
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ 
 
Πρακτικά συνεδρίας ομάδας εργασίας Στρατηγικού Προγραμματισμού που έγινε 
μέσω Skype στις 6 Μαρτίου 2022 και ώρα 8:00μμ 
 

 

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

 
 
Όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας ήταν παρόντα πλην του ΦΦ ο οποίος απουσίασε 
δικαιολογημένα. H προεδρία ανατέθηκε στην ΦΤ και η γραμματεία και τήρηση 
πρακτικών στον ΓΓ. Σημειώθηκε ότι τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης που 
έγινε στις 19 Ιανουαρίου 2022 παρουσιάστηκαν στο ΔΣ στη συνεδρίαση του της 10 
Φεβρουαρίου 2022. 
 
 
Απορρέοντα 

 
Συζητήθηκε η πρόοδος των ενεργειών που συμφωνήθηκε ότι θα γίνουν στην 
προηγούμενη συνάντηση: 
 

- Tο συνέδριο αξιωματούχων της EBL που έγινε στη Λάρνακα Κύπρο καλύφθηκε 
επαρκώς με δελτία τύπου. Δόθηκαν και φυλλάδια για το φεστιβάλ. 

- Οι ΦΦ και ΓΓ είχαν ήδη κοινοποιήσει πρόχειρο στρατηγικό σχέδιο για συζήτηση 
στη συνεδρίαση. 

- Η ΣΜ προχώρησε στην ετοιμασία γενικού φυλλαδίου προώθησης του Μπριτζ. 
 
Στρατηγικό πλάνο 
 
Σχολιάστηκε θετικά το στρατηγικό πλάνο που ετοίμασαν οι ΦΦ και ΓΓ. Ο ΝΝ σημείωσε 
ότι χρειάζεται κάποια ενημέρωση για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία έχουμε 
πλέον παντού παρουσία. Επίσης ότι η ιστοσελίδα χρειάζεται αναβάθμιση. Η ΦΤ ανέφερε 
ότι έχει γίνει επαφή με ταξιδιωτικά γραφεία για την προώθηση του φεστιβάλ που δεν 
έδειξαν ενδιαφέρον επειδή ήδη είχαμε συμφωνία με ξενοδοχείο. Ο ΚΠ προσφέρθηκε να 
αναλάβει το τακτικό άρθρο στον Φιλελεύθερο αν ακόμα μας δίνει το χώρο. Η ΣΜ ήταν 
της άποψης ότι ίσως και η Cyprus Mail να είναι θετική και ανέλαβε να ρωτήσει σχετικά 
 



Παρακαλέστηκαν όλοι να στείλουν γραπτώς όλα τα σχόλια για το στρατηγικό πλάνο, το 
οποίο όταν ενημερωθεί θα παρουσιαστεί στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ για 
υιοθέτηση. 
 
Ενέργειες προώθησης 

 
Η ΣΜ ενημέρωσε ότι τα φυλλάδια προώθησης ήταν έτοιμα, είχε μείνει η μετάφραση στα 
Ελληνικά και μια τελική απόφαση ότι μπορεί να προχωρήσει. 
 
Σημειώθηκε εδώ ότι υπήρχε ήδη απόφαση από το ΔΣ που να εγκρίνει το κονδύλι για την 
εκτύπωση. 
 
Η ΦΤ σημείωσε ότι πριν την εκτύπωση του φυλλαδίου ίσως ήταν καλό να 
οριστικοποιηθεί η τελική απόφαση για μετακόμιση του Ομίλου Λεμεσού για να 
αναγράφεται η σωστή διεύθυνση στο φυλλάδιο. Για να μην υπάρξει καθυστέρηση 
θεωρήθηκε σωστό να ξεκινήσουν οι ενέργειες με λίγα φυλλάδια χωρίς τη διεύθυνση της 
Λεμεσού. 
 
Ο ΝΝ αναλαμβάνει τη μετάφραση στα Ελληνικά και η ΣΜ στο μεταξύ θα ξεκινήσει την 
προσπάθεια με την αγγλική έκδοση. 
 
Η ΣΜ σχολίασε ότι πρέπει συνεχώς να ενημερώνονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 
φωτογραφίες και βίντεο. 
 
