ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΤΙΣ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00.
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος
Στέλιος Μαρκίδης, Αντιπρόεδρος Α’
Μάρκος Κληρίδης, Αντιπρόεδρος Β’
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας
Νίκος Νικολάου, Ταμίας
Κώστας Πραξιτέλους, Μέλος Δ.Σ.
Θωμάς Τσαλούπης, Μέλος Δ.Σ.
Νίκος Νικολάου, Μέλος Δ.Σ.
Άννα Ζίττη, Μέλος Δ.Σ.
Ηλίας Ανδρονίκου, Μέλος Δ.Σ.
Σολωμός Σολωμού, Μέλος Δ.Σ.
Λοΐζος Χατζηβασιλείου, Νομικός Σύμβουλος ΚΟΚ
Άντρη

Αντρέου,

Ελεγκτής

της

Κυπρ.

Ομοσπονδίας

Καλαθόσφαιρας,

Αντιπρόσωπος εταιρείας GAC AUDITORS LTD / Ελεγκτικό Γραφείο της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας.
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής Κ.Ο.Κ.
Ανθή Δημητρίου, Λειτουργός Κ.Ο.Κ.
Κατερίνα Θεοδώρου, Στενογράφος
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Παρόντα Σωματεία:
ΑΕΚ – Αλέξανδρος Δημητρίου
ΑΠΟΠ ΠΑΦΟΥ – Σωτήρης Γεωργιάδης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΡΟΥ – Σωκράτης Σωκράτους
ΑΝΟΡΘΩΣΗ – Σάκης Πασιάς
ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ – Γιώργος Κυπριανού
ΕΝΑΔ – Στρατηγός Λόττας
Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – Δημήτρης Πιττάκης
ΠΑΟΚ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ – Ανδρέας Ρούσος
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ – Κώστας Δημητρίου
ΟΜΟΝΟΙΑ – Μάριος Αργυρίδης, Κυριάκος Αδάμου
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ – Πάρης Παπαέλληνας, Άγγελος Παπαδημητρίου
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΩΝ:
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΠΟΕΛ
ΑΤΛΑΝΤΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Α’ – ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

-

Έγκριση Πρακτικών Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2019.

-

Πρόταση για Καταστατικές αλλαγές.

-

Έγκριση της Λογοδοσίας επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
για την προηγηθείσα χρονική περίοδο της θητείας του, της έκθεσης των
ελεγκτών και τους ελεγμένους λογαριασμούς της Ομοσπονδίας για τη χρονική
περίοδο από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019.

Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Λοιπόν, κύριοι και κυρίες καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
Από ότι βλέπω από το παρουσιολόγιο έχουμε απαρτία, οπόταν μπορούμε να
προχωρήσουμε κανονικά στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.
Προτού ξεκινήσουμε, απλά θα διαβάσω τα Σωματεία, ανά Σωματείο,:
Εκ μέρους της ΑΕΚ είναι ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρίου, εκ μέρους του ΑΠΟΠ
Πάφου ο κύριος Σωτήρης Γεωργιάδης, εκ μέρους του ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΓΡΟΥ ο κύριος
Σωκράτης Σωκράτους, εκ μέρους της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ο κύριος Σάκης Πασιάς, εκ
μέρους της ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ ο Γιώργος Κυπριανού, εκ μέρους της ΕΝΑΔ ο
Στρατηγός ο κύριος Λόττας εκεί πίσω, εκ μέρους της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ο

κύριος

Δημήτρης

Πιττάκης,

εκ

μέρους

του

ΠΑΟΚ

ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ο κύριος Ανδρέας Ρούσος, εκ μέρους του ΟΛΥΜΠΟΥ
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ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ο κύριος Κώστας Δημητρίου, εκ μέρους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ο κύριος
Μάριος Αργυρίδης, εκ μέρους του ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ο κύριος Άγγελος
Παπαδημητρίου.
Λοιπόν, περνάμε στα θέματα της ατζέντας. Το πρώτο θέμα είναι η έγκριση των
πρακτικών της περσινής Ετήσιας Συνέλευσης του 2019. Έχουν αποσταλεί σε
όλους τα πρακτικά. Υπάρχουν και ενώπιον σας. Υπάρχουν οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις επί των πρακτικών; Κάτι με το οποίο δεν συμφωνείτε;
(Καμία ένσταση από μέρους των παρόντων)
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Από την στιγμή που δεν υπάρχει κάτι, να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται ομόφωνα.
Ομόφωνα εγκρίνονται τα πρακτικά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του
έτους 2019.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Δεύτερο θέμα της ατζέντας είναι η έγκριση της λογοδοσίας και των πεπραγμένων
του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη χρονιά. Σας έχει αποσταλεί η
Ετήσια Έκθεση των Πεπραγμένων, την οποία επίσης έχετε ενώπιον σας.
Προτού προχωρήσουμε σε οποιεσδήποτε τυχόν ερωτήσεις, που μπορεί να έχετε,
θα υπάρξει μια σύντομη ομιλία από τον Πρόεδρο.
Ανδρέας

Μουζουρίδης,

Πρόεδρος

Δ.Σ.

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης
Απολογισμός.
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Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Χαιρετισμός, απολογισμός από τον Πρόεδρο, στην οποία θα κάνει αναφορά σε
κάποια από τα… όσα έγιναν και την προηγούμενη χρονιά. Πρόεδρε, ο λόγος σε
εσένα.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Φίλες και φίλοι,
Αγαπητοί πρόεδροι και εκπρόσωποι των σωματείων,
Η σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μεγάλες ιδιαιτερότητες, λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού, που ξέσπασε σε παγκόσμιο επίπεδο, και δεν μπορούσε να μην
επηρεάσει και την χώρα μας. Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση του κορωνοϊού,
ως ΚΟΚ προσπαθήσαμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια
που βρήκαμε μπροστά μας σε αυτή την κρίση, με στόχο το άθλημα μας να βγει πιο
δυνατό την επόμενη ημέρα.
Εμείς, στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης δράσαμε έγκαιρα και
αποφασιστικά. Προχωρήσαμε σε οριστική διακοπή

των πρωταθλημάτων της

Basket League και της Α΄ κατηγορίας γυναικών, ενώ από την πρώτη στιγμή
αναστείλαμε όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, μέχρι να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα
για την πανδημία. Η απόφαση ήταν δύσκολη και επώδυνη, αλλά λήφθηκε με
γνώμονα την προστασία της υγείας των αθλητών/αθλητριών μας και όλων όσων
αποτελούν την οικογένεια της κυπριακής καλαθόσφαιρας. Λάβαμε σοβαρά υπόψιν
την δύσκολη οικονομική κατάσταση, την οποία θα βίωναν τα σωματεία μας από
μια

