ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
«PRINCESS BEACH HOTEL»
ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00.
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος
Στέλιος Μαρκίδης, Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Μάριος Χριστοδούλου, Ταμίας
Σολωμός Σολωμού, Μέλος Δ.Σ.
Γιώργος Τεμπριώτης, Μέλος Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Μασώνος, Μέλος Δ.Σ. ?
Χρήστος Πάλλης, Μέλος Δ.Σ.
Λοΐζος Χατζηδημητρίου, Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής Κ.Ο.Κ.
Ανθή Δημητρίου, Λειτουργός Κ.Ο.Κ.
Μιχάλης Λαμπριανίδης, Ελεγκτής της Ομοσπονδίας
Κατερίνα Θεοδώρου, Στενογράφος

Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Κ.Ο.Κ. – 10.7.2017

1

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Αλέξης Δημητρίου – ΑΕΚ Λάρνακας
Σάκης Πασάς και Αντώνης Μικελλίδης – ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Ανδρέας Παπαδούρης – ΑΠΟΛΛΩΝ
Νίκος Στυλιανίδης – ΑΠΟΠ Πάφου
Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας – ΕΝΑΔ
Νίκος Νικολάου και Χριστόφορος Τεμπριώτης- ΕΝ. ΝΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
Παντελής Στρατής και Μάριος Χ’ Ανδρέου – Ένωση Νέων Παραλιμνίου
Γιώργος Σφικτός και Άγγελος Παπαδημητρίου – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
Αδάμου Κ. – Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ (Μη δικαίωμα ψήφου)
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΩΝ:
ΑΕΛ Λεμεσού
ΑΠΟΕΛ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΡΟΥ
ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ
Ε. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α’ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
-

Πρόταση για τροποποιήσεις επί του Καταστατικού ΚΟΚ.

ΜΕΡΟΣ Β’ – ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
-

Έγκριση Πρακτικών Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2016.

-

Έγκριση της Λογοδοσίας επί των πεπραγμένων του Διοικητικού
Συμβουλίου για την προηγηθείσα χρονική περίοδο της θητείας του, της
έκθεσης των ελεγκτών και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τους
λογαριασμούς εισπράξεων και πληρωμών της Ομοσπονδίας για την
χρονική περίοδο από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2016.
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Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Κύριοι καλησπέρα σας. Να σας καλωσορίσω στην Ετήσια και Καταστατική Γενική
Συνέλευση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Σύμφωνα με το
άρθρο του Καταστατικού της Ομοσπονδίας έχει παρέλθει το μισάωρο, συνεπώς
τα παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία, οπόταν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις
εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.
Θα σας παρακαλούσα όπως τηρήσουμε την ατζέντα και όταν τελειώσουν οι
εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος, θα είμαστε
ανοιχτοί για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να συζητήσουμε εκτός των εργασιών της
Γενικής Συνέλευσης.
Να υπενθυμίσω ότι μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης θα υπάρχει… η
Ομοσπονδία θα παραθέσει δείπνο προς εσάς.
Να ξεκινήσουμε με το πρώτο μέρος της Συνέλευσης, το οποίο αφορά πρόταση
του Διοικητικού Συμβουλίου και καταστατικές αλλαγές.
Έχετε μπροστά σας τις καταστατικές τροποποιήσεις, τις οποίες προτείνει το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Η πρώτη προσθήκη είναι μια καινούρια
προσθήκη η οποία αφορά τη δημιουργία μιας Επιτροπής η οποία έχει να κάμει
με θέματα δεοντολογίας και ηθικής. Απλά να αναφέρω ότι, εάν εγκριθεί από τη
Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ετοιμάσει κανονισμούς οι οποίοι
θα διέπουν τη λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής. Θα σας αποσταλούν και θα
έχει άμεση ισχύ. Εγκρίνεται ή απορρίπτεται;
Ομόφωνα εγκρίνεται η πρόταση για την προσθήκη του νέου άρθρου 25Α
στο Καταστατικό της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας.
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Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Ευχαριστούμε. Η επόμενη τροποποίηση έχει να κάνει με το άρθρο 17 του
Καταστατικού της Ομοσπονδίας και έχει να κάμει με τις συνεδρίες και τις εξουσίες
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Πρόθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι να ρυθμίσει μια πρόνοια η οποία… υπάρχει μια ασάφεια στο
Καταστατικό. Την έχουμε βρει επανειλημμένα μπροστά μας σαν Διοικητικό
Συμβούλιο και θέλουμε η Γενική Συνέλευση να μας δώσει την άδεια να
προχωρήσουμε για να κλείσουμε αυτό το μικρό παραθυράκι της ασάφειας η
οποία υπάρχει. Ευχαριστώ. Να διαβάσω το άρθρο το οποίο θα προστεθεί:
Διαβάζει:
«Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου
για οιονδήποτε άλλο λόγο που δε ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν Καταστατικό και/ή
που δεν απαγορεύεται εκ τούτου, αυτό αντικαθίσταται υποχρεωτικά εντός 60
ημερών από άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εκλέγεται
αναλόγως της περιπτώσεως, από το όργανο το οποίο εξέλεξε το μέλος το οποίο
απώλεσε την ιδιότητά του».
Είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε ρητά στο Καταστατικό. Μας δημιουργούσε
κάποια προβλήματα. Το έχουμε εντοπίσει και ζητούμε την έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης για να προβούμε στην εν λόγω τροποποίηση.
Ομόφωνα εγκρίνεται η πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 17 στο
Καταστατικό της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Ευχαριστούμε. Η επόμενη τροποποίηση αφορά το άρθρο 4 και έχει να κάμει με
τα Μέλη (β) και αφορά τα μέλη τα οποία από δόκιμα θα γίνονται τακτικά. Εδώ
έχει να κάμει με την περίοδο όπου ένα δόκιμο μέλος μπορεί να γίνει τακτικό
μέλος. Έχουμε και εδώ εντοπίσει και έχουμε πάρει και τις δικές σας έτσι
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εισηγήσεις, ότι υπήρχε κάποια ανελαστικότητα στον εν λόγω Κανονισμό και
θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον της ανάπτυξης του αθλήματος, να
προβούμε σε αυτή τη διόρθωση του Καταστατικού.
Συνεπώς, η περίοδος που ήταν μέχρι χθες, τα πέντε έτη, για ένα Μέλος από
δόκιμο να γίνει τακτικό, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να φέρει
ενώπιον σας εισήγηση, ούτως ώστε από πέντε έτη, το δόκιμο μέλος στα τρία έτη,
να μπορέσει να εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία,
ούτως ώστε να πάρει την ιδιότητα του τακτικού μέλους.
Δεν θα διαβάσω διότι είναι πάρα πολύ μεγάλη παράγραφος. Σας έχω πει την
ουσία. Εάν δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα να προχωρήσουμε προς την έγκριση.
Ομόφωνα εγκρίνεται η πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 4 στο
Καταστατικό της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Ευχαριστούμε. Έχουμε ολοκληρώσει την Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση. Τα εν
λόγω άρθρα τίθενται σε ισχύ.
Να προχωρήσουμε τώρα με τις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Να
αναφέρω ότι έχουν σταλεί κοντά σας σύμφωνα με Καταστατικό, στην ώρα τους,
όλα τα απαιτούμενα έγγραφα με συστημένο ταχυδρομείο και θα σας
παρακαλούσα όπως προχωρήσουμε σε έγκριση των πρακτικών της περσινής
Γενικής Συνέλευσης, του 2016.
Εάν δεν υπάρχει οποιαδήποτε εισήγηση ή κάποιο λάθος που θέλετε να
διορθώσουμε στα πρακτικά…;
Παρακαλώ, σας ακούμε κύριε Μικελλίδη.
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Αντώνης Μικελλίδης – ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Από τα Σωματεία που αναγράφηκαν ότι ήταν απόντα ήταν καταγεγραμμένο και
το Σωματείο της Ανόρθωσης, το οποίο όμως ήταν παρών.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Να το διορθώσουμε. Έχεις δίκαιο κύριε Μικελλίδη. Σας ακούμε κύριε Σφικτέ.
Γιώργος Σφικτός – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
Υπάρχει ένα μικρό λαθάκι στο όνομα μου. Δεν γράφτηκε σωστά.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Εντάξει, να το διορθώσουμε και αυτό. Λοιπόν, ήταν απλά κάποια θέματα
τυπογραφικά. Εγκρίνονται τα πρακτικά κύριοι;
(Καμία διαφωνία από μέρους των παρόντων)
Ομόφωνα εγκρίνονται τα πρακτικά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2016.
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Ένα λεπτό. Περίμενε. Θέλει να πει κάτι ο Στρατηγός.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Σας ακούμε Στρατηγέ.
Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας – ΕΝΑΔ
Νομίζω επικύρωση καλύτερα. Όχι έγκριση.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Εντάξει. Επικυρώνονται. Οι πιο έμπειροι να μας διορθώνουν Στρατηγέ.
(γέλια)
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Ομόφωνα επικυρώνονται τα πρακτικά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2016.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Το επόμενο θέμα που υπάρχει στην ημερήσια διάταξη έχει να κάμει με την
έγκριση της λογοδοσίας επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για
την προηγηθείσα χρονική περίοδο της θητείας του, την έκθεση των ελεγκτών και
της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για τους λογαριασμούς εισπράξεων και πληρωμών
της Ομοσπονδίας για τη χρονική περίοδο από την 01/01/2016 μέχρι 31/12/2016.
Σε αυτό το σημείο θα δώσω το λόγο στον Ελεγκτή της Ομοσπονδίας για να σας
κάμει μια ενημέρωση.
Μιχάλης Λαμπριανίδης – Ελεγκτής της Ομοσπονδίας
Καλησπέρα σας. Οι οικονομικές καταστάσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθόσφαιρας, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, έχουν εγκριθεί στις
27 Ιουνίου του 2017, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Να
θεωρηθεί η έκθεση του Ελεγκτή αναγνωσθείσα;
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Ναι.
Μιχάλης Λαμπριανίδης – Ελεγκτής της Ομοσπονδίας
Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω συνοπτικά τα αποτελέσματα της Ομοσπονδίας για
το έτος 2016. Στη σελίδα 5 παρουσιάζεται η κατάσταση αποτελεσμάτων και
λοιπών συνολικών εσόδων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2016.
Υπάρχουν σημειώσεις όπως βλέπετε δίπλα από κάθε κατηγορία εσόδων ή
εξόδων για καλύτερη κατανόηση. Επίσης, υπάρχει και η αντίστοιχη στήλη για το
έτος 2015 για σκοπούς συγκριτικούς.
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Το 2016 η Ομοσπονδία είχε ζημιά ύψους €114,676.- σε σύγκριση με το κέρδος
που είχε κατά την περσινή περίοδο, ύψους €26,613.-. Η ζημιά μεταφέρεται στα
αποθεματικά. Ως εκ τούτου, τα συσσωρευμένα κέρδη που φαίνονται στη σελίδα
6, Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, μειώνονται στις €157,151.- από τις
€271, 828.-. Τα έσοδα για το έτος του 2016 ανήλθαν στο ποσό του €1.073,322.σε σχέση με το έτος του 2015 που ήταν €1.043, 404.-. Υπήρξε μια αύξηση 3%.
Οι διάφορες κατηγορίες των εσόδων παρουσιάζονται στη σημείωση 5 και
αναλύονται περαιτέρω στις σημειώσεις 5.1 μέχρι 5.3 στις σελίδες 14 και 15. Τα
έσοδα βασικά αυξήθηκαν λόγω του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 16
ύψους €128,883.- και την αύξηση στις επιχορηγήσεις από τον ΚΟΑ, ύψους
€50,210.- σε σύγκριση με το 2015, όπως φαίνεται στη σημείωση 5.1 και 5.2. Οι
άλλες χορηγίες όπως τον ΟΠΑΠ και Legia, έχουν μειωθεί σε σύγκριση με το
2015, όπως φαίνεται στη σημείωση 5.3 στη σελίδα 15.
Στέλιος Μαρκίδης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Νομίζω ότι η δική μας κατάσταση σε σύγκριση με αυτή που αναγνώσατε έχει μια
σελίδα διαφορά.
Μιχάλης Λαμπριανίδης – Ελεγκτής της Ομοσπονδίας
Ναι, νομίζω ότι μια σελίδα διαφορά. Και ο λόγος είναι …
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Μιχάλη, θέλεις να σου δώσουμε ένα copy το ίδιο με αυτά που κρατούμε εμείς;
Μιχάλης Λαμπριανίδης – Ελεγκτής της Ομοσπονδίας
Όχι. Βασικά έχετε, απ’ ότι είδα μέσα στα slides σας έχετε μέσα στο booklet σας,
έχετε draft. Εάν θέλετε να σας λέω από αυτό… Εντάξει, δεν υπάρχουν διαφορές.
Απλά έχω το τελικό εγώ εδώ.
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Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Απλά τώρα θα αναγνώσκεις βάσει του δικού μας …
Μιχάλης Λαμπριανίδης – Ελεγκτής της Ομοσπονδίας
Εντάξει. Δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει. Το λοιπόν, να συνεχίσω με τα άμεσα έξοδα,
τα οποία αυξήθηκαν στις €978,871.- όπως φαίνεται εδώ στη σελίδα 16. Ναι, είναι
μια μικρή διαφορά, εντάξει, όπως βλέπετε εσείς έχετε draft ενώ έχω μια μικρή
διαφορά. Εντάξει. Είναι €985,981.-. Το λοιπόν. Σε σύγκριση με τις €706,000.που ήταν πέρυσι. Υπήρξε μια αύξηση του 38%. Η ανάλυση παρουσιάζεται στη
σελίδα 16 όπως βλέπετε. Και η αύξηση οφείλεται κυρίως στα έξοδα διοργάνωσης
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 16, ύψους €122,284.-. Είναι το 5ο
ποσό πριν το τέλος. Το λοιπόν… αλλά και στην αύξηση των εξόδων για την
προετοιμασία των Εθνικών Ομάδων κατά €55,907 και τα έξοδα για τις Διεθνείς
Συμμετοχές των Εθνικών Ομάδων κατά €73,368.- αντίστοιχα σε σύγκριση με
πέρυσι. Υπήρξε μια … αυτές ήταν οι δραματικές αυξήσεις που έχουμε εντοπίσει.
Τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά €20,917.-, όπως φαίνονται στη σημείωση 7,
στη σελίδα 16. Η αύξηση οφείλεται στη διαγραφή του ΦΠΑ για κάποια έξοδα
όπως, φανέλες παικτών, και τέτοια, που δεν δικαιούμαστε το ΦΠΑ. Είναι η
διαγραφή του ΦΠΑ. Και στα έξοδα ιστοσελίδας, αντιμισθίες, συνεργατών και
αποδελτίωση τύπου ύψους €9,419.- και στις απολαβές του αποθηκάριου βλέπω
εδώ, €4,800.-.
Τα άλλα έξοδα, όπως βλέπετε στην επόμενη σελίδα, σελίδα 17, αφορούν τη
ζημιά από πώληση ενός αυτοκινήτου. Η μείωση σε σύγκριση με το 2015
οφείλεται στις διαγραφές οφειλών και χρεών που έγιναν την προηγούμενη
χρονιά, κάτι που δεν είχαμε το τρέχον έτος. Αυτή είναι η ανάλυση της
κατάστασης αποτελεσμάτων και συνολικών εσόδων. Αυτά ήθελα να σας πω.
Έχετε κάποια σημείωση; Να επισημάνετε κάτι;
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Ανδρέας Παπαδούρης – ΑΠΟΛΛΩΝ
Απλά, εάν μου επιτρέπεται, ήθελα να ρωτήσω, η χορηγία από τον ΟΠΑΠ
Πρόεδρε, έχει μειωθεί ουσιαστικά σχεδόν στο 50%. Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος
λόγος εκτός του …;
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Η απόφαση του ΟΠΑΠ ήταν να μειώσει τις χορηγίες στη μεγάλη Ομοσπονδία της
Καλαθόσφαιρας.
Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας – ΕΝΑΔ
Σε όλες τις Ομοσπονδίες υπήρξε μείωση.
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Ναι, αλλά η πιο μεγάλη μείωση, του 50% έγινε σε εμάς.
Ανδρέας Παπαδούρης – ΑΠΟΛΛΩΝ
Αυτό λέω.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Ανδρέα, απλά, όπως είχα πει, θα σας παρακαλέσω να πάμε με τη ροή της
ατζέντας και οποιαδήποτε ερωτήματα να τα αφήσουμε για το τέλος για να μην
χάνουμε και το χρόνο και να χαλούμε και τη ροή. Εάν δεν έχουμε οτιδήποτε άλλο
που θέλετε να ρωτήσετε το Μιχάλη, να τον ευχαριστήσουμε και για τη φετινή του
παρουσία για να τον αποδεσμεύσουμε.
Μιχάλης Λαμπριανίδης – Ελεγκτής της Ομοσπονδίας
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Ο Μιχάλης και ο Ηλίας, απλά να αναφέρω ότι είναι από
πέρυσι οι Λογιστές – Ελεγκτές της Ομοσπονδίας μας. Έχουμε μιαν άψογη
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συνεργασία και τους ευχαριστούμε και ευελπιστούμε για καλύτερη συνεργασία
στο μέλλον.
Ηλίας….- Ελεγκτής της Ομοσπονδίας
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Κύριοι εγκρίνονται;
(Καμία παρατήρηση από μέρους των παρόντων)
Ομόφωνα εγκρίνεται η λογοδοσία επί των πεπραγμένων του Διοικητικού
Συμβουλίου για την προηγηθείσα χρονική περίοδο της θητείας του, η
έκθεση