Σημειώθηκε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με την επαγγελματική συμβουλή για 
προώθηση του Μπριτζ και ότι πρέπει να ετοιμαστεί αίτηση για προσφορά  (request for 
proposal) το συντομότερο. Ο ΝΝ ανέλαβε να το ετοιμάσει με τη βοήθεια του ΓΓ. Πρέπει 
επίσης να ετοιμαστεί μια πολιτική για προσφορές με βάση τον κώδικα χρηστής 
διακυβέρνησης του ΚΟΑ. Οι ΝΝ και ΓΓ ανέλαβαν να ετοιμάσουν κάτι για να 
παρουσιαστεί στη επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 
 
Ο ΝΝ είπε ότι επείγει η ανανέωση του λογοτύπου, κάτι που προβλέπεται από το 
στρατηγικό πλάνο. Θα ζητηθεί από το ΔΣ η σχετική έγκριση. Όταν γίνει αυτό, ο ΝΝ 
εισηγείται να εκτυπωθούν επαγγελματικές κάρτες για τα μέλη του ΔΣ. 
 
Σε αυτό το σημείο έγινε συζήτηση αν η επαγγελματική συμβουλή που θα ζητηθεί είναι 
από διαφημιστικό γραφείο για διαφημιστική καμπάνια ή από συμβουλευτικό γραφείο για 
πιο ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Αποφασίστηκε όπως προωθηθεί το θέμα στο ΔΣ 
προς διασαφήνιση. 
 
Διαφήμιση φεστιβάλ 

 
Συζητήθηκε η προσφορά €1.200 για προώθηση του φεστιβάλ που πήρε ο ΝΝ από την 
ActionINSports που περιλαμβάνει ετοιμασία φωτογραφιών και βίντεο καθώς και την 
προώθηση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. 
 
Το ΔΣ προκαταρτικά είχε εγκρίνει κατά πλειοψηφία να προχωρήσει όμως θεωρήθηκε 
καλό ο ΝΝ θα κάνει μια διαπραγμάτευση για κάτι πιο απλό το οποίο να είναι και 
φθηνότερο. Σημειώθηκε ότι ένα ποσό €100 για την κάλυψη του φεστιβάλ θα ήταν ένα 
ποσό που το ΔΣ θα μπορούσε να εγκρίνει. 
 



 
 
Ενέργειες 

 
Η περίληψη των ενεργειών που θα γίνουν είναι η εξής: 
 

- Όλοι να στείλουν τα σχόλιά τους για το στρατηγικό σχέδιο στον ΓΓ και όταν 
ενημερωθεί θα παρουσιαστεί στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ για υιοθέτηση. 

- Η ΣΜ προχωρά με το φυλλάδιο και θα μιλήσει με ξενοδοχεία, πρεσβείες κλπ και 
θα ζητήσει βοήθεια όπου χρειαστεί. 

- Ο ΝΝ θα μεταφράσει το φυλλάδιο στα Ελληνικά. 

- Ο ΝΝ προχωρά με τη δεξίωση αθλητικογράφων στις 15/3 (η ημερομηνία μπορεί 
να αλλάξει). 

- Ο ΝΝ θα κάνει συναντήσεις με τον Δήμο Λάρνακας και την Εταιρεία Τουριστικής 
Ανάπτυξης Λάρνακας για χορηγία της διοργάνωσης ευρωπαϊκών μικρών 
ομοσπονδιών. Έχει ήδη εξασφαλιστεί χορηγία από Πετρολίνα. 

- Θα ζητηθεί από το ΔΣ η σχετική έγκριση για την ανανέωση του λογοτύπου της 
Ομοσπονδίας. 

- Οι ΝΝ και ΓΓ ανέλαβαν να ετοιμάσουν μια πολιτική για προσφορές με βάση τον 
κώδικα χρηστής διακυβέρνησης του ΚΟΑ για να παρουσιαστεί στη επόμενη 
συνεδρίαση του ΔΣ. 

- Να προωθηθεί στο ΔΣ προς διασαφήνιση αν η επαγγελματική συμβουλή που θα 
ζητήσουμε είναι από διαφημιστικό γραφείο για διαφημιστική καμπάνια ή από 
συμβουλευτικό γραφείο για πιο ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. 

- Ο NN θα μιλήσει με ActionINSports για ανανεωμένη προσφορά κάλυψης του 
φεστιβάλ. 

- Οι ΚΠ και ΣΜ ανέλαβαν να διερευνήσουν το ενδεχόμενο τακτικής στήλης για το 
Μπριτζ στον Φιλελεύθερο και την Cyprus Mail αντίστοιχα. 

 
 
Αφού ολοκληρωθήκαν οι εργασίες η συνεδρία έληξε στις 8:55μμ. Η επόμενη συνεδρία 
θα γίνει σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί αργότερα. 
 
 
 
 
 
……………………………… 
Φρόσω Τηλλυρή 
Πρόεδρος ομάδας εργασίας 
 
 
 
 
 
……………………………… 
Γιώργος Γεωργιάδης 
Γραμματέας ομάδας εργασίας 


