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Παρόντες: Φίλιππος Φράγκος, Κυριάκος Παναγιώτου, Φρόσω Τηλλυρή, 

Ερρίκος Λεωνίδου, Πάνος Μακρής, Θέμης Ρούβης, Νίκος Νικολάου και 

Δημήτρης Σάββα. 

Εγκρίνονται τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας της 6ης Αυγούστου 

2020.Ο ΚΠ διαφωνεί με το λεκτικό στο σημείο 1(α) και έτσι δεν τα 

υπογράφει. 

Ημερήσια Διάταξη : 

1.Προϋπολογισμός ΚΟΑ- ανακατάταξη κονδυλίων 

Ο ΕΛ λέει ότι εστάλη email σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. στο οποίο περιγράφεται 

αναλυτικά τι εισπράξαμε και τι ξοδεύτηκε.                                                                                   

Ο ΚΟΑ μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αναθεωρημένους 

προϋπολογισμούς, επομένως πρέπει να γίνει ανακατανομή κονδυλίων. 

Για τη μεταφορά κονδυλίων από: 

α) τα λειτουργικά έξοδα 

β) τα συνέδρια  

γ) τις συνδρομές 

χρειάζεται η έγκριση του ΚΟΑ όσον αφορά τι ποσόν και πού θα το 

μεταφέρουμε. 

2. Αγορά Duplicate machines 



Εγκρίνεται να αγοραστούν 3 μηχανές  Duplimate συμπεριλαμβανομένων 

των τραπουλόχαρτων. Η κάθε μηχανή στοιχίζει  γύρω στα €3500, 

επομένως χρειάζεται κονδύλι  €10500. Έχουμε ήδη πάρει από τον ΚΟΑ 

€3500 για το κόστος της μιας μηχανής. Για να είναι συμβατές με τα 

τραπουλόχαρτα που ήδη έχουμε, και που είναι σοβαρή χρηματική 

επένδυση, θα πρέπει να προμηθευτούμε το καινούργιο μοντέλο μηχανής 

με αυτές που έχουμε, δηλαδή τύπου Duplimate που μόνο η εταιρεία 

Jannersten  μπορεί να μας της προμηθεύσει. Ούτως ή άλλως, ποιοτικά 

είναι ίσως το καλύτερο μοντέλο στην αγορά.                                                                          

3.Mαθήματα bridge για τη νέα χρονιά- Επιμορφωτικά 

Επειδή η ΕΟΜ έχει ήδη πραγματοποιήσει διαδικτυακά με επιτυχία σειρά 

μαθημάτων bridge, γίνεται εισήγηση να ερωτηθεί από την ΚΟΜΠ αν 

αναλαμβάνει  να διδάξει με την ίδια μέθοδο και μαθητές από την Κύπρο. 

Στο μεταξύ, ο Όμιλος Λευκωσίας άρχισε να καταρτίζει πρωτόκολλο για να 

αποσταλεί για έγκριση στις υγειονομικές αρχές  προκειμένου να εξετασθεί η 

διδασκαλία μαθημάτων bridge δια ζώσης, και γίνεται εισήγηση να 

αποσταλεί προς την ΚΟΜΠ το πρωτόκολλο αυτό, όταν πάρει την τελική του 

μορφή για παρατηρήσεις, σχόλια και εισηγήσεις.                                                

Αναφορικά με τα διαχωριστικά plexiglass για τοποθέτηση στα τραπέζια του 

bridge για καλύτερη απομόνωση των παικτών δεν αποφασίστηκε ακόμα η 

αγορά τους, εντούτοις θεωρήθηκε χρήσιμο να διερευνηθεί το κόστος 

τέτοιας κατασκευής. Έχουμε ήδη μια προσφορά από τη Λεμεσό και θα 

πάρουμε προσφορές από Λευκωσία και Λάρνακα.                                                                                            

Ας σημειωθεί ότι ο ΚΠ διαφωνεί κάθετα με τυχόν απόφαση για αγορά 

διαχωριστικών, πιστεύοντας ότι είναι εντελώς αχρείαστα.     

