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Λένε πολλοί και σωστά, ότι όταν σχεδιάζουμε και βάζουμε σκοπούς και στόχους,
ο παντοδύναμος γελά. Τούτο είναι μια μεγάλη αλήθεια ιδιαίτερα αν μας αφορά
προσωπικά. Όταν όμως αφορά ομάδα ή ακόμα μια κοινωνία ανθρώπων συνολικά
είναι εν μέρει αλήθεια, γιατί πάντα ή σχεδόν πάντα τη σκυτάλη παίρνει κάποιος
άλλος που ενστερνίζεται τους σκοπούς και στόχους και συνεχίζει για να τους
φτάσει. Έτσι μόνο πάμε μπροστά.
Πιο μεγάλη αλήθεια είναι όμως ότι χωρίς σκοπούς και στόχους δεν υπάρχει
διαδρομή με αφετηρία και τέρμα, αλλά μόνο άσκοπη περιπλάνηση στο πουθενά
και που σίγουρα δεν μας πάει μπροστά ή αν μας πάρει μπροστά είναι καθαρά
αποτέλεσμα τύχης που σπάνια συμβαίνει. Περιπλανιόμαστε τήδε κακείσε όπως το
πλαγκτόν στον ωκεανό.
Αν λοιπόν στο τέλος κάθε διαδρομής, μικρής ή μεγάλης, σταθούμε κάποια στιγμή
κι ατενίσουμε τη ζωή και κοιτάξουμε πίσω το δρόμο που περάσαμε, τα πρόσωπα
και τα πράγματα που μας επηρέασαν μέχρι να φτάσουμε ως το τέρμα της, που

είναι ταυτόχρονα μια νέα αφετηρία, αρχίζουμε άθελα να ξαναζούμε τις στιγμές
που στάθηκαν σταθμοί, και σταθμοί είναι τα κομμάτια εκείνα που μπορεί στην
πορεία να κλείνονται σε παρενθέσεις, αλλά που ήταν αποφασιστικά γιατί ίσως
χωρίς αυτά, η διαδρομή θα ήταν πολύ αλλιώτικη.
Σήμερα στις 15 Δεκεμβρίου 2009 φτάσαμε στον πρώτο σταθμό ανασυγκρότησης
ένα χρόνο και 2 ½ μήνες μετά τις 2 Οκτωβρίου 2008 που ξεκινήσαμε τη διαδρομή.
Γι’αυτό και κάνουμε τον πρώτο δημόσιο απολογισμό για ότι κάναμε σ’ αυτή τη
διαδρομή των 14½ μηνών και την ίδια ώρα βάζουμε τους σκοπούς και τους
στόχους του αύριο.
Αντί άλλης αξιολογικής σειράς ακολουθούμε σ’αυτή τη λογοδοσία – δημόσιο
απολογισμό – έκθεση πεπραγμένων, τη σειρά που θέτει πρώτο τον αθλητισμό.
Σ’αυτή τη διαδικασία εμείς κρινόμαστε και εσείς κρίνετε, χωρίς να διαφεύγει
κανενός ότι και οι κρίνοντες κρίνονται από όλο το Ολυμπιακό οικοδόμημα.
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Ως Οργανωτική Επιτροπή των ΧΙΙΙ Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης, είχαμε
προαναγγείλει «Αγώνες του μέτρου». Αγώνες από τους οποίους δεν θα λείπει
τίποτε το αναγκαίο αλλά και στους οποίους δεν θα υπάρχει τίποτε το περιττό.
Αγώνες δωρικής λιτότητας και ωραιότητας. Σε μεγάλο βαθμό τα καταφέραμε,
παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίσαμε. Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε
την 1η Ιουνίου στο ΓΣΠ και η τελετή λήξης στις 6 Ιουνίου και πάλι στο ΓΣΠ.
Βάλαμε ως στόχο η όλη διοργάνωση και ιδιαίτερα η τελετή έναρξης να ανασύρει
για τους πιο παλιούς μνήμες από το απώτερο και το πρόσφατο χθες, ιδιαίτερα από
τους ΙΙΙ ΑΜΚΕ του 1989. Και να τους προκαλέσει να επαναλάβουν σ’ αυτούς που
πρώτη φορά θα το ζούσανε ότι «ήμουνα και εγώ εκεί, πρωταγωνιστής,
υποστηρικτής, εθελοντής και νιώθω περήφανος γι’ αυτό». Μια διοργάνωση που
θα έδινε το δικαίωμα στους νεώτερους που είναι σήμερα στα πράγματα να πουν μ’
ένα στόμα «θυμάμαι αμυδρά το τότε αλλά τώρα θα το κάνουμε καλύτερα» μα
πάνω απ’ όλα θα δώσει στους πιο νέους και στα παιδιά το δικαίωμα να πάρουν τη
σκυτάλη για πιο ψηλά, πιο μακριά, πιο δυνατά».
Στο μεσοστράτι, των εποχών όπου το «γράφω, διαβάζω, μετρώ» βρίσκεται στο
λυκόφως και στο λυκαυγές δίνει το παρόν της η κοινωνία της πληροφορίας, της
τεχνολογίας κι οι επιστήμες της πληροφορικής είχαμε υποχρέωση να κινηθούμε
και στους δύο άξονες: «Με σύγχρονη τεχνολογία, και γραφικά, με ψηφιακές
μεταδόσεις με παραγωγή τηλεοπτική σύγχρονη, στέλνοντας παντού αυτοστιγμεί