ενδεχόμενη παρατεταμένη αβεβαιότητα και σε μια χωρίς τέλος και

απροσδιόριστη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων.
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Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι όλα σχεδόν τα σωματεία μας και ειδικά οι ακαδημίες
των σωματείων μας έχουν προσαρμοστεί και αυτά στις πρωτόγνωρες συνθήκες
και προσπαθούν με διάφορες διαδικτυακές μεθόδους να διατηρήσουν την επαφή
των παιδιών με το άθλημα.
Ως Ομοσπονδία, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, έχουμε επεξεργαστεί
διάφορους τρόπους και διάφορα μέτρα στήριξης των σωματείων μας, όλων των
κατηγοριών. Μέτρα τα οποία θέλουμε να είναι ουσιαστικά και ρεαλιστικά και τα
οποία δεν θα έχουν να κάνουν μόνο για κάλυψη διαφόρων αναγκών του σήμερα,
αλλά θα έχουν ορίζοντα για το μέλλον, κυρίως για την νέα αγωνιστική περίοδο και
την ενίσχυση του προγραμματισμού και της λειτουργίας των σωματείων μας για να
υπάρξει η προσδοκώμενη συνέχεια στο άθλημα μας.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι στόχος μας είναι, το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους
των μέτρων στήριξης που έχουμε επεξεργαστεί άλλα και αυτών που
επεξεργαζόμαστε, να μην αποκοπούν από τον ετήσιο προϋπολογισμό της
Ομοσπονδίας, που αφορά την ανάπτυξη του αθλήματος, αλλά να αντληθούν από
άλλες πηγές εσόδων, που προσπαθούμε να εντοπίσουμε και να διασφαλίσουμε,
όσο δύσκολο και αν είναι αυτό.
Στην ΟΠΑΠ Basket League είχαμε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική χρονιά
αύξηση των ομάδων μας σε εννέα, μετά από αρκετά χρόνια, με την άνοδο του
ΑΠΟΠ Πάφου. Το πρωτάθλημα για όσο διήρκησε ήταν ανταγωνιστικό, κάτι που
μας χαροποίησε ιδιαίτερα.
Θα ήθελα να αναφέρω πως το Δ.Σ. της ΚΟΚ έχει εγκρίνει την συμμετοχή του
ΑΠΟΠ Πάφου και στην νέα περίοδο, μέσω wild card.
Αναμένουμε πως η ανταγωνιστικότητα θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και την νέα
σεζόν όπου η σεζόν 2020-2021 θα είναι μία ιστορική χρονιά για την κυπριακή
καλαθόσφαιρα, λόγω της αύξησης των Κυπρίων καλαθοσφαιριστών που θα
αγωνίζονται στα σωματεία της ΟΠΑΠ Basket League.
Η μείωση των μη γηγενών καλαθοσφαιριστών σε τρεις θα δώσει την ευκαιρία
στους νεαρούς Κύπριους καλαθοσφαιριστές να επανδρώσουν τις ομάδες της
ΟΠΑΠ Basket League και να πάρουν τις ευκαιρίες τους. Η ανάδειξη του Κύπριου
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καλαθοσφαιριστή μας χαροποιεί ιδιαίτερα, αφού θεωρούμε πως αυτοί είναι οι
πρωταγωνιστές του αθλήματος μας, ενώ παράλληλα ο επιπλέον χρόνος
συμμετοχής σε περισσότερους Κύπριους θα δώσει την ευκαιρία στην Εθνική
Ανδρών, σε βάθος χρόνου, να βελτιωθεί και να έχει περισσότερους
«ετοιμοπόλεμους» καλαθοσφαιριστές στις επίσημες υποχρεώσεις της.
Παράλληλα, συνεχίστηκε για δεύτερη σεζόν η ομαδική ασφάλιση όλων των
καλαθοσφαιριστών που συμμετείχαν στην ΟΠΑΠ Basket League, ένα σχέδιο το
οποίο βελτιώθηκε σημαντικά και στόχος της ΚΟΚ αποτελεί η επιπλέον βελτίωση
και επέκταση του ομαδικού σχεδίου και σε άλλες κατηγορίες.
Στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών είχαμε την συμμετοχή επτά ομάδων.
Συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά η χρήση της στατιστικής υπηρεσίας σε όλες τις
αναμετρήσεις του πρωταθλήματος, κάτι που έδειξε πως βοηθάει σε σημαντικό
βαθμό το πρωτάθλημα να εξελιχθεί.
Ως ΚΟΚ είχαμε θέσει ψηλά στους στόχους μας την ανάπτυξη της γυναικείας
καλαθόσφαιρας στη Κύπρο, και σε συνεργασία με την FIBA είχαμε θέσει σε
εφαρμογή το πρόγραμμα «Her World Her Rules», το οποίο σκοπό είχε την μέγιστη
δυνατή προώθηση της γυναικείας καλαθόσφαιρας, σε όλα τα επίπεδα. Ως
κορωνίδα των δράσεων αυτών θα ήταν η διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος Γυναικών Μικρών Χωρών της FIBA, το οποίο θα ολοκληρωνόταν
υπό κανονικές συνθήκες πριν λίγες μόνο ημέρες. Ωστόσο η πανδημία του
κορωνοϊού μας ανάγκασε να το αναβάλουμε, αφού θα διεξαχθεί κανονικά το
καλοκαίρι του 2021 στη Λευκωσία, με την ΚΟΚ να συνεχίζει την εφαρμογή του
προγράμματος «Her World Her Rules», για ολόκληρη την ερχόμενη σεζόν 20202021 ώστε να καταφέρουμε να αναπτύξουμε στον μέγιστο βαθμό το γυναικείο
μπάσκετ.
Μεγάλη σημασία δόθηκε από την ΚΟΚ στην βελτίωση και ανάπτυξη του
Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Τροχοκαθίσματος. Η προσπάθεια που γίνεται από την
Ομοσπονδία είναι να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή προβολή προς την
καλαθόσφαιρα σε αμαξίδιο, θέτοντας ως στόχο σε κάποια χρόνια κάθε πόλη να
έχει από μία τουλάχιστον ομάδα. Δυστυχώς και σε αυτή την περίπτωση, η έναρξη
της πανδημίας δεν επέτρεψε στα σωματεία να ολοκληρώσουν τις αγωνιστικές τους

Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Κ.Ο.Κ. – 9.7.2020

7

υποχρεώσεις. Επίσης προχωρήσαμε στην δημιουργία νέων αξιολογητών και τώρα
θα υπάρχει μέσω της ΚΟΚ συμμετοχή των προπονητών καλαθόσφαιρας σε
τροχοκάθισμα, σε σεμινάρια προπονητικής.
Παράλληλα, σημαντικό βάρος δόθηκε και στις πιο μικρές κατηγορίες, αυτές της Β1
και Β2 Ανδρών. Ως ΚΟΚ πιστεύουμε ότι οι δύο κατηγορίες διαθέτουν μεγάλη
προοπτική και με σωστή δουλειά, σε μερικά χρόνια θα μπορέσουν να λειτουργούν
ως δύο πολύ ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, με την συμμετοχή αρκετών
καλαθοσφαιριστών υψηλού επιπέδου.
Η ΚΟΚ διατηρεί υψηλά στους στόχους της την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη
των δύο αυτών κατηγοριών. Με χαρά καλωσορίζουμε στην Β1 κατηγορία την
Ανόρθωση Αμμοχώστου και τον Διγενή Μόρφου – ΝΒΑ, οι δύο ομάδες που
προπορεύονταν στην βαθμολογία κατά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της
Β2 Κατηγορίας. Να αναφέρουμε πως τόσο η Β1 όσο και η Β2 την νέα αγωνιστική
περίοδο θα αποτελούνται από 7 ομάδες έκαστη.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η ΚΟΚ είχε θέσει ψηλά στις προτεραιότητες της
το αναπτυξιακό κομμάτι της καλαθόσφαιρας. Έγινε προσπάθεια όπως όλα τα
πρωταθλήματα να είναι βελτιωμένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ στο
πλάνο υπήρχε η ανάπτυξη και η βελτίωση του μπάσκετ στη βάση, με ανάπτυξη
του Milko Mini Basket U8, το οποίο θα είχε ξεκινήσει τις πρώτες ημέρες που
ξεκίνησε το lock-down. Στόχος της ΚΟΚ παραμένει η ανάπτυξη του εν λόγω
πρωταθλήματος με την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, ώστε να υπάρξουν όλο και
περισσότερα σωματεία που θα συμμετέχουν σε αυτό.
Για ακόμα μία χρονιά δόθηκε μεγάλη έμφαση στο πρόγραμμα Junior NBA Cyprus,
το οποίο παρουσιάστηκε σαφώς ανανεωμένο και ανεπτυγμένο, αφού αντί 12
σχολείων που είχαν αγωνιστεί στην περσινή σεζόν, φέτος συμμετείχαν 18 σχολεία
από όλη την Κύπρο.
Ο σκοπός της ΚΟΚ είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη της διοργάνωσης τα επόμενα
χρόνια, με στόχο την θεσμοθέτηση της ως την κορυφαία διοργάνωση σχολικού
αθλητισμού στην χώρα μας.
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Συνεχίζοντας στο κομμάτι του αναπτυξιακού μπάσκετ, να αναφέρουμε πως την
σεζόν 2019-2020 καταγράφηκε ξανά αύξηση των παιδιών που αγωνίζονται στα
τμήματα υποδομών των σωματείων μας, κάτι που μας αφήνει απόλυτα
ικανοποιημένους. Στόχος της ΚΟΚ είναι οι αριθμοί των παιδιών που είναι στον
χώρο της κυπριακής καλαθόσφαιρας, να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα
επόμενα

χρόνια.

Να

αναφέρω

πως ο

ετήσιος ρυθμός

αύξησης

των

καλαθοσφαιριστών στις νεαρές ηλικίες του αθλήματος κυμαίνεται στο 10%
περίπου.
Στο κομμάτι της καλαθόσφαιρας σε 3Χ3, από την περσινή σεζόν είχαμε προβεί σε
συνεργασία με την εταιρεία CYPRUS 3on3, με στόχο την αναβάθμιση του
προϊόντος,