Όσον αφορά την Carol Anderson, η οποία έκανε φέτος μαθήματα bridge  

στο  Junior school, εγκρίνεται να της δοθεί ως αμοιβή το ποσόν των €500 

σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. στη συνεδρία της 27ης Φεβρουαρίου 

2020. Επισυνάπτεται επιστολή της Carol με βεβαίωση της ότι έγιναν 20 

μαθήματα για τη χρονιά 2019-2020. Ο ΕΛ που την βοηθά στη διδασκαλία 

δεν θέλει πληρωμή. 

 



4. Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020 

Ορίζεται να γίνει στις 19 Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 4μμ κατά πάσα 

πιθανότητα στη Λεμεσό επειδή η αίθουσα του Ομίλου Λευκωσίας είναι 

πολύ μικρή και δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του Πρωτοκόλλου. Θα πρέπει για 

τούτο να σταλεί προς τους ομίλους προειδοποίηση 2 εβδομάδων.                                                                                                  

Σχετικά αναλαμβάνει ο ΦΦ να μετρήσει το εμβαδόν της αίθουσας του 

Ομίλου Λεμεσού, έχοντας υπόψη ότι για τη Συνέλευση προσέρχονται  

συνήθως γύρω στα 30 άτομα για να εξεταστεί αν ικανοποιείται το 

Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.                                                                                       

Όλοι οι όμιλοι οφείλουν  να στείλουν  εγκαίρως  προς την Ομοσπονδία :                

α) Κατάλογο μελών και β) τα ονόματα των  αντιπροσώπων που δικαιούται 

κάθε όμιλος σύμφωνα με το Καταστατικό , εφόσον αυτά   επιλεγούν σε 

συνεδρία του Δ.Σ κάθε ομίλου. Ο διορισμός των αντιπροσώπων πρέπει να 

συνοδεύεται από επίσημο έγγραφο του ομίλου. 

5. Θέμα Κώστα Ιωάννου 

Λόγω της κατά συρροή απαράδεκτης συμπεριφοράς του ΚΙ έναντι της 

ΚΟΜΠ , ο Πρόεδρος ετοίμασε σχετική επιστολή η οποία διαβάστηκε και 

εγκρίθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη του Δ.Σ.  Ο Πρόεδρος 

εξουσιοδοτήθηκε να απευθύνει την επιστολή αυτή τόσον στον ΚΙ όσον και 

στα μέλη του Δ.Σ. του Ομίλου Αγίου Αντρέα. Στην επιστολή αφού 

αναγράφονται στοιχεία για την συμπεριφορά αυτή, δηλώνεται ότι το Δ.Σ.  

δεν μπορεί να δεχθεί ως αντιπρόσωπο του Ομίλου Αγίου Αντρέα τον ΚΙ και 

επομένως πρέπει ο Όμιλος να επιλέξει άλλο μέλος  του που θα τον 

αντιπροσωπεύει  στην ΚΟΜΠ.                                                                       

Επίσης στην επιστολή κοινοποιείται  ότι η συμπεριφορά του ΚΙ θα 

αναφερθεί στην προσεχή ΕΓΣ  για λήψη σχετικής  απόφασης.  

6.Πρωτάθλημα αγώνων ομάδων στο BBO –Άλλοι διαγωνισμοί online 

Ο Διαγωνισμός Ομάδων είχε αρκετή επιτυχία με εννέα ομάδες να 

λαμβάνουν μέρος. Διαιτητής ο Denis Dobrin που μας έκανε εξαιρετική 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. στις 

17/7/2020, ο Denis πληρώθηκε €286.90(26000 ρούβλια), τα κύπελα 



στοίχισαν άλλα €100 και η Ομοσπονδία εισέπραξε €360 από τους 

συμμετέχοντες. 

Γενικά εκφράζεται ικανοποίηση από την διεξαγωγή των διαγωνισμών 

διαδικτυακά. Εντούτοις υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι μερικά ζευγάρια 

προβαίνουν σε αθέμιτη συνεννόηση μεταξύ τους πράγμα που αποβαίνει σε 

βάρος της εγκυρότητας των αγώνων.                                                                    

Η εισήγηση  που γίνεται δεκτή είναι να ανακοινωθεί, αόριστα, με την 

εξαγγελία νέου διαγωνισμού, η σύσταση τριμελούς επιτροπής ελέγχου, η 

οποία και θα επιλαμβάνεται τυχόν παραπόνων για  ‘περίεργες ενέργειες’ 

παικτών. Το μέτρον αυτό ελπίζεται ότι θα περιορίσει ανάλογα φαινόμενα. 

