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ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΙΣ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00.
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος
Στέλιος Μαρκίδης, Αντιπρόεδρος Α’
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας
Κλεόβουλος Ιωάννου, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Μασώνος, Ταμίας
Παύλος Παυλίδης, Βοηθός Ταμίας
Κώστας Πραξιτέλους, Μέλος Δ.Σ.
Θωμάς Τσαλούπης, Μέλος Δ.Σ.
Νίκος Νικολάου, Μέλος Δ.Σ.
Άθως Αντωνίου, Γ. Διευθυντής ΚΟΚ
Ανθή Δημητρίου, Λειτουργός ΚΟΚ
Λοΐζος Χατζηβασιλείου, Νομικός Σύμβουλος ΚΟΚ
Μιχάλης

Λαμπριανίδης,

Λογιστής/Ελεγκτής

της

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης, Αντιπρόσωπος εταιρείας GAC AUDITORS LTD
Κατερίνα Θεοδώρου, Στενογράφος
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Παρόντα Σωματεία με δικαίωμα ψήφου:
ΠΑΟΚ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ – Ανδρέας Ρούσος
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ – Κώστας Δημητρίου
ΟΜΟΝΟΙΑ – Ματθαίος Παπαπέτρου
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ – Άγγελος Παπαδημητρίου
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ – Ανδρέας Σκαρπάρης
ΑΠΟΛΛΩΝ – Δημήτρης Μιχαήλ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΡΟΥ – Λάμπρος Λάμπρου
Παρόντα Σωματεία χωρίς δικαίωμα ψήφου:
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ – Σιακαλλής Γιώργος
Σωματεία με δικαίωμα ψήφου που απουσίαζαν:
ΑΕΚ
ΑΠΟΕΛ
ΑΠΟΠ ΠΑΦΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΑΤΛΑΝΤΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ
ΕΝΑΔ
Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
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ΜΕΡΟΣ Α’ – ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

-

Έγκριση Πρακτικών Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2018.

-

Πρόταση για Καταστατικές αλλαγές.

-

Ενημέρωση για νέα Δόκιμα έλη.

-

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 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018.

Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος ΚΟΚ
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με την Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση. Συνεπώς,
θα δώσω το λόγο στο Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας, τον κύριο Παυλίδη, για
τα σχετικά.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΚ
Κύριοι καλωσορίσατε στη Γενική Συνέλευση που φέτος τυγχάνει να είναι και
Καταστατική.
Προτού ξεκινήσουμε, απλά να αναφέρουμε ποιοι είναι παρόντες των Σωματείων
που εκπροσωπεί ο καθένας.
Εκ μέρους της ΑΕΛ είναι ο κύριος Ανδρέας Σκαρπάρης, εκ μέρους του
ΑΠΟΛΛΛΩΝΑ ο κύριος Δημήτρης Μιχαήλ, εκ μέρους του ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΓΡΟΥ ο
κύριος Λάμπρος Λάμπρου, εκ μέρους του ΠΑΟΚ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ο κύριος
Ανδρέας Ρούσος, εκ μέρους του ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ο κύριος Κώστας
Δημητρίου, εκ μέρους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ο κύριος Ματθαίος Παπαπέτρου, εκ μέρους
του ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ο κύριος Άγγελος Παπαδημητρίου.
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Επίσης, εκ μέρους του ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ, που δεν έχει δικαίωμα ψήφου,
είναι ο κύριος Γιώργος Σιακαλλής.
;Oσον αφορά τις Καταστατικές αλλαγές που προτείνονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, αυτές σας έχουν αποσταλεί.
Προτού ρωτήσω εάν υπάρχει κάποια διαφωνία ή χρειάζεται κάποια διευκρίνιση
εάν εγκρίνονται ή όχι, θέλω να αναφέρω ότι, αναφορικά με το άρθρο 10.1(γ), υπό
τον τίτλο «Εκλογική Γενική Συνέλευση», το άρθρο 1(γ) όπως ανέφερα και πριν,
είχε γίνει μια συγκεκριμένη εισήγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας, με τη διαγραφή της φράσης «εκλογής νέας εξελεγκτικής
Επιτροπής» και την αντικατάσταση της από «ορισμό επίσημου αναγνωρισμένου
ελεγκτικού οίκου» καθότι μετά από συζήτηση που είχαμε με τον ΚΟΑ, το εγχειρίδιο
του ΚΟΑ προνοεί ότι πρέπει να υπάρχει εξελεγκτική Επιτροπή, οπόταν η εισήγηση
αυτή αποσύρεται, και παραμένει ως έχει το συγκεκριμένο άρθρο.
Άρα νοουμένου ότι θα εγκριθούν οι αλλαγές από τη Γενική Συνέλευση, το
συγκεκριμένο άρθρο δεν θα τροποποιηθεί και θα παραμείνει ως έχει.
Έχοντας κάμει αυτή την αναφορά, ρωτώ εάν ... θεωρώ ότι έχει σταλεί το
Καταστατικό. Δεν είναι αναγκαίο να διεξέλθουμε την κάθε μία ξεχωριστά
καταστατική τροποποίηση, που εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο.
Υπάρχει κάποια ένσταση από οποιονδήποτε αναφορικά με κάποια από τις
προτεινόμενες καταστατικές αλλαγές ή κάποια απορία ή διευκρίνιση που... κάποια
ερώτηση αναφορικά με τα όσα προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο;
(Καμία παρατήρηση από τους παρόντες)
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Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΚ
Εάν δεν υπάρχει εισήγηση... οπόταν θεωρούμε ότι εγκρίνονται ομόφωνα.
Ομόφωνα εγκρίνεται η πρόταση για Καταστατικές αλλαγές.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΚ
Και προχωρούμε στο επόμενο θέμα.
Περνώντας τώρα στη Γενική Συνέλευση, το πρώτο θέμα είναι η ενημέρωση από
τον Πρόεδρο για τα πεπραγμένα. Πρόεδρε;
Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος ΚΟΚ
Ευχαριστώ Πάυλο. Αγαπητοί πρόεδροι και εκπρόσωποι των σωματείων,
Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, με τη δική σας συγκατάθεση μέσα από τη
δημοκρατική διαδικασία της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης, αναλάβαμε τα ηνία της
Ομοσπονδίας μαζί με το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο.
Με όρεξη για δουλειά και με γνώμονα να υπηρετήσουμε το αγαπημένο μας
άθλημα, αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο που είχαμε μπροστά μας.
Από την έναρξη της θητείας μας, θέσαμε ρεαλιστικούς και υλοποιήσιμους στόχους
και δείξαμε ότι είμαστε άνθρωποι των έργων και όχι των μεγάλων υποσχέσεων.
Λάβαμε υπόψη τις ανησυχίες και προβληματισμούς των σωματείων μας, αυτών
που αποτελούν το κυπριακό μπάσκετ.
Σε επίπεδο Ανδρών καταφέραμε να προσφέρουμε, ένα εξαιρετικό και πολύ
ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε όλη την διάρκεια του. Μάλιστα από πολλούς
χαρακτηριστικέ ως το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που είχαμε δει στην Κύπρο
εδώ και πολλά χρόνια, λόγω των αρκετών εκπλήξεων που υπήρχαν, από ομάδες
που δεν ήταν στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Παράλληλα, μετά από κάποια
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χρόνια είχαμε αύξηση των ομάδων σε οκτώ, λόγω της ένταξης της Ομόνοιας και
της ΑΕΛ στην ΟΠΑΠ Basket League.
Σήμερα, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε πως την νέα σεζόν 2019-2020
οι ομάδες θα είναι και πάλι αυξημένες, αφού το Δ.Σ. σε πρόσφατη συνεδρία του
ομόφωνα, έγκρινε το αίτημα της ΕΝΠ για να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα μέσω
wild card και στην ΟΠΑΠ Basket League θα ανέβει ο περσινός πρωταθλητής Β1
Κατηγορίας, ΑΠΟΠ Πάφου, τον οποίο καλωσορίζουμε στην Α’ κατηγορία και του
ευχόμαστε ότι καλύτερο στην νέα αγωνιστική περίοδο.
Στην ΟΠΑΠ Basket League εφαρμόσαμε για πρώτη φορά το βραβείο ACS MVP,
το οποίο δινόταν κάθε βδομάδα στον τηλεοπτικό αγώνα, στον κορυφαίο
καλαθοσφαιριστή της αναμέτρησης, όπως αυτός αναδεικνυόταν από την
στατιστική υπηρεσία.
Θέλω βεβαίως να ευχαριστήσω την εταιρεία ACS Courier που στήριξε την
δημιουργία του βραβείου και αποτέλεσε ένα ακόμα νέο χορηγό για την ΚΟΚ.
Στόχος η ενίσχυση και συνέχιση αυτής της συνεργασίας.
Παράλληλα, για πρώτη φορά στην σεζόν που ολοκληρώθηκε θέσαμε σε εφαρμογή
την εβδομάδα κυπέλλου, όπου όλοι οι αγώνες για το Κύπελλο ΟΠΑΠ Basket
League διεξάχθηκαν σε διάστημα μίας βδομάδας. Κάτι που είχε πολύ θετικά
αποτελέσματα όσο αφορά τον θεσμό και η ΚΟΚ επιθυμεί όπως συνεχίσει την
βδομάδα κυπέλλου και αυτή τη σεζόν αλλά και τα επόμενα χρόνια.
Εφαρμόστηκε επίσης από την Ομοσπονδία η κάρτα καλαθοσφαιριστή στην ΟΠΑΠ
Basket League, με στόχο στο άμεσο μέλλον όλοι οι αθλητές να έχουν κάρτα, ενώ
για πρώτη σεζόν είχαμε την ομαδική ασφάλιση όλων των καλαθοσφαιριστών που
συμμετείχαν στην ΟΠΑΠ Basket League. Και βεβαίως ο στόχος μας είναι η
βελτίωση και επέκταση του ομαδικού αυτού σχεδίου και στις άλλες κατηγορίες.
Να αναφέρω ότι τα έξοδα καλύφθηκαν από την Ομοσπονδία.
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Στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών είχαμε επίσης αύξηση των ομάδων σε οκτώ, με
την ένταξη του Άρη Λεμεσού για πρώτη φορά στην ιστορία του, αλλά και του ΑΠΟΠ
Πάφου που επέστρεψε στο γυναικείο πρωτάθλημα μετά από πάρα πολλά χρόνια
απουσίας.
Παράλληλα είχαμε για πρώτη φορά στην ιστορία την εισαγωγή στατιστικών, κάτι
που βοήθησε και θα βοηθήσει αρκετά σε μεταγενέστερο στάδιο στην βελτίωση και
ανάπτυξη του αθλήματος της γυναικείας Καλαθοσφαίρισης, κάτι που βρίσκεται
ψηλά στους στόχους του Δ.Σ. της ΚΟΚ.
Με ικανοποίηση ανακοινώνουμε επίσης σήμερα, πως την νέα σεζόν στο
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών θα συμμετέχουν οι ομάδες της ΕΘΑ, που
επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στο γυναικείο μπάσκετ, αλλά και η ομάδα της
Ανόρθωσης που έχει δημιουργήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της γυναικείο
τμήμα.
Καλωσορίζουμε τις δύο αυτές ομάδες στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών και τους
ευχόμαστε ότι καλύτερο για την σεζόν που έρχεται.
Μεγάλη σημασία δόθηκε από την ΚΟΚ τον τελευταίο χρόνο, στην βελτίωση και
ανάπτυξη του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ σε Τροχοκάθισμα.
Η προσπάθεια που γίνεται από την Ομοσπονδία είναι να υπάρξει η μεγαλύτερη
δυνατή προβολή προς την καλαθόσφαιρα σε αμαξίδιο, θέτοντας ως στόχο σε
μερικά χρόνια κάθε πόλη να έχει από μία τουλάχιστον ομάδα.
Η ΚΟΚ στήριξε με διάφορες ενέργειες και την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου,
προσφέροντας μία σημαντική οικονομική εισφορά, με στόχο τα χρήματα αυτά να
χρησιμοποιηθούν για αγορά αγωνιστικού τροχοκαθίσματος.
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Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει και στον διαχρονικό υποστηρικτή της ΚΟΚ, την Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου, η οποία στήριξε την καλαθόσφαιρα σε τροχοκάθισμα, με
την δωρεά δύο αγωνιστικών αμαξιδίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις
ανάγκες του αθλήματος. Να πω ότι τα έχουμε παραλάβει αυτά τα αμαξίδια και θα
γίνει μια ειδική τελετή σε μεταγενέστερο στάδιο.
Σημαντικό βάρος δόθηκε και στις πιο μικρές κατηγορίες, αυτές της Β1 και Β2. Ως
ΚΟΚ θεωρούμε πως οι δύο αυτές κατηγορίες έχουν πολύ μεγάλη προοπτική και
με σωστή δουλειά θα μπορέσουμε σε λίγα χρόνια να έχουμε δύο ανταγωνιστικά
πρωταθλήματα, με καλαθοσφαιριστές υψηλού επιπέδου που θα μπορούν να
διεκδικούν την δική τους βελτίωση λαμβάνοντας αυξημένο χρόνο συμμετοχής.
Η ΚΟΚ έχει στον σχεδιασμό της την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη των δύο
αυτών κατηγοριών. Με χαρά θα ήθελα να καλωσορίσουμε στην Β1 κατηγορία τον
περσινό πρωταθλητή της Β2 Ανδρών, τον Άτλαντα Πάφου, και του ευχόμαστε ότι
καλύτερο στο νέο κεφάλαιο της ιστορίας του.
Παράλληλα, καλωσορίζουμε στην Β2 κατηγορία τα σωματεία του Youth Stars και
της Ανόρθωσης. Ευχόμαστε και στα δύο σωματεία ότι καλύτερο στην νέα
αγωνιστική χρονιά.
Δύο νέα σωματεία έχουν επίσης εγγραφεί στα μητρώα της ΚΟΚ ως δόκιμα μέλη,
τα οποία θα ξεκινήσουν την πορεία τους από την νέα σεζόν στις αναπτυξιακές
κατηγορίες. Πρόκειται για το Σωματείο ΠΑΟΚ Λεμεσού και τον Απόλλων Γερίου.
Ευχόμαστε και σε αυτά δύο σωματεία ότι καλύτερο και με σκληρή δουλειά να
μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους τους.
Στο αναπτυξιακό κομμάτι η ΚΟΚ εργάστηκε σκληρά την περσινή σεζόν.
Καταφέραμε για πρώτη φορά να δημιουργήσουμε επίσημα τουρνουά για ηλικίες
παιδιών κάτω των 8 ετών, με την συμπαράσταση της εταιρείας Χαραλαμπίδη –
Κρίστη, που αποτέλεσαν ένα νέο χορηγό για την ΚΟΚ αλλά και οι οποίοι στήριξαν
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και την δημιουργία αλλά και τη διεξαγωγή του Milko Mini Basket U8, στο οποίο θα
ήθελα να αναφέρω ότι, από την πρώτη του χρονιά είχε συμμετοχή περισσότερων
από 200 παιδιών.
Είναι ένα πρόγραμμα αγαπητοί φίλοι, το οποίο θα στηριχθεί από την ΚΟΚ και τα
επόμενα χρόνια με στόχο το νούμερο των παιδιών που θα συμμετέχουν στο Milko
Mini Basket U8, να υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα νούμερα της πρώτης
χρονιάς.
Μεγάλη έμφαση δόθηκε και στο πρόγραμμα Junior NBA Cyprus, το οποίο επίσης
για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο θέλω να ευχαριστήσω για την εξαιρετική
συνεργασία.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους χορηγούς μας που στήριξαν το πρόγραμμα. Ο
λόγος για την So Easy της Cytamobile Vodafone που αποτέλεσε τον μέγα χορηγό
αλλά και της Cytavision που ήταν ο επίσημος τηλεοπτικός συνεργάτης και βοήθησε
σε μέγιστο βαθμό στην προβολή του Junior NBA Cyprus, με εβδομαδιαίες
αναφορές και διαφημίσεις από την Cytavision.
Στο Junior NBA Cyprus συμμετείχαν 30 ομάδες οι οποίες αποτελούνταν από 12
Γυμνάσια Σχολεία της Κύπρου. Είχαμε βεβαίως την χαρά και τιμή να
φιλοξενήσουμε στην Κύπρο τον θρύλο της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας
Καλαθοσφαίρισης, τον Ντράγκαν Τάρλατς, που αποτελεί πρεσβευτή του Junior
NBA.
Όλοι όσοι συμμετείχαν στο project Junior NBA Cyprus έμειναν κατενθουσιασμένοι
με τα αποτελέσματα και σκοπός της ΚΟΚ είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη της
διοργάνωσης τα επόμενα χρόνια, με στόχο την θεσμοθέτηση της ως μία εκ των
κορυφαίων διοργανώσεων αναπτυξιακού αθλητισμού που θα γίνεται στην χώρα
μας.
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Παράλληλα, στο αναπτυξιακό κομμάτι είχαμε αύξηση των καλαθοσφαιριστών και
καλαθοσφαιριστριών, που αγωνίζονταν στα τμήματα υποδομής των σωματείων
μας, κάτι που μας αφήνει πλήρως ικανοποιημένους.
Στόχος της ΚΟΚ είναι οι αριθμοί των παιδιών που είναι στον χώρο της κυπριακής
Καλαθοσφαίρισης, να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.
Στηρίξαμε επίσης την περαιτέρω ανάπτυξη ενός αθλήματος που λαμβάνει
τεράστια προβολή σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει τρομερή ανάπτυξη τα τελευταία
χρόνια, αυτό της Καλαθοσφαίρισης 3Χ3.
Μέσω στρατηγικής συνεργασίας που αναπτύχθηκε μαζί με την εταιρεία Cyprus
3x3, οι φετινές διοργανώσεις του «ΟΠΑΠ 3X3» είναι ήδη σαφώς αναβαθμισμένες.
Μέσα από την εξέλιξη της Καλαθοσφαίρισης σε 3Χ3 θα υπάρξει σημαντικό όφελος
και στις Εθνικές Ομάδες 3Χ3, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να έχουν
αυξημένη συμμετοχή, ανεβάζοντας τις βαθμολογίες τους και διεκδικώντας
συμμετοχή σε μεγάλες διοργανώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον.
Τονίζουμε πως πλέον η καλαθόσφαιρα 3Χ3 είναι ένα ολυμπιακό άθλημα και θα το
δούμε στους ερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκυο το 2020.
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 ελπίζουμε σε υψηλό επίπεδο.
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Επίσης στηρίχθηκε η πορεία των Κύπριων διαιτητών στην ΟΠΑΠ Basket League,
αφού για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια είχαμε το μεγαλύτερο μέρος του
πρωταθλήματος να διεξάγεται με Κύπριους διαιτητές.
Προσπαθήσαμε παράλληλα στα παιχνίδια υψηλής σημασίας να έρχονται διαιτητές
από το εξωτερικό, οι οποίοι να είναι υψηλού επιπέδου.
Αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, θα διασφάλιζαν την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων,
χωρίς προκαταλήψεις και σκιές.
Και δεύτερον, μέσα από την παρουσία των διαιτητών αυτών, οι Κύπριοι διαιτητές
που θα ήταν στο πλευρό τους θα μπορούσαν να βελτιωθούν και να γίνουν
καλύτεροι.
Σε αυτό το μοντέλο θα συνεχίσουμε και την επόμενη αγωνιστική περίοδο,
ελπίζοντας πως με την ανάπτυξη του επιπέδου της κυπριακής διαιτησίας, θα
υπάρχει στο άμεσο μέλλον τεράστιο όφελος για τον Κύπριο διαιτητή.
Προχωρώντας στο κομμάτι των χορηγών. Πέραν των νέων χορηγών που έχω
προαναφέρει, δηλαδή την ACS Couriers, την SoEasy από την Cytamobile
Vodafone,

