
                                                                    
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ BRIDGE 

 

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019, 15.00 

 

Παρόντες/ρούσες : Μύρνα Κοντεάτη, Suzanne Melas, Φρόσω Τηλλυρή, Ερρίκος Λεωνίδου, 

Πάνος Μακρής, Κυριάκος Παναγιώτου, Θέμης Ρούβης, Δημήτρης Σάββα και Φίλιππος Φράγκος 

H ΣΜ αποχώρησε στη μέση της συνεδρίας λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. 

Στην αρχική συνεδρία προεδρεύει ο Δημήτρης Σάββα ως το αρχαιότερο μέλος του Δ.Σ 

1. Κατάρτιση σε σώμα. 

Στο ερώτημα αν οι εκλογές που θα ακολουθήσουν θα γίνονται με μυστική 

ψηφοφορίά ή με ανάταση χειρός, προκρίνεται το δεύτερο. 

α) Εκλογή Προέδρου. Υποβάλλουν υποψηφιότητες οι  Φίλιππος Φράγκος και 

Suzanne Melas. Εκλέγεται ο Φίλιππος Φράγκος με 7 ψήφους υπέρ, έναντι 2  της 

Suzanne Melas. 

β) Εκλογή Αντιπροέδρου. Υποβάλλουν υποψηφιότητες οι Κυριάκος Παναγιώτου και 

Suzanne Melas. Εκλέγεται ο Κυριάκος Παναγιώτου με 7 ψήφους υπέρ, έναντι 2 της 

Suzanne Melas. 

γ) Εκλογή Γενικού Γραμματέα. Εκλέγεται χωρίς ανθυποψήφιο η Φρόσω Τηλλυρή. 

δ) Εκλογή Γενικού Ταμία. Εκλέγεται χωρίς ανθυποψήφιο ο Ερρίκος Λεωνίδου. 

 

Επομένως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται σε σώμα ως εξής: 

Πρόεδρος : Φίλιππος Φράγκος 

Αντιπρόεδρος : Κυριάκος Παναγιώτου 

Γενική Γραμματέας : Φρόσω Τηλλυρή 

Γενικός Ταμίας : Ερρίκος Λεωνίδου και οι : 

Μύρνα Κοντεάτη, Suzanne Melas, Πάνος Μακρής, Θέμης Ρούβης και Δημήτρης 

Σάββα  μέλη. 

    O Πρόεδρος ευχαριστεί για την εκλογή του και λέει ότι χρειάζεται να δουλέψουμε 

όλοι σκληρά για την προαγωγή των στόχων της ομοσπονδίας και για την στελέχωση 

των διαφόρων τεχνικών επιτροπών με τα κατάλληλα άτομα.                                                                 

Παρατηρεί ότι η ιστοσελίδα της ομοσπονδίας για την οποία διαχειριστής είναι ο 

Δημήτρης Βαλιαντής έχει μέτρια εμφάνιση και εισηγείται να σταλούν σ΄αυτό κάποιες  

αξιόλογες ιστοσελίδες με καλύτερη εμφάνιση για να αντλήσει από αυτές ιδέες  για 

βελτίωση της δικής μας ιστοσελίδας.                                                                                                                  

Επισημαίνει επίσης ότι στο μέλλον και σύμφωνα με τον ΚΟΑ η ανάθεση της 

διαχείρισης των ιστοσελίδων όλων των ομοσπονδιών που υπάγονται στον ΚΟΑ 

πρέπει να γίνεται κατόπιν προσφορών.                                                                                                                             

Περαιτέρω εισηγείται ότι είναι καλό το κάθε μέλος του Δ.Σ να έχει λογαριασμό στο 

email της ομοσπονδίας π.χ. president@cyprusbridge.org ώστε να είναι διαθέσιμες στο 
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εκάστοτε Συμβούλιο της Ομοσπονδίας όλες οι επικοινωνίες (email) που στάληκαν 

στον καθένα υπό τη ιδιότητα του μέλους ή αξιωματούχου της ΚΟΜΠ. Έτσι 

εξασφαλίζεται η συνέχεια στη γνώση αναφορικά με το τι έγινε στο προηγούμενο Δ.Σ. 

2. Διαμερισμός καθηκόντων και ευθυνών. 

Θέμης Ρούβης : Αναλαμβάνει να έρθει σε επαφή με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας 

Δ. Βαλιαντή. Θα φροντίσει ώστε το εν ισχύι καταστατικό της Ομοσπονδίας να μπει 

στην ιστοσελίδα της. 

Πρόεδρος : Αναλαμβάνει να ρυθμίσει την οργάνωση των αρχείων της Ομοσπονδίας. 

Μύρνα Κοντεάτη: Αναλαμβάνει υπεύθυνη για τις σχέσεις clubs- Ομοσπονδίας 

Πάνος Μακρής και Πρόεδρος: Αναλαμβάνουν να εντοπίσουν δασκάλους του bridge-

υπάρχοντες και πιθανούς. Ο Ερρίκος Λεωνίδου παρατηρεί ότι αν η εκστρατεία 

promotion του  bridge φέρει αποτέλεσμα και υπάρξει προσέλευση μαθητών, θα 

χρειαστούμε δασκάλους για να διδάξουν στη Πάφο, Αγία Νάπα, Λεμεσό και αλλού. 

Ο Πρόεδρος λέει ότι η Ελληνική Ομοσπονδία bridge είναι διαθέσιμη για επιμόρφωση 

δασκάλων τουbridge.                           Σχετικά με το promotion ο Ερρίκος Λεωνίδου 

πληροφορεί ότι η εβδομάδα μεταξύ 23-30 Σεπτεμβρίου, είναι εβδομάδα παρουσίασης 

στην νεολαία και τον κόσμο των διαφόρων αθλημάτων και θα ήταν καλό να 

επωφεληθούμε και εμείς για την προβολή τουbridge. 

