
 

                                                     

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΣ ΤΗΣ ΚΟΜΠ ΣΤΙΣ 30/3/2021  5μμ 

μέσω SKYPE 

2/21 

Συμμετείχαν: Φίλιππος Φράγκος, Φρόσω Τηλλυρή, Ερρίκος Λεωνίδου, Πάνος Μακρής, 

Θέμης Ρούβης  Νίκος Νικολάου και Δημήτρης Σάββα 

Απών: Ευθύμιος Στρούθος. 

Εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

1.Εκλογή  Αντιπροέδρου 

 Προτείνεται και εκλέγεται με την σύμφωνη γνώμη όλων ο Πάνος Μακρής. 

 

2.Διεκπεραίωση των σημείων στην έκθεσή μας προς τον ΚΟΑ 

Xρειάζεται να συσταθούν επιτροπές για να μελετήσουν και να χειριστούν    

τα σημεία που πρέπει να διορθωθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις των   

ελεγκτών του ΚΟΑ.                             

Οι όποιες αλλαγές γίνουν  θα πρέπει να υποβληθούν στον ΚΟΑ το 

αργότερο μέχρι 30.9.2021,ημερομηνία που εμείς έχουμε καθορίσει στην 

απάντηση μας. 

Ο ΝΝ δεσμεύεται να επικοινωνήσει με τον Γιώργο Γεωργιάδη για την 

σύνταξη της Πολιτικής Αγορών μας.   



Ο ΕΛ μαζί με τον ΓΓ  και τον Ευθύμιο Στρούθο θα αποτελέσουν την 

επιτροπή που θα μελετήσει τις αλλαγές στο Καταστατικό και θα υποβάλει 

τις εισηγήσεις της. Σχετικά μπορεί να βοηθήσει και ο Αντώνης Χρήστου του 

ομίλου Λευκωσίας που διαθέτει αρκετή πείρα στο θέμα. Ανέλαβε να 

επικοινωνήσει μαζί του ο ΠΜ.                                                                        

Στο ευαίσθητο θέμα των προσωπικών δεδομένων ο ΝΝ, ο οποίος ορίζεται 

υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων, θα ετοιμάσει έντυπο που θα 

αποσταλεί από τον κάθε όμιλο στα μέλη του και θα ζητά την συγκατάθεση 

του κάθε μέλους  στη διατήρηση και χρήση των προσωπικών του 

δεδομένων.   

Ο ΦΦ αναλαμβάνει την δημιουργία μητρώου στοιχείων πάγιου ενεργητικού 

και τοποθέτησης κωδικών αναγνώρισης στα περιουσιακά μας στοιχεία. Θα 

βοηθήσει ο ΕΛ. 

Επίσης χρειάζεται να γίνεται κάθε μήνα συμφιλίωση της τραπεζιτικής μας 

κατάστασης. 

 

 

3.Εθνική Ομάδα 2021- Προπονητής 

Κρίνεται ότι η περσινή ΕΟ αποτελούμενη από τους : Φίλιππο Φράγκο, 

Φρόσω Τηλλυρή, Γιώργο Γεωργιάδη και Γιώργο Κωλέττη θα πρέπει να 

παραμείνει, μια και πέρσι δεν της δόθηκε η ευκαιρία , λόγω της πανδημίας, 

να εκπροσωπήσει την Κύπρο. Επί πλέον οι συνθήκες της πανδημίας δεν 

επιτρέπουν φέτος την διεξαγωγή νέου διαγωνισμού για επιλογή ΕΟ. 

Επισημαίνεται η ανάγκη ενίσχυσης της  ΕΟ με τρίτο ζευγάρι η επιλογή του 

οποίου πρέπει να αφεθεί στη κρίση του νέου προπονητή. 

Για την εύρεση και πρόσληψη νέου προπονητή αναλαμβάνει να 

επικοινωνήσει η ΦΤ με τον Τάκη Κανναβό  για να εξακριβώσει το 

ενδιαφέρον του  και ο ΦΦ με άλλους γνωστούς προπονητές, ώστε σε 

προσεχή συνεδρία να είμαστε σε θέση να καταλήξουμε. 

