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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ. 4/2008 
Της 27ης Φεβρουαρίου 2008 

 
 Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 17:00, κατόπιν προσκλήσεως του 
προέδρου, το Δ.Σ. της ΕΟΜ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  στα γραφεία της 
ομοσπονδίας, οδός Φειδιππίδου 30, Αθήνα. 
 
Παρόντες οι:  Ο Πρόεδρος Ι. Κούμενος, η Αντιπρόεδρος Λ. Αναστασιάδου, η Γεν. 
Γραμματέας Α. Καραμανλή, η Ταμίας Ν. Παπαδάκη και τα μέλη Σ. Βαλσαμάς, και  Κ. 
Γιαννάς . 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 
Επικυρώθηκαν τα πρακτικά υπ’ αριθ. 2 της 4-02-2008 και υπ. αριθ. 3 της 13-2-2008. 

ΘΕΜΑ 2ο Θέματα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τις συναντήσεις που είχε με τον 

Πρόεδρο του ΑΜΙ και τα αιτήματα που του έθεσε, με τον Ι. Μηλιτσόπουλο και  με τον 

Μ. Γαρουφαλή.  

Επίσης έδωσε λεπτομέρειες για τη συνάντησή του με τον Υφ. Πολιτισμού για 

θέματα Αθλητισμού κ. Ι. Ιωαννίδη και τη συζήτηση που είχαν, σχετικά με την ανάγκη 

πρόσθετης χρηματοδότησης για την αποστολή των Εθνικών Ομάδων ΟΠΕΝ  και 

Γυναικών στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες στο Πω της Γαλλίας τον Ιούνιο 2008, αλλά 

και τη συμμετοχή των Εθνικών Ομάδων ΟΠΕΝ, Γυναικών και Νέων στην Ολυμπιάδα 

Πνευματικών Αθλημάτων, τον Οκτώβριο στο Πεκίνο της Κίνας.  

Ο Υφυπουργός ενημέρωσε ότι, λόγω περικοπής των διαθεσίμων κονδυλίων προς 

το Υπουργείο κατά 50% περίπου, δεν μπορεί να αυξήσει την ετήσια επιχορήγηση 

προς την ΕΟΜ. Υποσχέθηκε όμως να συνδράμει την Ομοσπονδία μας στην εξεύρεση 

των αναγκαίων πόρων, μέσω χορηγιών από άλλους φορείς ή εταιρείες που 

εποπτεύονται από το κράτος.  

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει προσπάθεια ώστε   

να προετοιμαστεί κύκλος μαθημάτων για προχωρημένους, με εκμάθηση συστημάτων   

που παίζει σήμερα η πλειοψηφία των Ελλήνων παικτών (5φυλλα μαζέρ) και να 

εξεταστεί είτε η Γαλλική είτε η Αμερικάνικη μέθοδος. Τέλος λόγω της ανάγκης 

διείσδυσης μαθημάτων μπριτζ στα σχολεία θα πρέπει να ετοιμαστεί η μέθοδος 

διδασκαλίας mini bridge 

 

. 
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ΘΕΜΑ 3ο  Ημερήσια διάταξη Γεν. Συνέλευσης  
Εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη της Γεν. Συνέλευσης που είναι η παρακάτω: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

α. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ 2007. 

β. Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού 2007. 

γ. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και εκλογή νέας Ελεγκτικής 

Επιτροπής για το 2008. 

δ. Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη. 

ε. Πρόταση Γ. Κανελλόπουλου 

ζ. Κανονισμός Μ.Ρ. 

η. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ενός τακτικού και 3 αναπληρωματικών μελών 

Δ.Σ.  

 
ΘΕΜΑ 4ο Απολογισμός Δ.Σ.  