κάτι

το

οποίο

φάνηκε

από

τις

διοργανώσεις

που

είχαμε

πραγματοποιήσει το καλοκαίρι του 2019 σε Λεμεσό, Πάφο και Πρωταρά. Για το
καλοκαίρι του 2020 ήμασταν έτοιμοι για διεξαγωγή για πρώτη φορά του 3Χ3 στη
Λευκωσία, ώστε οι πόλεις που διεξάγονταν οι διοργανώσεις να γίνονταν τέσσερις.
Δυστυχώς όμως, και εδώ, τα γεγονότα του κορωνοϊού δεν μας το επέτρεψαν, με
τον προγραμματισμό πλέον να ξεκινάει για την επόμενη χρονιά.
Η καλαθόσφαιρα 3Χ3 αποτελεί ήδη ένα Ολυμπιακό Άθλημα, το οποίο θα δούμε
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν για το καλοκαίρι
του 2021, και η ΚΟΚ βλέπει την ανάπτυξη του αθλήματος με κάθε σοβαρότητα.
Στο κομμάτι της διαιτησίας η Ομοσπονδία στήριξε έμπρακτα τον Κύπριο διαιτητή,
αναβαθμίζοντας τον ρόλο του. Στηρίξαμε τους διαιτητές μας με διάφορους
τρόπους, όπως είναι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι νέες σχολές που
πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της σεζόν, με μοναδικό γνώμονα την
εξέλιξη και την προώθηση νέων διαιτητών που θα μπορέσουν σε λίγα χρόνια να
ανταποκριθούν σε υψηλό επίπεδο. Επίσης στηρίχθηκε η πορεία των Κύπριων
διαιτητών στην ΟΠΑΠ Basket League, αφού για πρώτη φορά εδώ και πολλά
χρόνια δεν υπήρξε έλευση ξένων διαιτητών για την ΟΠΑΠ Basket League, μέχρι
και την ημέρα ολοκλήρωσης των αγώνων.
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Προχωρώντας στο κομμάτι των χορηγών, θα ήθελα να καλωσορίσω την
οικογένεια της κυπριακής καλαθόσφαιρας την εταιρεία Iron Mountain, χρυσό
χορηγό της ΚΟΚ, και την Centre for Social Innovation.
Θα ήθελα επίσης να αναφέρω πως ξεκινήσαμε πιλοτικά στην χρονιά που μας
πέρασε, την ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών/μεταγραφών της Ομοσπονδίας
και από την νέα σεζόν 2020-2021 όλα πλέον θα γίνονται ηλεκτρονικά,
εκσυγχρονίζοντας τις διαδικασίες της Ομοσπονδίας μας, με στόχο την
διευκόλυνση των σωματείων.
Θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο, στα Μέλη και στην Γενική Διευθύντρια του ΚΟΑ
για την αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία την οποία έχουμε. Ευχαριστίες
επίσης προς όλους μας τους χορηγούς και υποστηρικτές που διαχρονικά
υποστηρίζουν την κυπριακή καλαθόσφαιρα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς την
ΟΠΑΠ Κύπρου, με την οποία κατά την διάρκεια της σεζόν που ολοκληρώθηκε
υπήρξε ενίσχυση της μεταξύ μας συνεργασίας. Η ΟΠΑΠ Κύπρου πάντοτε υπήρξε
υποστηρικτής και συμπαραστάτης της ΚΟΚ σε όλες τις ενέργειες της
Ομοσπονδίας, και την ευχαριστούμε θερμά.
Μαζί με την ΟΠΑΠ Κύπρου διοργανώθηκε φέτος το 9 ο ΟΠΑΠ All Star Game, το
οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία και είδαμε τις εξέδρες του Σταδίου Ελευθερία να
είναι σε μεγάλο βαθμό γεμάτες. Ο κόσμος αγκάλιασε τα τελευταία χρόνια το ΟΠΑΠ
All Star Game και η προβολή που λαμβάνει μέσω αυτού ολόκληρη η κυπριακή
καλαθόσφαιρα, είναι τεράστια.
Η ΚΟΚ και η ΟΠΑΠ Κύπρου έχουν θέσει ως στόχο την ακόμα μεγαλύτερη
ανάπτυξη του ΟΠΑΠ All Star Game που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του
2020, το οποίο θα είναι το 10ο που πραγματοποιείται.
Στο κομμάτι της επικοινωνίας, δόθηκε συνέχεια στην συνεργασία με την
Cytavision, όπου μεταδόθηκαν κατά την διάρκεια της σεζόν 2019-2020, συνολικά
22 αγώνες, ενώ ακόμα 22 αναμετρήσεις μεταδόθηκαν μέσω live streaming από
την πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την ΚΟΚ, την CBF TV. Στόχος μας είναι
την νέα αγωνιστική περίοδο να μεγαλώσουμε και αυτό τον αριθμό.
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Η ΚΟΚ συνεχίζει να επενδύει στην πρωτοποριακή για τα κυπριακά δεδομένα, δική
της συνδρομητική live streaming πλατφόρμα, την CBF TV, για δεύτερη διαδοχική
χρονιά. Ο στόχος της πλατφόρμας είναι να δίνει την δυνατότητα στους φίλους της
καλαθόσφαιρας και του αθλητισμού να παρακολουθούν αρκετά παιχνίδια σε live
streaming κάθε χρόνο, σε μία αρκετά προσιτή τιμή. Οι εγγραφές στην πλατφόρμα
από το κοινό θα βοηθήσουν στην αύξηση των μεταδόσεων αγώνων σε live
streaming.
Να αναφέρουμε επίσης πως η ΚΟΚ έχει προβεί σε συμφωνία με την εταιρεία
Keemotion, η οποία είναι συμβεβλημένη με την FIBA, όπου η συμφωνία
περιλαμβάνει την εγκατάσταση αυτόματων καμερών μετάδοσης αγώνων σε δέκα
γήπεδα καλαθόσφαιρας κατά την σεζόν 2020-2021. Οι κάμερες αυτές θα δίνουν
την δυνατότητα στην ΚΟΚ να μεταδίδει πολλαπλάσιο αριθμό αγώνων με live
streaming τα επόμενα χρόνια, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες που θα
συμμετέχουν στα εν λόγω δέκα γήπεδα.
Παράλληλα η κυπριακή καλαθόσφαιρα είχε και φέτος πολύ καλή συνεργασία με τα
τοπικά ΜΜΕ, τα οποία υποστήριξαν κάθε καλαθοσφαιρικό γεγονός μέσα στην
σεζόν. Συνεχίστηκε με επιτυχία το κανάλι Podcast της ΚΟΚ, το οποίο αποτέλεσε
το πρώτο κυπριακό αθλητικό κανάλι Podcast, και ένα από τα πρώτα κανάλια
Podcast που δημιουργήθηκαν στην χώρα μας. Συνολικά την σεζόν 2019-2020
μεταδόθηκαν 25 εκπομπές στο CBF Podcasts.
Στο κεφάλαιο εθνικών ομάδων είχαμε την συμμετοχή της Εθνικής Ανδρών σε
αγώνες το καλοκαίρι του 2019 για την Γ’ προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ
2021, απέναντι σε Σλοβακία και Ρουμανία. Μπορεί να μην ήρθε η νίκη, ωστόσο η
εικόνα που παρουσίασε η ομάδα μας στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια ήταν πολύ
θετική και μας άφησε ικανοποιημένους. Επίσης η Κύπρος έδωσε δύο αγώνες για
την Α’ προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, τον Φεβρουάριο του
2020, όπου γνωρίσαμε δύο ήττες από την Λευκορωσία και την Αλβανία.
Σε κανένα δεν αρέσει το γεγονός ότι η Εθνική Κύπρου δεν έχει φτάσει σε κάποιο
νικηφόρο αποτέλεσμα στην περσινή σεζόν. Θα χρειαστεί ωστόσο υπομονή από
όλους μας. Έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια μία μεγάλη ανανέωση, με πολλούς
νεαρούς καλαθοσφαιριστές να μπαίνουν στην Εθνική, και αρκετούς από τους
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ταλαντούχους και πιο παλαιούς καλαθοσφαιριστές να έχουν αποχωρήσει.
Θεωρούμε πως ο αναμενόμενος αυξημένος χρόνος συμμετοχής στις ομάδες τους
στην ΟΠΑΠ Basket League θα τους βοηθήσει τους για να βελτιωθούν και να
βελτιώσουν την εικόνα της Εθνικής μας ομάδας.
Θα ήθελα επίσης να αναφέρω πως κατά την διάρκεια του αγώνα απέναντι στη
Λευκορωσία, είχαμε την χαρά να υποδεχθούμε στην Κύπρο την Κάρμεν Τοκάλα,
αντιπρόεδρο της FIBA Europe και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της FIBA,
η οποία επισκέφθηκε την χώρα μας για θέματα που αφορούν την ασφάλεια.
Όσο αφορά την Εθνική Γυναικών, η ΚΟΚ έλαβε από την FIBA την διοργάνωση του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών Μικρών Χωρών που θα διεξαγόταν το
καλοκαίρι που διανέμουμε, ωστόσο λόγω της πανδημίας το τουρνουά έχει
μεταφερθεί για το καλοκαίρι του 2021. Στόχος της ΚΟΚ είναι η άρτια διοργάνωση
του τουρνουά, ώστε να μείνει απόλυτα ικανοποιημένη η παγκόσμια ομοσπονδία
από το οργανωτικό κομμάτι. Αγωνιστικά, στόχος της Εθνικής Γυναικών θα είναι η
είσοδος στο βάθρο.
Λόγω του κορωνοϊού, η FIBA ανέβαλε όλες τις διοργανώσεις του καλοκαιριού,
συνεπώς καμία αναπτυξιακή Εθνική δεν μπορούσε να αγωνιστεί στα Ευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα για το παρόν καλοκαίρι. Ωστόσο το καλοκαίρι του 2019 είχαμε
πολύ θετική παρουσία στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, κερδίζοντας δύο χρυσά
μετάλλια, στις Εθνικές Κορασίδων και Εφήβων, ενώ η Εθνική Παίδων πέτυχε
επίσης τον στόχο της που ήταν η άνετη παραμονή της ομάδας στην Β’ Κατηγορία,
τερματίζοντας στην 18η θέση από τις 24 ομάδες.
Ωστόσο η FIBA στην προσπάθεια για να εκμεταλλευτεί στον καλύτερο βαθμό τις
συγκυρίες που έφερε η πανδημία, διοργάνωσε το πρώτο FIBA E-Sports Open
2020, όπου συμμετείχαν 17 χώρες από όλο τον κόσμο, μία εξ αυτών και η Κύπρος
που αγωνίστηκε στον όμιλο Ευρώπης με 9 χώρες. Παρά το γεγονός ότι ήταν μία
νεοσύστατη Εθνική Ομάδα και με μικρό χρονικό περιθώριο μπροστά της για
προετοιμασία, καθώς η διοργάνωση ανακοινώθηκε λίγες μέρες πριν την
διεξαγωγή της, η Κύπρος κατάφερε και πέτυχε μία νίκη απέναντι στην Ουκρανία.
Θα ήθελα να επισημάνω πως μέλος του Working Group E-Sports της FIBA και του
οποίου του ανατέθηκε η διεξαγωγή του 1 ου FIBA E-Sports Open, είναι ο Άθως
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Αντωνίου. Η ΚΟΚ είχε προβεί στην δημιουργία τουρνουά e-sports κατά την σεζόν
2019-2020, ενώ την ερχόμενη χρονιά 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί για πρώτη
φορά πρωτάθλημα e-sports της ΚΟΚ.
Η ΚΟΚ έλαβε επίσης τα συγχαρητήρια του Γενικού Γραμματέα της FIBA, Ανδρέα
Ζαγκλή, για την συμβολή της στο working group και για προετοιμασία του
αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και την γρήγορη ανταπόκριση της ΚΟΚ
ως προς την δημιουργία της Εθνικής Ομάδας σε μικρό χρονικό διάστημα.
Το κομμάτι των e-sports είναι ένα ραγδαίο και πολύ γρήγορα ανεπτυγμένο κομμάτι
που πλέον εντάσσεται στον παγκόσμιο αθλητισμό, με την συζήτηση για ένταξη
τους ακόμα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες των επόμενων ετών να έχει ξεκινήσει.
Κατά την διάρκεια της σεζόν που ολοκληρώνεται σήμερα, η ΚΟΚ προέβη επίσης
στην