των

ελεγκτών

και

της

Εξελεγκτικής

Επιτροπής,

για

τους

λογαριασμούς εισπράξεων και πληρωμών της Ομοσπονδίας για τη χρονική
περίοδο από την 01/01/2016 μέχρι 31/12/2016.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Γενικό Διευθυντή της
Ομοσπονδίας τον κύριο Αντωνίου για ένα σύντομο απολογισμό των δράσεων της
Ομοσπονδίας κατά την προηγούμενη χρονιά.
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Ευχαριστώ. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Θα προσπαθήσω
σύντομα με λίγα λόγια να πω το τι έχει γίνει μέσα στη χρονιά.
Ξεκινώντας από τα γενικά, να πω ότι είχαμε μια αύξηση των Σωματείων σε
σχέση με το 2016.
Παράλληλα να σας πω ότι είχαμε αύξηση στον αριθμό των διοργανώσεων, τόσο
σε Πρωταθλήματα, όσο και Κύπελλα, σε σύγκριση με το 2016, ενώ ένα πολύ
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σημαντικό στοιχείο είναι η αύξηση των αγωνιστικών Τμημάτων, που είναι
περίπου στο 12%. Είχαμε 156 αγωνιστικά Τμήματα το 2015, και πέρυσι
καταφέραμε να φτάσουμε αυτό τον αριθμό στα 176 Τμήματα. Η διαφορά έγκειται
κυρίως στις μικρές ηλικίες των 10 και 12 χρονών, όπου οι ομάδες έχουν
αποφασίσει να επενδύσουν και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα.
Να αναφέρω επίσης ότι, με μεγάλη χαρά είδαμε μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό
των καλαθοσφαιριστών όπου από 2700 περίπου καλαθοσφαιριστές που είχαμε
το 2015 φέτος καταφέραμε να τους φτάσουμε στις 3000 ευρώ, περίπου ένα 11%
με 12% αύξηση για μια χρονιά.
Στο σημείο αυτό είχαμε συζητήσει και πέρυσι κάποια στιγμή το που είχαμε
πληθώρα καλαθοσφαιριστών και που είχαμε τα προβλήματα. Το πρόβλημα
συνεχίζει να υφίσταται, όσο μεγαλώνουμε και ανεβαίνουμε ηλικίες, δηλαδή στους
18χρονους και σε αυτούς που συμμετέχουν στις πρώτες ομάδες. Βλέπουμε να
μειώνεται δραματικά ο αριθμός, ενώ στη βάση, στις υποδομές μας έχουμε ένα
πολύ μεγάλο αριθμό και υπάρχει ιδιαίτερα αυξητική τάση. Σίγουρα αυτό δεν
λύνεται εύκολα, χρειάζεται χρόνος. Με τις νέες ενέργειες που έχουν γίνει και τις
κατηγορίες που έχουμε διαφοροποιηθεί, ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να
περιορίσουμε κάπως το πρόβλημα.
Σε σχέση με πέρυσι, διατηρήσαμε ένα μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων, καθ’ όλη
τη διάρκεια της χρονιάς. Είχαμε το All-Star- Day, συνεχίσαμε με τα
Πρωταθλήματα 3 Χ 3 σε τρεις επαρχίες. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των
16 ετών και πρόσφατα κάτω των 18 ετών που μόλις ολοκληρώθηκε χτες.
Συνεχίσαμε το εκπαιδευτικό μας έργο, με σχολές προπονητών Β και Γ
Κατηγορίας, ενώ συνεχίστηκε επίσης το εκπαιδευτικό έργο σε όλους τους
εμπλεκόμενους

στο

άθλημά

μας,

δηλαδή

τους διαιτητές, τους

κριτές,

παρατηρητές και Στατιστική Υπηρεσία.
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Πέρυσι ξεκίνησε η εφαρμογή του μέτρου Β1και Β2 Κατηγορία. Σίγουρα
χρειάζονται βελτιώσεις, βλέπουμε και εμείς στην πορεία. Όμως είχαμε και τα
θετικά. Θεωρώ ότι το Δ.Σ. αξιολογεί και τα θετικά και τα αρνητικά αυτής της
αλλαγής