στο μεγάλο χωριό που είναι ο κόσμος με δορυφόρους και με το διαδίκτυο στο
κάθε σπίτι και στον κάθε πολίτη, στον κάθε φίλαθλο και με την καινοτομία του
ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου της Κ.Ο.Ε», πράγμα που κάναμε πραγματικότητα.
Ταυτόχρονα θέλαμε να δώσουμε την πλήρη εικόνα της διαχρονικής διαδρομής
δημιουργίας και επιτευγμάτων της μικρής μας πατρίδας και την ίδια ώρα να
πάρουμε από τους συναγωνιστές μας τα μηνύματα και την εικόνα της δικής τους,
χωρίς ανταγωνισμούς αλλά στο πλαίσιο της σφυρηλάτησης δεσμών φιλίας και
κοινής δημιουργίας για ένα καλύτερο κόσμο και μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Δώσαμε την ευκαιρία στους ξένους φίλους μας, να μας γνωρίσουν και οι
συμπατριώτες μας να ζήσουν το χθες και το σήμερα και θα προϊδεαστούν για το
αύριο του τόπου μας. Να γίνουν κοινωνοί του τοπικού, του εθνικού και του
υπερεθνικού ευρωπαϊκού πολιτισμού μας και των οραμάτων μας. Και γιατί όχι
των ελπίδων μας.
Ως διοργανώτρια χώρα η Κύπρος είχε τους περισσότερους αθλητές από κάθε
άλλη χώρα που συμμετείχε στους 13ους αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης.
Συνολικά έλαβαν μέρος 233 αθλητές και αθλήτριες. Η Κύπρος είχε και την
μεγαλύτερη αποστολή με 351 άτομα τα οποία ήταν προπονητές, ιατρικό επιτελείο,
αρχηγοί αποστολών, διαιτητές, κριτές κ.τ.λ.
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Με ένα μαγευτικό ταξίδι στον ορίζοντα, όπως και η ονομασία του επίσημου
τραγουδιού της διοργάνωσης έμοιαζε το καλλιτεχνικό μέρος της Τελετής
Έναρξης των ΧΙΙΙ Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης που έγινε την 1η Ιουνίου 2009
στο ΓΣΠ στη Λευκωσία. Η Κύπρος υποδέχθηκε τους «Ολυμπιακούς των μικρών»,
την αθλητική γιορτή των μικρών χωρών της Ευρώπης με μηνύματα φιλίας και
χαράς. Τονίζοντας την αγάπη όλων για τον ήλιο, τη θάλασσα και βέβαια τον πόθο
για την ελευθερία.
Με κεντρικό άξονα το παιδί και με κυρίαρχα στοιχεία τον ήλιο, τη θάλασσα και τη
φύση της Κύπρου ο Καλλιτεχνικός διευθυντής της Τελετής Έναρξης Βάσος
Αργυρίδης, με υψηλό προσκεκλημένο τον Μάριο Φραγκούλη και την Debora
Mayers συνδύασαν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου με τα νιάτα. Η ιδέα του
προγράμματος ήταν η τελετή έναρξης να συνάδει με το μέγεθος της Κύπρου και
των Αγώνων. Η ιδέα έγινε πράξη και οι 10 χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο
Στάδιο ΓΣΠ απόλαυσαν μια απέριττη αλλά υψηλού επιπέδου τελετή. Μια τελετή,
εμπλουτισμένη με τη μουσική παράδοση του νησιού μας αλλά και τη φωνή του
φημισμένου Ελλαδίτη καλλιτέχνη Μάριου Φραγκούλλη και της μοναδικής Debora
Mayers. Το παρόν έσμιξε με το παρελθόν και έγιναν ένα. Η φύση και η παράδοση
της Κύπρου, άριστα εναρμονισμένα με την πρόοδο και την ανάπτυξη του νησιού
μας προβλήθηκαν μέσω της τελετής έναρξης και το αποτέλεσμα ήταν απόλυτα
ικανοποιητικό…
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Με τη φράση «Κηρύσσω την έναρξη των Αγώνων» ο πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας έδωσε το σύνθημα για την επίσημη έναρξη
των ΧΙΙΙ Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης. Η κορυφαία στιγμή του τελετουργικού
ήταν το άναμμα του βωμού από την πρωταθλήτρια του στίβου Άντρη Σιάλου που
είχε συμμετάσχει και στους ΙΙΙ ΑΜΚΕ πριν 20 χρόνια και που πήρε μέρος 20
χρόνια μετά και στους ΧΙΙΙ. Τη φλόγα μετέφεραν εντός του Σταδίου, οι Παναγιώτης
Τρισόκκας (διεθνής καλαθοσφαιριστής και πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών),
Άννα Στυλιανού (είχε κερδίσει τα περισσότερα μετάλλια για την Κύπρο στους
προηγούμενους ΑΜΚΕ) και ο Πάνος Ηρακλέους που θα αγωνιστεί για 9η φορά σε
ΑΜΚΕ. Ο Βωμός φώτισε τη Λευκωσία μέχρι τις 6 Ιουνίου στην τελετή λήξης, ενώ
σημαιοφόρος της κυπριακής ομάδας ήταν ο παγκοσμιονίκης μας Κυριάκος
Ιωάννου.
Οκτώ μικρά κράτη της Ευρώπης με ανεξάρτητη Ολυμπιακή Επιτροπή, η Ανδόρα,
η Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν , το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, το Μονακό, το Σαν Μαρίνο
και η Κύπρος πήραν μέρος σε 12 αθλήματα, το Στίβο, την Αντισφαίριση, την
Επιτραπέζια Αντισφαίριση, την Ενόργανη και Ρυθμική Γυμναστική, την
Κολύμβηση, την Ιστιοπλοϊα, την Καλαθόσφαιρα, την Πετόσφαιρα, την Ορεινή
Ποδηλασία, την Σκοποβολή, το Τζούντο και το Μπητς Βόλεϋ, με 800 και πλέον
αθλητές και αθλήτριες.
Συμμετείχαν σε μια γιορτή της νεότητας με μάρτυρες και υποστηρικτές της
προσπάθειας τους, τους χιλιάδες φίλαθλους θεατές. Γιορτή που ισχυροποιεί τους