υπογραφή

μνημονίου

συνεργασίας

μαζί

με

τις

καλαθοσφαιρικές

Ομοσπονδίες της Ρουμανίας, του Ισραήλ και της Ελβετίας, μία συνεργασία που θα
έχει μεταξύ άλλων ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε σημαντικά θέματα που αφορούν
το άθλημα μας, με στόχο την ανάπτυξη του σε όλα τα επίπεδα.
Ως ΚΟΚ λάβαμε παράλληλα μέρος στο πρόγραμμα του Erasmus+ ως υπεύθυνοι
του προγράμματος «BASKI – Basketball for Life Skills», ένα πρόγραμμα το οποίο
θα επιφέρει και οικονομικά οφέλη προς την Ομοσπονδία, αλλά του οποίου οι
δράσεις θα βοηθήσουν ως προς την βελτίωση και ανάπτυξη του μπάσκετ.
Όσο αφορά τις δράσεις της Ομοσπονδίας από την έναρξη της πανδημίας του
κορωνοϊού και έπειτα θέσαμε ως στόχο να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε
στον μέγιστο βαθμό τον επιπλέον χρόνο που είχαμε στο σπίτι, και να ετοιμάσουμε
μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα απευθύνονταν στο ευρύ κοινό που
έχει ενασχόληση με το κυπριακό μπάσκετ.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν εν μέσω lock-down είκοσι περίπου σεμινάρια
προπονητικής, με προπονητές εγνωσμένης αξίας από την Αμερική, την Ευρώπη
και την Ελλάδα, σεμινάρια διαιτησίας, αθλητικής ψυχολογίας, αθλητικής
διατροφής, αθλητικού μάρκετινγκ, σεμινάριο για τα δικαιώματα του παιδιού, όπως
και σεμινάριο από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
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Δημιουργήσαμε επίσης σειρά βίντεο με απλές ασκήσεις όπου όλοι μπορούσαν να
τις πραγματοποιήσουν στο σπίτι, με τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή και νυν
αρχηγό του ΑΠΟΕΛ, Βασίλη Κούνα. Επίσης, δημοσιεύθηκαν πέραν των 50 ρετρό
αγώνων μπάσκετ στο κανάλι της ΚΟΚ στο YouTube, με τις δημοσιεύσεις των
αγώνων να συνεχίζονται σε όλη την διάρκεια του καλοκαιριού.
Παράλληλα, κατά την διάρκεια του lock-down η ΚΟΚ προέβη στην παράδοση
πέραν των 250 παιδικών μπαλών καλαθόσφαιρας σε παιδάκια σε όλη την Κύπρο,
με στόχο να γυμνάζονται όσο θα είναι στο σπίτι τους, παίζοντας το αγαπημένο
τους άθλημα.
Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην δημιουργία του δικού μας ιδρύματος, του
CBFF – Cyprus Basketball Federation Foundation. Πρόκειται για ένα μη
κερδοσκοπικό οργανισμό ο οποίος θα ενισχύσει το κοινωνικό πρόσωπο της ΚΟΚ.
Αγαπητοί φίλοι, Αγαπητοί συνεργάτες,
Ως Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης,
αναλάβαμε το δύσκολο μας έργο πριν από δύο χρόνια. Εργαστήκαμε σκληρά και
θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τον ίδιο ρυθμό και για τα επόμενα χρόνια, με
μοναδικό γνώμονα την ανάπτυξη της καλαθόσφαιρας σε όλα τα επίπεδα.
Γνωρίζουμε πως η επόμενη αγωνιστική περίοδος 2020-2021 θα έχει πολύ μεγάλες
ιδιαιτερότητες και η χώρα μας θα βρίσκεται σε μία περίοδο κρίσης. Ωστόσο ως
ΚΟΚ θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να στηρίξουμε το άθλημα και τα
σωματεία μας, για να ξεπεράσουμε όλοι μαζί τα όποια προβλήματα
παρουσιαστούν, και η οικογένεια της κυπριακής καλαθόσφαιρας να βγει πιο
δυνατή από την δύσκολη αυτή δοκιμασία.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στο Δ.Σ., όλους τους
παράγοντες των σωματείων μας, της αθλήτριες και τους αθλητές μας, τους γονείς,
όλα τα μέλη των Επιτροπών, τους Νομικούς σύμβουλους, τον Αθλητικό Δικαστή,
τους Λογιστές και Εκλεκτές μας καθώς επίσης την γραμματεία της ΚΟΚ για την
εξαιρετική και άρτια δουλειά την οποία κάνουν.

Σας ευχαριστώ πολύ.
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Ο κ. Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας έχει ολοκληρώσει τη λογοδοσία
του επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγηθείσα
χρονική περίοδο της θητείας του για τη χρονική περίοδο από την 01/01/2019
μέχρι 31/12/2019.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Ευχαριστούμε Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι ότι στο σημείο αυτό υπάρχει και ένα
φιλμάκι…
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
Όχι είναι παρουσίαση των δραστηριοτήτων του έτους και επόμενοι στόχοι.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Παρουσίαση, εντάξει, υπάρχει μια παρουσιάση η οποία θα γίνει από τον Διευθυντή
της Ομοσπονδίας, τον κύριο Άθω Αντωνίου.
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος γιατί για άλλη μια χρονιά, ο Πρόεδρος κάλυψε
σχεδόν τα πάντα στο χαιρετισμό του.
Ανδρέας

Μουζουρίδης,

Πρόεδρος

Δ.Σ.

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης
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Κάνουμε πολλά πράγματα. Εάν θέλουν οι φίλοι να μην κάνουμε πολλά πράγματα,
να κάνω μια σελίδα την ομιλία του χρόνου…

Άθως Αντωνίου, Διευθυντής Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
Καλησπέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία πρώτα απ’ όλα.
Είναι σημαντικό τουλάχιστον, μια φορά το χρόνο, να μπορούμε να δείξουμε, έστω
σε πέντε λεπτά τι κάνουμε μέσα στη χρονιά.
Σίγουρα δεν θα βγουν όλες οι ενέργειες, δεν θα είναι τα πάντα σωστά, όμως
κάνουμε και μαθαίνουμε σιγά – σιγά, ποια είναι τα σωστά και ποια είναι τα λάθος
και επίσης, έχοντας επαφή με Ομοσπονδίες στο εξωτερικό και με τη FIBA,
μπορούμε πιο νωρίς να φέρουμε τεχνογνωσία και να δούμε τις πράξεις που έχουν
κάμει οι ίδιοι και πετύχαμε.
Απλά, ένα πεντάλεπτο θα πάρει η παρουσίαση μου. Θα δείξω κάποια πράγματα
που θεωρώ ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε.
Αυτή την στιγμή έχουμε 32 Σωματεία. Από το 2016 ανεβαίναμε σταθερά, έχουμε
παραμείνει στα 32 όπως και πέρυσι.
Γίνονται 14 διοργανώσεις Πρωταθλημάτων σχεδόν όπως και το 2018 και εννέα
διοργανώσεις Κυπέλλων.
Τα Αγωνιστικά μας Τμήματα χρόνο με το χρόνο έχουν μικρή αύξηση. Θεωρούμε
ότι, τη δεδομένη στιγμή, ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν την αύξησή τους είναι
οι

ομάδες να

δημιουργήσουν δεύτερες και

τρίτες ομάδες σε

κάποια

Πρωταθλήματα, και επίσης να προσπαθήσουμε να φέρουμε νέα Σωματεία προς
τα μέσα.
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Έχουμε στο ενεργητικό μας γύρω στους 3700 αθλητές. Όταν ολοκληρωθεί η
επόμενη διαδικασία με το on line σύστημα εγγραφών, θα έχουμε ακριβώς ανά
ομάδα, ανά τμήμα, πόσους αθλητές έχει τη δεδομένη στιγμή, κάτι το οποίο θα
βοηθά και τα ίδια τα Σωματεία.
Θα στείλω την παρουσίαση, οπόταν μπορούν όλες οι ομάδες να χρησιμοποιήσουν
όποια κομμάτια θέλουν για τους ίδιους. Είναι ανά αγωνιστικά Τμήματα ανά ηλικίες
τι ποσοστά Τμημάτων έχουμε. Όπως επίσης και ανά ηλικίες τι ποσοστά έχουμε
στους αριθμούς.
Επί του γενικού το πρόβλημα μας παραμένει. Έχουμε δυνατή βάση και
ανεβαίνοντας προς τα πάνω, ειδικά μετά την ηλικία των 18 χρονών, 17 χρονών...
αρχίζουμε να χάνουμε κόσμο και υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης στα
Πρωταθλήματα, επιπέδου senior.
Συνεχίσαμε με το All Star Day. Να πω ότι δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος αγώνας.
Πίσω από τον συγκεκριμένο αγώνα υπάρχουν πολλές χιλιάδες ατόμων και ειδικά
παιδιών που μας ενδιαφέρουν και ενδιαφέρουν και τα ίδια τα Σωματεία. Πιάνουν
μια εικόνα για το τι προσφέρουμε ως basket. Το θεωρούμε ως εργαλείο για να τους
φέρει κοντά και όχι μόνον σαν ένα αγώνα που γίνεται την συγκεκριμένη ημέρα.
Με τα 3 Χ 3 όπως είπε ο Πρόεδρος, συνεχίσαμε. Θέλουμε να τα μεγαλώσουμε, να
πάμε και στις άλλες πόλεις. Ευελπιστούμε ότι εάν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα
την επόμενη χρονιά, τουλάχιστον συν τη Λευκωσία.
Για το Junior NBA το πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει μεγαλύτερη διοργάνωση.
Ανδρέα θα μπορούσαμε να δείξουμε το video στο επόμενο slide. Είναι δύο λεπτά,
απλά για να δείτε την εικόνα που βγαίνει προς τα έξω, την επόμενη θέλουμε να
μεγαλώσουμε στα επόμενα δύο χρόνια.
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(Προβάλλεται

