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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Αλέξης Δημητρίου – ΑΕΚ Λάρνακας
Μιχάλης Κωνσταντίνου και Γιάννος Κουννάς – ΑΠΟΕΛ
Λάμπρος Λάμπρου και Ανδρέας Παφίτης - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΡΟΥ
X’ Κυριάκος Γιώργος και Νίκος Νικολάου - ΕΝ. ΝΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
Θωμάς Θωμά και Παντελής Στρατής– Ένωση Νέων Παραλιμνίου
Γιώργος Σφικτός - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
Κώστας Δημητρίου – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Παύλος Νικολαΐδης – ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αντώνης Μικελλίδης - ΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΩΝ:
ΑΕΛ Λεμεσού
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΠΟΠ Πάφου
ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ
ΕΝΑΔ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Κύριοι καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, η οποία φέτος θα είναι και
Καταστατική. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας έχει συγκληθεί βάσει
του άρθρου 9 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας. Έχετε πάρει όλοι με
συστημένο ταχυδρομείο στις προκαθορισμένες από το Καταστατικό ημερομηνίες
τόσο την ατζέντα και τις οικονομικές καταστάσεις όσο και τα πεπραγμένα του
Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο του 2015.
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Βάσει του Καταστατικού μας, αυτή την ώρα στην αίθουσα υπάρχει απαρτία. Έχει
δοθεί η παράταση, η οποία προνοείται από το Καταστατικό, της μισής ώρας,
συνεπώς, με τα παρόντα μέλη υπάρχει απαρτία, οπόταν μπορούμε να
ξεκινήσουμε και να μπούμε απευθείας στην ατζέντα.
Επίσης, έχουν αποστείλει πληρεξούσια στην Ομοσπονδία εκ μέρους του
Σωματείου ΑΠΟΕΛ, ο κ. Μιχάλης Κωνσταντινίδης και εκ μέρους της ΕΘΑ
Έγκωμης ο κ. Πανίκος Κωνσταντίνου. Δεν παρευρίσκονται αυτή την στιγμή στην
αίθουσα. Συνεπώς, με την άφιξη τους θα δικαιούνται να ψηφίσουν στα θέματα,
στα οποία θα προλάβουν να είναι παρόντες.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Το πρώτο θέμα, το οποίο υπάρχει στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση των
πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, του 2015. Σας έχουν σταλεί
στα Σωματεία η έκθεση των πρακτικών. Οπόταν, εάν δεν υπάρχει οποιαδήποτε
παρατήρηση επί των πρακτικών από τα παρόντα μέλη, να περάσουμε στην
έγκριση

των

πρακτικών

της

Ετήσιας

Γενικής

Συνέλευσης,

η

οποία

πραγματοποιείται απόψε.
(Καμία παρατήρηση από μέρους των παρόντων)
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Απ’ ότι βλέπω δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαφωνία.
Ομόφωνα εγκρίνονται τα πρακτικά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2015.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Το επόμενο θέμα που υπάρχει στην ημερήσια διάταξη, είναι η έγκριση της
λογοδοσίας επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την
προηγηθείσα χρονική περίοδο της θητείας μας, την έκθεση των ελεγκτών και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής, για τους λογαριασμούς εισπράξεων και πληρωμών της
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Ομοσπονδίας για τη χρονική περίοδο από την 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015. Τα
πεπραγμένα σας έχουν αποσταλεί έγκαιρα. Εάν δεν υπάρχουν οποιαδήποτε
αντίρρηση να προχωρήσουμε.
(Καμία παρατήρηση από μέρους των παρόντων)
Ομόφωνα εγκρίνονται τα πεπραγμένα 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 01/01/2015
μέχρι 31/12/2015.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Λοιπόν. Μαζί μας πάνω στο πάνελ είναι ο κύριος Μιχάλης Λαμπριανίδης, ο
οποίος είναι εκ των ελεγκτών της Ομοσπονδίας, ο οποίος θα κάνει μια ανάλυση
για τις οικονομικές καταστάσεις της Ομοσπονδίας. Θα σας παρακαλούσα, όταν
τελειώσει ο κύριος Λαμπριανίδης, οποιοδήποτε από τα μέλη έχει την
οποιαδήποτε

παρατήρηση

επί

των

οικονομικών

καταστάσεων,

να

την

υποβάλουμε, αλλά να είμαστε ουσιαστικοί στις ερωτήσεις μας. Σας έχει δοθεί
αρκετός χρόνος και θεωρώ ότι δεν είναι πρέπον αυτή τη στιγμή να μελετήσουμε
τις οικονομικές καταστάσεις. Οπόταν, όσοι έχουν έρθει προετοιμασμένοι με
ερωτήματα, τότε και μόνον τότε να τα υποβάλουν στον κύριο Λαμπριανίδη.
Μιχάλης Λαμπριανίδης – Ελεγκτής της Ομοσπονδίας
Καλησπέρα. Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, για το έτος που έληξε στις 31/12/2015, οι οποίες
αποτελούνται από την κατάσταση, την χρηματοοικονομική θέση στις 31/12/2015,
τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων και των
ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς επίσης τις
λογιστικές πολιτικές και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες, όπως βλέπετε στις
οικονομικές καταστάσεις.
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Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας μας έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος, με σκοπό την
απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, ώστε να εκφράσουμε γνώμη επί των
οικονομικών καταστάσεων και να διασφαλιστεί κατά πόσον οι οικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ιδεώδες σφάλμα.
Δώσαμε μια γνώμη με επιφύλαξη, η οποία αναφέρεται στο γεγονός ότι δεν
είμαστε παρόν στη φυσική καταμέτρηση των αποθεμάτων. Είναι μια απλή
επιφύλαξη.
Έχουν χρησιμοποιηθεί εναλλακτικές μέθοδοι που αποδεικνύουν ότι, φαινομενικά
το ύψος των αποθεμάτων αξίας €50,074.- είναι ορθό.
Επίσης, τονίζω ότι οι συγκριτικοί αριθμοί που αφορούν το έτος 2014 έχουν
ελεγχθεί από άλλο ελεγκτικό οίκο. Στη σελίδα 4 των καταστάσεων, παρουσιάζεται
η κατάσταση των αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, για το έτος
που έληξε 31/12/2015. Υπάρχουν αναλυτικές σημειώσεις δίπλα από κάθε
κατηγορία εσόδων και εξόδων, ώστε να διευκολύνεται η καταμέτρηση.
Το έτος 2015 η Ομοσπονδία είχε πλεόνασμα, ύψους €26,613.- σε σύγκριση με το
έτος του 2014, που το πλεόνασμα ήταν €25,002.- όπως βλέπουμε. Υπήρχε μια
αύξηση 6,44%. Το πλεόνασμα για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά. Ως εκ
τούτου τα αποθεματικά αυξάνονται από €245,216.- σε €271,729.-, τα οποία
παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης και αναλυτικά στη
σημείωση 17 στη σελίδα 18.
Τα έσοδα για το 2015 ανήλθαν στα €1,043,404.- σε σχέση με το έτος 2014, τα
οποία ήταν €746,203.-. Υπήρχε μια αύξηση γύρω στα 40%. Οι διάφορες
κατηγορίες των εσόδων παρουσιάζονται στη σημείωση 5 και αναλύονται
περαιτέρω στις σημειώσεις 5.1 μέχρι 5.4, στις σελίδες 12 μέχρι 13. Τα έσοδα
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βασικά αυξήθηκαν από τη χορηγία του ΚΟΑ ύψους €539,747.- το έτος 2015 σε
σύγκριση με το 2014 που ήταν μόνο €281,302.-, όπως φαίνεται στη σημείωση
5.3 στη σελίδα 13.
Η χορηγία της LEGEA σε υλικό που ήταν €55,395.- ενώ το 2014 δεν υπήρχε.
Σημείωση 5.4 στη σελίδα 13 και στη σημείωση 5.2 σελίδα 13, παρουσιάζονται τα
τηλεοπτικά δικαιώματα, ύψους €60,000.- ενώ το 2014 ήταν μόνο €15,000.-.
Τα μαθήματα νέων προπονητών, διαιτητών από €7,915.- το 2014 εισπράχθηκαν
€23,959.- το 2015 και από διάφορες πηγές που κατηγοριοποιήθηκαν σε άλλα
έσοδα από €49,973.- το 2014 ανήλθε στις €92,217.- το 2015.
Τα άλλα έσοδα που περιλαμβάνουν πληρωμή για ξένους διαιτητές, σεμινάρια,
στοιχήματα κ.λ.π.
Κατά τη διάρκεια του 2015, δεν υπήρξαν έσοδα από τους Ομίλους Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος, σημείωση 5.1 αλλά ούτε και έξοδα, τα οποία φαίνονται στη
σημείωση 6, σελίδα 14. Η Ομοσπονδία διοργάνωσε στην Κύπρο, εκ μέρους του
Ισραήλ το Πρωτάθλημα με διάφορους ομίλους ……. του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος του Ισραήλ. Τα άμεσα έξοδα ανήλθαν στις €706,811.- το 2015
σε σύγκριση με το 2014 που τα άμεσα έξοδα ήταν €526,101.-. Υπήρξε μια
αύξηση 34%. Η ανάλυση για τα άμεσα έξοδα παρουσιάζεται στη σημείωση 6,
σελίδα 14. Βασικά η αύξηση οφείλεται στις χορηγίες Σωματείων από ΚΟΑ και
ΚΟΚ, οι οποίες ανήλθαν το 2015 στις €252,953.- ενώ το 2014 ήταν μόνο
€87,644.-.
Εφόσον η Ομοσπονδία έχει πάρει αυξημένα ποσά χορηγίας από ΚΟΑ διένεμε
και μεγαλύτερα ποσά στα Σωματεία.
Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν στις €187,399.- το 2015, σε σύγκριση με το 2014
που €195,000.-.

Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Κ.Ο.Κ. – 6.7.2016

6

Παρατηρήθηκε

μια

μείωση

της

τάξης

του

4%.

Τα

έξοδα

διοίκησης

παρουσιάζονται αναλυτικά στη σημείωση 8 σελίδα 15. Η μείωση στο σύνολο της
οφείλεται στην πολιτική που εφαρμόστηκε από τη διοίκηση και όπως φαίνεται
επιτεύχθηκαν οι στόχοι της.
Έγιναν περικοπές, όπου ήταν δυνατόν και πιο προσεγμένη αξιολόγηση των
εξόδων.
Παροχές προσωπικού, το οποίο είναι το μεγαλύτερο έξοδο στα διοικητικά έξοδα,
παρουσιάζεται αναλυτικά στη σημείωση 10, σελίδα 15.
Άλλα έξοδα, ζημιές ύψους €122,554.- παρουσιάζονται στη σημείωση 9, σελίδα
15. Τα άλλα έξοδα ή ζημιές αφορούν προηγούμενα έτη και αναφέρονται στη
διαγραφή του χρέους της LTV προς την Ομοσπονδία ύψους €34,136.-. Όπως
ξέρετε, διέκοψε τις εργασίες και διαγράφηκε το ποσό.
Έξοδα προηγούμενων ετών, ύψους €43,148.- αφορούν διάφορα υπόλοιπα
μισθωτών

