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 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΟΜΠ ΣΤΙΣ 21 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 4 μμ  
 
Παρόντες : το Δ.Σ της ΚΟΜΠ,Φίλιππος Φράγκος, πρόεδρος, Κυριάκος Παναγιώτου, 
αντιπρόεδρος, Φρόσω Τηλλυρή, γραμματέας, Ερρίκος Λεωνίδου, ταμίας, Πάνος Μακρής, 
Θέμης Ρούβης, Δημήτρης Σάββα . Οι αντιπρόσωποι του ομίλου Λευκωσίας : Αλέκα 
Αστραίου, Ρένα Λιβέρα, Αννίτα Παντζαρή, Πάνος Παναγίδης, Βαθούλα Ελισσέου Οι 
αντιπρόσωποι του ομίλου Λεμεσού:Έλις Ιερόπουλου, Ρένα Λόρδου, Ρόνα Παρούτη, Αθηνά 
Ξενοφώντος, Αντρέας Φυλακτού Οι αντιπρόσωποι του ομίλου Λευκάρων:Carol Anderson 
Οι όμιλοι Λάρνακας και Αγίου Αντρέα ειδοποίησαν με email ότι δε θα παραστούν.  

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία όπως προνοεί το Καταστατικό λόγω της 
παρουσίας 18 από τα 30 μέλη.  
 
Θέματα της ημερήσιας διάταξης :  
 
1. Έγκριση πρακτικών της προηγούμενης Γ.Σ καθώς και της Έκτακτης 

Γ.Σ του περασμένου Ιουλίου.  
 
Τα πρακτικά εγκρίνονται  
 
2, Έκθεση πεπραγμένων.  
 

 Ο πρόεδρος καλωσορίζει τους παρευρισκομένους και εκφράζει την λύπη 
του γιατί δυο όμιλοι και δυο μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν να μην 
παρευρεθούν στη σημερινή Γ.Σ. Στη συνέχεια προβαίνει σε εκτενή 
αναφορά για τις δραστηριότητες που το Δ.Σ ανέλαβε από τότε που εξελέγη. 
Αναφέρεται στις προσπάθειες που κατέβαλε και καταβάλλει το Δ.Σ για την 
προώθηση του μπριτζ μέσω του facebook και άλλων μέσων ενημέρωσης, 
για τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα του ΡΙΚ ‘O Πιο Αδύναμος Κρίκος’ 
που απέφερε και το ποσό των €1100 , για την εμφάνιση στο πρωινό 
πρόγραμμα του ΡΙΚ ‘Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα’ και αναγγέλλει ότι η 
επιτροπή προώθησης του μπριτζ θα ασχοληθεί με την διερεύνηση της 



καλύτερης μεθόδου διδασκαλίας του μπριτζ ιδιαίτερα σε νεαρά άτομα 
καθώς και με την εμφάνιση της ιστοσελίδας μας. Εξάλλου η τεχνική 
επιτροπή, λέει, έχει μεγάλη λίστα από θέματα για εξέταση όπως αυτά που 
άπτονται της καλής και σωστής συμπεριφοράς από όλους τους παίκτες και 
τις πιθανές ποινές που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι διαιτητές σε 
περιπτώσεις παραβάσεων καθώς και του τρόπου επιλογής της εθνικής 
ομάδας. Στο σημείο αυτό επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε επειγόντως νέους 
παίκτες που να ενδιαφερθούν να αναπτύξουν το επίπεδό τους στο 
απαιτούμενο για διεθνείς συμμετοχές. Για τούτο έχει ζητηθεί από όλους 
τους ομίλους να στείλουν λίστα όλων όσων ενδιαφέρονται και έχουν τα 
βασικά εχέγγυα για ανάπτυξη στο απαιτούμενο επίπεδο.  
Στη συνέχεια αναφέρεται στην αξιοπρεπή κατάταξη στην 11η θέση(από 20 χώρες) 

που πήρε η Ε.Ο κατά τους πρόσφατους αγώνες μικρών ομοσπονδιών που έγιναν 

στη Σερβία. Άλλο θέμα, αναφέρει, που θα απασχολήσει την Τ.Ε. είναι η 

διοργάνωση αγώνων σε μια μέρα, η βελτίωση του επιπέδου των διαιτητών και η 

ανάπτυξη κοινού συστήματος αγορών για χρήση από τους δασκάλους.  

Η ανάπυξη των σχέσεων της ομοσπονδίας μας με άλλες ομοσπονδίες, 
ιδιαίτερα με την Ελληνική Ομοσπονδία είναι βασικός μας στόχος, λέει ο 
πρόεδρος. Στο πλαίσιο αυτό 11μελής αποστολή (τρεις ομάδες) 
επισκέφτηκαν την Αθήνα και έλαβαν μέρος στους διασυλλογικούς αγώνες 
του 2019. Εκφράζει επίσης την πεποίθησή του ότι θα ήταν ωφέλιμη η 
ανάπτυξη των σχέσεών μας με τους αγγλικούς ομίλους της Πάφου.  
Ολόκληρη η ομιλία του προέδρου έχει διανεμηθεί σε όλους τους 
παρευρισκόμενους.  
 