δεσμούς φιλίας των αθλητών και των φιλάθλων, των πολιτών όλων των χωρών
που συμμετέχουν και δίνουν μηνύματα σύγχρονου πολιτισμού, συνύπαρξης,
συ-στράτευσης , αλληλοεκτίμησης και κοινής πορείας για ένα καλύτερο αύριο
ποιότητας ζωής, ελευθερίας, δικαιοσύνης και φιλίας.
Ευχαριστήσαμε ιδιαιτέρως τους Αρχηγούς των Κρατών και των Κυβερνήσεων,
τους Υπουργούς και τους άλλους κρατικούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, τους
επικεφαλής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, των Διεθνών Ομοσπονδιών και
των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών που με την παρουσία τους τίμησαν και με τη
συμμετοχή τους λάμπρυναν τους ΧΙΙΙ ΑΜΚΕ του 2009.
Η γενική φιλοσοφία της τελετής έναρξης με βάση το σενάριο των εμπνευστών
της, ήταν η ανάγκη και η δίψα του νέου ανθρώπου για μάθηση και γνώση.
Χαρακτηριστικό στοιχείο που αναδύθηκε μέσα από τις δραστηριότητες της
εκδήλωσης είναι το ίδιο το παιδί. Τέσσερις ήρωες πρωταγωνιστές οδηγούνται
στον κόσμο της γνώσης και του πολιτισμού. Η υλοποίηση της όλης ιδέας
βασίστηκε πάνω σε καθαρά κυπριακές δυνάμεις – σχήματα, όπως τα 1300 παιδιά
του Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους», οι 300 λαϊκοί χορευτές, η
εκατονταμελής ομάδα χορευτριών καθώς και η νεανική χορωδία από 300
χορωδούς και την Ομάδα Ηχόδρασης με τα γνωστά, εντυπωσιακά κρουστά του
Αθήνα 2004 που διάνθισε την όλη εκδήλωση. .
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H φλόγα των ΧΙΙΙ Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης έσβησε στο Στάδιο ΓΣΠ, το
βράδυ της 6ης Ιουνίου 2009. Η Κύπρος παρέδωσε την σκυτάλη και τη σημαία των
Αγώνων στο Λίχτενσταϊν που θα φιλοξενήσει τους ΧΙV Αγώνες Μικρών Κρατών
Ευρώπης.
Χαρήκαμε τούτο το ταξίδι, ευχηθήκαμε και θέλαμε να μην τέλειωνε ποτέ, όμως
φτάσαμε αναπόδραστα στο τέλος του δρόμου και στην αρχή του νέου ταξιδιού που
θα έχει τέλος στο Λίχτενσταϊν. Οι ΧΙΙΙ ΑΜΚΕ θα μείνουν στην ιστορία ως οι Αγώνες
που έβαλαν τον πήχη ακόμη πιο ψηλά. Οι Αγώνες που βοήθησαν να σηκωθούμε
λίγο πιο ψηλά.
Η είσοδος των αθλητών στο γήπεδο, με τη συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής
Ορχήστρας Λάρνακας, δημιούργησε ένα πολύχρωμο μωσαϊκό. Αποχαιρετίσαμε
τις αποστολές των ομάδων με περηφάνια για την άρτια διοργάνωση των Αγώνων.
Παραδώσαμε τη σημαία των Αγώνων στον Πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής
του Λίχτενσταϊν Λίο Κραντζ. Ο Λίο Κραντζ ευχαρίστησε την Κύπρο για «τους
ωραίους Αγώνες» και καλωσόρισε τις οκτώ χώρες στο ταξίδι της δικής του
πατρίδας. Η εξ Ελλάδος τραγουδίστρια Γλυκερία και η ορχήστρα της ψυχαγώγησε
τους θεατές κατά την Τελετή Λήξης.
Στον αποχαιρετισμό μου, στην Τελετή Λήξης, είχα χαρακτηριστικά αναφέρει τα
ακόλουθα:
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«Στεκόμαστε τούτη την ώρα λίγο πριν η φλόγα να σβήσει και κοιτάζουμε πίσω στις
τελευταίες έξι μέρες. Στεκόμαστε στα πρόσωπα και στα πράγματα που τις έκαναν
ξεχωριστές και άθελα ξαναζούμε τις μεγάλες στιγμές. Τις στιγμές εκείνες των
έξι ημερών που μπορεί ήδη να κλείστηκαν σε παρενθέσεις αλλά που ήταν
αποφασιστικές, γιατί χωρίς αυτές η γιορτή των Αγώνων που ζήσαμε θα ήταν
αλλιώτικη απ’ ότι είναι τώρα.
Γι’ αυτό κι οι θύμησες που ξαναγυρίζουν σαν κινηματογραφική ταινία με τις έξι
μέρες συμπτύσσονται σε τούτα τα λίγα λεπτά και αφήνουν μια γλυκόπικρη γεύση.
Λίγο πικρή, γιατί δεν ήτανε πιο μακρύς ο δρόμος, πιο μεγάλη η διάρκεια των
αγώνων και πολύ γλυκιά, γιατί φτάσαμε στη δική μας Ιθάκη. Στην αίσια έκβασή
τους. Χαρήκαμε τούτο το ταξίδι, ευχηθήκαμε και θέλαμε να μην τέλειωνε ποτέ,
όμως φτάσαμε αναπόδραστα στο τέλος του δρόμου και στην αρχή του νέου
ταξιδιού που θα έχει τέλος στο Λίχτενσταϊν, το 2011.
Αυτές τις έξι μέρες ο καθένας από μας έκανε τη δική του προσωπική καταγραφή.
Τις δικές του στιγμές που θα τον συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Όλοι όμως
έχουμε πέρα από την προσωπική καταγραφή και τη συλλογική κοινή καταγραφή.
Αυτή η συλλογική καταγραφή είναι το κοινό μας κτήμα. Αυτό που φτιάξαμε και
ζήσαμε όλοι μαζί και που θα κουβαλούμε μαζί μας για πάντα. Κρατούμε λοιπόν
τους δεσμούς φιλίας που σφυρηλατήσαμε αυτές τις έξι μέρες. Το άδολο
χειροκρότημα που συνόδευσε τις προσπάθειες των αθλητών. Τις επιτυχίες των
αθλητών.