στις

31/12/2014,

τα

οποία

καταχωρήθηκαν

στα

βιβλία

της

Ομοσπονδίας το έτος 2014. Το ποσό των €43,148.- συμπεριλαμβάνει το
οφειλόμενο ποσό προς τον ΚΟΑ, ύψους €39,016.- το οποίο αφορά χρήση
γηπέδων κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών.
Επίσης, διακανονισμών χρεών των Σωματείων, ύψους €45,270.- αφορά χρέη
διαφόρων Σωματείων προς την Ομοσπονδία, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής
περιόδου 2012 – 2013, σε σχέση με διπλασιασμό της Δικαστικής Επιτροπής και
των προστιμάτων της Δικαστικής Επιτροπής.
Πρέπει να τονιστεί ότι, παρόλο που η Ομοσπονδία, είχε μεγάλη αύξηση εσόδων
το 2015, σε σύγκριση με το 2014, εντούτοις, υπάρχει πλεόνασμα στα ίδια
επίπεδα, περίπου με το 2014 για τους εξής λόγους:
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Κατά τη διάρκεια του έτους 2015, διαγράφησαν έξοδα που αφορούσαν
προηγούμενα έτη, ύψους €122,554.- όπως είπαμε πιο πάνω. Εκδόθηκαν
χορηγίες από τον ΚΟΑ και ΚΟΚ ύψους €252,473.- σε σχέση με €87,644.- το
2014, όπως φαίνεται στη σελίδα 14, σημείωση 6. Και έγιναν αυξημένες δαπάνες
για την προβολή του Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας το έτος 2015, σε σύγκριση
με το 2014 που είδαμε στα άμεσα έξοδα, όπως προείπα πιο πάνω.
Αυτά περιληπτικά περί την ανάλυση των εξόδων και των εσόδων της εταιρείας.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Μιχάλη σε ευχαριστούμε πολύ. Απλά να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι, η
συνεργασία μαζί σας ήταν εξαιρετική. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αλλάξαμε
φέτος ελεγκτικό οίκο. Τα αποτελέσματα θεωρώ ότι μιλούν από μόνα τους και για
το γεγονός ότι είμασταν πολύ πριν τις ημερομηνίες έτοιμοι. Σας ευχαριστούμε
πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να
εκφράσει την οποιαδήποτε απορία ή να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα;
Στέλιος Μαρκίδης, Αντιπρόεδρος
Τεχνική διόρθωση, όχι απορία. Στη σελίδα 1, επειδή έγινε αναφορά στο όνομα
μου, Στέλιος Μαρκίδης… Διοικητικό Συμβούλιο.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Εντάξει κύριε Αντιπρόεδρε, θα διορθωθεί. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν υπάρχει
οτιδήποτε, οπότε, μπορούμε να προχωρήσουμε στην έγκριση των οικονομικών
καταστάσεων της Ομοσπονδίας.
Ομόφωνα εγκρίνεται η έκθεση των ελεγκτών για τους λογαριασμούς
εισπράξεων και πληρωμών της Ομοσπονδίας για τη χρονική περίοδο από
01/01/2015 μέχρι 31/12/2015.
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Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, το οποίο αφορά καταστατική αλλαγή και
τροποποίηση του Καταστατικού μας. Θα γίνει μια τροποποίηση στο άρθρο 17
του Καταστατικού, η οποία καθορίζει τις συνεδρίες και τις εξουσίες του
Διοικητικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Στο σημείο 7 το
σημερινό Καταστατικό αναφέρει τα ακόλουθα. Ότι:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του
Καταστατικού, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και της Δικαστικής
Επιτροπής».
Υπάρχει μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λέει ότι, από τη νέα
σεζόν θα υπάρχει και Εφετείο, το οποίο θα δίδει τη δυνατότητα στα μέλη της
ΚΟΚ, τα Σωματεία, εάν διαφωνούν με τις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής,
αλλά ακόμη και στην ίδια την Ομοσπονδία, να εφεσιβάλλει τις αποφάσεις της
Επιτροπής στο Εφετείο, το οποίο θα συγκροτηθεί. Οπόταν, η τροποποίηση
κύριοι, που εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο προς τα Μέλη της Γενικής
Συνέλευσης είναι η ακόλουθη:
«Μεριμνά για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού των
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, της Δικαστικής Επιτροπής και του
Εφετείου»
Δηλαδή, για να μην τα επαναλαμβάνω, θα προστίθεται η λέξη «και του Εφετείου»
εκεί που υπάρχει η λέξη «της Δικαστικής Επιτροπής».
Στο εν λόγω σημείο, να πω ότι, η εν λόγω τροποποίηση, έγινε με τη σύμφωνο
γνώμη των νομικών συμβούλων της Ομοσπονδίας, τους οποίους και
ευχαριστούμε, οι οποίοι είναι οι κ.κ. Κυριάκος Ορφανίδης και Λοΐζος
Χατζηδημητρίου. Ο κύριος Χατζηδημητρίου είναι παρόν σήμερα μαζί μας. Σε
περίπτωση που οποιοσδήποτε από τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης έχει την
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οποιαδήποτε απορία όσον αφορά τη σχετική καταστατική τροποποίηση, να
υποβάλει την ερώτηση του προς τον κύριο Χατζηδημητρίου. Εάν όχι, να εγκριθεί
η καταστατική τροποποίηση και να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα.
(Καμία παρατήρηση από μέρους των παρόντων)
Ομόφωνα εγκρίνεται η εν λόγω καταστατική τροποποίηση στο άρθρο 17
του Καταστατικού, η οποία καθορίζει τις συνεδρίες και τις εξουσίες του
Διοικητικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Οπόταν, να έχετε υπόψη σας κύριοι ότι, από τη νέα χρονιά, θα υπάρχει και η
καινοτομία του Εφετείου.
Το επόμενο θέμα είναι η εκλογή της καινούριας Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σας
ακούμε κύριε Αντιπρόεδρε.
Στέλιος Μαρκίδης, Αντιπρόεδρος
Πάλι θα κάνω μια δακτυλογραφική διόρθωση. Στη σελίδα 4 στις καταστατικές
αλλαγές λέει 6/7.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Μάλιστα. Το Καταστατικό θα διορθωθεί. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε.
Προχωρούμε. Το Προεδρείο εισηγείται όσον αφορά την Εξελεγκτική Επιτροπή
και πάλι…
Χρήστος Πάλλης - Μέλος Δ.Σ.
Δεν ξέρω, να μας πουν οι νομικοί σύμβουλοι, επειδή είπαμε ότι είναι και
καταστατική Συνέλευση, δεν έπρεπε να ξεκινήσει η Καταστατική, να γίνουν οι
αλλαγές, να κλείσει και μετά να γίνει η Γενική Συνέλευση; Για θέμα…
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Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Είναι θέμα ατζέντας.
Χρήστος Πάλλης - Μέλος Δ.Σ.
Όχι, απλά, η Καταστατική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί ταυτόχρονα με την
Ετήσια, απλά, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι … πώς να το πω, ξεχωριστό
κομμάτι. Δεν ξέρω… οι νομικοί σύμβουλοι τι λένε;
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Τελετουργικά;
Χρήστος Πάλλης - Μέλος Δ.Σ.
Τελετουργικά ναι. Διαδικαστικά…
Λοΐζος Χατζηδημητρίου – Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας
Κοιτάξετε, όσον αφορά το Καταστατικό, δεν υπάρχει οποιοσδήποτε διαχωρισμός
Καταστατικής Συνέλευσης από την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Χρήστος Πάλλης - Μέλος Δ.Σ.
Άρα μπορεί να… Εντάξει.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Λοιπόν. Εισηγούμαστε κύριοι όπως, στην Εξελεγκτική Επιτροπή παραμείνουν ο
κύριος Παντελίδης και ο κ. Χήρου και προστεθεί ο κ. Θωμά. Εάν δεν υπάρχει
οποιαδήποτε ένσταση, να προχωρήσουμε.
Χρήστος Πάλλης - Μέλος Δ.Σ.
Ποιοι είναι;
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Είναι οι κ.κ. Παντελίδης και Χήρου και λέμε να προστεθεί και ο κ. Θωμά.
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Χρήστος Πάλλης - Μέλος Δ.Σ.
Ποιοι είναι; Να τους δούμε;
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Ο κύριος Παντελίδης απουσιάζει, ο κύριος Χήρου είναι πίσω σου και ο κ. Θωμά
είναι ακόμη πιο πίσω.
Χρήστος Πάλλης - Μέλος Δ.Σ.
Από ποια Σωματεία είναι; Για να ξέρουμε.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Ένωση Κοκκινοτριμιθιάς, Ένωση Νέων Παραλιμνίου.
Χρήστος Πάλλης - Μέλος Δ.Σ.
Εντάξει.
Δημήτρης Χήρου - ΕΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
Εγώ πριν να πω ότι αποδέχομαι ή όχι θέλω να θίξω ένα θέμα, το οποίο πρέπει
να προσέξουμε την επόμενη φορά. Καταρχήν, η Ομοσπονδία μας κάλεσε πολύ
αργά να δούμε τους λογαριασμούς. Σίγουρα, η δουλειά μας δεν ήταν να δούμε
τους λογαριασμούς και γι’ αυτό και η επιστολή που υπογράφει μόνον ο κ.
Παντελίδης,

