
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ 
 
Πρακτικά συνεδρίας ομάδας εργασίας Στρατηγικού Προγραμματισμού που έγινε 
μέσω Skype στις 19 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 8:00μμ 
 

 

Παρόντες: 
 
Φίλιππος Φράγκος (ΦΦ) 
Φρόσω Τηλλυρή (ΦΤ) 
Κυριάκος Παναγιώτου (ΚΠ) 
Σουζάν Μελάς (ΣΜ) 
Νίκος Νικολάου (ΝΝ) 
Γιώργος Γεωργιάδης (ΓΓ) 
 

 
 
Όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας ήταν παρόντα και ανέθεσαν τη προεδρία στην ΦΤ και 
την γραμματεία και τήρηση πρακτικών στον ΓΓ. 
 
Όροι εντολής 

 
Αναγνωρίστηκαν οι όροι εντολής της ομάδας εργασίας ως ακολούθως: 
 

- Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου και σχεδίου εναρμόνισης με τις διαδικαστικές 
υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας. 

 

- Πρωτοβουλίες και δράσεις προώθησης που μπορούν να γίνουν άμεσα. 
 

- Ανάθεση μεσοπρόθεσμης προώθησης σε ειδικευμένους επαγγελματίες 
ακολουθώντας τις δέουσες διαδικασίες μετά από την έγκριση κονδυλίου €10.000 
από την πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. 

 
Τονίστηκε επίσης ότι η ομάδα εργασίας δεν έχει εξουσία ανάληψης δράσης. Αυτό έχει 
μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο θα αναφέρεται η ομάδα εργασίας για τις 
ενέργειές της. 
 
Ανάθεση εργασιών 

 
Η ομάδα εργασίας ανέθεσε την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου και σχεδίου εναρμόνισης 
με τις διαδικαστικές υποχρεώσεις στους ΦΦ και ΓΓ. 
 
Οι υπόλοιποι (ΦΤ, ΚΠ, ΣΜ, ΝΝ) αναλαμβάνουν την προώθηση, τόσο τη 
βραχυπρόθεσμη με ενέργειες που μπορούν να γίνουν άμεσα καθώς και την 
προβλεπόμενη διαδικασία ανάθεσης σε επαγγελματικό γραφείο. 
 
Βραχυπρόθεσμες δράσεις 

 
Ακολούθησε γενική συζήτηση για βραχυπρόθεσμες δράσεις προώθησης με τα ακόλουθα 
να αναφέρονται: 



 

- Επαφές με οργανωμένα σύνολα όπως δήμους, πρεσβείες, πανεπιστήμιο, εθνική 
φρουρά, τράπεζες και άλλα. 

- Προσπάθεια επαναπροσέγγισης μαθητών που εγκατέλειψαν το Μπριτζ. 
- Να ζητηθεί ανατροφοδότηση με τη μορφή ερωτηματολογίου από τους μαθητές. 
- Να διευθετηθεί αγώνας αρχαρίων στο Φεστιβάλ όπως ξαναέγινε με επιτυχία στο 

παρελθόν. 

- Η ΕΟΜ (Λυδία Μανούση) εισηγείται την εργοδότηση επαγγελματία και ότι πρέπει 
να παροτρυνθούν οι όμιλοι να είναι πιο ενεργοί σε θέματα προώθησης. 

 
 
Ενέργειες 

 
Συμφωνήθηκε ότι θα γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες: 
 

- Η ΣΜ θα διοργανώσει συνεντεύξεις, δελτίο τύπου και άλλα για το συνέδριο 
αξιωματούχων της EBL που θα γίνει στην Κύπρο. 

- Ο ΝΝ θα μιλήσει με δημοσιογράφους για κάλυψη του συνεδρίου. 
- Ο ΓΓ θα βρει και θα κοινοποιήσει το δελτίο τύπου που στάληκε για προηγούμενο 

συνέδριο. 
- Να δοθούν φυλλάδια προώθησης για το Φεστιβάλ στο συνέδριο. Ο ΦΦ 

αναλαμβάνει να εκτυπώσει επιπρόσθετα. 
- Οι ΦΦ και ΓΓ θα προχωρήσουν με το στρατηγικό σχέδιο. 

- Οι ΦΤ, ΚΠ, ΣΜ, ΝΝ αναλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες δράσεις και τις αρχικές 
επαφές με επαγγελματίες. 

 
 
Αφού ολοκληρωθήκαν οι εργασίες η συνεδρία έληξε στις 8:45μμ. Η επόμενη συνεδρία 
θα γίνει το αργότερο σε ένα μήνα σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί αργότερα. 
 
 
 
 
……………………………… 
Φρόσω Τηλλυρή 
Πρόεδρος ομάδας εργασίας 
 
 
 
 
 
……………………………… 
Γιώργος Γεωργιάδης 
Γραμματέας ομάδας εργασίας 