Το ζήλο και τη συμβολή των εθελοντών. Το δόσιμο ψυχής όλων όσων ανέλαβαν
και έφεραν σε πέρας τούτους τους αγώνες. Τους χορηγούς που μας στήριξαν.
Όλους εσάς που μοιραστήκατε μαζί μας τούτες τις έξι μέρες.
Ευχαριστώ ιδιαιτέρως
• Τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και την κυβέρνηση του για
τη συμπόρευση,
• τον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. και την υπηρεσία του ΚΟΑ για την υποστήριξη και
συνεργασία τους
• τον Πρόεδρο των Ε.Ο.Ε. για την παρουσία και τη συμμετοχή του
• τους Αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των μικρών κρατών της Ευρώπης που
λάμπρυναν με την παρουσία τους Αγώνες
• τους Προέδρους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Fair Play και της Ευρωπαϊκής
για τη συμμετοχή τους και την απονομή των βραβείων
• τους Προέδρους, τους Γενικούς Γραμματείς και τους Αρχηγούς Αποστολών των
Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών που ήταν μαζί μας
• τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ για το φορτίο που επωμίστηκαν
• τους άλλους παράγοντες ομοσπονδιών δικών μας και ξένων, τους προπονητές,
τους κριτές, τους αθλητές που ήταν μέρος των αγώνων
• τους συνεργάτες μου στην ΚΟΕ και στην Οργανωτική Επιτροπή και τέλος τα
παιδιά που ήταν παρόντα παντού και έδωσαν την άλλη διάσταση των αγώνων και
αναβαπτίστηκαν στην κολυμβήθρα του Ολυμπισμού.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 | ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