 



4.Αλλαγές στο Καταστατικό 

Γίνεται εισήγηση  να υπάρχει πρόνοια στο υπό τροποποίηση       

Καταστατικό για διορισμό  : α) Εφόρου  προστασίας προσωπικών 

δεδομένων και  β) Εφόρου  υπευθύνου υλικού.                                                                                        

Η κάρτα μέλους πρέπει να αποκτήσει  την σημασία που της αξίζει. Οπότε 

πρέπει ο επίσημος  αριθμός των μελών ενός ομίλου να κρίνεται με βάση 

των αριθμό καρτών που αγοράζει ο όμιλος.  

Το όραμα της ΚΟΜΠ πρέπει να είναι η οικονομική ανεξαρτητοποίηση από 

τον ΚΟΑ και τούτο μπορεί να γίνει μόνο μέσω του Pay as You Play,δηλαδή 

ένα μικρό ποσοστό από το ποσόν που πληρώνει ο παίκτης κάθε φορά που 

παίζει στον όμιλό του να πηγαίνει στην ΚΟΜΠ.       

Γίνεται εισήγηση να σταλεί email στα σωματεία-μέλη για να υποβάλουν 

τυχόν αλλαγές που επιθυμούν να γίνουν στο Καταστατικό.                                       

Καθοδηγητικό εργαλείο για οποιεσδήποτε αλλαγές θα αποτελεί ο Κώδικας 

Χρηστής Διακυβέρνησης του ΚΟΑ. 

 

5.Αγωνιστικό πρόγραμμα 2021 

Λόγω της πανδημίας τίποτε δεν είναι σίγουρο αναφορικά με την διεξαγωγή 

αγώνων είτε Πανευρωπαϊκών είτε τοπικών. Παρ’ όλα αυτά  καλό είναι να 

ετοιμάσουμε ένα αγωνιστικό πρόγραμμα από τον Σεμπτέβρη και μετά , με 

βάση το περσινό ημερολόγιο, στο οποίο να υπάρχει ένας διαγωνισμός για 

teams και ένας για open pairs.                                                                                                                   

Αποφασίζεται η εξαγγελία διαγωνισμού  Οpen Τeams που θα αρχίσει στις 

17 Απριλίου. Θα σταλεί  ενημερωτικό email στους ομίλους και όσοι 

ενδιαφέρονται θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 10 Απριλίου, ώστε 

να υπάρχει χρόνος για την διοργάνωση. Kibitzers να μην επιτρέπονται 

εκτός  από εκείνους που θα  υποβάλουν  σχετικό αίτημα προς την ΚΟΜΠ 

και  θα εγκριθούν. Το δικαίωμα συμμετοχής θα είναι, όπως και πέρσι 40 € 

για κάθε ομάδα. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην πλατφόρμα BBO. 



 

6.Άλλα θέματα 

-Προσβλέπουμε για διεξαγωγή του Φεστιβάλ Μπριτζ μέσα Μαρτίου με 

αρχές Απριλίου του 2022 μετά από επαφή μας με τους Ισραηλίτες και 

Έλληνες. Θα πρέπει κάποια στιγμή προσεχώς να μιλήσουμε με τα 

ξενοδοχεία Απολλώνια και Ναβάρια που έδωσαν πέρσι ικανοποιητικές 

τιμές. 

 -Ο αξιωματούχος του ΚΟΑ Δρ Κουτσιούντας μας ζήτησε να τον καλέσουμε 

όταν θα έχουμε ζωντανή συνεδρία για να συμπληρώσουμε  μερικά έντυπα 

που αφορούν έρευνα που κάμνει για τις ανάγκες σχετικής διατριβής του. 

-Ο ΝΝ αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με την βουλευτή Ελένη Σταύρου για 

το θέμα του πιστοποιητικού υγείας που απαιτεί ο ΚΟΑ από τους αθλητές. Η 

ΕΟΜ μαζί με το σκάκι στην Ελλάδα έχουν ήδη καταφέρει να εξαιρεθούν 

από αυτή την  υποχρέωση. 

-Δίνονται συγχαρητήρια στον ΕΛ για τη βοήθεια που προσφέρει 

αφιλοκερδώς στη διαδικτυακή διδασκαλία της κας Μπενιού στους 

αρχάριους μαθητές μας. 

-Επισυνάπτεται η κατάσταση πληρωμών που μας έχει σταλεί ηλεκτρονικά 

από τον ΕΛ και που θα υπογραφεί στην επόμενη ζωντανή μας συνεδρία. 

 

Ο Πρόεδρος                                                           Η Γραμματέας 

 