και

σύντομα

θα

μπορέσουμε

να

ενδυναμώσουμε

αυτά

τα

Πρωταθλήματα.
Δημιουργήσαμε μια προπονητική ομάδα 10 προπονητών μαζί με τον επικεφαλή
του προγράμματος, οι οποίοι κατά την διάρκεια της χρονιάς, ήταν κοντά στα
παιδιά μας, προσπάθησαν να τους δώσουν ότι καλύτερο, για να τους
προετοιμάσουν ανάλογα.
Είχαμε camp κατά τη διάρκεια της χρονιάς, και ιδιαίτερα το καλοκαίρι,
προσπαθούμε όσο μπορούμε να τους κρατήσουμε ενεργούς. Και από το 2015
έχει μπει σε εφαρμογή το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, το οποίο και αυτό
χρόνο με το χρόνο βελτιώνεται, προστίθενται νέα στοιχεία και είναι θέμα χρόνου
να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια καλύτερα αποτελέσματα.
Απλά μια μικρή αναφορά για τον αριθμό των διοργανώσεων που έχουμε
συμμετάσχει, τόσο φέτος όσο και στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς.
Ξεκινήσαμε τα προκριματικά του ευρωμπάσκετ, για την Εθνική Ανδρών.
Είμασταν στην 3η θέση στον όμιλό μας.
Συμμετείχαμε στους ΑΜΚΕ 2017 τον περασμένο Ιούνιο, τόσο με την Εθνική
Ανδρών όσο και με την Εθνική Γυναικών. Η Εθνική Ανδρών κατέκτησε την
πρώτη θέση, η Εθνική Γυναικών την 4η θέση.
Η Εθνική Ενόπλων αγωνίζεται αυτό τον μήνα στην Ελλάδα, με την Ελλάδα.
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Η μεικτή Εθνική τροχοκαθίσματος, που ενεργοποιήθηκε φέτος θα πει
περισσότερα μετά και ο Πρόεδρος, θα συμμετάσχουν σε Διεθνές τουρνουά για
πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Η Εθνική μας χθες κατέλαβε τη 2η θέση στο Πρωτάθλημα κάτω των 18 ενώ οι
κοπέλες στην αντίστοιχη ηλικία, την 1η θέση στη Μάλτα.
Η Εθνική μας κάτω των 16 αγωνίζεται στη Βουλγαρία τον Αύγουστο. Το ίδιο
επίσης και η Εθνική κάτω των 14. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόγραμμα όπως
βλέπετε σε όλες τις ηλικίες, το Δ.Σ. έκανε μια τεράστια προσπάθεια εξ’ ου και η
δικαιολογημένη αύξηση των εξόδων, όπως γνωρίζετε, είσαστε όλοι στις ομάδες
πόσο κοστίζει να ετοιμάσεις μια Εθνική Ομάδα να αγωνιστεί στο εξωτερικό σε
αριθμό αγώνων.
Σε σχέση με ανάπτυξη της βάσης ο στόχος είναι να κατέβουμε ηλικίες. Αυτή τη
στιγμή έχουμε παιδιά που αγωνίζονται από τα 8 τους. Θα πρέπει να κατέβουμε
ηλικίες στα 7, στα 6, στα 5 με κάποια Πρωταθλήματα grands routes, ώστε να
γίνουμε ανταγωνιστικοί σε σχέση με το ποδόσφαιρο.
Να σας ενημερώσω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από τον ερχόμενο
Δεκέμβριο, ούτως ώστε να έχουμε συμμετοχή σε 32 σχολεία με το πρόγραμμα
Junior MBA League, στο οποίο ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε έναν τεράστιο
αριθμό παιδιών τα οποία θα καθοδηγηθούν προς τα ίδια τα Σωματεία.
Έχουμε ημέρες γνωριμίες με το άθλημά μας, τις οποίες προγραμματίζουμε και
αυτές ενώ κάποιες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.
Όσον αφορά την εκπαίδευση συνεχίστηκαν τα σεμινάρια διαιτησίας, σεμινάρια
νέων διαιτητών, σχολές νέων διαιτητών – κριτών, νέοι παρατηρητές, σεμινάρια
προπονητών για μικρές ηλικίες. Όπως έχω αναφέρει συνεχίστηκε το πρόγραμμα
προπονητών Β και Γ επιπέδου, ένα πρόγραμμα για το οποίο είμαστε περήφανοι
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και στο τέλος της ημέρας ο λόγος που είμαστε περήφανοι είναι διότι, οι
καθηγητές που διδάσκουν είναι του υψηλότερου δυνατού επιπέδου και στο τέλος
της ημέρας αυτοί οι προπονητές έρχονται να στελεχώσουν τα ίδια τα Σωματεία
προσφέροντας τη γνώση τους.
Όσον αφορά τις εσωτερικές και διεθνείς σχέσεις, συνεχίστηκαν επαφές με φορείς
και πολιτικά κόμματα. Θα υπάρχει περισσότερη ενημέρωση αργότερα.
Θεωρώ ότι το Δ.Σ. ήταν κοντά στα Σωματεία, σε όλες τις κατηγορίες
προσπαθήσαμε να δούμε τα προβλήματα και

οι εισηγήσεις που έχουν,

αναλόγως κατηγορίας, προσπαθήσαμε να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας με τη
FIBA και τη FIBA Europe, τη διοργάνωση Basketball Champions League, που
από πέρυσι συμμετέχουμε εμείς. Καλή επιτυχία φέτος στην ομάδα του Κεραυνού,
Με τις ξένες Ομοσπονδίες και προσπαθούμε επίσης να είμαστε κοντά στη FIBA
μέσω των Επιτροπών της.
Να σας αναφέρω ότι πέρυσι έγιναν 23 τηλεοπτικές μεταδόσεις, όσον αφορά
Πρωτάθλημα και Κύπελλο, ενώ παράλληλα μεταδόθηκαν ζωντανά 16 αγώνες
live streaming.
Τελειώσαμε με τη νέα ιστοσελίδα, η οποία είναι ήδη on-line εδώ και κάποιους
μήνες. Συνεχίζουμε με τις βελτιώσεις. Προσπαθούμε να πάμε στη νέα γενικά,
ούτως ώστε οι εγγραφές και κάποια άλλα θέματα, να μπορούν να γίνονται όλα
on-line και να έρθουμε να βοηθήσουμε τα ίδια τα Σωματεία.
Όσον αφορά τα οικονομικά θέματα, όπως ανέφερα και πριν, η μεγάλη διαφορά
έγκειται στη συμμετοχή των Εθνικών μας Ομάδων στο εξωτερικό, ιδιαίτερα της
Εθνικής Ανδρών στα Προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Μία επίπονη διαδικασία
και αρκετά πολυέξοδη.
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Είχαμε ένα μικρό χρέος όσον αφορά τα ίδια τα Σωματεία. Είχαμε αύξηση των
χορηγιών του ΚΟΑ προς την ΚΟΚ ενώ

συνεχίζουμε τις προσπάθειες για

δημιουργία επαναλαμβανόμενων εσόδων, τόσο προς την Ομοσπονδία αλλά και
τα ίδια τα Σωματεία.
Απλά να πω κάποια δεδομένα όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι προς τα ίδια
τα Σωματεία. Η χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΥΑ φέτος ανήλθε σε 200,000 ευρώ.
Δηλαδή, οι προπονητές που πληρώνονται από το πρόγραμμα του ΕΣΥΑ μέσω
της Ομοσπονδίας. Κατά το 2015-2016 Αγωνιστική περίοδο, αυτό το ποσό ήταν
στις 140,000 ευρώ, είχαμε μια αύξηση 33% που πήγε απευθείας προς τα ίδια τα
Σωματεία με την είσοδο των ηλικιών κάτω των 14. Υπήρξε ένα ποσό γύρω στις
100,000 ευρώ που δόθηκαν ως επιχορήγηση διεθνών συμμετοχών στα δύο
Σωματεία που εκπροσώπησαν τη χώρα, 30,000 ευρώ μέσω της επιχορήγησης
του ημιεπαγγελματισμού, αφορά τα Σωματεία Α’ Κατηγορίας Ανδρών και
Γυναικών, 80,000 ευρώ περίπου ήταν η επιχορήγηση του έτους για τα Σωματεία
βάσει της κατάταξής τους. Αυτό δίνεται κάθε Σεπτέμβριο μέσω της Ομοσπονδίας.
Η Ομοσπονδία επιχορήγησε εκδηλώσεις και ενέργειες ύψους 12,000 ευρώ και με
κάποιες έκτακτες επιχορηγήσεις περίπου ακόμη 15,000 ευρώ. Αυτά με τα λεφτά
που … μέσω της Ομοσπονδίας πήγαν στα ίδια τα Σωματεία για την περασμένη
αγωνιστική περίοδο.
Δύο πράγματα μόνον όσον αφορά κάποιες μελλοντικές ενέργειες. Έχει
αναφερθεί και παλαιότερα. Θα προσπαθήσουμε όσον αφορά τα οικονομικά
κριτήρια να έρθουμε όσο πιο κοντά γίνεται σε θέμα κριτηρίων, για να
βοηθήσουμε και τα ίδια τα σωματεία. Από την επόμενη χρονιά, θα υπάρχει αυτός
ο περιορισμός αλλά θα είμαστε δίπλα σας για να μπορέσουμε μαζί να κάνουμε
αυτή την προσπάθεια.
Θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τις συνθήκες αυτοχρηματοδότησης των
ιδίων των Σωματείων και ανάπτυξης στα Τμήματα υποδομής.
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Όσον αφορά την Α’ Κατηγορία Ανδρών και Γυναικών, ο στόχος είναι να ενισχυθεί
η ανταγωνιστικότητα, το προϊόν και οι ομάδες. Θα σας πει περισσότερα ο ίδιος ο
Πρόεδρος μετά.
Για τη Β1 και Β2 κατηγορία να αναφέρω ότι η Β2 δίνει την ευκαιρία σε ομάδες
που δημιουργούν πρώτη φορά ομάδα Ανδρών να έρθουν και να ανταγωνιστούν
και η Β1 δίνει την ευκαιρία κάποιες ομάδες να προετοιμάζονται για την Α
Κατηγορία.
Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε αυτές τις δύο Κατηγορίες.
Όσον αφορά αναπτυξιακά σας έδειξα την αύξηση που υπάρχει. Ευελπιστούμε ότι
αυτή θα συνεχιστεί και βλέπουμε μια διάθεση αύξησης. Ο αριθμός των αγώνων
θέλουμε να σταθεροποιηθεί και η έναρξη τους να κατέβει κοντά στον Σεπτέμβριο
σε σχέση με τον Οκτώβριο που είμαστε σήμερα.
Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Άθω σε ευχαριστούμε. Να καλέσω στο βήμα τον Πρόεδρο, τον κύριο Λούη
Δημητρίου για το δικό του απολογισμό.
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Ο Διευθυντής της Ομοσπονδίας έχει θέσει αρκετά θέματα, περισσότερο
ενθαρρυντικά παρά αποθαρρυντικά και βλέπω ότι υπάρχει στα Τμήματα
υποδομών τεράστια αύξηση. Το μόνο μας πρόβλημα που μας απομένει είναι η
πρώτη Κατηγορία. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Ότι εναπόκειται σε θέματα
της Ομοσπονδίας το 80% που μας αναλογεί ως Ομοσπονδία έγινε πετυχημένο
το έργο μας. Το άλλο 20% λόγω των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων που
υπάρχουν στα Σωματεία της Α’ Κατηγορίας και θα το λύσουμε. Θα το λύσουμε.
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οικονομικό. Θα τα δούμε και στην πορεία.
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Φίλοι Προέδροι και εκπρόσωποι των Σωματείων θα ήθελα να σας καλωσορίσω
στη φετινή Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας και
να σας συγχαρώ για την σκληρή σας δουλειά στα Σωματεία που εκπροσωπείτε.
Κάθε χρόνο αυτή την περίοδο έχουμε τη χαρά να είμαστε μπροστά σας, εσάς
που