12

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

13

ΧΙΙΙ ΑΓΩΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ
Οι επιδόσεις, οι νίκες, τα μετάλλια και το ευ αγωνίζεσθαι ήταν το κριτήριο της
επιτυχίας ή όχι των αγώνων. Η φιλοξενία, η εξυπηρέτηση, η διακίνηση, η
ξενάγηση, η αγάπη και ο σεβασμός είναι αυτά που στήριξαν τους Αγώνες.
Συνυπολογίζοντας τα πάντα, αποτιμούμε ότι πετύχαμε να γίνει ένα βήμα
παραπάνω που εν δυνάμει είχε ο κυπριακός αθλητισμός και η κυπριακή κοινωνία.
Το πετύχαμε όπως μαρτυρούν οι αριθμοί και οι κρίσεις των ξένων μας γιατί
εμπνεύσαμε την πίστη για τούτο το βήμα, χωρίς να φορτώσουμε με άγχος τους
αθλητές και τους παράγοντές μας. Τους περιβάλαμε με την φροντίδα και την
υποστήριξή μας, γιατί τους δώσαμε όσα μπορούσαν να ονειρευτούν, τους δώσαμε
όλη μας την αγάπη για τη φυγή προς τα εμπρός. Τα 58 χρυσά μετάλλια και τα 139
μετάλλια συνολικά είναι η απόδειξη. Εδώ είναι και η πιο μεγάλη μας ευθύνη. Να
πάμε παρακάτω και να μην επαναπαυθούμε στις δάφνες. Αντίπαλος του καλού
είναι πάντα το καλύτερο. Κι αυτό πρέπει να ξεπεράσουμε...

