ΟΑΑ 

Εγκρίθηκε οµόφωνα η εισήγηση της Επιτροπής Αγώνων για αναβάθµιση του Φεστιβάλ της 

Ανθοκοµικής και ορίζεται σε 3ης βαθµίδας για όλα τα τουρνουά. 

ΘΕΜΑ 12ο: Αξιολόγηση ∆ιαιτητών – Εκποµπή σε ραδιόφωνο 

Ο κ. Γιαννάς πρότεινε για τους διαιτητές αγώνων να αξιολογούνται λεπτοµερώς στο τέλος 

κάθε αγώνα από τον παρατηρητή. Για τον λόγο αυτό πρέπει να ασχοληθούν οι Επιτροπές Αγώνων 

και ∆ιαιτησίας και να φέρουν εισήγηση στο ∆Σ µε προτάσεις. 

Η πρόταση έγινε οµόφωνα δεκτή. 

Ο κ. Γιαννάς ζήτησε την έγκριση του ∆Σ προκειµένου να µιλήσει στο αγγλόφωνο πρόγραµµα 

του ραδιοφωνικού σταθµού 9.84 για θέµατα που αφορούν στο Μπριτζ. 

Το ∆Σ συµφώνησε οµόφωνα 
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  Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέµα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος             Τα Μέλη                        Γεν. Γραµµατέας 
             

     Ιωάννης Κούµενος                Κ. Γιαννάς                         Άννα Καραµανλή-Λυδάκη  

                                                                 Α. Αθανασιάδης                                 

                                             Α. Πολίτου 

  Τ. Φράγκος 