είναι

ξεκάθαρη

ότι,

δεν

αμφισβητούμε

τους

οικονομικούς

λογαριασμούς, οι οποίοι έγιναν από το Ελεγκτικό Γραφείο. Εκείνο το οποίο όμως
λέμε, είναι ότι, ζητήσαμε τέλος Δεκεμβρίου να μας δώσετε κάποια πράγματα, για
να κοιτάζαμε, να είμαστε προετοιμασμένοι, ούτως ώστε να μην θέλαμε και πολύ
χρόνο όταν θα μας καλούσατε να δούμε και να δώσουμε το δικό μας εντάξει.
Δυστυχώς, υπήρξε παντελώς… δεν μας… ούτε καν μας απαντήσατε «Δεν
μπορούμε να σας τα δώσουμε»…
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Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Έχετε απόλυτο δίκαιο. Απλά, επειδή μιλήσαμε και κατ’ ιδίαν και με τον κύριο
Παντελίδη, δεν θα … θα προσπαθήσουμε του χρόνου να είμαστε πιο τυπικοί. Η
μικροπαρεξήγηση οφείλεται στο γεγονός ότι, υπήρχε αυτή η αλλαγή του
Ελεγκτικού Γραφείου, οπόταν και οι κύριοι του λογιστικού γραφείου σπατάλησαν
αρκετές ώρες στα γραφεία της Ομοσπονδίας προσπαθώντας να καταλάβουν και
έκαναν μια βάθους έρευνα, όπως είχαμε ζητήσει από τους ελεγκτές. Δεν ξέραμε
εάν θα προλαβαίναμε τις ημερομηνίες. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Θεωρώ ότι θα
έχουμε μια πιο εποικοδομητική συνεργασία για τη νέα χρονιά, σαφέστατα για την
καλή εικόνα της Ομοσπονδίας, που είναι ο απόλυτος σκοπός και ο στόχος όλων.
Οπόταν θεωρώ κύριε Χήρου ότι επειδή, είστε γνώστης, είναι καλό να συνεχίσετε.
Δημήτρης Χήρου - ΕΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
Με αυτά που λες πιστεύω ότι θα υπάρχει βελτίωση και αποδέχομαι.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Ευχαριστούμε πολύ.
Χρήστος Πάλλης - Μέλος Δ.Σ.
Μια παρατήρηση.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Ναι.
Χρήστος Πάλλης - Μέλος Δ.Σ.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή, απλά έτσι για να… δικαιούται οποιαδήποτε μέρα και
ώρα κρίνει, να πάει να ελέγξει.
Δημήτρης Χήρου - ΕΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
Δεν θα πάω όμως …
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Χρήστος Πάλλης - Μέλος Δ.Σ.
Κατάλαβα τι λες, όμως… Συμφωνώ, αλλά εννοώ ότι, δεν πρέπει να περιμένεις να
σου φωνάξουν για να πας να ελέγξεις.
Δημήτρης Χήρου - ΕΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
Όχι ζητήσαμε.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Κύριε Πάλλη εντάξει. Λύθηκε το θέμα, το αναφέραμε αρκετές φορές.
Ομόφωνα εγκρίνονται τα τρία άτομα της Εξελεγκτικής Επιτροπής της
Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης

για

τη

νέα

αγωνιστική

περίοδο.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Για να μην καθυστερούμε, από τον πολύτιμο σας χρόνο, να προχωρήσουμε με
μια παρουσίαση, την οποία μας έχει παρουσιάσει ο Γενικός Διευθυντής της
Ομοσπονδίας κύριος Αντωνίου, η οποία έχει να κάνει με τις δράσεις της φετινής
Αγωνιστικής

Περιόδου

της

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης.

Ευχαριστώ.
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής Κ.Ο.Κ.
Καλό σας απόγευμα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία σας και
γενικά για όλη τη συνεργασία για τη χρονιά που πέρασε. Ιδιαίτερα σημαντική η
συνεργασία με τα Σωματεία. Να πω ότι, χωρίς να είμαστε μαζί είναι πολύ
δύσκολο να γίνουν είτε οι στόχοι της Ομοσπονδίας, είτε οι στόχοι ιδίων των
Σωματείων. Με την ευκαιρία που μου δίνεται, να ευχαριστήσω επίσης τον
Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη στήριξη προς τη
Γραμματεία. Να διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να
εφαρμόσουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Απλά θέλω τρία λεπτά έτσι να
κάνουμε μια γενική παρουσίαση για το τι πετύχαμε την περασμένη χρονιά και
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ποιοι είναι οι στόχοι για τη νέα περίοδο, προτού αναφέρει και ο ίδιος ο Πρόεδρος
τους στόχους του Διοικητικού Συμβουλίου.
(Γίνεται προβολή σε projector της σχετικής παρουσίασης από τον κ. Άθω
Αντωνίου, Διευθυντή Κ.Ο.Κ.)
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής Κ.Ο.Κ.
Να πω ότι αυτή την περίοδο είμαστε 28 Σωματεία ενώ εκκρεμεί μια νέα αίτηση
ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου προς αξιολόγηση, άρα από τη νέα χρονιά,
εάν όλα πάνε καλά, θα είμαστε στα 29 Σωματεία.
Έχουμε

12

διοργανώσεις

Πρωταθλημάτων,

8

διοργανώσεις

Κυπέλλου,

παραμείναμε στα 156 αγωνιστικά Τμήματα, ενώ είχαμε μια αύξηση γύρω στα 200
περίπου παιδιά από πέρυσι εγγεγραμμένους αθλητές. Με τη ροή που έχουμε δει
ότι κινείται τα τελευταία χρόνια, θεωρούμε ότι είναι ένα ποσοστό γύρω στο 10%,
να μπορούμε να έχουμε αύξηση από έτος, σε έτος.
Κάνω μια μικρή ανάλυση όσον αφορά το που κινούνται ηλικιακά οι περισσότεροι
μας αθλητές. Το καλό και αυτό που πρέπει να μας μείνει τη δεδομένη στιγμή είναι
ότι έρχεται ένας μεγάλος αριθμός παιδιών στις ηλικίες των 10-12 χρονών και
φτάνουν μέχρι τα 16. Το κακό είναι ότι, όσο πάμε πιο πάνω, δυστυχώς ο αριθμός
μειώνεται. Υπήρξαν προβλήματα, θεωρώ ότι τώρα με τις γεμάτες φουρνιές θα
αρχίσουν σιγά σιγά να ανεβαίνουν και οι αριθμοί προς τα πάνω, χρειάζεται
κάποιος χρόνος όμως.
Όπως έχω πει, συνολικά οι αθλητές είναι στις 2700. Απλά να πάω στο
προηγούμενο slide. Όπως ισχύει και στους αθλητές, το ίδιο ισχύει και στα
αγωνιστικά