7. Εκστρατεία  Marketing 

Για την όλη εκστρατεία είχε εγκριθεί το ποσόν των €1350 + ΦΠΑ. Tώρα 

είμαστε στη φάση που οι αναρτήσεις γίνονται με ρυθμό μια φορά την 

εβδομάδα μόνο. Στη συμφωνία προνοείται και ένας μήνας εντατικής 

εκστρατείας για τη διαφήμιση των μαθημάτων της νέας χρονιάς γι’ αυτό 

πρέπει να αποφασιστεί με ποιο τρόπο και από ποιους θα γίνουν τα φετινά 

μαθήματα. Ο ΕΛ λέει ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με ό,τι 

παρατηρεί στην εκστρατεία αυτή. 

Εγκρίνεται να αγοραστεί κινητό με κόστος ως €230 για τον ΝΝ ο οποίος 

χειρίζεται την προβολή του  bridge   στο Youtube και το χρειάζεται για τη 

λειτουργία του λογαριασμού μας εκεί. 

8. Χριστίνα Συρακοπούλου 

Εγκρίνεται να πληρωθεί για τα μαθήματα που έκανε, σύμφωνα με το  

υπογραμμένο συμβόλαιο και φυσικά θα δοθεί σχετική απόδειξη. 

9. Έλεγχος από ΚΟΑ – Παρατηρήσεις 

Ο Πρόεδρος, η Γραμματέας και ο Ταμίας παρευρέθηκαν στον έλεγχο που 

έγινε εκ μέρους του ΚΟΑ για το 2018 και την ΕΓΣ  του 2019. Μεταξύ άλλων 

έγιναν οι ακόλουθες παρατηρήσεις : 



1. Αλλαγή του Καταστατικού. Απαιτούνται σοβαρές αλλαγές στο 

Καταστατικό. Πρόεδρος της επιτροπής για τις αλλαγές ο Κυριάκος 

Παναγιώτου 

2. Εναρμόνιση του Καταστατικού με τον Κώδικα Χρηστής 

Διακυβέρνησης του ΚΟΑ 

3. Δημιουργία Μητρώου Σωματείων και Μητρώου για σύγκρουση 

συμφερόντων των μελών του Δ.Σ. 

4. Πολιτική της Ομοσπονδίας για προσφορές .Να οριστεί το ανώτατο 

όριο αγορών που δεν χρειάζεται τη λήψη προσφορών 

5. Να φαίνονται πιο ξεκάθαρα στα Πρακτικά οι εγκρίσεις του Δ.Σ. για 

οποιαδήποτε έξοδα και να γίνεται οικονομικός και τεχνικός 

απολογισμός μετά από κάθε αποστολή στο εξωτερικό-πχ Εθνική 

Ομάδα, κογκρέσα 

6. Κατάσταση πληρωμών. Ακολουθώντας τις οδηγίες του ΚΟΑ, ο ΦΦ 

ετοίμασε έντυπο για τις πληρωμές που γίνονται από την Ομοσπονδία 

και το οποίο θα υπογράφεται στις συνεδριάσεις και θα επισυνάπτεται 

στα Πρακτικά. Το ανάλογο έντυπο υπογράφτηκε στη συνεδρία 

10. Αρχειοθέτηση υλικού 

Κατά τη συνάντηση έγινε επίσης σύσταση να εφαρμοστεί η αρχειοθέτηση 

του υλικού της ΚΟΜΠ σύμφωνα με το σύστημα αρχειοθέτησης του ΚΟΑ. Ο 

ΕΛ παρακολούθησε σχετικά ενημερωτικά σεμινάρια από τον ΚΟΑ αλλά 

προς το παρόν η ΚΟΜΠ δυσκολεύεται να αναλάβει τον φόρτο εργασίας 

που συνεπάγεται η δημιουργία και συντήρηση του Αρχείου. 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Η Γραμματέας 