τον

Χαραλαμπίδης-Κρίστης

και

το

Milko,

με

μεγάλη

χαρά

ανακοινώνουμε πως στην οικογένεια των χορηγών της ΚΟΚ έχει ενταχθεί και η
Cyprus Airways, η οποία θα αποτελέσει τον επίσημο αερομεταφορέα των Εθνικών
Ομάδων Καλαθοσφαίρισης της Κύπρου μέχρι το 2021.
Καλωσορίζουμε παράλληλα το «Center for Social Innovation», όπου επίσης
αποτελεί ένα νέο συνεργάτη για την ΚΟΚ ο οποίος βοηθάει την Ομοσπονδία σε
διάφορες προτάσεις που ετοιμάζονται, με στόχο την διεκδίκηση ευρωπαϊκών
κονδυλίων μέσω διαφόρων αθλητικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
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Να πω ότι έχουμε αποστείλει ήδη ένα πρόγραμμα και αναμένουμε σύντομα την
απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Θερμές ευχαριστίες πρέπει να αναφέρουμε επίσης στους χορηγούς 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 8 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 θέτει ως στόχο την μεγαλύτερη ανάπτυξη του ΟΠΑΠ All Star Game, το οποίο
με την νέα σεζόν θα είναι ακόμα πιο αναβαθμισμένο.
Στο κομμάτι της επικοινωνίας καταφέραμε και υπογράψαμε διετές συμβόλαιο με
την Cytavision, κάτι που έφερε αύξηση στα τηλεοπτικά παιχνίδια της σεζόν.
Συνολικά για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 μεταδόθηκαν τηλεοπτικά 37
καλαθοσφαιρικοί αγώνες, ενώ άλλοι 26 μεταδόθηκαν μέσω live streaming. Στόχος
μας είναι την νέα αγωνιστική περίοδο να μεγαλώσουμε και αυτό τον αριθμό.
Η ΚΟΚ προχώρησε στην πρωτοποριακή για τα κυπριακά δεδομένα κίνηση, όπως
δημιουργήσει την δική της συνδρομητική live streaming πλατφόρμα, την CBF TV.
net, που εγκαινιάστηκε πριν το τέλος της περσινής σεζόν.
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Ο στόχος της πλατφόρμας είναι να δίνει την δυνατότητα στους φίλους της
Καλαθοσφαίρισης 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 κατά την διάρκεια της σεζόν.
Παράλληλα η κυπριακή καλαθόσφαιρα είχε φέτος ακόμα πιο καλή συνεργασία με
τα τοπικά ΜΜΕ, τα οποία υποστήριξαν κάθε καλαθοσφαιρικό γεγονός μέσα στην
σεζόν.
Δημιουργήθηκε εβδομαδιαία καλαθοσφαιρική εκπομπή σε γνωστό αθλητικό
ραδιοσταθμό Παγκύπριας εμβέλειας, ενώ η ΚΟΚ προχώρησε στην δημιουργία
δικού της καναλιού podcast, που λειτούργησε σαν τον δικό της διαδικτυακό
ραδιοφωνικό σταθμό, με συχνές εκπομπές αφιερωμένες στην κυπριακή
καλαθόσφαιρα. Η αναβάθμιση του brand name της Ομοσπονδίας μας συνεχίζεται.
Ως Ομοσπονδία έχουμε προχωρήσει πέρσι σε σημαντικές καταστατικές αλλαγές,
οι οποίες είχαν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό του καταστατικού της ΚΟΚ και την
συμμόρφωση του με τις οδηγίες που τέθηκαν από τον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού.
Μέσω των καταστατικών αυτών αλλαγών, η ΚΟΚ έχει αποδείξει πως θέλει πλέον
να εργάζεται ως μία σύγχρονη αθλητική ομοσπονδία, πλήρως εκσυγχρονισμένη
και λειτουργώντας βάσει των κανόνων που διέπουν τον κυπριακό αθλητισμό, αλλά
πάντοτε με την στήριξη της FIBA, ώστε η ΚΟΚ να εργάζεται παράλληλα και σε
ευρωπαϊκά επίπεδα.
Ως ένα μέτρο ως προς την κατεύθυνση αυτή, η ΚΟΚ προχώρησε στον διορισμό
της Πρέσβειρας για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ένας ρόλος που ανατέθηκε στην
κα Μελίνα Πύργου, Δικηγόρο, την οποία ευχαριστούμε για τις πολύτιμες ώρες που
αφιερώνει καθημερινά στον νέο της ρόλο.
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Τονίζουμε πως η ΚΟΚ αποτελεί την πρώτη κυπριακή αθλητική ομοσπονδία που
έχει προχωρήσει στον διορισμό πρέσβειρας για τα δικαιώματα του παιδιού. Κάτι
που έχει πραγματοποιηθεί για να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή προστασία προς
όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στην καλαθόσφαιρα.
Πριν την λήξη της φετινής σεζόν η Κυπριακή καλαθόσφαιρα έφθασε σε ακόμα μία
τεράστια επιτυχία, αφού ο Γενικός Διευθυντής της ΚΟΚ, κ. Άθως Αντωνίου,
κατάφερε να εκλεχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της FIBA Europe.
Πρόκειται για μία πολύ μεγάλη επιτυχία, αφού για πρώτη φορά η ΚΟΚ θα έχει δικό
της εκπρόσωπο στο συμβούλιο της FIBA Europe, κάτι που δείχνει την πολύ καλή
προετοιμασία που έγινε από μέρος της Ομοσπονδίας προεκλογικά και βεβαίως
την εκτίμηση που υπάρχει από τις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες προς την ΚΟΚ, για
την καλή δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Η κυπριακή καλαθόσφαιρα θα
έχει πλέον λόγο στις αποφάσεις που θα λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή
καλαθόσφαιρα, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και που μας κάνει να
αισθανόμαστε μεγάλη περηφάνεια.
Στο κεφάλαιο εθνικών ομάδων είχαμε την συμμετοχή της Εθνικής Ανδρών και
Εθνικής

Γυναικών

στους

Αγώνες

Μικρών

Κρατών

Ευρώπης

που

πραγματοποιήθηκαν στο Μαυροβούνιο, όπως και την παρουσία της Εθνικής
Ανδρών στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2021. Δυστυχώς τα αποτελέσματα
στους ΑΜΚΕ μας στεναχώρησαν, αφού οι δύο Εθνικές Ομάδες έμειναν εκτός
μεταλλίων.
Οι δύο Εθνικές Ομάδες βρίσκονται σε περίοδο ανανέωσης, με αρκετούς νεαρούς
καλαθοσφαιριστές και καλαθοσφαιρίστριες να εντάσσονται στα αντιπροσωπευτικά
μας συγκροτήματα τα τελευταία χρόνια.
Ο στόχος μας είναι να εκμεταλλευτούμε το εξαιρετικά ταλαντούχο υλικό που
υπάρχει στα τμήματα υποδομής, έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια να δημιουργηθούν

Πρακτικά Καταστατικής και Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Κ.Ο.Κ. – 5.7.2019

14

πιο ανταγωνιστικές Εθνικές Ομάδες, που θα μπορέσουν να φέρουν νέες επιτυχίες
στην χώρα μας. Βεβαίως, είναι ένα εγχείρημα που θέλει χρόνο και στήριξη και
είμαστε εδώ για να κάνουμε το σωστό και να βάλουμε γερές βάσεις για το μέλλον.
Στις αναπτυξιακές εθνικές ομάδες θα έχουμε το καλοκαίρι την συμμετοχή τριών
ομάδων στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Των Εφήβων (Κ18), των Παίδων (Κ16)
και των Κορασίδων (Κ16).
Είμαστε αισιόδοξοι πως και οι τρεις κυπριακές ομάδες θα πετύχουν τους στόχους
τους,

αφού

σε

αυτές

συμμετέχουν

οι

νεαροί

καλαθοσφαιριστές

και

καλαθοσφαιρίστριες που τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσουν τους επόμενους
αστέρες του κυπριακού μπάσκετ.
Αγαπητοί φίλοι, Αγαπητοί συνεργάτες,
Ως Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης,
αναλάβαμε το δύσκολο μας έργο πριν από ένα χρόνο. Εργαστήκαμε σκληρά και
θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τον ίδιο ρυθμό και για τα επόμενα χρόνια, με
μοναδικό γνώμονα την ανάπτυξη της Καλαθοσφαίρισης σε όλους τους τομείς.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στο Δ/Σ, όλους του
παράγοντες των σωματείων μας, 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.

