
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΚΟΜΠ μέσω SKYPE                                                                   

ΣΤΙΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 5-7.30 μμ 

3/20                                     

Έλαβαν μέρος : Φίλιππος Φράγκος, Κυριάκος Παναγιώτου, Φρόσω 

Τηλλυρή, Ερρίκος Λεωνίδου, Πάνος Μακρής, Θέμης Ρούβης, Νίκος 

Νικολάου και Δημήτρης Σάββα. 

Προ ημερήσιας διάταξης εγκρίνονται τα Πρακτικά της προηγούμενης 

συνεδρίας. 

Ημερήσια Διάταξη : 

1. Θέμα Κώστα Ιωάννου 

Επειδή το email που έστειλε πρόσφατα προς την ΚΟΜΠ  ο Κ.Ι 

θεωρείται πολύ προσβλητικό τόσο για μερικά  μέλη, όσο και για 

ολόκληρο το Δ.Σ. αποφασίζεται: 

Να ετοιμαστεί επιστολή προς τον Κ.Ι από τον Πρόεδρο αφού πρώτα  

κοινοποιηθεί πρός έγκριση από όλα τα μέλη του Δ.Σ.                         

Στην επιστολή αυτή να αναφέρεται ότι το Δ.Σ θεωρεί ότι επειδή 

φαίνεται από την στάση και  συμπεριφορά του  ότι δεν έχει διάθεση 

για συνεργασία με το Δ.Σ, να του δηλώνει ότι δεν είναι αποδεκτός  ώς 

ο δοτός αντιπρόσωπος του ομίλου Αγίου Ανδρέα και για τούτο 

πρέπει να υποδειχθεί από τον όμιλο αυτό άλλο μέλος του ώς 

αντιπρόσωπός του.  

Ο Νίκος εκφράζει την άποψη ότι την επιστολή αυτή είναι καλά να την 

δει  νομικός σύμβουλος και περί αυτού δεν υπάρχει αντίρρηση. 

 

2. Εκστρατεία marketing 

Ενώ φαινόταν ότι είναι μια καλή περίοδος για να συνεχισθεί η 

εκστρατεία διάδοσης του bridge μέσω του facebook και η πλειοψηφία 

των μελών της ΚΟΜΠ ενέκρινε την πορεία αυτή, ο Γιάννης Ξανθός σε 

τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την Φρόσω, κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίας, δήλωσε ότι θεωρεί γελοίο το ποσόν των €1000  που του  

προτάθηκε σαν αμοιβή για τον κόπο του.Το κόστος της εκστρατείας 

θα ήταν  €525 για 3 αναρτήσεις την εβδομάδα μέχρι το τέλος του 



χρόνου και άλλων €300 για μια πιο συστηματική εκστρατεία τον 

Σεπτέμβριο. 

Κατόπιν τούτου και επειδή για να διατεθεί ποσό πέραν των €2000  

χρειάζεται προκήρυξη προσφορών, αποφασίζεται ο τερματισμός της 

συνεργασίας  μαζί του για την εκστρατείαν αυτή. 

 

3. Προπονητής E.O 

Από την αρχή επισημαίνεται ότι το ποσόν που μας διαθέτει ο ΚΟΑ 

κάθε χρόνο για προπονητή και φέτος τους ζητήσαμε €5000  

προορίζεται μόνον για τον σκοπό αυτό και επομένως δεν 

μεταφέρεται. 

Δεδομένου ότι βασικοί στόχοι της ΚΟΜΠ είναι η προώθηση και 

διάδοση του bridge και η εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς 

διαγωνισμούς (Μικρών Ομοσπονδιών, Πανευρωπαϊκούς), πρέπει να 

μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία και να φροντίσουμε για την καλύτερη 

προετοιμασία της Ε.Ο. 