Εγκρίθηκε ο απολογισμός του Δ.Σ. και τα Πεπραγμένα του Δ.Σ. για το 2007 όπως 

αναφέρονται στα συνημμένα στο παρόν έγγραφα και θα αποσταλούν στα Σωματεία 

για ενημέρωσή τους:  

 
ΘΕΜΑ 5ο Ανακήρυξη Εθνικών Ομάδων 
Ανακηρύσσονται οι Εθνικές ομάδες Όπεν και Γυναικών που προέκυψαν από την 

Selection Εθνικών Ομάδων και είναι οι παρακάτω: 

   Η Εθνική Ομάδα Όπεν 2008 που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στις διεθνείς της 

υποχρεώσεις αποτελείται από τα ζεύγη:  

1. B. Βρούστης – Μ. Καραμανλής  

2. Φ. Καραμανλής – Ε. Πρωτονοτάριος   
3. Φ. Καμινάρης – Κ. Μπόζεμπεργκ  
   Η Εθνική Ομάδα Γυναικών 2008 που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στις διεθνείς 

της υποχρεώσεις αποτελείται από τα ζεύγη:  

1. Π. Βελαΐτου – Γ. Μήτση  
2. Σ. Λαμπρινού – Ε. Τσιρίκου   
3. Α. Βενετάκη – Α. Γεωργίου  
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ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός προπονητή και Αρχηγού Εθνικών Ομάδων 
Το θέμα παραπέμπεται στη Επιτροπή Εθνικών Ομάδων, προκειμένου να 

διερευνήσει ποιος από τους διαθέσιμους προπονητές έχει την δυνατότητα και να 

ζητήσει προσφορές για να αναλάβει τις προπονήσεις των Εθνικών Ομάδων Γυναικών. 

Θα ζητηθεί επίσης από τον κ. Φαντόνι που κάνει τις προπονήσεις στην Εθνική Όπεν 

μήπως έχει την δυνατότητα και ποιους όρους να προπονήσει και την Εθνική Ομάδα 

Γυναικών. 

 
ΘΕΜΑ7ο Ολοκλήρωση της εισήγησης της επιτροπής Διάδοσης. 

Εγκρίνεται η εισήγηση της Επιτροπής Διάδοσης και ως προς το σκέλος του 

συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτών της ΕΟΜ και τη διδασκαλία του αθλήματος 

στα σχολεία που είναι η παρακάτω: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΜ ΚΑΙ ΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Α. Αξιολόγηση Εκπαιδευτών της ΕΟΜ 

Με την καθιέρωση της ολλανδικής μεθόδου διδασκαλίας το 1995, θεσμοθετήθηκαν 

οι δύο βαθμίδες διδασκόντων, του δασκάλου και του καθηγητή. Μετά τα σεμινάρια που 

οργανώθηκαν από επιτροπή με πρόεδρο τον Π. Γεροντόπουλο διενεργήθηκαν 

εξετάσεις και αναδείχθηκαν οι πρώτοι 3 καθηγητές και 14 δάσκαλοι της ΕΟΜ. Η τότε 

επιτροπή διάδοσης, αναγνωρίζοντας την πιθανότητα αδυναμίας διενέργειας εξετάσεων 

σε ετήσια βάση, είχε ανακοινώσει ότι η προαγωγή στη βαθμίδα του καθηγητή θα 

μπορούσε να γίνει αυτόματα με τη συμπλήρωση διδασκαλίας δέκα σειρών ενώ για την 

ανάδειξη νέων δασκάλων θα μεριμνούσε η ΕΟΜ για την οργάνωση νέων σεμιναρίων. 

Το 2000, διενεργήθηκαν σεμινάρια και εξετάσεις νέων δασκάλων, οπότε και 

θεσμοθετήθηκε και η βαθμίδα του δόκιμου δασκάλου ενώ προστέθηκε ο 

χαρακτηρισμός του ανενεργού στους δασκάλους που δεν δίδαξαν ενώ και πάλι δεν 

υπήρξε πρόβλεψη προαγωγής δασκάλων σε καθηγητές. Στο μεταξύ είχαν 

χαρακτηρισθεί ως δάσκαλοι και ορισμένοι εκπαιδευτές από την επαρχία ενώ το 1998 

συμπεριλήφθηκε στους καθηγητές ο Ι. Μηλιτσόπουλος και το 2005 ο Ν. Παπαχατζής. 