Ο κ. Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης

έχει

ολοκληρώσει

τη

λογοδοσία του επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την
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προηγηθείσα χρονική περίοδο της θητείας του για τη χρονική περίοδο από
την 01/01/2018 μέχρι 31/12/2018.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΚ
Ευχαριστούμε Πρόεδρε. Προτού θέσω στη διάθεσή σας τον Πρόεδρο, για
οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σας έχουμε παραδώσει την Ετήσια Έκθεση των
πεπραγμένων για την περίοδο Ιουνίου 2018 – Ιουλίου 2019, την οποία είχατε την
ευκαιρία να δείτε, οπόταν, εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις είτε επί των
πεπραγμένων, βάσει της έκθεσης που σας αποστάληκε, είτε βάσει της λογοδοσίας
του Προέδρου, παρακαλώ είμαστε στη διάθεσή σας… ο Πρόεδρος είναι στη
διάθεσή σας να απαντήσει.
(Καμία παρατήρηση από μέρους των παρόντων)
Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος ΚΟΚ
Ελπίζω του χρόνου, να είναι πιο μεγάλη η ομιλία μου, για να έχουμε πιο πολλά
πράγματα να σας πω…
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΚ
Οπόταν, από την στιγμή που δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις,
εγκρίνονται… εγκρίνεται η λογοδοσία επί των πεπραγμένων.
Ομόφωνα εγκρίνεται η λογοδοσία του κ. Ανδρέα Μουζουρίδη, Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης,
επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, για την προηγηθείσα
χρονική περίοδο της θητείας του για τη χρονική περίοδο από την 01/01/2018
μέχρι 31/12/2018.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΚ
Προτού προχωρήσουμε στην έκθεση των Ελεγκτών παράλειψη μου, έπρεπε
προηγουμένως

να

προχωρήσουμε

στην

έγκριση

των

πρακτικών

της

προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, του 2018.
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Σας έχουν σταλεί τα πρακτικά. Υπάρχουν οποιεσδήποτε εισηγήσεις για αλλαγές;
Τροποποιήσεις; Ή να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται ομόφωνα και αυτά;
(Καμία ένσταση από μέρους των παρόντων)
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΚ
Άρα, εγκρίνονται ομόφωνα και αυτά.
Ομόφωνα εγκρίνονται τα πρακτικά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του
έτους 2018.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΚ
Περνώντας τώρα στην Έκθεση των Ελεγκτών. Είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης
Λαμπριανίδης.
Μιχάλης Λαμπριανίδης – Ελεγκτής της Ομοσπονδίας
Μάλιστα.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΚ
Λοιπόν, κύριε Λαμπριανίδη σας ακούμε.
Μιχάλης Λαμπριανίδης – Ελεγκτής της Ομοσπονδίας
Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω την έκθεση.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος ΚΟΚ
Η έκθεση βρίσκεται στο set που σας έχουμε δώσει, στο πίσω μέρος, δηλαδή, είναι
τελευταία, οπόταν, γυρίστε εάν θέλετε για να παρακολουθείτε και τον Μιχάλη. Είναι
εντελώς πίσω. Είναι το τελευταίο section που υπάρχει.
(μετά από παρέλευση λίγου χρονικού διαστήματος)
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Μιχάλης Λαμπριανίδης – Ελεγκτής της Ομοσπονδίας
Οι οικονομικές καταστάσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, για
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου το 2018, έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Θα σας παρουσιάσω συνοπτικά τα αποτελέσματα της Ομοσπονδίας για το 2018.
Όπως βλέπετε, έχετε μαζί σας τις κυριότερες σελίδες των οικονομικών
καταστάσεων.
Στη σελίδα 2 παρουσιάζεται η κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών
εσόδων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2018. Υπάρχουν σημειώσεις
όπως βλέπετε δίπλα από κάθε κατηγορία εσόδων ή εξόδων για καλύτερη
κατανόηση καθώς επίσης και η στήλη η περσινή του 2017 για σκοπούς σύγκρισης.
Το 2018 όπως βλέπετε, η Ομοσπονδία είχε ζημιά €40,146.-, ενώ το 2017 είχε
κέρδος €54,536.-.
Η ζημιά αυτή μεταφέρεται στα αποθεματικά. Ως εκ τούτου, τα συσσωρευμένα
κέρδη όπως φαίνονται στην επόμενη σελίδα, στη σελίδα 3, Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης, μειώνεται στις €171,544.-.
Πηγαίνοντας πίσω στη σελίδα 2, βλέπετε ότι τα έσοδα για το έτος του 2018
ανήλθαν στο ποσό του €1.238,463.- σε σχέση με το έτος του 2017 που ήταν
€1.180, 403.-. Υπήρξε μια αύξηση του 5%.
Οι διάφορες κατηγορίες των εσόδων παρουσιάζονται επίσης στη σημείωση 2 και
αναλύονται περαιτέρω στις σημειώσεις 9.1 μέχρι 9.3. στη σελίδα 5.
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Τα έσοδα βασικά αυξήθηκαν λόγω στα έσοδα ύψους €115,390.- από τα έσοδα
Γενικής Συνέλευσης FIBA και στην αύξηση στα έσοδα από ΟΠΑΠ σε σύγκριση με
το 2017. Όπως φαίνεται στην υποσημείωση 9.1. και 9.3, στη σελίδα 5.
Η ζημιά για το έτος 2018 οφείλεται όμως στην αύξηση των εξόδων. Η ανάλυση για
τα άμεσα έξοδα, παρουσιάζεται στη σημείωση 3, στη σελίδα 5. Τα άμεσα έξοδα
αυξήθηκαν στο €1.080,284.- σε σύγκριση με το 2017 που ήταν €936,725. Υπήρξε
μια αύξηση της τάξης του 15%.
Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα έξοδα για τα τοπικά Πρωταθλήματα κατά €28,649.σε σύγκριση με το 2017, στα έξοδα για τις Διεθνείς Συμμετοχές των Εθνικών
Ομάδων κατά €80,963.- και στα έξοδα Γενικής Συνέλευσης της FIBA κατά
€126,900.- σε σύγκριση με το 2017.
Τα έξοδα διοίκησης, έμειναν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, τα οποία αυξήθηκαν
μόνον κατά €9000.-. Αυτά φαίνονται στην επόμενη σελίδα, στη σελίδα 6, στην
υποσημείωση 4.
Πιο κάτω φαίνονται οι παροχές προσωπικού, που ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα
με το 2017, όπως παρουσιάζονται στη σημείωση 5 στην ίδια σελίδα.
Και επιστρέφοντας πίσω στη σελίδα 2, που είναι η χρηματοοικονομική κατάσταση,
βλέπουμε ότι βγαίνει μια ζημιά €40,000.-.
Στην επόμενη σελίδα, στη σελίδα 3, είναι η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
του 2018. Παρουσιάζεται στη σελίδα 3.
Η καθαρή λογιστική αξία των εγκαταστάσεων και εξοπλισμών είναι €14.334.- και
αναλύεται στη σημείωση 8, στη σελίδα 7.
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Μετά ακολουθεί... είναι τα αποθέματα που είναι αξίας €11.831.- τα οποία
συμπεριλαμβάνουν αθλητικά ρούχα και συναφή εξοπλισμό.
Μετά έχουμε τα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα που είναι αξίας €314.541.- οι
οποίες είναι οφειλές προς την Ομοσπονδία και αποτελούνται από οφειλές των
Σωματείων, ύψους €111,359.-, εισπράξεις από ΟΠΑΠ ύψους €45,833.-, από ΚΟΑ
ύψους €138,409.- και άλλα εισπρακτέα.
Υπήρξε μια μείωση €11,933.-.
Αυτό φαίνεται στη σημείωση 10 στη σελίδα 7.
Μετά, η κατάσταση στη σελίδα 3, ακολουθούν τα μετρητά που αυξήθηκαν στις
€88,763.- από το 2017 που ήταν €31.784.-.
Η κατάσταση της Ομοσπονδίας συνεχίζεται με τα συσσωρευμένα κέρδη ύψους
που είναι €171,544.- που συμπεριλαμβάνει τη ζημιά του έτους και τα
συσσωρευμένα κέρδη των προηγούμενων ετών, όπως προανέφερα.
Τέλος, η κατάσταση της Ομοσπονδίας παρουσιάζει εμπορικούς πιστωτές και
οφειλές, ύψους €68,225.-, στα ίδια επίπεδα πέρυσι, το 2017, που ήταν €68,000.-.
Και