3, Λογαριασμοί, οικονομικά θέματα, Προυπολογισμός 2018-2019 

Ο ταμίας Ερρίκος Λεωνίδου προβαίνει σε ανάλυση των λογαριασμών για 
το έτος που πέρασε. Αναφέρει ότι στο ταμείο την 31/12/2018 υπήρχαν 
€69,762, ενώ στις 30/10/2019 υπήρχε στο ταμείο το ποσόν των €85,741.  
Η διαφορά οφείλεται στη χορηγία του ΚΟΑ από €5,561 του 2018 και σ΄ αυτή του 

2019 από €12,900. Αναφέρει ότι η επανειλημμένη καθυστέρηση, κατά τα 

προηγούμενα χρόνια, στην υποβολή των λογαριασμών στον ΚΟΑ είχε ως 

αποτέλεσμα την μείωση της χορηγίας. Στο φεστιβάλ του 2019 είχαμε 74 

συμμετοχές ξένων και 52 συμμετοχές 



Κυπρίων που απέφεραν το ποσό των €12,610. Τα έξοδα ήταν €12,000 ενώ 
είχαμε επιπλέον €5,000 Ε από χορηγία του καζίνου.  
Για τον επόμενο χρόνο 2020 ζητήθηκε από τον ΚΟΑ με βάση σχετικές 
ανάγκες το ποσό των €43,332.  
Οι λογαριασμοί εγκρίνονται.  
 
4.Ψήφισμα που αφορά την Ε.Ο (ετος 2017)  
Επικρατεί η άποψη ότι το ψήφισμα αυτό κακώς έγινε γιατί σύμφωνα με το 
Καταστατικό αρμόδιο σώμα για να κάνει εισηγήσεις προς το Δ.Σ για τον 
τρόπο επιλογής της Ε.Ο είναι η Τεχνική επιτροπή. Επομένως γίνεται 
εισήγηση όπως το ψήφισμα αυτό ακυρωθεί.  
Παμψηφεί εγκρίνεται η κατάργηση του ψηφίσματος. 

5. Διάφορα  
α) Σε παρέμβασή του ο Ερρίκος Λεωνίδου με αφορμή την αμφισβήτηση από 

μέλος του Δ.Σ του στάτους του ως ταμία κα της δήθεν παράτυπης πληρωμής 

€500 προς την Carol Anderson που έκανε 25 μαθήματα στο Junior School, 

αναφέρει ότι στη σχετική επιστολή του προς το προηγούμενο ΔΣ για την πρόθεσή 

του να παραιτηθεί λέει ότι παραμένει στη θέση του μέχρι να αντικατασταθεί. 

Επομένως, δικαιούτο να κάνει την πληρωμή. Για τα μαθήματα λέει ότι γίνεται 

υπεύθυνη δήλωση του ιδίου και της Carol Anderson ενώπιον της Γ.Σ. ότι έγιναν 

τα μαθήματα αυτά και μάλιστα ετηρείτο κατάλογος παρουσιών με τις 

υπογραφές των παιδιών. Εξάλλου η Ρόνα Παρούτη πρόεδρος του απελθόντος ΔΣ 

αναφέρει ενώπιον της Γ.Σ ότι είχε αποφασιστεί παμψηφεί να δοθεί το ποσόν των 

€500 για τα μαθήματα αυτά ώστε να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε μέρος των 

χρημάτων που δόθηκαν από την EBL για σκοπούς προώθησης του μπριτζ. 

 

Ο πρόεδρος αναφέρει ότι ήταν πρόθεση του να επισκεφθεί το σχολείο 
αμέσως μετά την ανάληψη της θέσης του, αλλά λόγω ενεργειών του μέλους 
του ΔΣ Σουζάν Μελά, για να μην προκληθεί αρνητική αντίδραση από το 
σχολείο, προτίμησε να το αναβάλει για αργότερα.  
Αναμένεται η απόφαση της δικαστικής επιτροπής που σχετίζεται με το 
θέμα, γι’ αυτό δεν έγινε άλλη συζήτηση.  
 
β) Ο πρόεδρος εισηγείται ότι πρέπει μέλη μας να αρχίσουν να πηγαίνουν 
και να λαμβάνουν μέρος στις διοργανώσεις μπριτζ γειτονικών φιλικών 



χωρών όπως είναι η Ιορδανία, το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Ελλάδα, η Αίγυπτος 
γιατί μόνον έτσι θα υπάρξει ανταπόδοση και εκ μέρους τους συμμετοχή στα 
δικά μας φεστιβάλ και θα αναπτυχθούν και στενότερες σχέσεις για όφελος 
όλων.  
 

Ο Πρόεδρος                                                                                         Η Γραμματέας 