Έτσι σήμερα τον τίτλο του καθηγητή έχουν 5, του δασκάλου 21, του ανενεργού 

δασκάλου 5 και του δόκιμου δασκάλου 24 άτομα δηλαδή το δυναμικό της ΕΟΜ σε 

εκπαιδευτές ανέρχεται σε 55 άτομα. 
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Η επιτροπή διάδοσης και μαθημάτων θεωρεί επιβεβλημένη την αποσαφήνιση των 

προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται ώστε να αποδίδονται οι τίτλοι των 

διάφορων βαθμίδων στους εκπαιδευτές της ΕΟΜ. Επίσης κρίνεται αναγκαίο να γίνουν 

άμεσα ορισμένες αναβαθμίσεις ώστε να διορθωθούν παραλείψεις προηγουμένων 

ετών. 

Με γνώμονα τα παραπάνω η επιτροπή διάδοσης και μαθημάτων εισηγείται στο 

Δ.Σ. της ΕΟΜ τα παρακάτω για την κατάταξη των εκπαιδευτών σε βαθμίδες (οι 

προτάσεις ισχύουν για τους εκπαιδευτές των σωματείων της Αθήνας) : 

Για να χαρακτηρισθεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος ως δόκιμος δάσκαλος θα 

πρέπει να έχει βοηθήσει κάποιον πτυχιούχο δάσκαλο τουλάχιστον για 2 πλήρεις 

σειρές μαθημάτων των δύο πρώτων κύκλων μαθημάτων (2 σειρές Α’ κύκλου, 2 σειρές 

Β’ κύκλου). Ο δάσκαλος πρέπει να δηλώνει, εγγράφως στην ΕΟΜ, στην αρχή της κάθε 

περιόδου, ότι θα χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο άτομο ως βοηθό του και να 

συναινέσει στην ανάδειξη του υποψηφίου σε δόκιμο δάσκαλο μόλις αυτός 

συμπληρώσει τις τυπικές προδιαγραφές . 

Για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως δάσκαλος, από δόκιμος δάσκαλος, πρέπει να  

συμπληρώσει τουλάχιστον 2 πλήρεις περιόδους (Α’ & Β’ κύκλος) ως δόκιμος 

δάσκαλος υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση κάποιου δασκάλου. Στο τέλος της 

δεύτερης περιόδου ενημερώνει την ΕΟΜ για την επιθυμία του να προαχθεί και η 

επιτροπή διάδοσης και μαθημάτων ορίζει επιτροπή από έμπειρους καθηγητές και 

δασκάλους ένα ή περισσότερα μέλη της οποίας θα παρακολουθήσουν με 

αιφνιδιαστική επίσκεψη ένα τουλάχιστον μάθημα του ενδιαφερόμενου ώστε να 

συναινέσουν στη προαγωγή του. Εκτός από την έγκριση της επιτροπής θα πρέπει και 

το μέσο ποσοστό παραμονής, στο χώρο του μπριτζ, των μαθητών του υποψηφίου 

δασκάλου να είναι μεγαλύτερο του 40%. Ο τρόπος καθορισμού του μέσου ποσοστού 

παραμονής θα προσδιοριστεί από την επιτροπή διάδοσης και μαθημάτων σε επόμενη 

συνεδρίαση της. Για τη συγκέντρωση κατά το δυνατόν περισσότερων στατιστικών 

στοιχείων από την ΕΟΜ, οι εκπαιδευτές κάθε βαθμίδας οφείλουν να δίνουν όλες τις 

πληροφορίες που σχετίζονται με παρουσία και συμμετοχή μαθητών στα μαθήματα. 