τραπεζικά

παρατραβήγματα

ύψους

€189,700.-,

περίπου

€78,532.-

περισσότερα από το 2017.
Αυτά είχα να πω. Εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις;
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Θωμάς Τσαλούπης, Μέλος ΔΣ ΚΟΚ
Στις οφειλές Σωματείων, σημείωση 22...;
Μιχάλης Λαμπριανίδης – Ελεγκτής της ΚΟΚ
Ναι, αυτά είναι σελίδες από τις οικονομικές καταστάσεις. Δεν συμπεριλαμβάνονται
όλες οι σελίδες. Στη σημείωση 9.1... εκεί που λέτε εισπράξεις από Σωματεία;
Θωμάς Τσαλούπης, Μέλος Δ.Σ. ΚΟΚ
Στο σημείο 10 στη σελίδα 7.
(μετά από παρέλευση λίγου χρονικού διαστήματος)
Μιχάλης Λαμπριανίδης – Ελεγκτής της Ομοσπονδίας
Οφειλές Σωματείων. Οι οφειλές είναι €111,359.-.
Θωμάς Τσαλούπης, Μέλος Δ.Σ. ΚΟΚ
Η σημείωση 22 δεν υπάρχει στις καταστάσεις μας.
Μιχάλης Λαμπριανίδης – Ελεγκτής της Ομοσπονδίας
Ναι, δεν υπάρχει στις καταστάσεις, διότι είναι σελίδες από τις Οικονομικές
Καταστάσεις. Δεν είναι όλες οι σελίδες εδώ. Δεν τις φέραμε όλες για σκοπούς
συντόμευσης. Εάν θέλετε μπορείτε να τις ζητήσετε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Θωμάς Τσαλούπης, Μέλος Δ.Σ. ΚΟΚ
Εντάξει.
Μιχάλης Λαμπριανίδης – Ελεγκτής της Ομοσπονδίας
Είναι ένα small version τελοσπάντων των οικονομικών καταστάσεων.
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Δημήτρης Μιχαήλ – Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ
Στο σημείο 3, άμεσα έξοδα, χορηγίες Σωματείων από ΚΟΑ – ΚΟΚ έχει μείωση
από το 2017 έως το 2018, €32,000 περίπου. Που οφείλεται;
Μιχάλης Λαμπριανίδης – Ελεγκτής της Ομοσπονδίας
Στα άμεσα έξοδα μιλάτε;
Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος ΚΟΚ
Σελίδα Δημήτρη;
Δημήτρης Μιχαήλ – Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ
Στις χορηγίες Σωματείων από ΚΟΑ – ΚΟΚ υπήρχε μια μείωση ... ενώ σχετικά
υπήρξε αύξηση στα πλείστα, εδώ υπάρχει μείωση €32,000 από το 2017 έως το
2018. Και η ερώτηση μου είναι γιατί;
Μιχάλης Λαμπριανίδης – Ελεγκτής της Ομοσπονδίας
Εντάξει, αυτό νομίζω ότι πρέπει να σας το απαντήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής ΚΟΚ
Ναι, θα πρέπει να το απαντήσω εγώ. Οι επιχορηγήσεις που έρχονται από τον ΚΟΑ
για να πάνε στα Σωματεία, ή μέρος αυτών να πάνε στα Σωματείων δεν είναι
σταθερές κάθε χρόνο. Οπόταν μπορεί να έχει αυξομειώσεις από χρονιά σε χρονιά.
Δεν είναι fix ποσό κάθε χρόνο το ίδιο.
Δημήτρης Μιχαήλ – Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ
Υπάρχει ένδειξη για το 2019;
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Άθως Αντωνίου, Διευθυντής ΚΟΚ
Οι ενδείξεις που δίνονται είναι ότι, από την στιγμή που οι γενικοί προϋπολογισμοί
του ΚΟΑ μειώνονται, λογικά η επόμενη μείωση θα είναι πάνω στις Ομοσπονδίες
και τα Σωματεία.
Προσπαθούν να το διατηρήσουν σε ένα επίπεδο, αλλά από την στιγμή που
ανεβαίνουν τα λειτουργικά τους κόστη και η επιχορήγηση τους παραμένει σταθερή,
άρα λογικά από κάπου αλλού πρέπει να κοπούν.
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος
Στη σελίδα 4 εάν μου επιτρέπεις, φαίνεται καθαρά η μείωση της χορηγίας του ΚΟΑ
προς την Ομοσπονδία κατά 20% το χρόνο... είναι μια επιπρόσθετη μείωση...
Δημήτρης Μιχαήλ – Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ
Στη σελίδα 4;
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Στη σελίδα 4, ναι, στα εισοδήματα, το 2017 με το 2018 φαίνεται καθαρά ότι έκαμε
μια μείωση των εσόδων από τον ΚΟΑ...
Δημήτρης Μιχαήλ – Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ
€20,000;
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
€20,000.-.
Δημήτρης Μιχαήλ – Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ
Μάλιστα. Άρα υπήρχε και το ποσό των €12,000 από την ΚΟΚ. Εάν στο πίσω ήταν
€32,000.-, η επιχορήγηση από τον ΚΟΑ ήταν €20,000.- υποθέτω ότι το άλλο το
ποσό των €12,000.- είναι από την ΚΟΚ; Είναι σωστά που το λέω;
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Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Τα εισοδήματα από τον ΚΟΑ έρχονται διαχωρισμένα. Κάπου αλλού υπήρχε
μείωση και κάπου αλλού υπήρξε αύξηση στα εισοδήματα από τον ΚΟΑ. Στο
σύνολο των εισοδημάτων του ΚΟΑ υπήρχε μια μείωση €20,000.-.
Τα ποσά που δόθηκαν, τα οποία όπως δίνονται, εκχωρούνται στα Σωματεία,
υπήρχε μεγαλύτερη μείωση.
Δημήτρης Μιχαήλ – Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ
Είναι κατανοητό. Αλλά καταλάβατε τι είπα;
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Ναι, υπάρχει μια διαφορά μείωσης του ΚΟΑ προς εμάς, σε σχέση με τη μείωση
εμάς προς τα Σωματεία.
Δημήτρης Μιχαήλ – Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ
€12,000.-.
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Εντάξει; Και απαντώ, επειδή οι χορηγήσεις του ΚΟΑ, δεν είναι «πιάστε ένα ποσό
€660,000.- και κάμετε ότι θέλετε».
Έρχονται ανά κεφάλαιο. Άρα, τα ποσά που δόθηκαν για τα Σωματεία, δόθηκαν
στα Σωματεία και ήταν μειωμένα κατά τη διαφορά που φαίνεται στα έξοδα.
Ενδεχομένως σε κάποια άλλα κομμάτια, ο ΚΟΑ μας έδωσε... που μας δίνει
συνήθως κάθε τέλος του χρόνου κάποιες χορηγίες για εξειδικευμένους σκοπούς.
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής ΚΟΚ
Εάν δεν είσαι καλυμμένος πλήρως και θέλεις κάποιες διευκρινήσεις, πολύ
ευχαρίστως.
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Δημήτρης Μιχαήλ – Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ
Όχι, απλά εδώ λέει «εισοδήματα...»
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής ΚΟΚ
Υπήρχαν λιγότερα ποσά που δόθηκαν για να δοθούν παρακάτω.
Δημήτρης Μιχαήλ – Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ
Εντάξει. Η διαφορά του €684,000 του 2017 δηλαδή... του €664,000 ...€20,000 και
στο πίσω που λέει «έξοδα...»
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Ο ΚΟΑ μέσα στις €664,000.- μας έδωσε και €10,000 για το συνέδριο. Άρα, αν δεν
μου έδινε €10,000 για το συνέδριο, ήταν να ήταν €30,000 η μείωση.
Δημήτρης Μιχαήλ – Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ
Η διαφορά.
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Ναι, εκείνη που διαβάζεις παρακάτω. Δηλαδή, την ώρα που μου δίνει λεφτά εμένα
ο ΚΟΑ, μέσα στο €664,000 είναι όλα τα ποσά που μου δίνει, για οποιοδήποτε
σκοπό.
Μέσα στα εισοδήματα από τον ΚΟΑ, άμα δείτε μέσα στη δαπάνη που υπάρχει για
το συνέδριο της FIBA που έγινε στην Κύπρο, υπάρχει μια χορηγία από τον ΚΟΑ
€10,000.- που είναι μέσα στις €664,000.-.
Αν δεν την περνούσα εδώ, μέσα στα γενικά έσοδα του ΚΟΑ, ήταν να είναι
€654,000.- άρα η διαφορά ήταν να ... αντιστοιχεί περίπου... αντί να είναι €20,000,
να είναι €30,000.-.
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Δημήτρης Μιχαήλ – Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ
Άρα, εννοείτε ότι, οι χορηγίες Σωματείων από ΚΟΚ προς Σωματεία, παραμένει η
ίδια.
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Η ίδια ναι. Όπως μας την δίνει ο ΚΟΑ την δίνουμε εμείς.
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής ΚΟΚ
Παραμένει η ίδια...
Δημήτρης Μιχαήλ – Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ
Ναι, μα υπάρχει και κάτι...
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής ΚΟΚ
... εάν είναι η ίδια ακριβώς. Εάν είναι μειωμένη κατά ένα ευρώ, τα σωματεία θα
πάρουν ένα ευρώ λιγότερο.
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Για τα Σωματεία, ο ΚΟΑ μας έδωσε €288,800.
Δημήτρης Μιχαήλ – Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ
Εντάξει, αλλά δεν υπάρχει και κάποια χορηγία από την ΚΟΚ προς τα Σωματεία,
άσχετη από τη χορηγία που πιάνει από τον ΚΟΑ; Είναι τούτη η ερώτησή μου.
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής ΚΟΚ
Υπάρχει ναι. Νομίζω είναι καλύτερα να σου δώσω ανάλυση για τα ποσά τα...
Δημήτρης Μιχαήλ – Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ
Εντάξει. Οκ.
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Άθως Αντωνίου, Διευθυντής ΚΟΚ
Σίγουρα υπάρχει.
Δημήτρης Μιχαήλ – Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ
Επειδή, έτσι όπως το θέτετε εκεί, «χορηγίες Σωματείων από ΚΟΑ – ΚΟΚ ...»
σημαίνει ότι τα Σωματεία πιάνουν και από τον ΚΟΑ και από την ΚΟΚ.
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής ΚΟΚ
Ήδη όμως, όπως αναφέρθηκε ...
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Να σου πω εγώ. Τα Σωματεία πιάνουν ένα ποσό που μας δίνει ο ΚΟΑ και σας το
δίνουμε και πιάνουν και επιπρόσθετα από την Ομοσπονδία. Που δεν φαίνεται μέσα
σε εκείνα τα έξοδα. Είναι αλλού τα επιπρόσθετα που δίνουμε ...
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Από άλλες χορηγίες που πιάνει η Ομοσπονδία. Anyway.
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Ναι.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΚ
Λοιπόν, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση;
(Καμία ερώτηση από τους παρόντες)
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΚ
Άρα, να θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται η λογοδοσία των Ελεγκτών μας;
(Καμία παρατήρηση από μέρους των παρόντων)
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Παύλος