πριν 24 χρόνια, είχαμε τη συμμετοχή 222 αθλητών.
Ο αριθμός διαπιστευμένων προπονητών στη φετινή διοργάνωση ήταν 210.
Οι διαιτητές και οι κριτές ήταν 355.
Στην κατηγορία VIPs, οι Αρχηγοί Κρατών, οι Υπουργοί, τα υψηλά ιστάμενα άτομα
του αθλητισμού, ήταν 286.
Οι αρχηγοί αποστολών και γενικά όσοι αθλητικοί παράγοντες έχουν ενεργή
συμμετοχή, με στόχο τη διευκόλυνση των προσπαθειών των αθλητών τους ήταν
90.

Τα αριθμητικά στοιχεία, πολλά από τα οποία αποτελούν ρεκόρ στην ιστορία της
διοργάνωσης, είναι ενδεικτικά:

Συνολικά στη διοργάνωση συμμετείχαν 334 άνθρωποι των Media
(συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών της Τηλεοπτικής Παραγωγής) εκ των
οποίων οι 103 ήταν ξένοι δημοσιογράφοι.

Τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα μία (3291) ήταν οι διαπιστεύσεις που
εκδόθηκαν για τις ανάγκες των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης.

Το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό και οι φυσιοθεραπευτές των αποστολών,
ήταν 247 άτομα (43 ιατροί, 145 νοσοκόμοι και νοσοκόμες, 59 φυσιοθεραπευτές).

Στους Αγώνες συμμετείχαν 843 αθλητές, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία της Την όλη προσπάθεια υποστήριξαν 739 εθελοντές που ήταν η «ψυχή» της
διοργάνωσης. Πριν από δυο χρόνια στο Μονακό ήταν 799. Στην πρώτη διοργάνωση, διοργάνωσης.
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Η επίσημη ιστοσελίδα των Αγώνων (www.cyprus2009.org.cy) περιέλαβε:
• 1291 φωτογραφίες από όλα τα αθλήματα και τις παράλληλες εκδηλώσεις
• 265 δημοσιογραφικά άρθρα στην ελληνική
• 215 δημοσιογραφικά άρθρα στην αγγλική
• 17 video clips (από τα οποία 7 την εβδομάδα των Αγώνων με highlights
40 λεπτών κάθε ημέρας καθώς και των δύο τελετών)
• Συνολικά 5080 αρχεία διαφόρων format με χωρητικότητα 2,4 gigabytes
H ιστοσελίδα δέχθηκε:
• 170,464 επισκέψεις (εκ των οποίων 112.986 την εβδομάδα των Αγώνων)
• 1.229.454 αποτυπώσεις σελίδων (εκ των οποίων 877.888 την εβδομάδα των
Αγώνων)
• Κατά μέσο όρο ο κάθε επισκέπτης παρέμενε 6 λεπτά στην ιστοσελίδα (7 λεπτά
κατά την εβδομάδα των Αγώνων)
• Η ιστοσελίδα είχε επισκέψεις από 137 χώρες (101 κατά την εβδομάδα των
Αγώνων) από κάθε γωνιά της γης. Από τους επισκέπτες, 33% προερχόταν από την
Κύπρο και 67% από το εξωτερικό (31% και 69% αντίστοιχα κατά την εβδομάδα
των Αγώνων)
• Από τις ξένες μετέχουσες χώρες οι περισσότεροι επισκέπτες προήλθαν από τη
Μάλτα με 13%, και δεύτερο το Λουξεμβούργο (κατά την εβδομάδα των Αγώνων η
Μάλτα συγκέντρωσε 16,5%, η Ισλανδία 10,5% και το Λουξεμβούργο 9,7%)
• Τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα είχαν οι σελίδες των αποτελεσμάτων και στη
συνέχεια οι σελίδες των αθλημάτων και οι ειδήσεις στα αγγλικά και τα ελληνικά.
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Ευχαριστούμε θερμά πρώτα όλους τους αθλητές και όλους τους στενούς μας
συνεργάτες στην Οργανωτική Επιτροπή, τους προέδρους και τα μέλη των
διοικητικών συμβουλίων των Ομοσπονδιών για το βαρύ φορτίο που επωμίστηκαν
και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη όλων προς τους εθελοντές που κόσμησαν με
την παρουσία τους τη διοργάνωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ (ΤΕΛΙΚΟΣ)
ΧΩΡΑ