αποτελείτε

τους

πυρήνες

του

κυπριακού

μπάσκετ,

και

να

σας

παρουσιάσουμε τα πεπραγμένα της αγωνιστικής περιόδου.
Τη χρονιά που μας πέρασε, είχαμε κάποιες ανταγωνιστικές διοργανώσεις όπως
αρκετά από τα Πρωταθλήματα και τα Κύπελλα που διοργανώθηκαν από την
Ομοσπονδία, δυστυχώς όμως, το Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας είχαμε μόλις 6
ομάδες. 3 ομάδες ανταγωνιστικές και 3 ομάδες μετά βίας μπορούσαν να
τελειώσουν το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το ανησυχητικό κομμάτι του μπάσκετ. Τα
δύσκολα οικονομικά δεδομένα έχουν αναγκάσει αρκετά Σωματεία να μην
μπορούν να ανταγωνιστούν σε υψηλότερο επίπεδο όπως θα έπρεπε. Και να
έχουμε ένα ανταγωνιστικό Πρωτάθλημα από 6 ομάδες, όχι να είναι ένα
Πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Δυστυχώς, πάντα υπάρχει το οικονομικό
πρόβλημα. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να βρούμε τρόπο να στηρίξουμε
τα Σωματεία και να μπορέσουμε, εάν γίνεται από τη νέα αγωνιστική περίοδο να
αυξήσουμε τις ομάδες μας στην Α’ Κατηγορία. Και να είσαστε σίγουροι ότι
είμαστε σε καλό δρόμο και ότι περνά από το χέρι μας θα το κάνουμε και
γνωρίζουν αρκετά Σωματεία πόσες προσπάθειες έχουμε κάνει για να αυξήσουμε
τις ομάδες στην Α’ Κατηγορία. Με τη στήριξη πιστεύω, όλων των φορέων, της
πολιτείας, του ΚΟΑ, και του Υπουργείου Παιδείας, νομίζω ότι θα έρθουν
καλύτερες μέρες πολύ σύντομα.
Όπως έτσι και πέρυσι και φέτος κάναμε σαν Ομοσπονδία συναντήσεις με τα
πολιτικά κόμματα. Είχα συναντήσει όλους τους Προέδρους των κομμάτων, όλους
τους αρχηγούς των κομμάτων και η υπόσχεση τους, πάντα έλεγαν ότι «θα σας
βοηθήσουμε, θα σας βοηθήσουμε» και μείναμε στο να μας βοηθήσουν.
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Ξανά έκανα το γύρο και φέτος. Η ίδια η απάντηση. Όμως επειδή ήρθαν εκλογές
τώρα είναι πιο έντονη η προσπάθεια που θα γίνει και σύντομα θα ακούσετε και
τα ευχάριστα νέα εάν αληθεύσουν αυτά που έχουν υποσχεθεί στις επόμενες δύο
εβδομάδες θα επανεξεταστεί το θέμα του στοιχήματος στη Βουλή με νέα
Νομοθεσία και αυτό είναι επίτευγμα των προσπαθειών που κάνουμε ως
Ομοσπονδία και χάριν της βασιλιτζιάς θα ποτιστεί και η γλάστρα. Τα υπόλοιπα
αθλήματα θα τα τραβήξει η Ομοσπονδία πάνω της και να ανασάνουν και αυτά
οικονομικά που το έχουν και αυτά ανάγκη. Δεν είναι μόνο μπάσκετ είναι και τα
άλλα αθλήματα που έχουν επιτυχίες και πρέπει και αυτά να πάρουν αυτά που
τους αναλογούν στο βαθμό που τους αναλογούν.
Για μια ακόμη χρονιά είχαμε τη συμμετοχή των Κυπριακών ομάδων στην
Ευρώπη. Η ΑΕΚ έπαιξε στα προκριματικά του Basketball Champions League,
ενώ στην πορεία, τόσο η ΑΕΚ όσο και η ΑΕΛ αγωνίστηκαν στη FIBA Euro cap. O
APΟΕΛ πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία χαιρετίζοντας την πρόκριση για την
επόμενη φάση. Να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στο ΑΠΟΕΛ.
Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει στην περσινή διοργάνωση του Champions
League, μια πάρα πολύ δύσκολη διοργάνωση, με πολύ ισχυρές ομάδες και
φάνηκε και μέσα από τους αγώνες που έχουμε δει, ότι το Basketball Champions
League, είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο.
Φέτος θα έχουμε συμμετοχές στην Ευρώπη με τον περσινό πρωταθλητή, τον
άξιο πρωταθλητή, τον ΚΕΡΑΥΝΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, που συμμετέχει στο Basketball
Champions League αλλά και την κυπελλούχο ομάδα της ΑΕΚ που θα αγωνίζεται
στο FIBA Euro Cap. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες.
Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ελπίζουμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή πορεία, γιατί για εμάς
είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσει η Κύπρος μας στο Champions
League. Δεν είναι μόνο ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ, είναι το κυπριακό μπάσκετ, θα του
δώσετε μεγάλη ώθηση και πιστεύω ότι τόσο ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ όσο και η ΑΕΚ να
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μπορέσουν να προχωρήσουν γιατί πραγματικά δώσαμε μεγάλη μάχη για να
μπορέσουμε να μπούμε στο Champions League. Μάχη. Δεν φεύγαμε από τη
Γενική συνέλευση μέχρι να μπούμε. Και τα καταφέραμε. Και τα καταφέραμε και
μπήκαμε στο Champions League. Και αυτό ήταν οι επιμονές της Ομοσπονδίας,
όταν πήγαμε με το Γενικό Διευθυντή στη Γενική Συνέλευση της FIBA. Και είναι
πάρα πολύ ωραίος θεσμός και Άγγελε μου πρέπει να το απολαύσετε, να κάνετε
ότι μπορείτε, τόσο η ΑΕΚ όσο και ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ να ανταποκριθείτε των
προσδοκιών και να σας βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε ως Ομοσπονδία.
Φέτος είδαμε όπως έχει πει και ο Γενικός Διευθυντής στην Ομοσπονδία, τη Β1
και Β2, η οποία παρ’ όλες τις αμφιβολίες που υπήρχαν και τις ανησυχίες, είδαμε
αρκετό