Κάποιος δάσκαλος χαρακτηρίζεται ανενεργός αν δεν έχει διδάξει οποιαδήποτε 

σειρά (Α’, Β’ ή Γ’ κύκλου) τα τελευταία τρία χρόνια. 
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Για να χαρακτηρισθεί κάποιος καθηγητής πρέπει να είναι ενεργός δάσκαλος και 

να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε χρόνια ως δάσκαλος κατά τη διάρκεια των 

οποίων να έχει ολοκληρώσει τη διδασκαλία τουλάχιστον 10 σειρών μαθημάτων εκ των 

οποίων τουλάχιστον 3 να είναι 3ου κύκλου. Επιπλέον θα πρέπει και το μέσο ποσοστό 

παραμονής, στο χώρο του μπριτζ, των μαθητών που παρακολούθησαν τα μαθήματα 

του υποψηφίου καθηγητή να είναι μεγαλύτερο του 50%. 

Σε περίπτωση που η ΕΟΜ οργανώσει σεμινάρια και εξετάσεις εκπαιδευτών θα 

υπάρξει η δυνατότητα κατάταξης των επιτυχόντων απευθείας στις διάφορες βαθμίδες 

με βάση κριτήρια βαθμολογίας που θα προσδιοριστούν αναλυτικά. 

 
ΘΕΜΑ 8ο – Εισήγηση Επιτροπής Νέων  

Η Επιτροπή συνεδρίασε  στις 26/02/08 με παρόντα όλα τα μέλη της και, αφού 

επισήμανε ότι υπάρχουν πολλοί νέοι που μπορούν να  ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα 

προπονήσεων, προγραμμάτισε επαφές με όλους τους ομίλους, ώστε να γίνει ένας 

συντονισμός και να χωριστούν σε γκρουπ ανάλογα με το επίπεδό τους.  Για τις 

προπονήσεις θα γίνει μια ανοκοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα υπάρξει νέα 

εισήγηση στο συμβούλιο. 

 

ΘΕΜΑ 9ο – Αιτήματα Σωματείων (ΑΜΙ-ΣΛΑΜ-ΟΑΜΚ-ΑΟΜΧ-ΑΟΜΒ) 

Το αίτημα του ΑΜΙ  για την αποστολή καθηγητή ή δασκάλου για μαθήματα 

προχωρημένων γίνεται δεκτό και θα ικανοποιηθεί μετά από συννενόηση με κατάλληλο 

γι’ αυτό καθηγητή ή δάσκαλο για το χρόνο της μετάβασής του στα Γιάννενα. 

Το αίτημα του ΣΛΑΜ για την παράταση ένα διήμερο του Περιφερειακού 

Πρωταθλήματος που διοργανώνει 14-16 Ιουνίου 2008 και να γίνει 14-18 Ιουνίου, και 

για να είναι 2ης βαθμίδας εγκρίνεται, εφ’ όσον η πολιτική της ΕΟΜ που ακολουθήθηκε 

και σε άλλα Πρωταθλήματα είναι να ενισχύσει την αναβάθμιση των περιφερειακών 

Πρωταθλημάτων και να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή αθλητών. 

Το αίτημα των Ιωαννίνων για 21-23/11/2008 δεν μπορεί να γίνει δεκτό διότι οι 

ημερομηνίες που θέλουν να πραγματοποιήσουν εκδρομή στο Ζαγόρι συμπίπτουν με 

το Κύπελλο Ελλάδας. Τους ζητήθηκε να βρουν νέα ημερομηνία. 
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ΘΕΜΑ10ο – Δημοσίευση πρακτικών 

Αποφασίστηκε να δημοσιευθούν τα πρακτικά του Δ.Σ. 12 και 13 του 2007, όπως 

αυτά έχουν οριστικοποιηθεί στην συνεδρίαση της 16ης Ιανουαρίου 2008 από τα μέλη 

του Δ.Σ. χωρίς τις εκ των υστέρων μετά την επικύρωσή τους παράτυπες προσθήκες 

του πρώην Προέδρου Σπ. Κουτρούμπα. 

 
Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη               Η Γεν. Γραμματέας 

 
                       

     Ιωάννης Κούμενος                   Ν. Παπαδάκη               Άννα Καραμανλή 

      Λ. Αναστασιάδου 

      Κ. Γιαννάς  

      Σ. Βαλσαμάς 

       