σύντομο

οπτικοακουαστικό

video

καθώς

επίσης

και

παρουσίαση με διαφάνειες σε οθόνη προβολής)
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
Στην συγκεκριμένη διοργάνωση... στην συγκεκριμένη διοργάνωση, συμμετέχουν
30 σχολεία – ομάδες. Θέλουμε να καλύψει όλη την Κύπρο. Είναι η δεύτερη της
χρονιά.
Το video που είδατε ήταν από το Final 4 που έγινε. Υπήρχαν 1000 παιδιά που
παρακολούθησαν τους αγώνες.
Στόχος είναι κάποια στιγμή, την επόμενη τριετία να φτάσουμε, να κάνουμε ένα
Final 4 με 5000, 6000, 7000 παιδιά στο «Ελευθερία». Αυτός είναι ο στόχος.
Φανταστείτε ότι δουλεύει αυτό το πρόγραμμα 2-3 μήνες πριν σε όλη την Κύπρο.
Επομένως, δίνουμε την εικόνα στα παιδιά, τα υπόλοιπα που δεν ξέρουν από
μπάσκετ, το τι γίνεται και προσπαθούμε να τους φέρουμε κοντά στα ίδια τα
Σωματεία.
Αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος και αυτοί είναι οι λόγοι που προσπαθούμε
να το μεγαλώσουμε.
Επίσης, είχαμε ξεκινήσει την περασμένη χρονιά με το «Milko κάτω των 8». Ήταν
η πρώτη του χρονιά. Φέτος θα ήταν η 2η. Δυστυχώς, οι μικροί δεν έπαιξαν. Με
χαρά όμως είδα ότι, οι 13 ομάδες που έγιναν την πρώτη χρονιά, φέτος ήταν έτοιμοι
να παίξουν 20 σχεδόν ομάδες, οπόταν μέσα σε 1,5 μόλις χρόνο ήμασταν έτοιμοι.
Και το επόμενο στάδιο, το τι θέλουμε να κάνουμε, είναι οι ηλικίες 4, 5, 5,5, μέχρι τα
6, το οποίο υπάρχει μια αγορά η οποία δεν ακουμπήθηκε ακόμα από το μπάσκετ
και όπως κατεβήκαμε στα εξάχρονα, εφτάχρονα, οκτάχρονα, νομίζω ότι είναι η
ώρα να πάμε στις πιο κάτω ηλικίες, με πιο απλές διοργανώσεις, επιπέδου
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grassroots, απλά διασκέδασης, για να ακουμπήσουμε αυτή την αγορά την οποία
ακουμπάει κυρίως το ποδόσφαιρο, τη δεδομένη στιγμή. Νομίζω όμως, ότι από του
χρόνου θα είμαστε έτοιμοι.
Έγιναν παρουσιάσεις σε αρκετά σχολεία. Τους δείξαμε τι είναι το μπάσκετ. Πήγαν
οι διεθνείς μας, έδωσαν αυτόγραφα, έδωσαν δώρα. Στόχος πάλι είναι ο ίδιος, να
τους φέρουμε κοντά.
Με το πρόγραμμα «Βaski» σε συνεργασία με άλλες πέντε Ευρωπαϊκές
Ομοσπονδίες, προσπαθούμε να μπούμε στα σχολεία και να εκπαιδεύσουμε τους
γυμναστές – δασκάλους, στο τι πρέπει να ακολουθούν και πώς να εκπαιδεύουν τα
παιδιά στο μπάσκετ, σαν μια πρώτη εικόνα. Παρόμοιος ο στόχος του, το να
μπούμε πρώτα στα δημοτικά και μετά να τους δώσουμε τα εργαλεία για να τους
φέρουμε κοντά σε εμάς.
Αναπτυξιακά προγράμματα, έχουμε συνεχίσει όπως πέρυσι. Είδαμε που υπήρχαν
κάποια προβλήματα και θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε.
Στόχος μας είναι όλες οι ομάδες να δουλέψουν κάποια στιγμή σε κοινό
πρόγραμμα, ούτως ώστε να βελτιώσουμε την παραγωγική διαδικασία των
παικτών.
Σε αυτό που είπε ο Πρόεδρος, το «Ε-Sports» μπορεί να φαίνεται κάτι περίεργο τη
δεδομένη στιγμή, πιστέψετε όμως ότι είναι ραγδαία αναπτυγμένο στο εξωτερικό.
Η FIBA έχει επενδύσει αρκετά λεφτά τη δεδομένη στιγμή λόγω Covid για να
μπορέσει να ξεκινήσει αυτή η διοργάνωση.
Είναι μια νέα αγορά για εμάς, η οποία θα φέρει νέο κόσμο προς το μπάσκετ και
σύντομα θα ζητήσουμε και από τις ίδιες ομάδες να δημιουργήσουν ομάδες, τόσο
για το 3 Χ 3 που θα μπορέσει να λειτουργήσει σαν Πρωτάθλημα, όσο και για τα ESports.
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Είναι νέα αγορά, εντελώς διαφορετική, εντελώς διαφορετικό target market, εντελώς
διαφορετικοί χορηγοί, που μπορούμε να πάμε κοντά τους τη δεδομένη στιγμή.
Η Εθνική Ανδρών έχει αγωνιστεί τη συγκεκριμένη χρονιά. Δυστυχώς πέρυσι δεν
πήγε όπως θέλαμε.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ζητήσαμε πίστωση χρόνου, να μπορέσει να ολοκληρωθεί
η διαδικασία της αλλαγής της γενιάς.
Όσον αφορά τις διοργανώσεις, παίξαμε σε τρεις πέρυσι. Τις δύο πήραμε την
πρώτη θέση, ανεβήκαμε κατηγορία.
Οι μικροί μας στην κατηγορία κάτω των 16 διατηρήθηκαν στην κατηγορία.
Φέτος θα παίζαμε σε πέντε διοργανώσεις της Fiba. Όπου υπάρχει αστεράκι, που
είναι Κ18, Κ16, 3Χ3, K23 και οι αγώνες μικρών χωρών γυναικών, δυστυχώς
αναβλήθηκαν οι διοργανώσεις και έχουν μεταφερθεί για την επόμενη χρονιά.
Συνεχίσαμε με τα επιμορφωτικά σεμινάρια, σε όλο το φάσμα του αθλητισμού,
διαιτητές, κριτές, παρατηρητές, στατιστικές υπηρεσίες, προπονητές.
Χωρίς να τους δίνουμε τα απαραίτητα εργαλεία, δεν θα μπορέσουνε ποτέ να πάνε
στα επίπεδα που τους θέλουμε.
Το CBF Foundation ξεκίνησε από φέτος τη λειτουργία του. Επιμένουμε στα
δικαιώματα των παιδιών, και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σαν
Σωματεία και σαν Ομοσπονδία στον τρόπο που τους συμπεριφερόμαστε.
Δεχόμαστε καταγγελίες και θα παρακαλέσω εσάς ως διοίκηση να είσαστε
προσεκτικοί.
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Κάποιες είναι επιπόλαιες ναι, κάποιες όμως θα πρέπει να εξετάζονται και από τα
ίδια τα Σωματεία.
Είχαμε τη χαρά να έχουμε το Γενικό Γραμματέα της FIBA στην Κύπρο, όπως και
την Αντιπρόεδρο της FIBA EUROPE.
Προσπαθούμε να έχουμε επαφές μαζί τους. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι, αντίθετα
μάλιστα, με το να είμαστε κοντά τους, μπορούμε να εμπλακούμε και εμείς σε
projects, όπως το E-Sports σε πολύ σύντομο διάστημα και να πάρουμε πράγματα
που θα βοηθήσουν στο τέλος την ίδια την Ομοσπονδία και τα Σωματεία.
Τηλεόραση, live streaming συνεχίστηκε και φέτος.
Όσον αφορά την “Keemotion” απλά για να σας πω, ο λόγος που γίνεται,
προσπαθούμε να βάλουμε 10 κάμερες αυτόματες, ρομποτικές οι λεγόμενες στα
γήπεδα, σε 10 γήπεδα, τα οποία ... για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε όλα τα
παιχνίδια σε live streaming. Εάν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης, όλα τα
παιχνίδια Ανδρών, Γυναικών και όλων των κατηγοριών, που θα παίζονται στα
συγκεκριμένα γήπεδα, θα μπορούν να μεταδίδονται την ίδια στιγμή στο διαδίκτυο.
Μιλάμε για ένα αριθμό παιχνιδιών γύρω στα 500 το χρόνο.
Παράλληλα, θα πηγαίνουν στην πλατφόρμα της ΚΟΚ η οποία είναι συνδρομητική
αλλά τα ποσά είναι πολύ μικρά για όλη τη χρονιά. Τα χρειαζόμαστε όμως για να
μπορέσει να γίνει αναβάθμιση του Συστήματος.
Στα social media συνεχίζουμε, προσπαθούμε να ακουμπήσουμε τη νέα γενιά,
επομένως δεν μπορούμε να είμαστε πίσω από αυτά. Γίνεται μια πολύ καλή
δουλειά, από το Γραφείο Τύπου της Κ.Ο.Κ. Χρόνο με το χρόνο ανεβαίνουμε. Η
μόνη που είναι μπροστά μας ως Ομοσπονδία, είναι η Κ.Ο.Π. ελαφρώς. Facebook,
Instagram, You Tube, Twitter και πρόσφατα Tick Tock…
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Άθως Αντωνίου, Διευθυντής Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
Όσον αφορά το Γραφείο, ξεκινήσαμε πέρυσι την on line πλατφόρμα, η οποία δίνει
τη δυνατότητα για να απλοποιήσει τη ζωή σας, όσον αφορά εγγραφές ομάδων και
παικτών.
Να σας πω ότι φέτος θα είναι ακόμη πιο ενισχυμένη. Είναι στο τελικό στάδιο η
πρώτη της αναβάθμιση και ο στόχος είναι όλη η επικοινωνία και όλες οι
διαδικασίες, μεταξύ ομάδων και Κ.Ο.Κ. να γίνονται μέσω μιας πλατφόρμας.
Αυτή είναι η προσπάθεια για να ευκολύνουμε τις διαδικασίες και να σας δώσουμε
χρόνο να μπορείτε να ασχοληθείτε με πιο σοβαρά θέματα στα Σωματεία σας.
Φέτος επίσης, προχωρούμε σε αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση όλου του αρχείου της
Κ.Ο.Κ., ένα τεράστιο έργο, το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα.
Απλά, να κλείσω με το ποιους βλέπουμε σαν στόχους, 2-3 bullet points ανά
κατηγορία.
Στα Σωματεία θέλουμε σιγά – σιγά να προσπαθήσουμε να τα βοηθήσουμε, όσον
αφορά τη διαδικασία ελέγχου των οικονομικών τους, στα πρότυπα που
χρησιμοποιεί και η FIFA. Δεν θα είναι τόσο αυστηρό, δεν είναι αυτή η πρόθεση του
Συμβουλίου.
Το αντίθετο μάλιστα, είναι να βοηθηθείτε, στο να έχετε κάποια benchmarks που να
κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη.
Θέλουμε να δημιουργήσουμε για τα Σωματεία συνθήκες αυτοχρηματοδότησης
μέσω ακριβώς του live streaming και άλλων ενεργειών, είτε αγώνων που
μεταδίδονται στην τηλεόραση.
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Θέλουμε μια basket league πιο ανταγωνιστική. Το Δ.Σ. έχει θέσει ως στόχο τις 10
ομάδες, επομένως έχουμε ακόμη ένα σκαλοπάτι να πιάσουμε.
Η Β1 και η Β2, μετά από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας, βρίσκονται στην καλύτερη
τους στιγμή, με εφτά ομάδες η κάθε κατηγορία, αυτόνομες και πράγματι η Β2
εξυπηρετεί το σκοπό της, δηλαδή είναι το πρώτο βήμα για τις νέες ομάδες που
δημιουργούν ανδρικά τμήματα.
Για τις γυναίκες οι στόχοι είναι οι ίδιοι, όπως και τη Basket League, δηλαδή
εμπορευσιμότητα, ανταγωνισμός και αύξηση των ομάδων.
Επίσης, να αυξήσουμε την προβολή τους λίγο κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι
σηκώνουμε κάτι στο συγκεκριμένο, απλά δεν το έχουμε ολοκληρώσει όπως ήταν
ο στόχος σου.
Στα αναπτυξιακά Πρωταθλήματα, πρέπει να συνεχίσουμε με τους αριθμούς να
τους αυξάνουμε.
Επικροτούμε ενέργειες δημιουργίας δεύτερων και τρίτων ομάδων στις μικρές
ηλικίες ανά Σωματείο.
Στις Εθνικές ομάδες, θα αλλάξουμε λίγο κάποια πράγματα, προσπαθώντας να
βελτιώσουμε την παραγωγική διαδικασία από κάτω.
Διαιτησία δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέρα από το να αυξηθούν οι αριθμοί και
συνεχής επιμόρφωση για να έχουμε καλύτερη ποιότητα διαιτησίας.
Στις Διεθνείς Διοργανώσεις, αφού θα έχουμε το χρόνο των Μικρών Κρατών, ο
επόμενος στόχος είναι η διοργάνωση επιπέδου Β Κατηγορίας, όταν το Συμβούλιο
νιώσει ότι είναι έτοιμο να κάνει αυτή την κίνηση.
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Στο θέμα βία ήμασταν ευχαριστημένοι, γιατί δεν είχαμε καθόλου επεισόδια φέτος.
Φαίνεται ότι η κάρτα φιλάθλου, πέρα από τα κακά είχε και κάποια καλά. Δεν
αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα προβλήματα.
Όσον αφορά την κάρτα φιλάθλου θα δούμε με διαβούλευση με το Υπουργείο, με
ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε.
Στην προβολή τα είπαμε πριν.
Στο θέμα έσοδα, αυτό κάνει και η Ομοσπονδία, προσπαθεί να δημιουργήσει
επαναλαμβανόμενα έσοδα και νέους πόρους για να μπορεί ακριβώς να
λειτουργήσει και να έρθει να συνδράμει όπου μπορεί, στα ίδια τα Σωματεία.
Ευχαριστώ. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση / επισήμανση, στη διάθεσή σας.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Ευχαριστούμε Άθω.
Ανδρέας