τμήματα,

δηλαδή

ξεκινώντας

από

κάτω,

έχουμε

γεμάτα

Πρωταθλήματα και φτάνουν τα πιο πάνω δυστυχώς κατεβαίνει κάτω ο αριθμός
και είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουλέψουμε τα επόμενα χρόνια.
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Πέραν των Πρωταθλημάτων υπήρχαν αρκετές δραστηριότητες φέτος της
Ομοσπονδίας, όπως ήταν το All Star Day, 3 διοργανώσεις, 3Χ3 που ξεκίνησε
Πρωταρά, Πάφο και Λάρνακα. Αυτή την εβδομάδα έχουμε στη Λάρνακα, οπόταν
να σας προσκαλέσω όλους να κάνετε τη βόλτα σας, να τα πούμε από κοντά.
Με χαρά να ανακοινώσω ότι, πιθανόν το γνωρίζουν όλοι, ότι θα έχουμε το
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αρχής γενομένης από το επόμενο Σαββατοκυρίακο.
Νιώθουμε καλά που έχουμε διεκδικήσει και πάλι αυτή τη διοργάνωση. Είναι ένα
test για εμάς για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι περισσότερο και κάτι
μεγαλύτερο στο μέλλον.
Έχουμε κάνει πάρα πολλές σχολές, σεμινάρια καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου.
Έχω ένα slide μετά, το οποίο αναφέρει αρκετά.
Ανάπτυξη ταλέντων. Δόθηκε μεγάλο βάρος φέτος σε όλες τις πόλεις. Ηλικίες 14,
16 και 18. Ένα μεγάλο πρόγραμμα που διήρκησε 8 μήνες. Έφτασε στην
κορύφωση του το Μάιο, όπου και έγιναν οι επιλογές των Εθνικών. Το
πρόγραμμα «Συρθείτε σε μια ομάδα», 11 Συνεργατών και ενός Υπευθύνου του
Προγράμματος, θεωρώ προσωπικά ότι έκαναν πολύ καλή δουλειά, βέβαια
βοηθήθηκε σημαντικά και από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρειάζεται χρόνος
και γι’ αυτό για να δούμε τα αποτελέσματα.
Έγιναν αρκετά προπονητικά camps μέσα στη χρονιά, είτε αθλητών είτε
επίλεκτων αθλητών, ενώ να πω ότι αυτά έγιναν βάσει του νέου Εθνικού
Αναπτυξιακού Προγράμματος, που εφαρμόστηκε πέρυσι για πρώτη χρονιά και τα
αποτελέσματα θα τα δούμε με το τέλος αυτής της περιόδου και θα κρίνουμε εάν
χρειάζεται τροποποίηση ή αλλαγή.
Στις Εθνικές Ομάδες, να σας ενημερώσω ότι θα αγωνιστούν 4 Εθνικές Ομάδες
φέτος. Οι κάτω των 16 Ανδρών και Γυναικών, οι κάτω των 18 των Ανδρών και η
Εθνική Ανδρών. Η Εθνική Ανδρών έχει ένα δύσκολο έργο στα προκριματικά του
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Ευρωμπάσκετ. 6 Αγώνες μέσα στο Σεπτέμβριο. Θα γίνει μια τεράστια
προσπάθεια να διεκδικήσουν το καλύτερο. Χρειαζόμαστε κάποιες επιτυχίες και
θα ήταν ευχής έργο εάν μπορούσαν να έρθουν. Ως Ομοσπονδία θα κάνουμε ότι
καλύτερο να τους δώσουμε όλα τα εφόδια για να μπορέσουν να πετύχουν.
Στην ανάπτυξη βάσης, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα διάδοσης του μπάσκετ στα
δημοτικά και εκμάθησης. Έγινε σε τέσσερις επαρχίες, Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο
και Λάρνακα, πέρασαν αρκετές χιλιάδες παιδιά από το πρόγραμμα, είδαν το
μπάσκετ, έμαθαν το μπάσκετ. Έγιναν αρκετές ημέρες γνωριμίας για να φέρουμε
τα παιδιά κοντά στο μπάσκετ. Να σας πω ότι από το Σεπτέμβριο, με ένα
πρόγραμμα που έχει πάρει η ΚΟΚ από τη FIBA θα μπορέσει να ενισχυθεί αυτό
το πρόγραμμα ακόμη περισσότερο, να γιγαντωθεί και να κατευθυνθούν αυτά τα
παιδιά στη συνέχεια προς τα ίδια τα Σωματεία. Αυτός θα είναι και ο στόχος, ενώ
όσον αφορά τη βάση, την ανάπτυξη της βάσης, τέθηκαν βάσεις για το
Πρωτάθλημα Τροχοκαθίσματος φέτος, για πρώτη χρονιά.
Εκπαίδευση. Έγιναν επιμορφωτικά σεμινάρια, διαιτητών, κριτών, παρατηρητών,
οι νέες σχολές διαιτητών, κριτών. Νέες σχολές προπονητών που διήρκησαν 7
μήνες με καταξιωμένους εκπαιδευτές και υπεύθυνο του προγράμματος τον κ.
Αναστασιάδη, που είναι υπεύθυνος προγράμματος της Ελλάδας. Και πρόσφατα
σεμινάρια για προπονητές νεαρών ηλικιών.
Όσον αφορά τις Εσωτερικές και Διεθνείς μας σχέσεις να σας πω ότι έγιναν
τεράστιες προσπάθειες από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προεδρείο, ούτως
ώστε να έρθουμε κοντά σε όλους τους φορείς που μπορούν να ενισχύσουν την
Καλαθόσφαιρα. Έγιναν τεράστιες προσπάθειες να έρθουμε κοντά στα Σωματεία,
να ακούσουμε ποια είναι τα προβλήματα και ποιες οι εισηγήσεις τους. Σίγουρα
δεν θα λυθούν όλα σε μια μέρα, όμως η προσπάθεια είναι αυτή που θα μας
δώσει βήμα – βήμα το καλύτερο αύριο.
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Έγιναν πολλές επαφές με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και την Παγκόσμια.
Πιστεύω ότι πετύχαμε κάποια πράγματα και ακόμη περισσότερα θα έρθουν στο
μέλλον. Μόλις πρόσφατα πετύχαμε τη συμμετοχή της ΑΕΚ Λάρνακας στη νέα
διοργάνωση του μπάσκετ από το Champions League, ενώ αρχικά δεν είμασταν
σε αυτή τη διοργάνωση. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην ΑΕΚ με την ευκαιρία.
Έγιναν επαφές από τον Πρόεδρο με τον ΕΣΑKΕ για κάποιες σκέψεις που
υπάρχουν και από τις δύο πλευρές, θα σας πει περισσότερα ο ίδιος, όταν έρθει η
στιγμή. Ενώ στόχος είναι σιγά – σιγά να μπούμε σε περισσότερες Επιτροπές,
μέσα στη FIBA Europe, ούτως ώστε να μπορούμε εμείς να ρυθμίζουμε κάποια
θέματα, όπως τα θεωρούμε καλύτερα.
Κλείνω, όσον αφορά την προβολή της καλαθόσφαιρας, έγιναν αρκετά παιχνίδια
τηλεοπτικά και με live streaming. Υπήρξε προσπάθεια να ενισχυθεί η μετάδοση
μέσω του διαδικτύου και πήρε αρκετά καλά.
Τελειώνω, με τη νέα ιστοσελίδα, η οποία θα βγει τον Ιούλιο, ενώ έγιναν αρκετές
προσπάθειες από τα social media και θα ενισχυθεί από αυτά.
Τα οικονομικά θέματα θα τα περάσω γρήγορα, γιατί έγινε μεγάλη ανάλυση. Δεν
θα πάω στους μελλοντικούς στόχους. Θα αφήσω το Προεδρείο να μιλήσει για
αυτά. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ για τη συνεργασία. Να
ευχαριστήσω και το Διοικητικό Συμβούλιο για την εμπιστοσύνη του.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Σας ευχαριστούμε κύριε Αντωνίου.
Κώστας Δημητρίου – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Απλά να ρωτήσω κάτι πριν να δώσουμε το λόγο στον Πρόεδρο.
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Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Σας ακούμε κύριε Δημητρίου.