ανταγωνισμό

και

αρκετούς

νεαρούς

στο

παρκέ,

κύπριους

καλαθοσφαιριστές να παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Κάτι που μας αφήνει ως
Ομοσπονδία απόλυτα ικανοποιημένους. Γι’ αυτό το πρωτάθλημα αποτελεί
προθάλαμο της Α’ Κατηγορίας η Β 1 Κατηγορία, στο οποίο θέλουμε να
επενδύσουμε και να στηρίξουμε.
Ήταν η πρώτη χρονιά, είδαμε τα προβλήματα και να είσαστε σίγουροι ότι φέτος
θα στηριχτεί περισσότερο η Β1. Όμως να ξέρετε ότι από την επόμενη χρονιά του
2017 – 2018 εάν είμαι Πρόεδρος, η υποχρεωτική άνοδος πλέον, θα είναι
δεδομένη στην Α’ Κατηγορία.
Δεν θα υπάρξει πλέον ούτε παρακάλια, ούτε να μιλάμε με όλους και για όλα
καθημερινά. Υποχρεωτικά δύο ομάδες θα ανεβαίνουν πάνω, με όποιο κόστος και
εάν έχει και η Ομοσπονδία θα βοηθήσει. Θα είναι υποχρεωτική πλέον η άνοδος
στην Α’ Κατηγορία από το 2017 – 2018… Τη σεζόν 2018 – 2019, συγγνώμη.
Δεν μπορούμε πλέον να έχουμε πρωτάθλημα 6 ομάδων, δεν μπορούμε να
έχουμε Πρωτάθλημα με παρακάλια και δεν μπορούμε να έχουμε Πρωτάθλημα
χωρίς αναβάθμιση και χωρίς άνοδο. Οπότε κύριοι, ο καθένας να αναλάβει το
κομμάτι που μας αναλογεί και εμείς σαν Ομοσπονδία και εσείς σαν Σωματεία, θα
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σας βοηθήσουμε όσο δεν φαντάζεστε. Όμως, η σεζόν 2018 – 2019 είναι
υποχρεωτική πλέον, οπότε σας δίνουμε ακόμη περίοδο χρόνου να ετοιμαστείτε.
Να ετοιμαστείτε, θα υπάρξει και άλλη μείωση των ξένων, εάν αυτή είναι η
ανησυχία σας γιατί το έχω πει ότι μέχρι που θα είμαι στην Προεδρία, θα
υπάρξουν σταδιακά μειώσεις των ξένων καλαθοσφαιριστών. Και γίνονται σε
συνεννόηση πάντα μαζί σας. Και ακούγονται και οι απόψεις σας και ακούγονται
και οι εισηγήσεις σας και αυτό είναι που υπάρχει η Ομοσπονδία και τα Σωματεία,
για να συνεργαζόμαστε και όχι για να είμαστε σε αντιπαράθεση. Θα υπάρχει
σταδιακή μείωση και το βλέπουμε ότι γίνεται.
Παράλληλες ενέργειες γίνονται και με το Κράτος και ελπίζω, εάν και εφόσον,
αλλάξει και πιέσουμε τα πράγματα όσον αφορά το θέμα του στοιχήματος, τα
προβλήματα της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας έχουν λυθεί. Μιλούμε για σημαντικά
έσοδα στην Ομοσπονδία που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αριθμός είναι.
Οπότε, δεν θα υστερεί κανείς και δεν θα έχετε πρόβλημα μεγάλο οικονομικό,
όπως έχετε σήμερα. Γι’ αυτό μιλούμε ότι το 2018 – 2019 η υποχρεωτική αυτή
τάση θα έχετε την οικονομική στήριξη της Ομοσπονδίας σε μεγάλο βαθμό. Και
δεν μιλάμε να παίρνετε ούτε €5,000 ούτε €10,000 μιλάμε για σημαντικά ποσά, τα
οποία το παλέψαμε από την πρώτη μέρα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
Έχουμε δώσει μεγάλη βάση στην ανάπτυξη. Και τη βελτίωση των σχέσεων με τη
FIBA και με τις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, μια
σημαντική επιτυχία κατά τη χρονιά που μας πέρασε, όπως είναι η ανάληψη για
πρώτη φορά της Γενικής Συνέλευσης της FIBA στο νησί μας, στην Κύπρο μας.
Παρόλο που ο Πρόεδρος της FIBA Europe είναι Τούρκος, παρόλο που έκανε τα
μαγικά του για να μην την πάρουμε, οι καλές σχέσεις που είχαμε δημιουργήσει
και η καλή παρουσίαση που είχαμε κάνει σαν Ομοσπονδία κερδίσαμε αυτή τη
διοργάνωση με τη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών να τη στηρίζει την κάθοδο
του στην Κύπρο σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, και αυτό είναι ακόμη ένα
επίτευγμα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας και όχι εμάς, για όλους
μας. Δεν μιλάμε μόνο για την Ομοσπονδία, μιλάω για όλους εμάς που είμαστε και
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ασχολούμαστε με την καλαθόσφαιρα. Είναι τεράστια επιτυχία και το Κράτος θα
μας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια. Μιλάμε για 50 και πλέον χώρες, να έρθουν
εδώ στην Κύπρο και να γίνει η Γενική Συνέλευση της FIBA η οποία είναι και η
τελευταία του κύριου Τούρκου Προέδρου, γιατί η επόμενη του 2018 θα είναι
εκλογική στη Γερμανία, οπότε θα δούμε τι θα γίνει μετά.
Πιστέψετε με ότι υπάρχει μέλλον στην καλαθόσφαιρα. Εάν όλοι είμαστε μαζί
ενωμένοι και κάνουμε πλεύσεις όλοι μαζί, πιστεύω ότι έχουμε μέλλον και τα
παιδιά έχουν μέλλον, γι’ αυτό έχω δώσει μεγάλη έμφαση στις αναπτυξιακές
ηλικίες και δεν άρχισα από πάνω, αλλά ξεκίνησα από κάτω που είναι το σωστό.
Ξεκινήσαμε με τα 8χρονα και σήμερα, όπως σας έχει πει και ο Διευθυντής της
Ομοσπονδίας, υπάρχει αύξηση αθλητών.
Αυτό το πρόβλημα με τους 18άρηδες, είναι μια νοοτροπία, το να φεύγουν, να
πηγαίνουν να σπουδάζουν, λανθασμένη νοοτροπία. Συζητώντας με ένα παίκτη
που είναι και της Εθνικής μου λέει «Θα πάω στις Σέρρες γιατί θέλω να πάω στην
Ελλάδα». Και άλλοι αθλητές το ίδιο. Ταλέντα χάνονται στην πορεία. Αυτό πρέπει
να σας προβληματίσει. Και γι’ αυτό η Ομοσπονδία έχει κάνει τεράστιες ενέργειες
στο να δίνει υποτροφίες στα παιδιά, τα δικά μας.
Σε όλα τα Κολλέγια έχει συνάψει συμφωνίες η Ομοσπονδία. Γι’ αυτό ίσως οι
γονείς να μην το γνωρίζουν. Ίσως πρέπει πλέον να έρθουμε πιο κοντά στην
Ομοσπονδία και να μάθουμε το τι συμβαίνει. Ίσως πλέον πρέπει να κάνουμε
κάποιες συναντήσεις, να ενημερωθούν οι γονείς και να πάμε ατομικά στις
ομάδες, να κάνετε συναντήσεις οι ομάδες και να φέρετε τους γονείς κοντά, να
τους ενημερώσουμε. Είναι σημαντικό πλέον η ενημέρωση. Η μη ενημέρωση
φέρνει αρνητικά αποτελέσματα. Και η Ομοσπονδία έχει κάνει τεράστια βήματα,
στην εκπαίδευση, στις υποτροφίες, σε αρκετά θέματα. Και στη βοήθεια των
παιδιών, να βρούνε έστω και δουλειά, η Ομοσπονδία είναι έτοιμη να τα βοηθήσει.
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Γι’ αυτό ελάτε κοντά και ψάξετε το λίγο και θα δείτε ότι υπάρχουν κοινές γραμμές
με την Ομοσπονδία. Εμείς δεν είμαστε απέναντι σας, είμαστε μαζί σας και θέλω
να βοηθήσω πραγματικά την ανάπτυξη του αθλήματος. Δεν έχω προσδοκίες για
να είμαι Πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ούτε πολιτικές, ούτε οτιδήποτε. Είμαι εδώ
γιατί αγαπάω το άθλημα. Αγαπάω την καλαθόσφαιρα και θέλω να την
ανεξαρτητοποιήσω από τη μιζέρια της πολιτικής που υπάρχει… της αθλητικής
πολιτικής. Και έχω και επιχειρηματικό πλάνο που σιγά – σιγά θα γίνει και αυτό
και θα ανεξαρτητοποιηθούμε και θα έρθουν μεγάλα οικονομικά έσοδα στην
Ομοσπονδία. Και θα τα δείτε στην πορεία αυτά. Και δεν τα λέω με λόγια, γιατί δεν
έχω πει ποτέ μου λόγια που δεν μπορώ να πραγματοποιήσω. Όσα έχω
εξαγγείλει αυτή τη στιγμή, τα έχουμε υλοποιήσει όλα.
Πάμε στο επόμενο βήμα τώρα, που πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν σημαντικά
έσοδα στην Ομοσπονδία. Και αυτό θα το πράξω, γιατί είμαι και εγώ
επιχειρηματίας, μπορεί να μην είμαι μεγάλος όπως υπάρχουν και εδώ στην
καλαθόσφαιρα αρκετοί επιχειρηματίες, και με αυτούς μιλάω και με αυτούς θα
πορευτούμε και θα φτιάξουμε ένα δυνατό σύστημα στην Ομοσπονδία, το οποίο
θα φέρνει εισοδήματα. Και να είσαστε σίγουροι ότι θα γίνει αυτό. Θα γίνει και θα
έρθουν εισοδήματα τα οποία θα σας βοηθήσουμε φτάνει να συνεργαστούμε και
να είμαστε όλοι αρμονικά και όχι με το παραμικρό ψύλλου πήδημα να τα
ρίχνουμε όλα στην Ομοσπονδία. «Φταίει ο Πρόεδρος της, να παραιτηθεί ο
Πρόεδρος της, φταίει ο Διευθυντής της, να παραιτηθεί ο Διευθυντής της…», αυτά
τα κακά δημοσιογραφάκια που υπάρχουν στην αγορά, τα εκμεταλλεύονται.
Εάν ένας Πρόεδρος Α’ Κατηγορίας Ποδοσφαίρου πονέσει το τυφλό του θα γίνει
πρώτη είδηση. Εάν η Ομοσπονδία, ή τα Σωματεία μας κάνουν μια επιτυχία, δεν
θα μας πει κανείς τίποτε. Εάν δεν ήταν τα μέσα τα δικά μας και η συνεισφορά του
Alpha Sports με το live streaming, με τις νέες ιστοσελίδες που έχουμε κάνει, με τη
συνεχή επιμονή και προβολή, να ξέρετε ότι θα είμασταν αφανισμένοι μέχρι τώρα.
Και οι συνεχές επιμονές οι δικές μου και οι συνεχείς επαφές που κάνουμε και ο
πονοκέφαλος που δίνουμε καθημερινά σε αρκετούς, έχουν φέρει αποτελέσματα.
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Και υπάρχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο δουλεύει, υπάρχουν άτομα τα
οποία διαθέτουν το χρόνο και δεν περιμένουν απ’ όλους γιατί κάποια παιδιά
δουλεύουνε που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και εδώ είναι που πρέπει και τα
Σωματεία να προσπαθήσουν τους εκπροσώπους τους, να στέλνουν κάποια
