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Εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας. Ο ΚΠ επεσήμανε ότι 

δεν δέχτηκε να είναι πρόεδρος της επιτροπής για τις αλλαγές στο Καταστατικό 

οπότε αυτό αποσύρεται. 

 

1.Ακύρωση ΕΓΣ-συνέπειες 

Στην περσινή ΕΓΣ εγκρίθηκαν οι λογαριασμοί του 2018 και ο προϋπολογισμός 

για το 2019 αλλά τα Πρακτικά αυτής της Συνέλευσης δεν εγκρίθηκαν εφ’ όσον 

η ΕΓΣ δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί λόγω των συνθηκών της πανδημίας. 

Ως εκ τούτου και μετά από τη σύμφωνη γνώμη και συμβουλή των ελεγκτών 

του ΚΟΑ, το Δ.Σ. εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του 2018 και 2019. Οι 

λογαριασμοί θα σταλούν στους ομίλους προς ενημέρωσή τους και θα τους 

αναφέρεται επίσης ότι τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. αναρτώνται 

στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και είναι προσιτά σε όλους. 

Τίθεται θέμα κατά πόσον η δημοσιοποίηση των Πρακτικών συγκρούεται με τη 

νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και αυτό θα 

διερευνηθεί. 

Η ΕΓΣ αναβάλλεται και θα γίνει όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. 

 

 



2.Προϋπολογισμός ΚΟΑ 2020 και 2021 

Ο ΕΛ έχει στείλει στον ΚΟΑ την ανακατανομή των κονδυλίων για το 2020 όπως 

αυτή συμφωνήθηκε από το Δ.Σ. καθώς και τον Προϋπολογισμό για το 2021 και 

αναμένεται η έγκρισή του. Δυστυχώς πάντοτε παίρνουμε πολύ λιγότερα από 

εκείνα που ζητούμε. 

 

3.Εκστρατεία Marketing-μαθήματα bridge online  

Έχουν ξεκινήσει online μαθήματα για τους περσινούς μαθητές μας με την 

κυρία Μπενιού, δασκάλα εγκεκριμένη από την ΕΟΜ. Οκτώ άτομα δήλωσαν 

ενδιαφέρον και παρακολουθούν τα μαθήματα. Η κυρία Μπενιού είναι 

πρόθυμη να αναλάβει και τα μαθήματα αρχαρίων που θα ξεκινήσουν τον  

Ιανουάριο. Η Wonder Dots ξεκινά για ένα μήνα την διαφήμιση αυτών των 

μαθημάτων με μια εντατική εκστρατεία. Έχει ετοιμάσει δύο video γι’ αυτόν 

τον σκοπό τα οποία περιλαμβάνονται στην τιμή που έχουμε ήδη συμφωνήσει. 

 

4.Έσοδα από τους online διαγωνισμούς. 

Οι πλείστοι όσων έχουν συμμετάσχει στους διαγωνισμούς που διοργανώνει ο 

ΦΦ στο ΒΒΟ έχουν πληρώσει τα ποσά που οφείλουν και αυτά θα 

επιστραφούν στους ομίλους κατ’ αναλογία των συμμετοχών. Οι όμιλοι Πάφου 

δώρισαν πάνω από €4000 σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και ο όμιλος Ζήνων 

άλλες €2000. Θα σταλούν οι λίστες συμμετοχής στους διαγωνισμούς μέχρι τις 

30 Νοεμβρίου και ο κάθε όμιλος θα αναλάβει να μαζέψει τα οφειλόμενα 

ποσά από τα μέλη του. 

 

5.Εκπρόσωπος της ΚΟΜΠ στην ΚΟΕ 

Εκπρόσωπος της ΚΟΜΠ στην ΚΟΕ διορίζεται ο ΝΝ και θα ενημερωθεί σχετικά 

η ΚΟΕ. 

 

6.Αγορά dealing machines 

Αγοράστηκαν τα τρία dealing machines σύμφωνα με τις προηγούμενες 

αποφάσεις του Δ.Σ.( €9924.98 με την έκπτωση συν 300 τράπουλες). Η μια θα 

δοθεί στον ΦΦ για να την σετάρει μαζί με 100 τράπουλες. 



Η τραπεζική χρεωστική κάρτα (debit card) που κατείχε η Ομοσπονδία τα 

τελευταία χρόνια θα ακυρωθεί. Θα παραμείνει για χρήση η κάρτα τύπου pre-

paid. 

7.Disciplinary code της ΚΟΜΠ και της WBF 

Γίνεται μεγάλος σάλος τελευταία για το Online Cheating και το WBF έχει κάνει 

αλλαγές στο  Disciplinary Code, οι οποίες μας έχουν σταλεί. Επείγει και η 

ΚΟΜΠ να ετοιμάσει τον δικό της κώδικα ο οποίος θα περιλαμβάνει τις 

διαδικασίες εκδίκασης παραπόνων, τις ποινές αδικημάτων κλπ. 

Αναλαμβάνουν οι ΚΠ και Γιώργος Γεωργιάδης οι οποίοι θα κάνουν τις 

εισηγήσεις τους στο Δ.Σ. και ίσως χρειαστεί και νομική συμβουλή. 

Πρέπει να δημιουργηθεί επιτροπή η οποία θα εξετάζει ύποπτες αγορές και 

παιξίματα online ακόμα και σε φιλικούς και προσωπικούς διαγωνισμούς. 

 

8.Άλλα θέματα 

-Πολιτική αγορών : Χρειαζόμαστε μια ξεκάθαρη Πολιτική Αγορών και 

αναλαμβάνουν να την καταγράψουν και να την προωθήσουν στο Δ.Σ. για 

έγκριση οι ΝΝ και Γιώργος Γεωργιάδης. 

-Προπονήτρια : Συμφωνήθηκε να πληρωθεί η Χριστίνα Συρακοπούλου €1000 

για τις προπονήσεις που έκανε με την Εθνική Ομάδα. Λόγω των συνθηκών, ο 

αριθμός των προπονήσεων ήταν μικρότερος από εκείνον που συμφωνήθηκε. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                Η Γραμματέας 

 

 

 