Κώστας Δημητρίου – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Πρώτα απ’ όλα επειδή είπατε για 28 Σωματεία, θα ήθελα να μας πείτε εάν έχουν
έρθει και τα 28 Σωματεία σήμερα.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Έχουν σταλεί προσκλήσεις …
Κώστας Δημητρίου – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Προσκλήσεις σίγουρα τους έχουν σταλεί. Εγώ ρωτώ εάν…
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Όχι, όχι. Είμαστε παρόντα 8 Σωματεία κύριε Δημητρίου.
Κώστας Δημητρίου – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Μόνον 8 Σωματεία είμαστε παρόντα σήμερα από τα 28.
Χρήστος Πάλλης - Μέλος Δ.Σ.
Ποια είναι τα άλλα 20;
Κώστας Δημητρίου – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Διότι είδα … αυτό είναι ένα πολύ βασικό σημείο και θα ήθελα να το ξέρω. Διότι
αναφερθήκατε στα 28 Σωματεία. Λυπούμαι γιατί είμαστε μόνο 8 Σωματεία.
Νόμιζα ότι τουλάχιστον θα έπρεπε να είμαστε παραπάνω.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Έχουμε… Είμαστε… Καταρχήν, δεν είναι προς τιμή των… παράλειψη δική μου
που δεν ανέφερα τα παρόντα Σωματεία. Τα παρόντα Σωματεία σήμερα που
έχουν και δικαίωμα ψήφου είναι η Άεκ Λάρνακας, το Αποέλ, ο Αχιλλέας Αγρού, η
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Ένωση Κοκκινοτριμιθιάς, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου, ο Κεραυνός Στροβόλου,
ο Όλυμπος Αγλαντζιάς, η Ομόνοια. Αυτοί.
Επίσης, από την περσινή περίοδο καθιερώσαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο μια
καινοτομία και πέραν των Σωματείων οι οποίοι δικαιούνται ψήφο στις Γενικές
Συνελεύσεις, πρόσκληση αποστέλλεται κύριε Δημητρίου και σε όλα τα Σωματεία,
τα οποία αποτελούν την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης …
Κώστας Δημητρίου – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Χαίρομαι που το ακούω Ανδρέα…
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
…διότι θεωρούμε ότι η σημερινή συνάντηση είναι η κορωνίδα των εκδηλώσεων
της Ομοσπονδίας. Από εκεί και πέρα, εμείς κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να
έχουμε τα Σωματεία κοντά. Δυστυχώς, η δική σας διαπίστωση είναι και δική μας
και είναι κάποια μέτρα τα οποία θα λάβουμε στην πορεία με τον Πρόεδρο για
αυτό το θέμα.
Κώστας Δημητρίου – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Εάν μου επιτρέπετε έχω ακόμη μια παρατήρηση.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Ναι.
Κώστας Δημητρίου – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Επειδή, στις οικονομικές καταστάσεις δεν είδα τις χορηγίες προς τα Σωματεία, θα
ήταν καλό… λέτε ότι τα Σωματεία παίρνουν χορηγία, αλλά θα ήταν καλό να λέτε
το τι παίρνει το κάθε Σωματείο από την Ομοσπονδία να δημοσιοποιείται.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Εντάξει. Αυτό θα το δούμε. Θα ζητήσουμε και…
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Κώστας Δημητρίου – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Το 3ο σημείο, το οποίο ανέφερε προηγουμένως ο συνάδελφος για τις
καταστατικές αλλαγές, μπορεί να μην προβλέπεται στο Καταστατικό, συνήθως
όμως οι καταστατικές αλλαγές προηγούνται, διότι μπορεί σαν αποτέλεσμα των
Καταστατικών αλλαγών να υπάρχει η οποιαδήποτε ψυχολογία, μετέπειτα στη
Γενική Συνέλευση, έτσι πρέπει να προηγούνται. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος
που πρέπει να …
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Ευχαριστούμε. Την επόμενη φορά θα το λάβουμε υπόψη μας. Σας ευχαριστούμε
κύριε Δημητρίου και το γεγονός ότι ήρθατε μας δίνει θάρρος για να συνεχίσουμε.
Κώστας Δημητρίου – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Να είσαστε καλά.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Διότι…
Δημήτρης Χήρου - ΕΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
Παράλειψη μου, θα ρωτούσα προηγουμένως. Το Καταστατικό, το οποίο έχω
μπροστά μου, το οποίο πήρα από την Ομοσπονδία, η θητεία της Εξελεγκτικής
Επιτροπής είναι τετραετής. Ισχύει τούτο που βλέπω ή είναι…
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Είναι τετραετής, απλά προσθέσαμε και τον κύριο Θωμά διότι…
Δημήτρης Χήρου - ΕΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
Όχι, στην ουσία εσείς είπατε ότι…
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Στην ουσία ανανεώνεται.
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Δημήτρης Χήρου - ΕΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
Άρα είναι τετραετής. Άρα, δεν χρειαζόταν να αποδεχτώ. Απλώς…
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Ναι, μπορούσατε να αποχωρήσετε. Απλά, ο λόγος που το έκανα είναι επειδή το
εκφράσατε προσωπικά αυτό το … και θεώρησα σωστό να το απαντήσω.
Δημήτρης Χήρου - ΕΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
Απλώς ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Εντάξει.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Να δώσουμε το λόγο στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κύριο Λούη Δημητρίου
για να κάνει το δικό του απολογισμό και να μοιραστεί μαζί σας τους στόχους της
νέας χρονιάς.
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Κ.Ο.Κ.
Κύριοι και εγώ με τη σειρά μου, να σας καλωσορίσω στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση της Ομοσπονδίας.
Όπως είπε ο φίλος ο Κώστας Δημητρίου, απουσιάζουν αρκετοί, όπως
απουσίαζαν και στην καθιερωμένη γιορτή που με προβλημάτισε πάρα πολύ η
απουσία αρκετών, ιδίως των Σωματείων της Α’ Κατηγορίας, δεν υπήρχε κανείς
από τους Προέδρους. Το έχω πει και στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση που
ήρθαμε εδώ ότι τα Σωματεία της Α’ Κατηγορίας συνήθως απόσχουν και παρόντα
είναι τα Σωματεία της Β’ Κατηγορίας, οι οποίοι είναι πάντα κοντά μας. Αυτό με
λυπεί αφάνταστα και το γνωρίζετε, διότι κάνουμε μεγάλες προσπάθειες, και εγώ
δεν έκανα προσπάθειες ούτε να βάλω λεφτά στην τσέπη μου, ούτε να χάνω τις