Μουζουρίδης,

Πρόεδρος

Δ.Σ.

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης
Απλά να πω για το θέμα του... μια μικρή παρέμβαση, για το θέμα του Γυναικείου
Πρωταθλήματος, κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε στη δική μου την ομιλία, διότι η
ενημέρωση ήρθε λίγη ώρα πριν μπούμε στη Γενική Συνέλευση.
Το Σωματείο ΑΠΟΠ Πάφου θα επαναδραστηριοποιήσει το Τμήμα Γυναικών Α’
Κατηγορίας, συνεπώς το Πρωτάθλημα μας φέτος θα είναι ... θα διεξαχθεί με 8
ομάδες.
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Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Ευχαριστούμε Πρόεδρε. Προτού προχωρήσουμε στην έγκριση της λογοδοσίας,
υπάρχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις, αναφορικά με την Ετήσια Έκθεση των
πεπραγμένων για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο;
(Καμία παρατήρηση από μέρους των παρόντων)
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχουν, οπότε εγκρίνεται ομόφωνα η λογοδοσία για
την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ευχαριστώ.
Ομόφωνα εγκρίνεται η λογοδοσία του κ. Ανδρέα Μουζουρίδη, Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, επί
των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, για την προηγηθείσα
χρονική περίοδο της θητείας του για τη χρονική περίοδο από την 01/01/2019
μέχρι 31/12/2019.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Το επόμενο μας θέμα είναι παρουσίαση της έκθεσης των Ελεγκτών και των
εξελεγμένων λογαριασμών της Ομοσπονδίας. Μαζί μας είναι η κυρία Άντρη
Αντρέου από το Ελεγκτικό Γραφείο GAC AUDITORS LTD.
Σας έχουν αποσταλεί οι εξελεγμένοι λογαριασμοί της Ομοσπονδίας. Εισηγούμαι...
είναι και ενώπιον σας. Εισηγούμαι όπως η κυρία Άντρη μας παρουσιάσει την
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συνοπτική εικόνα για το 2009 και στη συνέχεια, εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε
ερωτήσεις να τεθούν και να προχωρήσουμε στην έγκριση.
Άντρη Αντρέου – Ελεγκτής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης,
Αντιπρόσωπος εταιρείας GAC AUDITORS LTD
Γεια σας. Λοιπόν, στη σελίδα 5 των λογαριασμών, που υπάρχει και στο pocket
που έχετε μπροστά σας, θα δείτε την κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών
συνολικών εσόδων, που είχε η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας, για το
έτος που έληξε την 31/12/2019.
Όπως μπορείτε να δείτε, τα έσοδα έχουν αυξηθεί κατά €57,000 περίπου. Τα άμεσα
έξοδα έχουν μειωθεί, οπόταν με τα έξοδα διοίκησης που μένουν στα ίδια επίπεδα,
έφερε συνολικό έσοδο στην Ομοσπονδία στην τάξη των €30,000.- ενώ αντίστοιχα,
στην περσινή χρονιά, είχε μια ζημιά έξοδα €40,000.-.
Για την κάθε κατηγορία υπάρχει η ανάλογη ανάλυση στη σημείωση που είναι δίπλα
από την κάθε κατηγορία, που μπορείτε να δείτε.
Επίσης, όπως ... η ανάλυση είναι στη σελίδα 15 και είναι η σημείωση 8 που είναι
τα έσοδα με τις κατηγορίες και μετά για την κάθε κατηγορία υπάρχει στη σελίδα 16,
και είναι το 8.1, 8.2, 8.3, όπου είναι η ανάλυση όλων των εσόδων.
Είναι η ανάλυση των άμεσων εξόδων που υπάρχουν στη σημείωση 9 και η
ανάλυση των εξόδων διοίκησης στη σελίδα 17, σημείωση 10.
Στη σελίδα 6, είναι η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Ομοσπονδίας, το
τι ανήκει και το τι οφείλει. Είναι όλα περίπου στα ίδια επίπεδα, εκτός όπως θα δείτε
στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, το αναβαλλόμενο εισόδημα, είναι μια
προκαταβολή από το καινούριο συμβόλαιο, που έχει καινούρια προγράμματα,
όπου ήρθαν τα λεφτά το 2019 αλλά θα μπουν στα έσοδα του 2020, οπόταν αυτή
είναι και η εικόνα που παρουσιάζει η Ομοσπονδία στο τέλος του 2019.
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Τα συσσωρευμένα κέρδη όπως θα δείτε στη σελίδα 6, έχουν αυξηθεί λόγω της
αύξησης των κερδών που είχε φέτος. Οπόταν, είναι μια πιο καλή παρουσίαση στη
χρονιά που είχε το 2019.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Ευχαριστούμε κυρία Άντρη.
Άντρη Αντρέου – Ελεγκτής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης,
Αντιπρόσωπος εταιρείας GAC AUDITORS LTD
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις...;
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Υπάρχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις, προς την κυρία Άντρη Αντρέου ή προς το
Συμβούλιο ή προς τον Πρόεδρο αναφορικά με τους λογαριασμούς; Σας ακούμε
κύριε Πασιά.
Σάκης Πασιάς – Εκπρόσωπος Σωματείου ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Οι χορηγίες των Σωματείων είναι δομημένες και κατανεμημένες με κάποιο
συγκεκριμένο τρόπος και πως λειτουργεί ας πούμε τούτη η χορηγία από τον ΚΟΑ
προς την Κ.Ο.Κ. όσον αφορά τα Σωματεία που αναφέρετε στη σελίδα 5 και αφορά
το ποσό των €280,000.-; Υπάρχει κάτι το οποίο... να είναι δεδομένο;
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Άθως Αντωνίου, Διευθυντής Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
Ναι. Ανά σχεδιασμό υπάρχει δομή. Για παράδειγμα, για κάποιους σχεδιασμούς, τα
λεφτά όπως έρχονται, αφορούν συγκεκριμένο θέμα.

