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Παρόντες : Φίλιππος Φράγκος, Κυριάκος Παναγιώτου, Φρόσω Τηλλυρή, 

Ερρίκος Λεωνίδου, Πάνος Μακρής, Θέμης Ρούβης και Δημήρης Σάββα. 

Απούσες: Μύρνα Higgins και  Suzanne Melas. 

Eγκρίνονται τα πρακτικά  της προηγούμενης  συνεδρίας 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης. 

1. Εκστρατεία προώθησης του Bridge 

 

H εκστρατεία προώθησης του bridge τυγχάνει πολύ καλής 

αποδοχής.Υπάρχει ανταπόκριση και παρακολούθηση των προβολών 

μας στο  facebook  για το bridge  μέχρι στιγμής,  σύμφωνα με τον 

promotion manager Γιάννη Ξανθό, από 24000  χρήστες του 

διαδικτύου.Χαρακτηριστικά είχαμε  συγχαρητήρια για την όλη 

προσπάθεια προβολής του bridge  απο την Samantha 

Punch,καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Stirling και υπεύθυνη για το 

παγκόσμιο κίνημα Keep Bridge Alive , καθώς και από τον 

πρωτεργάτη προώθησης του bridge στο Ισραήλ Gilad Ofir. 



Εξάλλου η παρουσίαση του προέδρου και του Marketing manager  

στο πρόγραμμα του ΡΙΚ ’Όμορφη μέρα κάθε μέρα’  διανθισμένη και 

με σχετικό φιλμάκι της ΕΟΜ,  κρίνεται  ως εξαιρετική. 

Σχετικά με τον τρόπο πληρωμής του facebook  ο Ερρίκος δηλώνει ότι 

δεν θέλει να  φέρει ευθύνη  αν ο Γιάννης ή ο πρόεδρος κάνουν 

πληρωμές μέσω της κάρτας της ΚΟΜΠ αφού έχει δοθεί ο αριθμός 

της κάρτας μας στο facebook , γιατί η διαδικασία αυτή εκφεύγει από 

τον έλεγχό του. Τα ίδια δηλώνει και ο πρόεδρος. 

Τελικά αποφασίζεται να εκδοθεί prepaid visa για χρήση στο facebook. 

Αρχικά θα μεταφερθεί ποσό €500 και όταν αυτό εξαντληθεί θα 

μεταφέρουμε επιπρόσθετα ποσά. Αυτό θα επιτρέπει έλεγχο του 

ποσού που ξοδεύεται. 

 

 

 

2. Φεστιβάλ 2020 

Εκφράζονται από όλους οι ευχαριστίες προς τον Πάνο Μακρή με 

φροντίδα του οποίου σχεδιάστηκε  και εκτυπώθηκε το εξαιρετικό  flyer 

του φεστιβάλ και μάλιστα ανέξοδα.  

Ηδη το flyer έχει μπεί στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ και στο EBL Calendar και 

έχει αποσταλεί στις χώρες οι οποίες παραδοσιακά στέλνουν παίκτες στο 

φεστιβάλ μας. 

 Η γραμματέας πληροφορεί ότι ήδη έχουν κλειστεί  για το  φεστιβάλ 18 

δωμάτια στο ξενοδοχείο ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ και  άλλα 6-7 στο NAVARRIA. 

 

3. Επιλογή Εθνικής Ομάδος 2020 

Αναμένεται εισήγηση από την Τεχνική Επιτροπή. 

 

  4. EBL Congress for NBO officers (Prague)  

      Η γραμματέας πληροφορεί ότι τα έξοδα διαμονής και διατροφής για το 

συνέδριο αυτό, που θα γίνει τέλος του Γενάρη 2020 ,καλύπτει η EBL 

     Aποφασίζεται να εκπροσωπηθεί η ΚΟΜΠ από τον πρόεδρο της  και το 

Γιάννη Ξανθό  ως τον administrator  για την προβολή του bridge  στο   

facebook. 



 

  5. Ημερολόγιο αγώνων 2020 

       Αναλαμβάνει να κάνει σχετική εισήγηση ο Ερρίκος Λεωνίδου. 

    

  6. Επιτροπή στρατηγικής.      

        Η συζήτηση για το θέμα αυτό αναβάλλεται για επόμενη συνεδρία. 

 

 7. Επιστολή Κώστα Ιωάννου. 

        Αποφασίζεται να αναμένουμε την απόφαση της δικαστικής επιτροπής 

σχετικά με την παραπομπή  σ΄αυτή μέλους του Δ.Σ  και στη συνέχεια 

να απαντήσουμε. 

 8, Αλλα Θέματα. 

    α)  Επειδή στη σημερινή ετήσια  Γ.Σ της ομοσπονδίας επεκράτησε η 

άποψη όπως τα πρακτικά των συνεδριών του Δ.Σ γνωστοποιούνται 

σε όλα τα μέλη των ομίλων, θα πρέπει να αποσταλούν  με φροντίδα 

των ομίλων στη γραμματεία  της ΚΟΜπ τα email των μελών για να 

γίνει τούτο εφικτό. Αυτό, αφού το κάθε άτομο δεχτεί να ενημερωθούμε 

για το e-mail του. 

 β)  Masterpoints. Διαπιστώνεται η ανάγκη προώθησης των masterpoints 

και επίδοσης σχετικού πιστοποιητικού. Θα αναμένεται εισήγηση  για 

το θέμα αυτό από την Τεχνική Επιτροπή. 

 γ)    Ο όμιλος  bridge των Λευκάρων έχει ανάγκη μηχανής διαλογής 

καθώς επίσης και bridgemates. Δίνεται η υπόσχεση από τον πρόεδρο 

ότι θα ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό προσεχώς, αφού μελετηθούν οι 

ανάγκες όλων των ομίλων και εγκριθούν από το ΔΣ τα σχετικά έξοδα. 

Η επόμενη συνεδρία ορίζεται για την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 

3.00 μμ στη Χοιροκοιτία. 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                     Η Γραμματέας 