ώρες μου κάθε μέρα, ούτε να δουλεύω δέκα ώρες την ημέρα για την Ομοσπονδία
και να μην παίρνω τουλάχιστον την ανταπόκριση στο κάλεσμα στις πιο επίσημες
εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας. Οι πιο επίσημες εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας
είναι η Γενική Συνέλευση και η Ετήσια Χρονιαία Γιορτή των βραβευθέντων για να
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χειροκροτήσουν τα παιδιά τα δικά τους, όχι εμένα, διότι εγώ δεν θέλω
χειροκρότημα. Είμαι εδώ γιατί, όπως είσαστε και εσείς εδώ, διότι αγαπάτε το
μπάσκετ. Είμαστε οι ρομαντικοί αυτής της ιστορίας και πρέπει να παραμείνουμε.
Να ευχαριστήσω όλους τους Προέδρους και τα Μέλη των Διοικητικών
Συμβουλίων, είτε αυτοί που βρίσκονται εδώ είτε αυτοί που δεν βρίσκονται, για τη
μεγάλη προσπάθεια που κάνουν να διατηρήσουν τα Σωματεία ζωντανά. Είναι
μεγάλο επίτευγμα, στις σημερινές, δύσκολες οικονομικές περιόδους που ζούμε
να συντηρούμε τις ομάδες, να είμαστε ανταγωνιστικές και να διεκδικούμε και στην
Ευρώπη …τα επιβραβεύοντα. Η ΑΕΚ πέρασε στους δεκαέξι. Αυτό νομίζω ότι
ήταν μεγάλη προσπάθεια από το Σωματείο αυτό και η Ομοσπονδία… όπως και η
ΕΘΑ έκανε την προσπάθειά της, αυτό να σας γράψουμε στην Ευρώπη είναι
μεγάλο κεφάλαιο. Όταν πάτε σε μια Γενική Συνέλευση της FIBA θα καταλάβετε τι
σημαίνει μπάσκετ. Θα καταλάβετε εκεί τι είναι η καλαθόσφαιρα. Και αυτό το
κατάλαβα εγώ τις τελευταίες δύο Γενικές Συνελεύσεις που πάω στην FIBA.
Το όραμα μου είναι να δημιουργήσουμε μια καλή εκπροσώπηση στην Ευρώπη,
μέσω της ομαδικής προσπάθειας που κάνουμε στο αναπτυξιακό και στις Εθνικές
Ομάδες. Όμως, λίγος σεβασμός προς αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν
τον χρειάζονται. Και είμαι έτσι πολύ δυσαρεστημένος σήμερα και να σας πω και
την αλήθεια το σκεφτόμουν να έρθω. Γιατί, δεν μπορώ να δουλεύω 10 ώρες με
τους ανθρώπους μου εδώ και να μου έρχονται 8 άτομα του Συμβουλίου και οι
υπόλοιποι να μην έρχεται κανένας. Αυτό έτσι σε γενικές γραμμές.
Δουλέψαμε πολύ σκληρά με το Διοικητικό Συμβούλιο. Δουλέψαμε πάρα πολύ
σκληρά να φέρουμε λεφτά για να μπορέσουμε να σας στηρίξουμε. Και έρχονται
καλύτερες μέρες, πιστέψετε με. Έρχονται μέρες πολύ καλύτερες απ’ ότι
περιμένετε. Αλλά, για να μπορέσουν να έρθουν αυτές οι καλύτερες μέρες
θέλουμε και τη συνεργασία όλων. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι ομαδικά με
κορυφαίο σύνθημα την ενότητα. Εάν δεν υπάρχει ενότητα δεν μπορούμε να
καταφέρουμε τίποτε. Όλοι χρειαζόμαστε να στηρίξουμε τις προσπάθειες της
Ομοσπονδίας. Οι διαφωνίες πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν
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διαφωνίες, πάντα θα υπάρχουν οι λεγόμενες αδικίες προς κάποια Σωματεία, σε
εισαγωγικά αδικίες, γιατί η Ομοσπονδία δεν αδίκησε κανένα Σωματείο. Η
Ομοσπονδία εφάρμοσε αυτά που έπρεπε να εφαρμοστούν πριν πολλά χρόνια.
Πειθαρχία. Και αυτό το εφάρμοσε και το κέρδισε και κέρδισε και το σεβασμό από
όλους. Η πειθαρχία είναι αυτή που χρειαζόμαστε στο να είμαστε στον αθλητισμό,
να σεβόμαστε τους αντιπάλους μας, να σεβόμαστε τα παιδιά, να σεβόμαστε τους
προπονητές. Να σεβόμαστε… αλληλοσεβασμό μεταξύ μας. Και αυτό το
πετύχαμε σε μεγάλο μέρος. Δεν είχαμε κρούσματα βίας. Ήταν μηδαμινά μέχρι
ασήμαντα. Κάναμε τελικούς χωρίς προβλήματα. Κάναμε final four γιορτή της
καλαθόσφαιρας. Παίξαμε τελικούς με 3000 κόσμο χωρίς να σπάσει μύτη, οπότε
νομίζω ότι το μέλλον υπάρχει στην καλαθόσφαιρα. Υπάρχει παρόν, υπάρχει και
μέλλον. Η Ομοσπονδία όμως δίνει μεγάλη έμφαση στα αναπτυξιακά. Και
αγαπητέ φίλε Κώστα, όταν είπες για το τι δίνεται στα Σωματεία, αυτά τα ποσά
που ακούστηκαν είναι τα λεφτά που παίρνουμε από το ΕΣΥΑ και παίρνουν τα
Σωματεία και οι προπονητές. Οπότε, από τη φετινή περίοδο, όταν θα εφαρμοστεί
και η Κ14 ελπίζουμε να παίρνετε χορηγίες, είναι πάλι η προσπάθεια της
Ομοσπονδίας. Δηλαδή θα δώσουμε στην Κ14 το ΕΣΥΑ για τους προπονητές.
Οπότε, παίρνουμε ακόμη ένα επιστέγασμα επιτυχίας της Ομοσπονδίας.
Κώστας Δημητρίου – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Θα γίνει…;
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Κ.Ο.Κ.
Θα γίνει, δεν υπάρχει θέμα να μην γίνει. Όταν υποσχόμαστε κάτι το πράττουμε.
Το παλέψαμε, το κερδίσαμε, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Περιμένουμε το
Διοικητικό Συμβούλιο να βγει για να προχωρήσουμε.
Δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Θέλω να σταθώ στα πολύ θετικά της
Ομοσπονδίας. Αυτά που έχει αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας.
Και οι θετικές ενέργειες της Ομοσπονδίας ήταν πάρα πολλές φέτος. Μετρά ότι
κάναμε πολύ λίγα… και αν κάναμε κάποια λάθη μικρά ή μεγάλα, θα
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προσπαθήσουμε στο μέλλον να τα διορθώσουμε, είτε αυτά είναι της Γενικής
Συνέλευσης, είτε είναι της Ομοσπονδίας.
Η Ομοσπονδία έχει ανοιχτή γραμμή με όλους εσάς. Η Ομοσπονδία είναι ανοιχτή
να ακούσει τις εισηγήσεις σας. Η Ομοσπονδία είναι ανοιχτή να ακούει τα
παράπονα σας, τα λογικά παράπονα και τα παράπονα τα οποία να είναι
στοιχειοθετημένα. Οτιδήποτε από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν πρέπει πλέον να
βγαίνουν προς τα έξω… πράγματα τα οποία δεν πρέπει. Γι’ αυτό είχαμε στην
περσινή περίοδο αρκετά κρούσματα από Σωματεία Α’ Κατηγορίας, τα οποία
κατηγόρησαν την Ομοσπονδία άδικα και στο τέλος της ημέρας ζημιά μόνο
έκαναν παρά καλό.
Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την αποψινή σας παρουσία εδώ, έστω και
αυτά τα οκτώ Σωματεία που εκπροσωπείτε, από τα είκοσι εννιά και θα δω τι θα
κάνω με αυτούς τους υπόλοιπους, που θα κτυπάνε την πόρτα της Ομοσπονδίας
μετά. Νομίζω ότι θα αλλάξω και εγώ πλέον λίγο τον τρόπο λειτουργίας της
Ομοσπονδίας.
Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους όσους διακρίθηκαν και ιδιαίτερα είμαι πολύ
ευχαριστημένος από τον Όλυμπο Αγλαντζιάς για την πορεία του στα
αναπτυξιακά.