Παυλίδης,

Γενικός

Γραμματέας

Δ.Σ.

Κυπρ.

Ομοσπ.

Καλαθοσφαίρισης
Υπάρχει κάποια ένσταση;
(Καμία ένσταση από μέρους των παρόντων)
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΚ
Μάλιστα. Εγκρίνεται.
Ομόφωνα εγκρίνεται η έκθεση των ελεγκτών και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, για τους λογαριασμούς εισπράξεων και πληρωμών της
Ομοσπονδίας για τη χρονική περίοδο από την 01/01/2018 μέχρι 31/12/2018.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΚ
Ακόμη ένα θέμα που υπάρχει ... ακόμη δύο θέματα προτού κλείσουμε.
Το ένα είναι η ενημέρωση για τα νέα δόκιμα Μέλη της Ομοσπονδίας. Έκανε για το
θέμα αυτό μια αναφορά ο Πρόεδρος στην ομιλία του.
Όπως ανέφερε, τα δύο νέα Σωματεία, είναι ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΓΕΡΙΟΥ και ο ΠΑΟΚ
ΛΕΜΕΣΟΥ, οι οποίοι έχουν εγκριθεί πρόσφατα ως δόκιμα Μέλη της Ομοσπονδίας
και θα συμμετάσχουν στα αναπτυξιακά Πρωταθλήματα της Κατηγορίας... της
Ομοσπονδίας.
Ο κ. Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ενημέρωσε τα Μέλη της
Γενικής Συνέλευσης, για τα νέα Δόκιμα Μέλη της Ομοσπονδίας, ήτοι τα
Σωματεία ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΓΕΡΙΟΥ και ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ, οι οποίοι έχουν
εγκριθεί και θα συμμετάσχουν στα αναπτυξιακά Πρωταθλήματα της
Ομοσπονδίας.

Πρακτικά Καταστατικής και Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Κ.Ο.Κ. – 5.7.2019

28

Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΚ
Μάλιστα.
Οπόταν, ουσιαστικά αυτό είναι το τελευταίο θέμα που έχουμε για τη Γενική
Συνέλευση.
Υπάρχει κάτι που θέλει οποιοδήποτε από τα Μέλη της Ομοσπονδίας, να αναφέρει,
να πει, να ρωτήσει, προτού κλείσουμε τη Γενική Συνέλευση; Ναι, σας ακούμε κύριε
Δημητρίου.
Κώστας Δημητρίου – Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Ανέφερε ο Πρόεδρος προηγουμένως, ότι ο Γενικός Διευθυντής εκλέγηκε στο
Διοικητικό Συμβούλιο της FIBA Europe. Το συμβόλαιο του Γενικού Διευθυντή με
την ΚΟΚ ανανεώθηκε;
Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος ΚΟΚ
Είναι στη διαδικασία ανανέωσης.
Κώστας Δημητρίου – Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Αν δεν ανανεωθεί τι γίνεται;
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Να σου απαντήσω πιο σωστά. Το συμβόλαιο του Γενικού Διευθυντή έγινε
αορίστου χρόνου;
Κώστας Δημητρίου – Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Έγινε;
Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος ΚΟΚ
Δεν έγινε.
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Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Προφανώς. Δεν έγινε όπως είναι ο Νόμος... από την στιγμή που πέρασαν οι 30
μήνες;
(Οι

κ.κ.

Στέλιος

Μαρκίδης,

Αντιπρόεδρος

Δ.Σ.

Κυπρ.

Ομοσπ.

