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Παρόντες :Φίλιππος Φράγκος, Φρόσω Τηλλυρή, Ερρίκος Λεωνίδου, Πάνος Μακρής, Θέμης 

Ρούβης, Νίκος Νικολάου, Ευθύμιος Στρούθος και Δημήτρης Σάββα. 

Εγκρίνονται τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας του Δ.Σ. της ΚΟΜΠ. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1.Απάντηση ΚΟΜΠ στον ΚΟΑ στις καταγγελίες Κώστα Ιωάννου 

Η πρώτη καταγγελία αφορά την πληρωμή  €500 από την ΚΟΜΠ στη 

δασκάλα που έδωσε 25 μαθήματα μπριτζ στο Junior School της 

Λευκωσίας. Για τούτο υπάρχει απόφαση του προηγούμενου Δ.Σ της ΚΟΜΠ 

( Πρακτικά 18/10/2018) το οποίο ασκώντας τις εξουσίες του το ενέκρινε.  

Η δεύτερη καταγγελία είναι ότι παράτυπα καλύφθηκε μέρος των εξόδων σε 

μέλη του Δ.Σ. και σε μέλη άλλων ομίλων που συμμετείχαν σε Πανελλήνιο 

Διασωματειακό Πρωτάθλημα στην Αθήνα.                                                                                    

Στην απάντηση μας θα τονίσουμε ότι είχε ζητηθεί προηγουμένως η έγκριση 

του ΚΟΑ για να χρησιμοποιηθεί μέρος από το κονδύλι που προνοεί 

συμμετοχή σε αγώνες στο εξωτερικό.                                                                                                            

Επίσης είχε σταλεί email στους ομίλους με ανοικτή πρόσκληση για τυχόν 

ενδιαφέρον συμμετοχής από τον οποιοδήποτε. Όλοι όσοι δήλωσαν 



ενδιαφέρον πήραν την επιχορήγηση. Επομένως η όλη διαδικασία υπήρξε 

απόλυτα διαφανής. 

Πάντοτε η ΚΟΜΠ απέβλεπε στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση των 

αδελφικών σχέσεων με την ΕΟΜ και κρίθηκε ότι η συμμετοχή μας στο 

διαγωνισμό αυτό θα ενίσχυε παραπέρα τους δεσμούς ΚΟΜΠ και ΕΟΜ. 

Ήδη έχουν προκύψει πολλά οφέλη από την συνεργασία μας με την ΕΟΜ.             

Ο ΦΦ αναλαμβάνει να γράψει τη σχετική επιστολή προς τον ΚΟΑ και να 

την αποστείλει στα μέλη του Δ.Σ για τυχόν παρατηρήσεις και εισηγήσεις. 

2. Απάντηση ΚΟΜΠ στον ΚΟΑ όσον αφορά τον εσωτερικό και 

διαχειριστικό έλεγχο για το 2018 

Χρειάζεται να περάσουμε όλα τα σημεία και τις παρατηρήσεις που ήγειρε η 

ελεγκτική υπηρεσία κατά τον έλεγχο που έκανε και να εξηγήσουμε τι έχουμε 

πράξει για βελτίωση της κατάστασης.  

Αναφέρεται ότι ο ΕΛ παρακολούθησε εκ μέρους της ΚΟΜΠ σεμινάριο που 

διοργάνωσε ο ΚΟΑ σχετικά με το Φ.Π.Α. Ο ΦΦ θα συντάξει την επιστολή 

και οι ΕΛ και ΦΤ θα βοηθήσουν στην επισήμανση των σημείων. 

3.Κλείσιμο του λογαριασμού του Ομίλου Μπριτζ Λευκάρων από την 

Τράπεζα Κύπρου 

Το Δ.Σ. καλωσορίζει το νέο μέλος της ΚΟΜΠ Ευθύμιο Στρούθο, 

εκπρόσωπο του ομίλου Λευκάρων μετά την παραίτηση του Κυριάκου 

Παναγιώτου.                                                                

Σύμφωνα με τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων νόμο του 2017 όλα τα 

σωματεία οφείλουν να καταθέσουν τον συμμορφωμένο με τον νόμο 

Καταστατικό τους στην τοπική Επαρχιακή Διοίκηση. Θα πρέπει να σταλεί 

email στους ομίλους για να ελέγξουν ότι έχουν προβεί στα απαραίτητα 

διαβήματα. Η Ομοσπονδία πάντως είχε ενημερώσει γραπτώς τα μέλη της 

τον Μάιο του 2018. 