Να

δώσουμε

τα

συγχαρητήρια

μας.

Είμαι

πάρα

πολύ

ευχαριστημένος, όπως και από το Ζήνωνα και από τις άλλες ομάδες, και ένα
μεγάλο μπράβο επίσης στο Χάρη Νικολάου, για την υπομονή και τη μεγάλη
δουλειά που κάνει στα αναπτυξιακά σαν Υπεύθυνος των Εθνικών Ομάδων.
Τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπως και πολλοί άλλοι και κάποιοι από τους
προπονητές που είναι εδώ πράγματι αξίζουν τη στήριξη της Ομοσπονδίας. Και
θα την έχουν σε όλη την πορεία τους και ότι θέλετε η Ομοσπονδία είναι ανοιχτή,
η πόρτα είναι ανοιχτή και ότι ζητήσετε θα το πάρετε μέσα στα λογικά πλαίσια που
μπορεί η Ομοσπονδία.
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Η επόμενη χρονιά, θα είναι μια χρονιά με αρκετές υποχρεώσεις, αρχίζοντας από
το επόμενο Σάββατο όπως είπε και ο Άθως Αντωνίου και θέλω όσο μπορείτε να
στηρίξετε αυτή την προσπάθεια της Κ16.
Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για εμάς. Δουλέψαμε πάρα πολύ με αυτή την ομάδα
και… με όλες τις ομάδες και με τους μικρούς τους Κ14 και τις πιο μικρές ηλικίες.
Να σκεφτείτε ότι από τα 8 μέχρι 10 χρονών έχουμε ένα αριθμό γύρω στα 400
παιδιά, τα οποία είναι κοντά στην Ομοσπονδία. Αυτά τα παιδιά από μικρές
ηλικίες, όπως είπε ο Άθως δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα μετά τα 18.
Γι’ αυτό είναι που πρέπει να λύσουμε όλοι μαζί, να συνεργαστούμε για να δούμε
πως λύνεται το πρόβλημα αυτό μετά τα 18. Αυτό είναι ένα μεγάλο χάσμα που
επικρατεί. Φυσικά, η Ομοσπονδία κάνει ότι μπορεί με το στράτευμα, να
διευκολύνει τους αθλητές όσο μπορεί. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά
προσπαθούμε όσο μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε τα στρατεύσιμα παιδιά να
διατηρηθούν στο μπάσκετ για να έρχονται στις προπονήσεις των ομάδων τους.
Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Νέες καινοτομίες υπάρχουν. Οι under 16 στις 17. Οι
εθνικές μας ομάδες. Και θα ήθελα να στηρίξετε την under 16 που θα παίξουν
εδώ, να προσπαθήσετε όσο μπορείτε να είσαστε στο γήπεδο, τουλάχιστον στα
παιχνίδια της Εθνικής Κύπρου πρέπει να δώσουμε και τα μηνύματα στην
Ευρώπη ότι υπάρχει μπάσκετ εδώ. Γιατί και από τη δικιά της πλευρά η
Ομοσπονδία έχει κάνει πλήρως ότι μπορούσε. Και κερδίσαμε πολλούς
συμμάχους στην Ευρώπη και δυσκολευτήκαμε πολύ να πάρουμε κάποια
πράγματα και ιδίως στο Champions League που δεν ξέρω το τι έχω κάνει μαζί με
τον Άθω και το τι δεν έχουμε κάνει, αλλά ήταν μεγάλη η προσπάθεια που κάναμε
και νομίζω ότι πρέπει να … σε αυτή την ειδική διοργάνωση του Champions
League, εάν έχουμε επιτυχίες, σίγουρα θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα
στο μέλλον, τόσο στο οικονομικό, όσο και σε άλλα θέματα. Η Κ16 θέλει τη
στήριξή σας. Να παρακαλέσω όλους όσους μπορούν, ακόμη και τα παιδιά στις
ακαδημίες τους να τα φέρουν. Η Ομοσπονδία είναι έτοιμη να βοηθήσει, εάν
κάποιοι είναι από μακριά, είτε από Πάφο, είτε από Παραλίμνι, είτε από άλλους
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χώρους να τους φέρει με τα λεωφορεία. Να πληρώσουμε για τα λεωφορεία, για
κάποια από τα λεωφορεία και πρέπει να στηρίξουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια
γιατί η κάθε Γενική Συνέλευση αυτό που μετρά είναι και η … πόσοι επισκέπτες
είχε ο κάθε αγώνας και το δείχνουμε με αριθμούς στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
κάθε χρονιάς, το δείχνουν με αριθμούς. Ελπίζω, να πείσουμε τους φίλους μας, να
πείσουμε το γείτονα, να πείσουμε το γνωστό μας, γνωστούς και αγνώστους, να
έρθετε όλοι εκεί στις 17 του Ιούλη να στηρίξουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
Και την Εθνική Κύπρου, που αγωνίζεται εδώ, στα εντός έδρας παιχνίδια, πρέπει
να γυρίσουμε το ……………. Πρέπει να στείλουμε όλοι το σύνθημα ότι, οι
Εθνικές μας που είναι εδώ, παίζουμε στην Ευρώπη μετά από αποχή κάποιων
χρόνων και αυτό που πραγματικά χρειάζονται οι καλαθοσφαιριστές μας είναι τη
στήριξη σας και το χειροκρότημα του κόσμου για να μπορέσουμε να κάνουμε το
μεγάλο βήμα της πρόκρισης. Και πιστέψετε με ότι μπορούμε, άμα έρθετε όλοι
εκεί νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και ας ονειρευτούμε και λίγο παρακάτω όσον
αφορά την Εθνική Κύπρου.
Να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά που είσαστε εδώ και να είστε σίγουροι ότι
κάθε χρόνο η Ομοσπονδία θα καλυτερεύει σε όλους τους τομείς και θα δώσουμε
μια νέα προώθηση της Καλαθόσφαιρας και να είστε σίγουροι ότι θα σας
στηρίξουμε αυτή τη χρονιά πάρα πολύ όλα τα Σωματεία. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Λοιπόν κύριοι, υπάρχει κάποιος από τους παρευρισκόμενους, ο οποίος θέλει να
κάνει κάποια ερώτηση σύντομη ή κάποια διευκρίνιση από τον Πρόεδρο;
Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Κ.Ο.Κ.
Θέλει κάποιος να με ρωτήσει κάτι;
(Καμία παρατήρηση από μέρους των παρόντων)
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Λούης Δημητρίου, Πρόεδρος Κ.Ο.Κ.
Άμα δεν θέλετε σημαίνει ότι δεν έχετε απορίες…
Ανδρέας Μουζουρίδης, Γραμματέας
Ωραία. Λοιπόν. Για να μην θυμηθείτε κανένα παράπονο… σας ευχαριστούμε για
την παρουσία σας. Η Γενική Συνέλευση τερματίζεται. Είστε όλοι καλεσμένοι στο
δείπνο το οποίο θα ακολουθήσει.
Να ευχαριστήσω τους λογιστές αλλά και το νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας
για την παρουσία τους. Σας ευχαριστούμε πολύ.
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