 

Φρόσω Τηλλυρή : Αναλαμβάνει να παρουσιάσει σε προσεχή συνεδρία το θέμα : το 

bridge μέσω των Media. 

Κυριάκος Παναγιώτου : Αναλαμβάνει να μελετήσει το καταστατικό και να 

ενημερώσει το Δ.Σ για τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Λέει ότι είναι της 

άποψης ότι οι ¨δοτοί¨ αντιπρόσωποι των clubs στο Δ.Σ είναι διαδικασία 

αντιδημοκρατική και πρέπει να καταργηθεί.                                                                                                                                               

Με τη θέση αυτή διαφωνούν έντονα και την απορρίπτουν τόσο η Μύρνα Κοντεάτη 

όσο και η Suzanne Melas. Η Μύρνα τονίζει ότι ο κάθε ¨δοτός¨αντιπροσωπεύει το 

club του και ενδιαφέρεται γι΄αυτό. Η Φρόσω Τηλλυρή λέει ότι  συμφωνεί με 

τους ¨δοτούς¨με την προυπόθεση ότι τα clubs θα στέλλουν τα κατάλληλα πρόσωπα. 

Ο πρόεδρος λέει ότι θέλουμε τους 9 καλύτερους. 

Πρόεδρος : Επειδή η Ομοσπονδία της Ελλάδας υπόσχεται να  φέρνει αρκετούς 

παίκτες στο φεστιβάλ μας με την προυπόθεση ότι θα χορηγούνται masterpoints και 

επειδή για τούτο χρειάζεται ειδική συμφωνία, αναλαμβάνει να διερευνήσει το θέμα 

αυτό. 

 

3. Διοργάνωση events  από clubs και Ομοσπονδία. 

Η Μύρνα Κοντεάτη παραπονείται ότι το club του Αγίου Αντρέα τιμωρείται γιατί 

διοργανώνονται events από την Ομοσπονδία το Σάββατο, μέρα που έχει καθιερωθεί 

από το club του Αγίου Αντρέα για το δικό του event. Eισηγείται τα events  της 

Ομοσπονδίας να γίνονται Κυριακή. Ο Πάνος Μακρής εισηγείται τα events της 

Ομοσπονδίας να γίνονται εκ περιτροπής στη μέρα που έχει  event   το κάθε  club. O 

Eρρίκος Λεωνίδου εισηγείται τα events της ομοσπονδίας να γίνονται σ’ένα 

παρατεταμένο session ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι.                                                                                                                                 

Σχετικά με τις πιο πάνω διοργανώσεις  τις Κυριακές, συμφωνείται να γίνει συζήτηση 

με τα clubs. 

 



 

4. Εθνική Ομάδα. 

Η Μύρνα Κοντεάτη εισηγείται ότι εφόσον στο κάθε event των clubs δίνονται 

masterpoints, τα μέλη που επιτυγχάνουν  κάθε χρόνο το υψηλότερο score να 

δικαιούνται να είναι μέλη της Ε.Ο. Ο Πρόεδρος αντιλέγει ότι χωρίς να αποδείξει 

κάποιος την ικανότητά του και για τούτο υπάρχει προπονήτρια που μπορεί να κρίνει 

ποιοι είναι οι κσλύτεροι, δεν γίνεται να είναι μέλος της Ε.Ο. Η επιλογή πρέπει να 

γίνεται με βάση τα Gold Points από τα events της Ομοσπονδίας που είναι πάνω σε 

παγκύπρια βάση.                                                                                                                                                   

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι: 

 α) η προπονήτρια  της Ε.Ο Χριστίνα Συρακοπούλου δεν ανταποκρίνεται στις 

υποχρεώσεις της για την προπόνηση της Ε.Ο.                                                                                                                 

β) υπάρχει καλός παίκτης Ρωσσοπολωνός ο οποίος είναι πρόθυμος να κάνει sponsor  

την Ε.Ο εφόσον θα μετέχει και ο ίδιος σ΄αυτή. Ο Πρόεδρος ρωτά το Δ.Σ αν μας 

ενδιαφέρει να του το προτείνουμε. Η απάντηση είναι καταφατική. 

 

Ο Ερρίκος Λεωνίδου ενημερώνει ότι: 

α) Είχαμε προσφορά για το επόμενο φεστιβάλ από το ξενοδοχείο Νavarria,  τριών 

αστέρων. 

β) κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση δαπανήθηκε το ποσόν των 60 Ε για ποτά 

των συμμετεχόντων.                                                                                                                                      

γ) ύστερα από απόφαση του προηγούμενου Δ.Σ ημ. 11/10/2018 καταβλήθηκε 

πρόσφατα  το ποσό των 500 Ε ( 20χ25) προς τη  κα Anderson για μαθήματα  bridge 

που έκανε στο junior school. 

 

Να ζητηθεί από clubs να στείλουν στην Ομοσπονδία κατάλληλα πρόσωπα για να 

στελεχώσουν την δικαστική και άλλες επιτροπές. 

 

Η επόμενη συνεδρία του Δ.Σ ορίζεται για την 29ην Αυγούστου 2019 ημέρα Πέμπτη                  

στις 3.00 μμ στο κέντρο ¨ΓΕΩΡΓΙΑ¨ στη Χοιροκοιτία. 

 

Ο Πρόεδρος                                                                        Η Γενική Γραμματέας 

 

 

Φίλιππος Φράγκος                                                                Φρόσω Τηλλυρή 