Ευρώπη. Διεθνείς

συμμετοχές, Χ λεφτά πάνε απευθείας στις ομάδες που παίζουν Ευρώπη.
Α’ Κατηγορία, υπάρχουν επιχορηγήσεις, για παράδειγμα ημιεπαγγελματισμού. Χ
ποσό διαιρείται δια τις ομάδες που παίζουν στην Α’ Κατηγορία Ανδρών και
Γυναικών.
Επιχορήγηση από φορολόγηση του στοιχήματος. Διαιρείται ανά κατηγορία και η
κάθε κατηγορία δικαιούται εφόσον έχει παρουσιάσει το τι της ζητήθηκε, ανά
κατηγορία δικαιούται το ποσοστό της.
Επομένως, οι περισσότερες, εάν όχι όλες εκ των χορηγιών, είναι δομημένες ανά
σχεδιασμό και βάσει του που παίζει η ομάδα σου.
Σάκης Πασιάς – Εκπρόσωπος Σωματείου ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Άρα τούτο, ισχύει η κάθε χορηγία και για την κάθε ομάδα είναι το ίδιο πράγμα...
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
Ναι, ανά κατηγορία.
Σάκης Πασιάς – Εκπρόσωπος Σωματείου ΑΝΟΡΘΩΣΗ
... ανάλογα σε ποια κατηγορία εμπίπτει η χορηγία εκείνη;
Ανδρέας

Μουζουρίδης,

Πρόεδρος

Δ.Σ.

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης
Ναι.

Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Κ.Ο.Κ. – 9.7.2020

28

Άθως Αντωνίου, Διευθυντής Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
Ναι εκτός εξαιρέσεων, ναι βέβαια μπορεί να προκύψει κάτι έκτακτο και να πρέπει
να...
Ανδρέας

Μουζουρίδης,

Πρόεδρος

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης
Απλά να πω ότι, στον τελευταίο προϋπολογισμό, από τα πέρυσι ζητήσαμε μια
έκτακτη χορηγία, η οποία είναι over and above του συγκεκριμένου ποσού, η οποία
δίνεται απευθείας στις ομάδες σε αμαξίδιο, το οποίο... ο στόχος είναι να τον
αυξήσουμε εκείνο τον αριθμό της χορηγίας, για το συγκεκριμένο άθλημα στο
μέλλον.
Σάκης Πασιάς – Εκπρόσωπος Σωματείου ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Η πρότασή μου... η ερώτηση μου είχε το συγκεκριμένο στόχο. Εάν μπορούμε να
ξέρουμε σαν Σωματεία από πριν για να μπορούμε να κάνουμε και τους ανάλογους
σχεδιασμούς, τι είναι οι χορηγίες οι οποίες θα παίρνουμε ανάλογα με το που
βρίσκεται η ομάδα, είτε στις κατηγορίες, είτε στο αναπτυξιακό, είτε στο γυναικείο
είτε στο ανδρικό, θα ήταν καλά πιστεύω να μας ανακοινώνεται, ούτως ώστε να
μπορούμε και εμείς να προγραμματιζόμαστε, σύμφωνα με εκείνες τις χορηγίες τις
οποίες θα λαμβάνουμε. Για όλα τα Σωματεία πιστεύω ότι είναι χρήσιμο αυτό το
πράγμα να το ξέρουμε από νωρίς.
Ανδρέας

Μουζουρίδης,

Πρόεδρος

Δ.Σ.

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης
Εντάξει.
Στέλιος Μαρκίδης, Αντιπρόεδρος Α’
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Έχει κάποια έσοδα, τα οποία είναι γνωστά από πριν, οπότε τούτα μπορούν να
ενημερώνονται οι ομάδες. Έχει όμως και κάποια έσοδα που είναι κυμαινόμενα και
μπορεί μια χρονιά να έρθουν λίγο παραπάνω και μια άλλη χρονιά να έρθουν λίγο
λιγότερα. Αλλά εκείνα που είναι γνωστά εγώ νομίζω...
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
Κανένα πρόβλημα.
Στέλιος Μαρκίδης, Αντιπρόεδρος Α’
Είναι πολύ εύκολο να γίνει.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Ευχαριστούμε.
Ανδρέας

Μουζουρίδης,

Πρόεδρος

Δ.Σ.

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης
Κάποιος άλλος;
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Κάποια άλλη ερώτηση επί των λογαριασμών; Κάποια διευκρίνιση; Κάποια...;
(Καμία ερώτηση από τους παρόντες)
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
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Δεν υπάρχουν ερωτήσεις, οπόταν αντιλαμβάνομαι ότι εγκρίνονται ομόφωνα οι
εξελεγμένοι λογαριασμοί της Ομοσπονδίας για το 2019;
(Καμία παρατήρηση από μέρους των παρόντων)
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Ευχαριστούμε πολύ.
Ομόφωνα εγκρίνεται η έκθεση των ελεγκτών και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, για τους λογαριασμούς εισπράξεων και πληρωμών της
Ομοσπονδίας για τη χρονική περίοδο από την 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.
Ανδρέας

Μουζουρίδης,

Πρόεδρος

Δ.Σ.

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης
Εάν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη γενική ερώτηση...;
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Ουσιαστικά τα θέματα της ατζέντας αυτά είναι. Προτού κηρύξουμε τη λήξη υπάρχει
κάποια άλλη ερώτηση; Κάποιο θέμα που θέλει να τεθεί από κάποιον; Ναι κύριε
Καπιτανή, σας ακούμε.
Γιαννάκης Καπιτανής – Εκπρόσωπος Σωματείου ΑΕΚ
Ευχαριστώ. Προηγουμένως νομίζω ότι είπε ο Άθως, ότι γίνεται προσπάθεια να
γίνει digital όλη η Ομοσπονδία. Τούτο είναι σωστό έτσι;
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Άρα, επειδή ήμουν και στην Επιτροπή Πρωταθλημάτων, εμένα η εισήγησή μου,
επειδή στοχεύει η Ομοσπονδία στη ψηφιακή τεχνολογία, είναι να γίνει
προσπάθεια, να γίνει ... να αγοραστεί ένα πρόγραμμα, να γίνεται ο καθορισμός
των αγώνων αυτόματα, με μια εταιρεία η οποία έχει πείρα και η οποία μπορεί να
μας το κάνει αυτό το πράγμα, διότι είναι τεράστια η δουλειά που έχει να κάνει η
Ομοσπονδία και κυρίως η Ανθή και ο Νίκος να βάλουμε κάθε αγώνα, να ξέρουμε
ποιο γήπεδο θα μπει.
Ενώ, εάν είχαμε ένα πρόγραμμα Πρόεδρε, επειδή τώρα αναπτύσσεται η ψηφιακή
τεχνολογία, θα μπορούσαμε να βγούμε σε προσφορές να μας δώσουν ένα
πρόγραμμα να μπορούμε να βγαίνουν οι αγώνες αυτόματα και να πολλύνουμε τη
δουλειά μας.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Να απαντήσει ο Άθως.
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
Κύριε Καπιτανή έχετε απόλυτο δίκαιο. Είναι κάτι που εντοπίσαμε και εμείς σαν
Γραμματεία. Μέσα στη ψηφιοποίηση, μέσα στην αναβάθμιση που γίνεται του on
line συστήματος, που είναι τη δεδομένη στιγμή οι εγγραφές παικτών, το επόμενο
βήμα που γίνεται τώρα και θα παραδοθεί εάν όλα πάνε καλά μέχρι τον Σεπτέμβρη,
είναι competitions και το game management system, που είναι αυτό που λέτε
εσείς.
Γιαννάκης Καπιτανής – Εκπρόσωπος Σωματείου ΑΕΚ
Εντάξει, ευχαριστώ.
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Ανδρέας

Μουζουρίδης,

Πρόεδρος

Δ.Σ.

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης
Καθώς επίσης, υπάρχει στη συμφωνία...
Γιαννάκης Καπιτανής – Εκπρόσωπος Σωματείου ΑΕΚ
Για να ενημερώνονται και τα Σωματεία ...
Ανδρέας

Μουζουρίδης,

Πρόεδρος

Δ.Σ.