Επομένως είναι φανερό  ότι χρειάζεται οπωσδήποτε προπονητής για 

την Ε.Ο που να ανεβάσει το επίπεδό της. Ο προπονητής πρέπει να 

έχει κύρος, ώστε να τον αποδέχονται οι παίκτες της Ε.Ο και να 

παρακολουθεί την εξέλιξη των συστημάτων του bridge για να μπορεί 

να τους προετοιμάζει κατάλληλα.Κρίνεται απαραίτητο οι παίκτες της 

Ε.Ο να αντιμετωπίζουν ξένους παίκτες ώστε να αποκτήσουν 

περισσότερη εμπειρία.  

Σχετικά με την Χριστίνα Συρακοπούλου όλοι θεωρούν ότι είναι 

αξιόλογη προπονήτρια με πολλή εμπειρία και μεταδοτικότητα, έχει 

έτοιμο υλικό, είναι η ίδια καλά προετοιμασμένη και έχει να προσφέρει 

πολλά στην Ε.Ο.Επιπλέον πλεονέκτημα είναι η ελληνική γλώσσα.  

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να έλθει σε επαφή μαζί της για την 

διευθέτηση σχετικού συμβολαίου. 

Εκφράζεται η άποψη ότι θα ήταν καλό ο κάθε όμιλος να καλέσει μέλη 

του που είναι εξελίξιμα και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Ε.Ο 

στο μέλλον να το δηλώσουν ώστε να παρακολουθήσουν τα σχετικά 

μαθήματα. 

 

4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 



Ο ΚΟΑ επισημαίνει με email που απέστειλε ότι σύμφωνα με τον νέο 

νόμο πρέπει να ζητείται από τον κάθε όμιλο η άδεια του κάθε μέλους 

του προκειμένου να γίνεται χρήση του προσωπικού του email  για 

αποστολή πληροφοριών. 

 

5. Full members, Associated members 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι o όμιλος P3A Bridge club στην Πάφο έχει 

αρχίσει τη διαδικασία για κατάρτιση καταστατικού και επίσημη 

εγγραφή στον έφορο με σκοπό να υποβάλει αίτηση για να γίνει μέλος 

της ΚΟΜΠ. Η πρόθεση αυτή καλωσορίζεται με ικανοποίηση γιατί θα 

εμπλουτίσει με ικανόν αριθμό μελών την Ομοσπονδία μας. 

Το μόνο που ρώτησαν ήταν τι υποχρεώσεις θα έχουν προς την 

ΚΟΜΠ και τους λέχθηκε ότι θα έχουν €100  ετήσια συνδρομή  και 

επιπλέον  θα καταβάλλει το κάθε μέλος τους €5 για την απόκτηση της 

ταυτότητας της ΚΟΜΠ. Ήδη μέλη τους συμμετέχουν σε tournaments 

που διοργανώνει τακτικά στο BBO η Ομοσπονδία μας κατά τη 

διάρκεια της καραντίνας και αυτό συμβάλλει στη σύσφιγξη των 

σχέσεών μας. 

Ο Ερρίκος αναφέρει ότι στον όμιλο ΖΗΝΩΝ υπάρχει το καταστατικό 

και στα Αγγλικά και αν του ζητηθεί θα μπορούσε να διευθετήσει ώστε 

να αποσταλεί στον όμιλο της Πάφου.  

 

6. Άλλα Θέματα 

α)Τακτοποίηση αρχείου. Παραμένει χωρίς συνέχεια 

β) Ακύρωση διαγωνισμών. Ακυρώνονται όλοι οι διαγωνισμοί που          

ήταν προγραμματισμένοι  για Απρίλη και Μάη 

γ) Διοργάνωση διαγωνισμού Ομάδων 

Η ΚΟΜΠ διοργανώνει online διαγωνισμό ομάδων ανάμεσα στους 

ομίλους της και καλείται ο κάθε όμιλος να αποστείλει προς την 

γραμματέα της ΚΟΜΠ τα ονόματα  μέχρι και δυο ομάδων μελών του 

μαζί με τα ΒΒΟ usernames  τους. Η ημερομηνία και ο τρόπος 

διεξαγωγής του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν αργότερα. 

 

Ο Πρόεδρος                                                                        Η Γραμματέας 