Ο Όμιλος Λευκάρων έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επανεγγραφής του. 

 



 

4.Διαγωνισμοί online της ΚΟΜΠ για το 2021 

Να αποσταλεί προς τον ΚΟΑ το πλάνο διεξαγωγής αγώνων για το 2021. 

Πρόθεσή μας είναι να συμμετάσχουμε στους Αγώνες Μικρών 

Ομοσπονδιών που προγραμματίζεται να γίνουν τον Οκτώβρη στη 

Λιθουανία, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες με την πανδημία.                             

Ο διαγωνισμοί ομάδων που διεξήχθησαν με επιτυχία πέρσι  θα 

επαναληφθούν και φέτος.                                                                                              

Σημειώνεται εδώ ότι η Ομοσπονδία φρόντισε να εκπαιδεύσει τα μέλη της 

για να τα βοηθήσει να συμμετέχουν στους διαδικτυακούς διαγωνισμούς 

ετοιμάζοντας σαφείς και λεπτομερείς οδηγίες.. 

5. Εκστρατεία marketing-Μαθήματα αρχαρίων 

Τελικά από την εκστρατεία αυτή προέκυψαν 10 μαθητές που με άλλους 2 

της κ. Μπενιού σχηματίστηκε τάξη 12 αρχαρίων. Η κ. Μπενιού είναι 

ενθουσιασμένη με την σχέση της μαζί μας και δήλωσε ότι τα μαθήματα 

πάνε πολύ καλά. Ελπίζουμε ότι οι μαθητές θα συνεχίσουν και με δεύτερη 

σειρά μαθημάτων.                                                                                

Με τη βοήθεια του ΕΛ θα γίνει διοργάνωση διαγωνισμού online ανάμεσα 

στους αρχάριους ώστε να τονωθεί το ενδιαφέρον τους για το μπριτζ. 

Εφτά από τους οκτώ περσινούς μας μαθητές που έκαναν μαθήματα με την 

κ. Μπενιού το 2020 συνεχίζουν μαθήματα μαζί της. 

6. Συνδρομές Ομίλων στην ΚΟΜΠ για το 2021 

Όταν ανοίξουμε και λειτουργήσουν οι όμιλοι κανονικά θα διευθετηθεί και η 

εισφορά του κάθε ομίλου προς την ΚΟΜΠ που μάλλον θα έχει τη μορφή 

ενός συμβολικού ποσού μόνο. 

Στο μεταξύ ο ΦΦ θα φροντίσει ώστε να εκτυπωθούν οι κάρτες των μελών 

σύμφωνα με τον κατάλογο του κάθε ομίλου. 

7. Αλλαγές στο Καταστατικό- Πολιτική αγορών 



Χρειάζεται εναρμόνιση του Καταστατικού με τον Κώδικα Χρηστής 

Διακυβέρνησης του ΚΟΑ. Όποιοι  έχουν εισηγήσεις για αλλαγές που 

πρέπει να γίνουν στο Καταστατικό να τις στείλουν στον Γιώργο Γεωργιάδη. 

Οι ΝΝ και ΓΓ ήδη επεξεργάζονται την Πολιτική Αγορών. 

                                                                                                                                                                     

8. Φεστιβάλ 2022 

Είναι νωρίς ακόμα για οποιαδήποτε απόφαση. Μόλις διευκρινιστεί όμως η 

κατάσταση με την πανδημία θα πρέπει να κλείσουμε ξενοδοχείο.               

Θεωρείται επίσης χρήσιμο να επικοινωνήσουμε με Ελλάδα και Ισραήλ πριν 

να αποφασίσουμε την τελική ημερομηνία για το φεστιβάλ. Τούτο 

αναλαμβάνει η ΦΤ. 

9. Άλλα Θέματα 

-Η ΕΟΜ θα συμπεριλάβει στην επετηρίδα της ξεχωριστό μέρος για την 

ΚΟΜΠ και το μπριτζ στην Κύπρο.                                                                                                                 

-O ΦΦ παρευρέθη στη κηδεία του Δημήτρη Καλαβανά παλαιού μέλους και 

πρώην προέδρου της ΚΟΜΠ. Κατέθεσε στεφάνι αξίας €20 και έκανε 

εισφορά €50 εκ μέρους της ΚΟΜΠ. 

 

Ο Πρόεδρος                                                         Η Γραμματέας 