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης
... καθώς επίσης στη συμφωνία την οποία υπογράψαμε μαζί με την Iron Mountain,
σαν barter agreement, δηλαδή μπήκαν χορηγοί στις Εθνικές μας ομάδες, και όλα
τα services τα οποία μας παρέχουν είναι δωρεάν, άρα η Ομοσπονδία... δεν
κοστίζει κάτι για την Ομοσπονδία.
Το επόμενο στάδιο είναι να μπει και ένα σύστημα Office document το λεγόμενο, το
Nfiles, κάποιοι από εσάς πιθανόν να το ξέρουν, όπου θα απλοποιήσει ακόμη
περισσότερο τη λειτουργία εσωτερικά της Ομοσπονδίας.
Οπόταν, είναι το επόμενο το οποίο θα κάνει η Iron Mountain, μετά την
αρχειοθέτηση όλων μας των αρχείων. Είναι κάτι το οποίο, όπως είπε και ο κύριος
Γιαννάκης, στοχεύουμε πάρα πολύ στην επόμενη μέρα, στη ψηφιοποίηση όλων
των συστημάτων της Ομοσπονδίας, για να μπορούμε να είμαστε σύγχρονοι,
μοντέρνοι...
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Πιο αποδοτικοί.

Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Κ.Ο.Κ. – 9.7.2020

33

Ανδρέας

Μουζουρίδης,

Πρόεδρος

Δ.Σ

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης
... και πιο αποδοτικοί, ναι.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Κάποια άλλη ερώτηση;
Ανδρέας

Μουζουρίδης,

Πρόεδρος

Δ.Σ.

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης
Ναι Τόνια.
Τόνια Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος του Σωματείου Nicosia Rollers
Γεια σας.
Ανδρέας

Μουζουρίδης,

Πρόεδρος

Δ.Σ.

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης
Επειδή είσαι καινούρια, πες το όνομά σου και την ιδιότητά σου για να σε...
Τόνια Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος του Σωματείου Nicosia Rollers
Εγώ είμαι η Πρόεδρος του Σωματείου Nicosia Rollers, που είναι ομάδα σε
τροχοκάθισμα. Βασικά, και δημόσια θέλω να ευχαριστήσω και την Κ.Ο.Κ. για τη
διαχρονική στήριξη προς την ομάδα.
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Απλά Άθω μου μέσα στους μελλοντικούς στόχους δεν είδα κάτι για το δικό μας το
Πρωτάθλημα, που εμείς έχουμε ένα πρόβλημα. Είναι η προβολή που αρκετοί δεν
γνωρίζουν ότι υπάρχει τούτο το Πρωτάθλημα.
Και επίσης, που είπαμε ότι ψάχνουμε και καινούριες ομάδες, γιατί είναι λίγο
δύσκολο να παίζουμε Πρωτάθλημα με τέσσερις ομάδες και να παίζουμε και τρεις
φορές μεταξύ μας. Δεν γίνεται τούτο το πράγμα.
Απλά είναι τούτες οι τοποθετήσεις μου και απλά ευχαριστώ γιατί γενικά η Κ.Ο.Κ.
προάγει και προβάλλει τον αθλητισμό, που στη σημερινή κοινωνία, είναι πολύ
σημαντικό να αποτρέψουμε ας πούμε την νεολαία να πάρουν τον κακό δρόμο αλλά
και εμείς ας πούμε ότι υπάρχει το δικό μας το Πρωτάθλημα που προσφέρουμε ας
πούμε κάποιες προωθήσεις στα άτομα με αναπηρία για να νιώθουν ότι είναι μέρος
του συνόλου.

Ανδρέας

Μουζουρίδης,

Πρόεδρος

Δ.Σ.

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης
Τόνια, όπως είχα πει και εγώ στην εισαγωγή μου και το έχουμε πει και κατ’ ιδίαν,
όντως ο στόχος είναι να έχουμε μια ομάδα σε κάθε επαρχία.
Υπάρχουν και αντικειμενικά, αλλά το γνωρίζεις και εσύ περισσότερο, είναι και
ψυχολογικά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, στο να πείσουμε κάποιο
συνάνθρωπό μας, να ξεπεράσει το ψυχολογικό φραγμό, να ξανανιώσει ότι μπαίνει
στη ζωή και να κάτσει πάνω σε ένα τροχοκάθισμα αγωνιστικό, και να παίξει, πέραν
του ότι, το κόστος ενός αγωνιστικού τροχοκαθίσματος, είναι πολύ υψηλό και
πρέπει να ξέρετε ότι αγωνίζονται με δεύτερο τροχοκάθισμα, το οποίο είναι
αγωνιστικό, είναι ειδικό τροχοκάθισμα και δεν είναι το συνηθισμένο τροχοκάθισμα
που χρησιμοποιούν για τις διακινήσεις τους.

Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Κ.Ο.Κ. – 9.7.2020

35

Απλά, να αναφέρω και στους υπόλοιπους ότι έχει δημιουργηθεί μια Ειδική
Επιτροπή στην Ομοσπονδία, που αφορά αποκλειστικά το άθλημα αυτό.
Προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας και συμμετέχουν όλα τα Σωματεία με έναν
εκπρόσωπο, που εν λευκώ έχουν την στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου να
προχωρήσουν σε θέματα που τους αφορούν και τους απασχολούν.
Θα στηρίξουμε την προβολή όπως έχουμε πει. Θα κάνουμε κάποιες ενέργειες.
Υπάρχει ένας στόχος σε συνεργασία και με την ΟΠΑΠ να αυξήσουμε τα
αγωνιστικά αμαξίδια.
Πέρυσι είχαμε την ευγενή χορηγία από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, οι οποίοι
μας παραχώρησαν δύο αγωνιστικά αμαξίδια.
Να πω ότι το Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ με δικά του έξοδα, της ομάδας που
αποτελεί το “Apollon Wheelchair team” έχουν προβεί με έξοδα δικά τους στην
τοποθέτηση ειδικού ανελκυστήρα, που όλοι ξέρετε το γήπεδο του ΑΠΟΛΛΩΝΑ
που είναι βυθισμένο προς τα κάτω. Έχουν βάλει ειδικό ανελκυστήρα για να
μπορούν να αναιβοκατεβαίνουν οι αθλητές.
Χρειάζεται περισσότερο input και από εμάς αλλά και από την Πολιτεία γενικότερα.
Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ευελπιστούμε ότι, στα επόμενα δύο χρόνια,
να το εξελίξουμε όπως το ονειρευόμαστε.
Αλλά, εάν δεν πάτε να δείτε ένα αγώνα, δεν θα νιώσετε τι νιώθουμε εμείς που πάμε
σε ένα αγώνα τροχοκαθίσματος. Πραγματικά.
Τόνια Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος του Σωματείου Nicosia Rollers
Άρα πρόσκληση, όταν θα ξεκινήσει το Πρωτάθλημα, κοπιάστε.
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Ανδρέας

Μουζουρίδης,

Πρόεδρος

Δ.Σ.

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης
Κάποιος άλλος; Κάποια άλλη έτσι σύντομη τοποθέτηση;
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
Νομίζω

Πρόεδρε,

εάν

μου

επιτρέπεις,

και

σε

επίπεδο

Επιτροπής

Τροχοκαθίσματος, υπάρχει ελευθερία κινήσεων να πω, στο να μπουν κάποιοι
στόχοι κάτω και να υλοποιηθούν.
Σαν Δ.Σ. ότι του εισηγήθηκε, για παράδειγμα στην προηγούμενη συνεδρία της
Επιτροπής, ήταν θετικό.
Νομίζω ότι σε επίπεδο Επιτροπής, μπορούμε να είμαστε πιο δυνατοί και να
απαιτήσουμε περισσότερα πράγματα από το Δ.Σ.
Ανδρέας

Μουζουρίδης,

Πρόεδρος

Δ.Σ.

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης
Κάποιος άλλος ή κάποια άλλη;
(Καμία άλλη παρατήρηση από μέρους των παρόντων)
Ανδρέας

Μουζουρίδης,

Πρόεδρος

Δ.Σ.

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης
Μάλιστα.
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Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, οπόταν με
αυτά και με αυτά να κηρύξουμε τη λήξη;
Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθοσφαίρισης
Θα ανανεώσουμε...
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ. Καλαθόσφαιρας
Ναι, να λάβουμε απόφαση ότι ανανεώνουμε ... επανεγκρίνουμε τους ελεγκτές μας.
Τους εγκρίνουμε ομόφωνα;
(Καμία διαφωνία από οιοδήποτε από τους παρόντες)
Εγκρίνεται ομόφωνα ο επαναδιορισμός των Ελεγκτών και Λογιστών της
Ομοσπονδίας και για τη νέα χρονιά, ήτοι η ανανέωση των υπηρεσιών της
εταιρείας GAC AUDITORS LTD μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
Και το Νομικό σύμβουλο.
Ανδρέας

Μουζουρίδης,

Πρόεδρος

Δ.Σ.

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης
Ναι, να ανανεώσουμε και για το Νομικό μας Σύμβουλο.
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Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Ναι, και τον Νομικό μας Σύμβουλο τον κύριο Λοίζο Χατζηδημητρίου, ο οποίος μας
βοηθά εδώ και τρία χρόνια. Εγκρίνεται;
(Καμία διαφωνία από οιοδήποτε από τους παρόντες)
Εγκρίνεται ομόφωνα ο επαναδιορισμός του Νομικού Συμβούλου της
Ομοσπονδίας και για τη νέα χρονιά, ήτοι η ανανέωση των υπηρεσιών του κ.
Λοίζου Χατζηδημητρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Άρα, κηρύσσουμε τη λήξη.
Ανδρέας

Μουζουρίδης,

Πρόεδρος

Δ.Σ.

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης
Κύριοι, τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σε πιο χαλαρό επίπεδο τώρα,
να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις και να δούμε πως προχωρούμε. Σας
ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης
Ευχαριστούμε που ήρθατε.
Σε αυτό το σημείο έληξε η Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Λήξη συνεδρίασης 19:20.
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