Καλαθοσφαίρισης και Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κυπρ. Ομοσπ.
Καλαθοσφαίρισης διαβουλεύονται για λίγο)
Κώστας Δημητρίου – Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Με όλο το σέβας προς το Προεδρείο, οφείλατε να μας ενημερώσετε. Μαζί με την
εκλογή του, τον οποίο συγχαίρω, οφείλατε να μας ενημερώσετε για το άλλο το...
Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος ΚΟΚ
Κύριε Κώστα, υπάρχει ήδη διαδικασία για το...
Κώστας Δημητρίου – Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Ξέρω, ξέρω...
Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος ΚΟΚ
Όχι, να σου πω.
Κώστας Δημητρίου – Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Ανδρέα μου εντάξει τελείωσε η κουβέντα, απλώς εγώ το έκανα για να ...
Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος ΚΟΚ
Μα καλά έκανες. Είναι καλά για να το μάθει και η Γενική Συνέλευση.
Κώστας Δημητρίου – Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Επειδή είναι αντιφατικό.
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Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος ΚΟΚ
Να το μάθει η Γενική Συνέλευση. Υπάρχει ήδη η Επιτροπή Προσωπικού, στην
οποία προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος είναι παρόν... α, συγγνώμη,
είναι ο κύριος Κληρίδης, αλλά είναι Μέλος και ο κύριος Παυλίδης.
Είναι σε συζήτηση με τον Γενικό Διευθυντή. Τα βρήκαμε. Έμεινε το τυπικό μέρος.
Κώστας Δημητρίου – Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Δεν είπα ότι δεν τα βρήκατε. Απλώς είπα, από την παρουσίαση την οποία κάνατε,
φαίνεται αυτό το αντιφατικό σημείο. Και μας το εξηγήσατε τώρα, ότι το βρήκατε.
Εντάξει. Μπορούσατε να μας το πείτε.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος ΚΟΚ
Δεν θα τον στέλναμε εκεί κάτω, εάν δεν ήμασταν σίγουροι.
Άθως Αντωνίου, Διευθυντής ΚΟΚ
Κύριε Κώστα μείνε στο τέλος σε παρακαλώ να σε ενημερώσω εάν θέλεις.
Κώστας Δημητρίου – Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Μα εγώ είναι για εσένα που το έκανα. Δεν είναι για...
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΚ
Κύριε Κώστα είσαστε ικανοποιημένος; Εντάξει;
Κώστας Δημητρίου – Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΚ
Κύριε Σκαρπάρη σας ακούμε.
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Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Σε συνέχεια αυτού που είπε ο κύριος Κώστας, θέλω να θίξω κάτι και εγώ κάτι.
Είδαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι, η Επιτροπή Αθλητικών Σταδίων,
τουλάχιστον των ανοικτών σταδίων που δόθηκαν, τα 8 από 9 έχουν πρόβλημα.
Σε ένα με δύο μήνες θα έρθουν κοντά μας, να μας ρωτήσουν και εμάς που έχουμε
τα κλειστά. Ένεκα της κάρτας οπαδού, ή του Νόμου ή οτιδήποτε.
Η Ομοσπονδία, εξ’ όσων γνωρίζω από πέρυσι, κάποια στάδια δεν πέρασαν τη
διαδικασία, οπόταν, ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνουμε σαν Σωματεία και
σαν Ομοσπονδία για να απαλειφθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί κάθε χρόνο είναι
πολλά τα έξοδα για να καλύψουμε και αυτά τα θέματα.
(Τα μέλη του Ε.Σ. της Κ.Ο.Κ. διαβουλεύονται για λίγο)
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Επειδή ο ΚΟΑ άκουσα σήμερα μια δήλωση ότι, δεν έχει κονδύλι για να δώσει για
αυτά τα θέματα.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος ΚΟΚ
Ευχαριστώ, γιατί μου δίνεις μια πάσα να αναφερθώ σε μια συνάντηση που κάναμε
με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον προηγούμενο, τον κύριο Ιωνά Νικολάου.
Πολλοί μας είπαν ότι ήμασταν η «μαύρη γάτα», γιατί μετά που κάναμε που
συνάντηση, ύστερα από τρεις ημέρες παραιτήθηκε μετά από μιαν εβδομάδα. Εν
πάση περιπτώσει...
Ο κύριος Υπουργός μας είχε διαβεβαιώσει και είναι κάτι το οποίο βλέπετε και εσείς
οι ίδιοι, ότι δεν υπάρχει ούτε και μια περίπτωση, να ανασταλεί η κάρτα φιλάθλου ή
να καταργηθεί η κάρτα φιλάθλου.
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Αυτό που βλέπετε και εσείς οι ίδιοι, ότι βγαίνει και σιγά – σιγά στην επιφάνεια, είναι
η βελτίωση του Νόμου ολόκληρου, που ένα κομμάτι αυτού του Νόμου, είναι και η
κάρτα φιλάθλου.
Όσον αφορά τα θέματα των αδειοδοτήσεων των Σταδίων, πέραν των ιδιόκτητων
κλειστών σταδίων που έχουμε... που έχει το Κώστας Παπαέλληνας, το Νίκος
Σολωμονίδης και ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ, όλα τα άλλα στάδια είναι υπό την ... υπό την
προστασία... είναι υπό την ιδιοκτησία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, και
των σχολικών Εφορειών, όσον αφορά τα θέματα των κλειστών που παίζουμε άλλα
Πρωταθλήματα πέραν της Α΄ Κατηγορίας.
Οπόταν, αντιλαμβάνεστε, θεωρώ ότι είναι ευθύνη του Κυπριακού Οργανισμού
Αθλητισμού και θεωρώ ότι θα κάμει όλες εκείνες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, ούτως
ώστε τα Στάδια, να πληρούν τις προϋποθέσεις του Νομοσχεδίου, το οποίο θα
περάσει, εντός των επόμενων ημερών, για να μπορέσουμε να διεξάγουμε το
Πρωτάθλημα, μέσα στη νομιμότητα.
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Άρα, εισηγείστε να δώσουμε τα Στάδια, εμείς ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ και ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ,
στον ΚΟΑ, να μας κάνουν και τούτοι τα ...
Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος ΚΟΚ
Θεωρώ ότι τον καιρό...
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Δεν μπορεί να έρχεται μέσα στο κλειστό να μου λέει για ... πυρόσβεσης €60,000
και την επόμενη να παίζω σε Λύκειο, που δεν έχει καν την απόσταση η κερκίδα
από την γραμμή τη side για να παίξουν μπάσκετ. Αυτό θέλω να πω.
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Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος ΚΟΚ
Για να γίνουν τα κλειστά ιδιόκτητα γήπεδα ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού,
διαχρονικά, έχει δαπανήσει πάρα πολλά λεφτά, πολλά εκατομμύρια, για να γίνουν
αυτές οι εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι προς όφελος των Σωματείων μας και
βεβαίως μετά προς όφελος του Κυπριακού Αθλητισμού.
Οπόταν, θεωρώ ότι δεν είναι της παρούσης αυτή η συζήτηση. Είναι υποχρέωση
του οποιουδήποτε ιδιοκτήτη, είτε λέγεται ΚΟΚ, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο ή
οποιοδήποτε άλλο Σωματείο, να κάμει εκείνες τις ενέργειες, ούτως ώστε το γήπεδο
του να καταστεί κατάλληλο.
Να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και να πω ότι, δυστυχώς, το μεγαλύτερο
πρόβλημα το αντιμετωπίζει το Σωματείο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΡΟΥ, το οποίο βρέθηκε
από μη εκτοπισμένο χωριό, να είναι εκτοπισμένο χωριό, διότι, λόγω κάποιων
συσσωρευμένων παλιών και χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κλειστή
αίθουσα «Γλαύκος Κληρίδης» αλλά και η μη συντονισμένη ενέργεια για ανακαίνιση
της Σχολικής αίθουσας του σχολείου που βρίσκεται στην κοινότητα, αναγκάστηκε
μεσούσης της περσινής περιόδου, το Σωματείο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΡΟΥ, με ότι
συνεπακόλουθο έχει, με τις Ακαδημίες του, με τα μωρά τα οποία παίζουν εκεί στην
κοινότητα, τα παιδιά των γειτονικών κοινοτήτων, έφυγαν από τον ΑΓΡΟ και
μεταφέρθηκαν στη Λεμεσό.
Θα ήθελα να καυστηριάσω τη στάση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ενώ
υπό την προηγούμενη διοίκηση του και προεδρία του κυρίου Κλεάνθη Γεωργιάδη,
είχε υποσχεθεί τόσο στο Σωματείο, όσο και στην Ομοσπονδία, όπως τα έξοδα
μετακίνησης και οποιωνδήποτε άλλων αναγκών είχε το Σωματείο ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΓΡΟΥ, θα καλύπτονταν από τον προϋπολογισμό του ΚΟΑ, με την προϋπόθεση
η Ομοσπονδία να καταβάλει στο Σωματείο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΡΟΥ τα έξοδα.
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Η Ομοσπονδία κατέβαλε, ως όφειλε βεβαίως και είναι με μεγάλη χαρά που το
έχουμε κάνει αυτό, τα έξοδα τα καλύψαμε, τα έξοδα μετακίνησης, διακίνησης και
οτιδήποτε άλλων προβλημάτων είχε το Σωματείο, νομίζω ήταν γύρω στις €2500.Ο ΚΟΑ αυτή την στιγμή αρνήθηκε και αρνείται πεισματικά, την καταβολή αυτού του
ποσού, πίσω στην Ομοσπονδία, με την δικαιολογία ότι, δεν είχαν τηρηθεί πρακτικά
ή δεν έχει να κάμει οτιδήποτε με αποφάσεις, οι οποίες δόθηκαν από το
προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
Δεν τα θέλουμε αυτά τα λεφτά εν πάση περιπτώσει, εάν έρθουν. Εάν έρθουν θα
τα δώσουμε για άλλους πόρους.
Απλά ήταν ένα σημείο το οποίο η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να το λάβει υπόψη.
Και κάτι άλλο, κάτι που μου επισήμανε και ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας
προηγουμένως, η Ομοσπονδία με όλα αυτά τα πεπραγμένα που κάνει, έχει αιτηθεί
επανειλημμένως αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού από τον Κυπριακό
Οργανισμό Αθλητισμού, και αυτό γίνεται τεκμηριωμένα και δικαιολογημένα, με τα
στατιστικά στοιχεία που παίρνουμε, αλλά και με τις δράσεις τι οποίες κάνουμε καθ’
όλη τη διάρκεια της σεζόν.
Και επίσης, ακόμη μια δέσμευση, την οποία ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού,
μέχρι στιγμής δεν έχει υλοποιήσει, είναι ότι όταν παρουσιάστηκε ενώπιον μας, πριν
περίπου δύο χρόνια, η «Βίβλος», το εγχειρίδιο, το πώς θα πρέπει οι Ομοσπονδία
να διοικούν ... πως θα διοικούν για τα θέματα της καλής διακυβέρνησης, η
Ομοσπονδία μας έχει εκπληρώσει όλες τις... τις μεγαλύτερες υποχρεώσεις που
διέπονται από αυτό τον Κώδικα.
Είμαστε η μοναδική Ομοσπονδία, και μας είχαν υποσχεθεί ότι, εάν το κάνουμε, θα
ήταν ένα κριτήριο, όσον αφορά τις αξιολογήσεις, για τον καταμερισμό των
προϋπολογισμών. Αυτό δεν έχει γίνει ούτε στη φετινή χρονιά. Εμείς θα
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συνεχίσουμε όμως να συμμεριζόμαστε ... να συμμορφωνόμαστε διότι πρώτα απ’
όλα συμφωνούμε με τη σωστή διακυβέρνηση.
Απλά να σας πω ότι, κάποιες Ομοσπονδίες που διατείνονται ότι έχουν μεγαλώσει,
δεν έχουν κάνει καν ούτε το αυτονόητο, να έχουν περάσει μέσα στο Καταστατικό
τους, τη διπλή ιδιότητα, δηλαδή, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μιας
Ομοσπονδίας, να μην μπορούν να είναι Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου άλλης
Ομοσπονδίας.
Εμείς το έχουμε κάνει, όπως επίσης έχουμε βάλει και πέρυσι, εάν θυμάστε, με την
ανάληψη των καθηκόντων μας, το ανώτατο όριο θητειών. Αυτό ήταν ένα μικρό
έτσι... ένα μικρό κλείσιμο, για να μην προσδοκούμε και πάρα πολλά από τον
Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.
Άρα, πρέπει όλοι μας, μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ως κυπριακό μπάσκετ,
για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Και το λέω με όλη τη συναίσθηση των
πραγμάτων των οποίων λέω, ότι η προσπάθεια της Ομοσπονδίας, η οποία
ξεκίνησε τον τελευταίο χρόνο, είναι ... είναι να έχει δικά της επαναλαμβανόμενα
έσοδα, ούτως ώστε η έκθεσή μας, προς τις χορηγίες του Κυπριακού Οργανισμού
Αθλητισμού, να είναι όσο πιο μικρή γίνεται.
Λάμπρος Λάμπρου – Σωματείο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΡΟΥ
Πρόεδρε μιας και το ανέφερες… και ευχαριστώ και δημόσια εδώ στη Γενική
Συνέλευση και την Ομοσπονδία, γιατί ήταν η μόνη η οποία βοήθησε το Σωματείο
μου, σε πραγματικά δύσκολη περίοδο, που είμαστε στο να κλείσουμε … έτσι; Και
να εκτεθεί ολόκληρο το Πρωτάθλημα και να τιναχτεί στον αέρα.
Με τη δική σας τη βοήθεια και την προσωπική σου την υπόσχεση ότι «συνεχίστε
και θα το κανονίσουμε» φτάσαμε στο τέλος αισίως και πήγαμε και πολύ καλά
αντιλαμβάνεστε.
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Αλλά, φέτος δεν ξέρω πως θα γίνει, διότι εχτές μου έστειλαν επιστολή από τον
ΚΟΑ και μου ζητούν να δηλώσω έδρα…
Αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα συνεχίζεται και έτσι να σας ενημερώσω και να
σας πω ότι, η μόνη ενέργεια η οποία έγινε από τον ΚΟΑ, μέχρι εχτές, ήταν να μπει
μία γεννήτρια, για να βγαίνουν τα exit.
Τούτα ήταν με οδηγίες της Πυροσβεστικής για να αδειάζει το γήπεδο, κατά την
διάρκεια της ημέρας μόνον, για να μπορούν και οι μαθητές του σχολείου να
μπαίνουν μέσα και εμείς να κάνουμε προπόνηση. Απλώς και μόνον, για να
δουλεύουν τα γραφεία τους και οι ταμπέλες του exit. Τίποτε άλλο.
Εγώ αναμένω μέχρι τις 21 του Νοεμβρίου, που ξέρω ότι δεν θα γίνει σίγουρα κάτι…
δεν θα γίνει κάτι έως την 21η Νοεμβρίου, να βγω στα κανάλια, να βγω στα
ραδιόφωνα και να κάνω ξανά το παράπονό μου.
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Πρόεδρε, είναι εδώ που έγγυται η ερώτηση η καίρια. Ποιος αναλαμβάνει την
ευθύνη; Εάν έχουμε θάνατο ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη; Το εκάστοτε
Σωματείο; Η Ομοσπονδία; Ο ΚΟΑ; Η Αστυνομία; Ή το Υπουργείο Δικαιοσύνης;
Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος ΚΟΚ
Ο ιδιοκτήτης…
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΚ
Σίγουρα οι ιδιοκτήτες του γηπέδου.
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Εντάξει, άρα …
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
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Να πούμε το εξής όμως… καταρχήν, τόσο για το γήπεδο του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, όσο
και για το γήπεδο της ΑΕΛ, κτίστηκαν με χορηγία του μεγαλύτερου κόστους, από
τον ΚΟΑ. Τούτο είναι το ένα. Το δεύτερο… τα Σωματεία…
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Όχι του μεγαλύτερου κόστους.
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Τύγχανε να ήμουν προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών, και έδωσε ο ΚΟΑ για την
ΑΕΛ περίπου Λ.Κ. 700,000.- και Λ.Κ. 600,000.- του ΑΠΟΛΛΩΝΑ.
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Και πόσα στοίχισαν;
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Γύρω στις Λ.Κ. 900,000.- ή Λ.Κ. 1,000,000.- η ΑΕΛ και κάπου Λ.Κ. 800,000.- ο
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ.
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Μάλιστα.
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Μιλούμε το 2005 ή 2006. Πριν 12 – 13 χρόνια.
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Τώρα έχουμε 2019.
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Ναι, ναι. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής: υπάρχει διαδικασία που οι
ιδιοκτήτες των Σταδίων τούτων, δικαιούνται να αιτούνται, για την βελτίωση των
εγκαταστάσεων τους, και ξέρω τουλάχιστον ότι, είχε εγκριθεί για τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ,
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για να βελτιωθεί ο φωτισμός, αλλά δεν έκαναν ξανά τις διαδικασίες για να τον
βελτιώσουν.
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Αποταθήκαμε, αλλά έχουμε βρει κλειστές πόρτες για πολύ μικρά ποσά, έτσι; Για
να καταλάβετε… δηλαδή…
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Όχι, για το θέμα του φωτισμού, επειδή ήταν υπό της Προεδρίας του προηγούμενου
Προέδρου, που είχαμε πάει, είχε εγκριθεί κονδύλι από τον ΚΟΑ, για το θέμα του
φωτισμού του ΑΠΟΛΛΩΝΑ.
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Κύριε Μαρκίδη, να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Πέρυσι η ΑΕΛ πλήρωσε
€32,000.- για να έχει σωστό πυροσβεστικό σύστημα…
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Σύστημα πυρόσβεσης.
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Πυροσβεστικό σύστημα στο γήπεδο. Και η ερώτηση μου είναι η εξής: Τα μωρά της
ΑΕΛ … μην το πάρετε τώρα ότι είναι η ΑΕΛ, τα μωρά του Χ Σωματείου…

Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Του οποιουδήποτε ρε παιδί μου…
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
… που πληροί το Στάδιο τους να παίζει σε παρκέ, να έχει τούτο το φωτισμό, να
έχει τούτο το νερό, να έχει ζεστό… να, να, να… γιατί να πάει να παίζει σε
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οποιοδήποτε Λύκειο, στον οποιοδήποτε Δήμο της Λεμεσού ή της Λευκωσίας ή
οτιδήποτε; Δεν μπορώ να κατανοήσω τούτη τη διαφορά.
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Ναι, η διαφορά είναι ότι η ευθύνη…
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Η διαφορά είναι ότι η ΑΕΛ επειδή βγήκε…
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Η διαφορά είναι ότι η ευθύνη στο στάδιο της Σχολικής Εφορείας, είναι της Σχολικής
Εφορείας, αν γίνει οτιδήποτε και η αστική ευθύνη, ανήκει στη Σχολική Εφορεία.
Εκεί η αστική ευθύνη είναι του Σωματείου.
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Εντάξει.
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Οπότε ο καθένας…
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Σαν Ομοσπονδία είμαστε καλυμμένοι από την αστική ευθύνη… από τις ευθύνες
των Σχολικών Εφορειών;
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Τι εννοείς;
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Έχουμε ελέγξει τις Σχολικές Εφορείες πως ενεργούν; Γιατί τυγχάνει να είμαι και
Δημοτικός Σύμβουλος σε Δήμο για να ξέρουμε τι γίνεται…
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Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Όχι να σου απαντήσω. Ξέρουμε ότι οι Σχολικές Εφορείες δεν κάνουν εκείνα που
πρέπει, αλλά η επόμενη επιλογή είναι «κλείστε τις αίθουσες και βγείτε έξω».
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Ναι.
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Θα κλείσουμε το μπάσκετ;
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Εάν πάμε στα 2/3 των Σχολικών Εφορειών, το τρίποντο ακόμη είναι στο 6 και 25.
Ένα απλό παράδειγμα.
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Μα δεν διαφωνώ μαζί σου. Αλλά, η επόμενη ερώτηση ποια είναι; Κλείνουμε το
μπάσκετ εάν οι σχολικές Εφορείες... Εδώ είχαμε πόλεμο να μας επιτρέπουν να
μπαίνουμε μέσα. Πόλεμος σε ορισμένες περιπτώσεις, διότι έχουμε και
ανταγωνισμό με το βόλεϊ...
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Μα αυτά εγώ τα γνωρίζω από πρώτο χέρι.

Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Πόλεμο και με το βόλεϊ και με το χάντμπολ. Έχουμε ανταγωνισμό να μπαίνουμε
μέσα στις αίθουσες.
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Εγώ αυτά τα ζω καθημερινά, αλλά όπως λέω και στο Δημαρχείο και όπως λέω και
στη Σχολική Εφορεία που υπάγομαι, ποιος έχει την τελική ευθύνη;
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Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Ο ιδιοκτήτης του Σταδίου. Αυτό λέει ο Νόμος. Δεν το λέω εγώ.
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Εύχομαι να μην έχουμε ποτέ περιστατικό.
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Τούτο είναι η Νομοθεσία που το λέει.
Ανδρέας Σκαρπάρης – Σωματείο ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Γιατί είναι εκεί που θα πάμε όλοι φυλακή.
Στέλιος Μαρκίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΟΚ
Η αστική ευθύνη είναι στον ιδιοκτήτη του σταδίου.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος ΚΟΚ
Ευχαριστούμε...
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΚ
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Έχει κάποια άλλη ερώτηση ή να κηρύξουμε τη λήξη;
(Καμία άλλη ερώτηση από τους παρόντες)
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΚ
Άρα, κηρύσσουμε τη λήξη.
Ανδρέας Μουζουρίδης, Πρόεδρος ΚΟΚ
Κύριοι, μπορούμε να συζητήσουμε έξω οτιδήποτε θέλετε. Σας ευχαριστούμε πολύ
για την παρουσία σας.
Παύλος Παυλίδης, Γενικός Γραμματέας ΚΟΚ
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Ευχαριστούμε που ήρθατε.
Σε αυτό το σημείο έληξε η Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Λήξη συνεδρίασης 19:25.
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