άτομα τα οποία να μπορέσουν να διαθέτουν λίγο χρόνο περισσότερο για την
Ομοσπονδία. Αυτό θα είναι το κέρδος. Εάν όλοι έχουμε λίγο χρόνο να
αφιερώσουμε στην Ομοσπονδία πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε θαύματα.
Μπορούμε να προχωρήσουμε πάρα πολύ.
Έχουμε δημιουργήσει όλες τις Εθνικές. Με επιτυχίες. Ξεκινώντας από την Κ14,
τα οποία έχουμε όλες οι άλλες Ομοσπονδίες, τα μαγειρέματα που έχουν κάνει
στον ΚΟΑ, κάποιοι, πριν την εκλογή του κυρίου Κλεάνθη, έχουν σταματήσει. Και
η Ομοσπονδία κατάφερε με την επιμονή της να κερδίσει και το Κ14, το οποίο δεν
το είχαμε κύριοι. Ένα σημαντικό έσοδο για τα Σωματεία. Είναι ένα μεγάλο
κονδύλι και είναι ένα επιπρόσθετο κονδύλι για τα Σωματεία, το οποίο το Κ14 είναι
μια ηλικία, ίσως η πιο σημαντική ηλικία, από εκεί που ξεκινά να ανδρώνεται ο
καλαθοσφαιριστής και να αρχίσει σιγά – σιγά να μπαίνει στα καλούπια της
Καλαθόσφαιρας.
Επαναφέραμε την Εθνική Γυναικών μετά από 4 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι ήταν
δύσκολο το εγχείρημα. Όμως πήγαμε και θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ΚΟΕ
γιατί επί Προεδρίας του κυρίου Ντίνου Μιχαηλίδη και του φίλου μου του κυρίου
Λόττα, που βοήθησε αφάνταστα στο να πάει το μπάσκετ και η Εθνική Γυναικών.
Εάν δεν κάνω λάθος κύριε Λόττα ήταν και μια από τις επιμονές σου για να μας
βοηθήσεις να πάμε στην… να δημιουργηθεί η Εθνική Ανδρών ή η Εθνική
Γυναικών και να πάνε μετά στους Αγώνες των ΑΜΚΕ, παρόλο που η ομάδα
ξέραμε από την αρχή ότι υπήρχαν αδυναμίες. Τα κορίτσια πήγαν, πάλεψαν και
ήρθαν πίσω με άλλον αέρα. Αυτό που μας λείπει, εγώ δεν είμαι προπονητής,
εγώ ακούω τους προπονητές μου. Αυτό που μας λείπει παιδιά, είναι οι εικόνες
των παιδιών, το τι μπάσκετ παίζεται στην Ευρώπη.
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Είδαμε την Κ18, αυτή την ομάδα, η οποία αυτή η ομάδα παίζει Α’ Κατηγορία αλλά
λόγω της αποχής της τα τελευταία δύο χρόνια αναγκάστηκε να παίξει στην… να
ξεκινήσει από την Γ΄ Κατηγορία. Αυτό το μοντέλο κυνηγάμε, αυτό το μοντέλο θα
πετύχουμε και να είσαστε σίγουροι ότι, από τις ηλικίες, η Κ16 που ετοιμάζεται
τώρα, είναι ένα μοντέλο, το οποίο θα παρακολουθήσετε πολύ σύντομα στις
υποχρεώσεις της, και είναι πάρα πολύ καλά… σε καλό επίπεδο, αυτά τα νεαρά
παιδιά. Και πραγματικά και οι Ομοσπονδίες δουλεύουν. Υπάρχουν Ομοσπονδίες
που συνεργάζονται… συγγνώμη… υπάρχουν Σωματεία που συνεργάζονται,
υπάρχουν προπονητές που συνεργάζονται, υπάρχει όμως μεγάλο πρόβλημα με
ορισμένους προπονητές. Σιγά – σιγά όμως εμπεδώνεται το Εθνικό αίσθημα και
βλέπουμε σιγά – σιγά να έρχονται κοντά στην Ομοσπονδία και να
αφουγκράζονται το πρόγραμμα και την εφαρμογή του αναπτυξιακού, που
θέλουμε να αναπτύξουμε την καλαθόσφαιρα.
Για εμένα σημασία δεν έχει μόνο να παίζουμε στο Κυπριακό Πρωτάθλημα.
Σημασία έχει να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη. Αυτό είναι
το μεγάλο κέρδος. Να είμαστε ανταγωνιστικοί για να μπορούμε να είμαστε
αξιοπρεπείς στην Ευρώπη. Εκεί παίζεται το μπάσκετ, εκεί θέλουμε να παίξουμε.
Θέλουμε μέχρι το 2021 να παίζουμε Α’ Κατηγορία. Εάν το καταφέρουμε αυτό να
παίζουμε Α’ Κατηγορία τότε κερδίσαμε στο μπάσκετ. Και θα δούμε και ομάδες
υψηλού επιπέδου, θα αλλάξουν οι χορηγοί μας, θα αλλάξουν πολλά δεδομένα.
Και οι διοργανώσεις των 3Χ3 συνεχίζονται και σας έχει πει, να μην τα
επαναλαμβάνω, ο Άθως, για τις… για ένα εθνικό ξεσήκωμα όλων των ηλικιών.
Και το ευχάριστο ξέρετε ποιο είναι; Πέρασα και εγώ Πρόεδρος από Σωματείο. Το
2006 είχα στείλει μιαν επιστολή η οποία έμεινε στα συρτάρια, το 2006. Ανάπτυξη
του κύπριου αθλητή. Εάν είχαμε από το 2006, μιαν ενιαία πολιτική όλοι, σήμερα
δεν θα μιλούσαμε για προβλήματα, θα μιλούσαμε για μεγάλη ανάπτυξη του
κύπριου αθλητή και θα είμασταν σε καλύτερο επίπεδο και θα κερδίζαμε το
χαμένο χρόνο των 10 χρόνων. Αυτό που λέτε όλοι σας, ότι χάθηκε μια δεκαετία
Άγγελε μου, αυτά τα συζητάμε, και μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα, ότι
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πραγματικά χάθηκα μια χρυσή δεκαετία, όταν είχαμε και παίκτες. Είσαστε πιο
παλιοί εδώ από εμένα και ο Στρατηγός πιο παλιός, χρόνια στην καλαθόσφαιρα
και ο Γιώργος Σφικτός και όλοι σας εδώ είσαστε πολύ πιο παλιοί από εμένα. Γι’
αυτό μην ξαναχάσουμε άλλα χρόνια. Όλοι μαζί πρέπει να χτίσουμε τη νέα
καλαθόσφαιρα.
Το οικονομικό να μην σας απασχολεί, θα σας το λύσω. Πορευτείτε μαζί μου και
το οικονομικό θα σας το λύσω. Ξέρω τι λέω. Δεν μπορώ να σας πω πολλά
πράγματα τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ, γιατί δεν μου αρέσει να λέω
πράγματα, να προτρέχω καταστάσεις πριν να γίνουν. Σύντομα θα ακούσετε νέα
πράγματα. Και θα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω, πράγματα, τα οποία
ελπίζω να σας ικανοποιήσουν και να μείνετε και εσείς ευχαριστημένοι και ελπίζω
να δούμε καλύτερες μέρες στην καλαθόσφαιρα. Είμαι πολύ αισιόδοξος σε αυτό
το κομμάτι γιατί έχει παρθεί η αναγνωρισιμότητα από όλους τους φορείς για το
έργο της Ομοσπονδίας. Και είναι και στα λεγόμενα τους και στα πρακτικά τους.
Το μεγάλο επίτευγμα φέτος, εάν αναλογιστείτε το 2016 – 2017 πήραμε χρυσό
στην Κ16, στην Κ18 ήρθαμε δεύτεροι, που εάν δεν ήταν και αυτή η ομάδα θα
ήμασταν και πάλι χρυσοφόροι. Πήραμε ένα χρυσό στις κοπέλες της Κ18 με
εξαιρετικό το μπάσκετ, εξαιρετικότατο μπάσκετ. Αυτά τα κορίτσια έχουν μέλλον,
έχουν και παρόν έχουν και μέλλον. Και αυτός είναι ο προθάλαμος για την Εθνική
Γυναικών. Και το κέρδος που πήγαμε στους ΑΜΚΕ με την Εθνική Γυναικών
ειδικά κάποια κορίτσια, Πηλακούτα και κάποια άλλα κορίτσια, ήταν μόλις 16
χρόνων.
Όμως δεν μπορώ να αφήσω, το επίτευγμα μας στους ΑΜΚΕ. Δεν ευτύχησα να
ήμουν εκεί αλλά όσοι πήγαν και βρέθηκαν εκεί, έζησαν ανεπανάληπτες στιγμές.
Με ένα 80-20 διαιτησίες και μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Στρατηγός που ήταν
εκεί, παίξαμε με ένα Μαυροβούνιο με παίκτες πρωτοκλασάτους και παίξαμε με
μια ομάδα ….………… έκπληξη, και με τους Ζηλανδούς, οι οποίοι τους ξέρουμε.
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Η Εθνική μας 5 στα 5. Επιστρέψαμε με το χρυσό. Σημαίνει ότι παιδιά μπορούμε.
Και επιμένω ότι το Κυπριακό μπάσκετ μπορεί να υπάρξει διακρίσεις. Οι ομάδες
μας δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε και το φωνάζω καθημερινά αυτό, αλλά
βρίσκουν εμπόδια από την Κυβέρνηση, να συμμετάσχουμε στο Ελληνικό
Πρωτάθλημα. Ούτε ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ έχει πρόβλημα, ούτε η ΑΕΚ, ούτε το ΑΠΟΕΛ.
Το επίπεδό μας, μετά τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ σας
διαβεβαιώνω ότι μπορούν αυτές οι ομάδες να σταθούνε στην πρώτη οκτάδα και
σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Και δεν το λέω εγώ, το λένε κάποιοι άλλοι
άνθρωποι, πιο έμπειροι από εμένα και δεν το λένε από την Κύπρο, το λένε από
το εξωτερικό.
Η Εθνική Ενόπλων επαναδραστηριοποιήθηκε και είναι η σειρά της Κ20, η οποία
δυστυχώς… εάν μπορούμε να κάνουμε ένα πρωτάθλημα με τους 20άρηδες, θα
ήταν για εμένα ότι ευχές έργον. Και εάν μπορώ να σας καλύψω κάποια έξοδα, θα
μπορούσαμε. Εάν υπάρχει η διάθεση από τα Σωματεία Α’ Κατηγορίας να
δημιουργήσουμε Κ20 η Ομοσπονδία είναι έτοιμη. Θα είναι το πιο σημαντικό
κομμάτι που μπορούμε να κάνουμε. Δημιουργήσαμε όμως την Εθνική Ενόπλων
που είναι το … που είναι η Κ20 βασικά. Δεν το αφήσαμε. Και είναι μεγάλο
στοίχημα. Και τα παιδιά θα αγωνιστούν τώρα στην Ελλάδα, θα δούμε πως θα
πάνε και μετά βλέπουμε.
Δεν θέλω να πω για τα All Star Day που κάνουμε τα οποία, είναι ένας θεσμός
που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του προηγούμενου Προέδρου του Γιώργου του
Χρυσοστόμου και μέχρι σήμερα τον κρατούμε και είναι πετυχημένος.
Όμως θα αναφερθώ και στον ΟΠΑΠ, που δεν με αφήνει καθόλου ευχαριστημένο.
Το να μειώσεις μιας Ομοσπονδίας 50% είναι μεγάλο πρόβλημα και πρέπει εμείς
να καλύψουμε αυτό το 50% με άλλες χορηγίες. Γι’ αυτό πρέπει να
δημιουργήσουμε έσοδα δικά μας. Και αυτά θα πράξουμε ως Ομοσπονδία. Και θα
είμαι έτοιμος να βοηθήσουμε και τα Σωματεία. Το έχω πει πολλές φορές και θα
το πω ακόμη μια φορά. Δεν θα αφήσουμε κανένα Σωματείο να κλείσει. Εξ’

Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Κ.Ο.Κ. – 10.7.2017

27

υπαιτιότητας του οικονομικού δεν θα αφήσουμε κανένα Σωματείο, φτάνει να
δουλεύει σωστά. Και εάν υπάρχουν Σωματεία, τα οποία νιώθουν την ανάγκη και
θέλουν την πραγματική βοήθεια, αλλά βοήθεια εμπεριστατωμένη, να έρθουν
στην Ομοσπονδία, και να ζητήσουν βοήθεια πραγματικά, εμπεριστατωμένα. Όχι,
«Δώσε μου €5000 και είμαι εντάξει». Όχι, δεν θα πάρετε €5000 κύριοι και είσαστε
εντάξει ή €10,000. Θα μου παρουσιάσετε έξοδα, έσοδα και θα σας βοηθήσω.
Πέρα από το μπάσκετ υπάρχει η κοινωνική δράση της Ομοσπονδίας και σε αυτό
το κομμάτι είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι. Και είχαμε αρκετά έντονη κοινωνική
δράση. Είχαμε τα εγκαίνια του πάρκου ίσων ευκαιριών που βοηθήσαμε να κτιστεί
με εισφορά €5000, πήγαμε στα Ιδρύματα Άγιος Γεώργιος και ΑΜεα Άγιος
Λάζαρος βοηθώντας τα δύο ιδρύματα και σας εύχομαι να μην πάτε ποτέ σας.
Σας εύχομαι να μην πάτε ποτέ σας. Στο ένα ίδρυμα έκανα δύο μέρες να μιλήσω
σπίτι. Εύχομαι στον καθένα σας να μην περάσει αυτό το κομμάτι γιατί είναι
απίστευτα οδυνηρό. Και η ανταπόκριση των παιδιών των Εθνικών Ομάδων ήταν
πάντα οι Κύπριοι αθλητές ήταν εκεί. Και σε όλες τις επισκέψεις που έχουμε κάνει,
ήρθαν όλοι οι αθλητές των εθνικών ομάδων. Και ο Simon και ο Σιζόπουλος και ο
Πηλαβάς και όλοι, όλοι πέρασαν και είδαν τα παιδιά αυτά.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειες σας που κάνετε για να
κρατήσουμε ζωντανή την καλαθόσφαιρα. Τελειώνοντας θα ήθελα να σας
διαβεβαιώσω, ελπίζω να μην σας κούρασα, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαι
δίπλα σας και η Ομοσπονδία θα πορευθεί μαζί σας για καλύτερες μέρες και να
είσαστε σίγουροι ότι θα το πετύχουμε, γιατί είμαι αγωνιστής και ποτέ μου δεν τα
παρατάω. Και θα παλέψω μέχρι το τελευταίο λεπτό που θα είμαι στην
Ομοσπονδία για να μπορέσω να φέρω τα εισοδήματα που θα είσαστε
ευχαριστημένοι, τόσο η Ομοσπονδία να δημιουργήσουμε τα αναπτυξιακά μας και
να είμαστε αξιοπρεπώς, να στεκόμαστε αξιοπρεπώς στο Πρωτάθλημα Α’
Κατηγορίας. Εάν δεν υπάρχει Α’ Κατηγορία δεν υπάρχει τίποτα. Μέλημα μας
είναι να κρατήσουμε ζωντανή την Α’ Κατηγορία και θα δούμε και τα υπόλοιπα, Β1
και Β2 με περισσότερη αναβάθμιση.
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Δώστε έμφαση εσείς που είσαστε επικεφαλείς των Σωματείων, θα σας στείλουμε
μια πρόταση, δεν είναι επί του παρόντος για την Κ14 και θέλω πραγματικά τη
βοήθειά σας. Δεν είναι επί του παρόντος να το συζητήσουμε τώρα. Θέλω
πραγματικά να δώσετε έμφαση στις ακαδημίες. Προσλάβετε προπονητές
καταξιωμένους. Προσλάβετε προπονητές οι οποίοι μπορούν να διδάξουν τα
παιδιά. Άλλο να διδάξουν τα παιδιά να μπορούν να εμπεδώσουν και άλλο απλώς
να είναι προπονητές. Γι’ αυτό δώστε σημασία και εάν θέλετε οποιαδήποτε
βοήθεια από την Ομοσπονδία είτε από το Σύνδεσμο Προπονητών, είτε από τον
υπεύθυνο των αναπτυξιακών μας τον Μάριο τον Αργυρού, είμαστε έτοιμοι να
βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Να είστε καλά
και ελπίζουμε για καλύτερες ημέρες για το μπάσκετ μας. Να είστε καλά.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Ότι θέλετε ο Πρόεδρος είναι στη διάθεσή σας.
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Ότι θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Πρόεδρε εάν θέλεις μπορείς να έρθεις να κάτσεις εδώ να μην κουράζεσαι.
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Δεν πειράζει. Θα είμαι εδώ. Υπάρχει κάτι που θέλετε να ρωτήσετε; Υπάρχει κάτι
που σας ανησυχεί;
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Φυσικά θα μπορέσετε και μετά κατ’ ιδίαν στο δείπνο να…
Στέλιος Μαρκίδης, Αντιπρόεδρος Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Μπορώ να…;
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Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Ναι κύριε… Ο Αντιπρόεδρος κάτι θέλει να ρωτήσει.
Στέλιος Μαρκίδης, Αντιπρόεδρος Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Εγώ θέλω να πω, σε σχέση με ένα σχόλιο του Προέδρου. Κάποια δημοσιεύματα
που μας έφεραν σε αντιπαράθεση. Ήταν αντιπαράθεση απόψεων και δεν ήταν
θέμα έλλειψης εμπιστοσύνης προς τον Προέδρου. Δηλώνω ξανά ότι υπάρχει
εμπιστοσύνη προς τον Πρόεδρο και η ένταση διαφορετικών απόψεων θεωρώ ότι
είναι παραγωγική και δεν ήταν για υπόσκαψη οποιωνδήποτε … Ευχαριστώ.
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Να είσαι καλά Αντιπρόεδρε. Ούτε εγώ έχω οτιδήποτε πλέον. Είμαστε όλοι…
δουλεύουμε για το μπάσκετ. Η δήλωσή σου σε τιμά και είμαστε εδώ για να
βοηθήσουμε την καλαθόσφαιρα και όχι για να είμαστε σε αντιπαράθεση μεταξύ
μας.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Κάποια άλλη ερώτηση;
Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας – ΕΝΑΔ
Εγώ θέλω να πω κάτι.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Ναι, Στρατηγέ.
Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας – ΕΝΑΔ
Εγώ θέλω να συγχαρώ την Ομοσπονδία και τον Πρόεδρο για αυτά που
ακούσαμε. Είναι τεράστιες οι εκδηλώσεις που έκαναν. Δεν είναι εύκολο να κάνεις
κάτι. Και δεύτερον, θέλω να συγχαρώ ξανά την Εθνική που κέρδισαν στο Σαν
Μαρίνο το Μαυροβούνιο, νίκησαν δηλαδή τη σέρβικη σχολή παρόλον ότι
ακριβώς την επόμενη ημέρα βρέθηκα στο Μαυροβούνιο για μια συνεδρία και δεν
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το πολυχώνευσαν και γύρεψαν να μου πουν «Μα δεν είναι πρωτοκλασάτοι» ενώ
είδα … και για εμένα είναι η πιο παλληκαρήσια νίκη προσωπική, που έκαναν οι
καλαθοσφαιριστές μας στους ΑΜΚΕ. Όσοι είχαν την τύχη να το δουν ζωντανό
ή/και στην Τηλεόραση θα το έβλεπαν.
Επίσης, σημαντικό ρόλο και θέλω να συγχαρώ και το προπονητικό team γιατί
εφάρμοσαν ακριβώς αυτά που εφάρμοσαν και πήραν τη νίκη γι’ αυτό
συγχαρητήρια και στους προπονητές.
Το δε άλλο, κάτι που είπες Πρόεδρε, για τα στοιχήματα. Δηλαδή, πρέπει να
αλλάξει η σχετική Νομοθεσία που λέει ότι … καταλήγει ομάδα ανάπτυξη. Είναι
εκεί που πρέπει να αλλάξει η σχετική Νομοθεσία. Η Νομοθεσία λέει ομάδα, τώρα
το πώς εννοεί την ομάδα, εγώ το εξηγώ σαν Σωματείο, μετά παύλα ανάπτυξη,
είναι εδώ που πρέπει … όχι για να έρθουν και λεφτά στην Ομοσπονδία. Διότι με
τον τρόπο που είναι η σχετική Νομοθεσία απλώς λέει «η ομάδα και ανάπτυξη».
Εδώ πρέπει να αλλάξει η σχετική Νομοθεσία.
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Το σχετικό αίτημα το παραπέμπει ο Χρίστος Ορφανίδης, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ
μαζί με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, να το παραπέμψουν για αναθεώρηση του
στοιχήματος, όσον αφορά τη χορηγία προς τα υπόλοιπα αθλήματα. Το 1,5%
όπως ξέρετε πηγαίνει στο ποδόσφαιρο, το οποίο δεν δικαιολογεί το 1,5% και τα
υπόλοιπα ομαδικά αθλήματα είναι 0,5%. Δηλαδή μιλούμε, πολύ μικρό αριθμό.
Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας – ΕΝΑΔ
Ναι, και λέει αυτό το συγκεκριμένο που σου είπα. Ομάδα – Ανάπτυξη. Δηλαδή,
πάνε όλα στα Σωματεία και καλά κάνουν και πάνε όλα στα Σωματεία αλλά για να
κάνει και η Ομοσπονδία την πολιτική της πρέπει να γίνει κάποια τροποποίηση.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι … επειδή είμαι και εγώ παθών να πάνε όλα στα
Σωματεία.
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Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Σίγουρα, σίγουρα. Μα ο σκοπός μας εμάς σαν Ομοσπονδία δεν είναι… έχουμε
και εμείς τα αναπτυξιακά μας Στρατηγέ μου και το ξέρεις πολύ καλά ότι κοστίζουν
πάρα πολλά, αλλά με την έγκριση και την εγγραφή τώρα και του διαδικτύου στο
internet και τα λεφτά που παίρνει το κράτος, ούτως έτσι και αλλιώς, θα υπάρξει
μια αύξηση αλλά εμείς δεν στεκόμαστε εκεί.
Θα υπάρξει σημαντική αύξηση στα έσοδα των υπόλοιπων ομαδικών αθλημάτων,
αλλά εμείς δεν στεκόμαστε εκεί σαν Καλαθόσφαιρα. Θα υπάρξει αναθεώρηση
πλέον των χορηγιών που δίνονται και στις Ομοσπονδίες, με νέο σχεδιασμό, ο
οποίος θα αλλάξει. Κάποιες Ομοσπονδίες κάθονται και τα παίρνουν χωρίς
πραγματικά… αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ επί του θέματος. Δεν μπορούμε να
έχουμε επιτυχίες στο εξωτερικό και κάποιες Ομοσπονδίες να παίρνουν 1,5
εκατομμύριο ευρώ… Μετά με τους επίλεκτους που υπάρχουν τους απονέμουν
και 900,000 ευρώ να χειρίζονται. Εκείνοι άμα δεν μπορούν… άμα θέλεις 6,500
ευρώ να πληρώνεις ή 7,000 ευρώ ή 8,000 ή 9,000 ή 10,000 ευρώ τον κάθε
υπάλληλο σου, είναι δικαίωμά σου. Βρες τα όμως. Όχι να τα παίρνεις έτοιμα. Γι’
αυτό εμείς παλέψαμε και καταφέραμε αυτή τη στιγμή… τα υπόλοιπα, το βόλεϊ, το
χάντμπολ και το μπάσκετ θα παρουσιαστούν πολύ σύντομα ενώπιον… θα
ζητηθεί η άποψή τους ενώπιον του ΚΟΑ για εισηγήσεις, και με τον νέο Επίτροπο
που έχει βάλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον Φοίβο Ζαχαριάδη, ο οποίος
υποτίθεται θα είναι ο εισηγητής μαζί με την Επιτροπή του ΚΟΑ για τα θέματα
αθλητισμού, εκεί θα επενδύσουμε και θα διεκδικήσουμε.
Και να είσαστε σίγουροι, γι’ αυτό είμαι πολύ αισιόδοξος, ότι πλέον η επιμονή,
διότι ξεκίνησα από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα μαζί με αυτό το Διοικητικό
Συμβούλιο, από την πρώτη ημέρα να αλλάξω τα δεδομένα των χορηγιών της
Ομοσπονδίας.
Και από το 2015 που έκοψαν, το 33% κόπηκε στο μπάσκετ, σήμερα σιγά – σιγά
επανερχόμαστε με μια αύξηση … πόση ήταν η αύξηση; Από τις €190,000
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είμαστε στις €250,000 σήμερα; Έχουμε μια αύξηση €50,000 με €60,000 και τους
παίρνω και κάποια χρωστούμενα λεφτά, δηλαδή περίπου €100,000.
Πολλή επιμονή, πολλή δουλειά και καθημερινό αφιέρωμα αρκετών ωρών που
ασχολούμαι με το μπάσκετ. Και δεν το λέω για να ευλογώ τα γένια μου, το λέω
γιατί το νιώθω ότι πρέπει να αλλάξουμε το μπάσκετ, γιατί κάνουμε εξαιρετική
δουλειά. Όπως είπε ο Στρατηγός, να κερδίσεις μια σερβική σχολή σημαίνει ότι
υπάρχει μέλλον. Και γι’ αυτό επιμένω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα
εάν όλοι πορευτούμε μαζί. Το να είμαστε σε αντιπαραθέσεις δεν εξυπηρετεί
κανέναν τίποτε. Μας βρίσκουν στη γωνιά, μας κτυπάνε, αυτοί 5 ομάδες
μαλώνουν όλη μέρα. Δεν εξυπηρετεί κανέναν. Οπότε προχωράμε όλοι μαζί
ενωμένοι. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να ρωτήσετε;
………………….
Αναφέρθηκε ο κύριος Άθως, εάν μπορεί να μας πει λίγα περισσότερα. Είχε
αναφερθεί κάτι με τα δημοτικά…;
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Δεν είναι δημοτικά, είναι ηλικίας Πρώτη Γυμνασίου. To MBA που ακούσατε, δεν
είναι το MBA της Λευκωσίας, είναι το MBA που ακούτε της Αμερικής. Είναι μια
συμφωνία που καταφέραμε σε συνεργασία μαζί με τη CYTA και θα είναι και
τηλεοπτικοί αγώνες, κάποιοι αγώνες, θα υπάρξει και τηλεοπτική κάλυψη. Είναι τα
12χρονα που θέλουμε να εντάξουμε στο μπάσκετ. Θα είναι ένα επιχορηγημένο
πρόγραμμα από το εξωτερικό, όχι όλο, θα δοθούν στολές σε 20 Γυμνάσια στη
Λευκωσία και 10 στη Λάρνακα, πιλοτικά.
Την επόμενη χρονιά θα γίνει στη Λεμεσό και Πάφο για να πάρουμε πρώτα από
κοντά να δούμε τα προβλήματα και μετά θα πάμε Λεμεσό και Πάφο. Και μετά θα
γίνει ένα Παγκύπριο, εάν μας το επιτρέψουν οι συνθήκες. Οπότε, είναι ένα
επίτευγμα τεράστιας εμβέλειας αυτό.

Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Κ.Ο.Κ. – 10.7.2017

33

………………..
Η Αμμόχωστος;
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Η Αμμόχωστος περιλαμβάνεται στην περιοχή εδώ. Εντάξει, ξεχάσαμε την
Αμμόχωστο. Θα μπει και η Αμμόχωστος. Οπωσδήποτε θα μπει. Δίνουμε μεγάλη
έμφαση στην Αμμόχωστο.
………………….
Άρα μιλούμε για Α’ Γυμνασίου και κάτω;
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Ναι, 12 χρονών. 12 – 13 χρονών. Μπορεί και από φέτος εάν μπορούμε Άθω να
εντάξουμε, αντί 10 στη Λάρνακα να βάλουμε 5 σχολεία από την ελεύθερη
Αμμόχωστο και 5 από την Λάρνακα. Μπορούμε να το εντάξουμε από φέτος εάν
υπάρχουν. Μπορεί να πάρουμε και από δίπλα, από Λιοπέτρι, από … Εντάξει.
Ανδρέας Παπαδούρης
Πρόεδρε, μπορεί στο χρόνο να μην είμαι πολλά χρόνια στην καλαθόσφαιρα
ουσιαστικά, αλλά εκπροσωπώ ένα Σωματείο που είναι ιστορικό στην
καλαθόσφαιρα τον Απόλλωνα.
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Ιστορικότατο.
Ανδρέας Παπαδούρης – ΑΠΟΛΛΩΝ
Ήθελα έτσι απλά να σας συγχαρώ για τη δημιουργία του Πρωταθλήματος της
Καλαθόσφαιρας με τροχοκάθισμα και μιας και υπάρχουν και άλλα Σωματεία εδώ,
από όσα Σωματεία θέλουν να κάνουν μιαν ομάδα που να λαμβάνει μέρος στο
Πρωτάθλημα, αυτό θα ήταν ευχής έργον και για αυτά τα παιδιά γιατί
πραγματικά… έτυχε και εσείς να παρακολουθήσετε και χθες στη Λεμεσό…
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Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Ήμουν παρών.
Ανδρέας Παπαδούρης – ΑΠΟΛΛΩΝ
Είναι ένα εξαιρετικό άθλημα και προσφέρει σε αυτά τα παιδιά τη ζωή για να
συνεχίσουν οι ίδιοι να αθλούνται.
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Εντάξει. Να σε διαβεβαιώσω ότι θα κάνω τεράστιες προσπάθειες να αυξηθούν οι
ομάδες. Ήδη ενεργοποιήσαμε και την Εθνική για πρώτη φορά τροχοκαθίσματος,
η οποία θα ταξιδέψει νομίζω πολύ σύντομα στην Ελλάδα, να αγωνιστούνε. Είναι
πραγματικά μεγάλη χαρά να τους βλέπεις να αγωνίζονται. Εγώ θα κάνω ότι
περνά από το χέρι μου για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και όσοι … και η
Πάφος νομίζω υπήρχε διάθεση …
Νίκος Στυλιανίδης - ΑΠΟΠ Πάφου
Ο ΑΠΟΠ Πάφου παραλαμβάνει αύριο τα τροχοκαθίσματα.
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Συγχαρητήρια Νίκο μου και σε αυτό το κομμάτι να ξέρετε ότι και ο ΚΟΑ θα
στηρίξει και προπονητές. Θα τα πούμε αυτά λεπτομερώς όταν είσαστε έτοιμοι με
ομάδα. Θα στηριχτείτε όσο δεν φαντάζεστε. Και για θέματα στολών, για τα
θέματα του τροχοκαθίσματος, να σας παρακαλέσω να έρθετε κοντά στην
Ομοσπονδία, να σας βοηθήσουμε και σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να κάνω έτσι μια
τελευταία παράκληση σε ιστορικά Σωματεία, όπως είναι η ΟΜΟΝΟΙΑ, η ΕΝΑΔ, ο
ΑΧΙΛΛΕΑΣ, να βρεθούν … δεν ξέρω εάν έχουμε εκπρόσωπο του Αχιλλέα εδώ…
Υπάρχει;
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Όχι.
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Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Όχι. Η ΟΜΟΝΟΙΑ και η ΕΝΑΔ υπάρχουν οι εκπροσώποι εδώ. Στρατηγέ μου,
όπως έχω υποσχεθεί και στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ και στην Πάφο που θα συζητήσουμε
μετά, εάν υπάρχει η πιθανότητα να ανέβουν Α’ Κατηγορία …
Νίκος Στυλιανίδης - ΑΠΟΠ Πάφου
Πρόεδρε ΑΠΟΠ είπαμε.
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
ΑΠΟΠ, συγγνώμη. Εντάξει. Στον ΑΠΟΠ έχω υποσχεθεί ότι θα τους βοηθήσω
όσο μπορούμε για να σταθούμε στην Α’ Κατηγορία. Πρέπει η ΕΝΑΔ, μια
παραδοσιακή ομάδα να βρείτε το μηχανισμό να επανέλθετε στην Α’ Κατηγορία.
Και εάν έχετε τη διάθεση, μπορούμε να συζητήσουμε και να βοηθήσουμε το
κομμάτι το οικονομικό θα το λύσουμε. Δεν θα υπερβείτε τα έξοδα τα οποία, εάν
παίξετε μόνο με Κύπριους ή με 1-2 ξένους, θα είναι πολύ λίγα τα έξοδα που θα
έχετε.
Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας – ΕΝΑΔ
Να κάνουμε μια συνάντηση.
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Εντάξει. Εγώ θα χαρώ πολύ να δούμε παραδοσιακές ομάδες να επιστρέφουν
πίσω στην Α’ Κατηγορία και είναι πολύ σημαντικό. Ο ΑΠΟΠ ΠΑΦΟΥ υπάρχει η
διάθεση να ανέβει. Από εκεί και πέρα, θα είναι μεγάλη μου χαρά να δω, έστω μια
ομάδα από την Α’ Κατηγορία στην Πάφου και να σας διαβεβαιώσω, αγαπητέ φίλε
Νίκο, ότι τον Οκτώβριο θα έχετε παρκέ στο «Αφροδίτη». Τελεσίδικη απόφαση.
Λευκόθεο και το «Αφροδίτη» στην Πάφο, θα έχετε παρκέ μέχρι τον Οκτώβριο.
Στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας – ΕΝΑΔ
Είναι απόφαση τούτη;
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Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Είναι απόφαση. Εμμονή και ακόμη μια … τι να σας πω το τι γίνεται εκεί στον
ΚΟΑ; Δουλεύουν 5 κάθονται 35. Ήταν μεγάλη προσπάθεια. Ο Αντιπρόεδρος
ξέρει πολύ καλά γιατί πέρασα απ’ εκεί, εγώ ευτυχώς δεν είχα την τιμή να
περάσω.
Οπότε, θα είσαστε, ελπίζω μέχρι … εάν έρθετε Α’ Κατηγορία, ελπίζω τον
Οκτώβριο να εγκαινιάσουμε και το γήπεδο με ένα παιχνίδι, το πρώτο στην Πάφο
με το νέο γήπεδο, το παρκέ και ότι χρειάζονται μέσα.
Δεν ξέρω μέσα στο γήπεδο, εάν χρειάζονται πίνακες ή οτιδήποτε. Αυτό θα το
δούμε μεταγενέστερα. Και οι υποχρεώσεις Άγγελε μου στο Champions League
πρέπει να δούμε …
Άγγελος Παπαδημητρίου – ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Το γήπεδο…
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Ναι, οπότε εμείς έχουμε μιαν εταιρεία που συνεργαζόμαστε στο εξωτερικό, οι
οποίοι έχουν μπασκέτες high –tech και ξέρω και εγώ και μπορούμε να
βοηθήσουμε στο κομμάτι τούτο, να τις φέρουμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε από
τώρα διαδικασία. Οπότε… Υπάρχει κάτι άλλο κύριοι που θέλετε να ρωτήσετε;
Είμαι στη διάθεσή σας ότι θέλετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε με τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Να
προχωρήσουμε, εάν εγκρίνετε με τον επαναδιορισμό των Ελεγκτών και Λογιστών
της Ομοσπονδίας. Η πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να πορευτούμε
και τη νέα χρονιά με τους ίδιους.
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Εγκρίνεται ομόφωνα ο επαναδιορισμός των Ελεγκτών και Λογιστών της
Ομοσπονδίας και για τη νέα χρονιά.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Και επίσης, τελευταίο, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας και όπως
έχουμε πει θα ακολουθήσει ένα δείπνο. Όσοι δεν βιάζεστε θα ήταν καλά έτσι να
τα πούμε και πιο χαλαρά.
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Να ευχαριστήσουμε τους συνεργάτες μας, τον Λοΐζο ο οποίος μας βοηθά πάρα
πολύ στην Ομοσπονδία και ελπίζω να συνεχίσεις να είσαι μαζί μας, παρόλο που
είναι πολυζήτητος, περισσότερο στο ποδόσφαιρο, έχουμε τη χαρά να είναι μαζί
μας και ελπίζω να συνεχίσει να μας βοηθά στην καλαθόσφαιρα και είναι μεγάλη
μας χαρά που σε έχουμε στην οικογένειά μας και ελπίζω να συνεχίσουμε.
Λοΐζος Χατζηδημητρίου – Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας
Είναι χαρά και για εμένα τον ίδιο.
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας
Να είσαι καλά.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Κύριοι, σας ευχαριστούμε.

Λήξη συνεδρίασης 20:00.
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