ΧΡΥΣΟ

ΑΡΓΥΡΟ

ΧΑΛΚΙΝΟ

ΣΥΝΟΛΟ

1. Κύπρος

58

47

34

139

2. Ισλανδία

32

24

25

81

3. Λουξεμβούργο

26

17

19

62

4. Μόνακο

8

17

17

42

5. Σαν Μαρίνο

4

9

16

29

6. Μάλτα

3

6

12

21

7. Λίχτενσταϊν

2

4

12

18

8. Ανδόρα

1

7

9

17

15
07

16οι ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΣΚΑΡΑ 2009
Απόλυτα ικανοποιητική ήταν η συμμετοχή της ομάδας μας στους 16ους
Μεσογειακούς Αγώνες που έγιναν στην Πεσκάρα της Ιταλίας από 26 Ιουνίου μέχρι
5 Ιουλίου 2009. Οι στόχοι που είχαν τεθεί πριν την αναχώρηση της αποστολής,
έχουν επιτευχθεί. Από τους 69 αθλητές που συμμετείχαν οι 55 κατάφεραν να
μπουν στον τελικό του αγωνίσματος τους, ποσοστό που φτάνει το 80%.

Επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι καταρρίφθηκαν εννέα παγκύπρια
ρεκόρ και πολλοί από τους αθλητές μας πέτυχαν ατομικές επιδόσεις. Η
συμπεριφορά όλων των μελών της αποστολής ήταν άψογη και αξιοπρεπής.
Υπήρξε αγαστή συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους συνοδούς, προπονητές
και αθλητές.

Είχαμε καθορίσει τους στόχους μας που ήταν οι ακόλουθοι: Η καλύτερη δυνατή
διάκριση που προσδιορίζεται στην κατάκτηση περισσότερων των επτά μεταλλίων.
Η αξιοπρεπής αγωνιστική παρουσία επιτυγχάνοντας οι περισσότεροι αθλητές μας
να εξασφαλίσουν μέχρι και την όγδοη θέση στο αγώνισμα τους. Η αξιοπρεπής
παρουσία και άριστη συμπεριφορά όλων των μελών της Κυπριακής αποστολής.
Στόχοι που έχουν επιτευχθεί και τα αποτελέσματα μας έχουν δικαιώσει.

Η Κύπρος ολοκλήρωσε τους 16ους Μεσογειακούς Αγώνες στην 12η θέση στον
πίνακα μεταλλίων με τρία χρυσά (Κυριάκος Ιωάννου, Ελένη Αρτυματά, Αναστασία
Χριστοφόρου) τέσσερα αργυρά (δύο από τον Δημήτρη Μινασίδη, κι ένα από τον
Γιώργο Αχιλλέως και την Μαριάννα Ζαχαράδη) κι ένα χάλκινο (Ελένη Αρτυματά).

Ο πρώτος στόχος της διάκρισης πέτυχε απόλυτα αφού η κυπριακή αποστολή
κατάφερε να πετύχει ρεκόρ συγκομιδής μεταλλίων από όλες τις προηγούμενες
συμμετοχές μας σε Μεσογειακούς Αγώνες. Εξασφαλίσαμε οκτώ μετάλλια (3
Χρυσά, 4 Αργυρά και 1 Χάλκινο) εκ των οποίων τα τρία χρυσά κάτι που για πρώτη
φορά εξασφαλίζει κυπριακή αποστολή σε Μεσογειακούς Αγώνες. Αξιοσημείωτο
σε αυτή την αποστολή είναι η κατάρριψη δύο νέων ρεκόρ Αγώνων, του Κυριάκου
Ιωάννου στο ύψος με 2.30 και της Αναστασίας Χριστοφόρου στα 50μ. πρόσθιο με
31.12.

Έγινε ένα βήμα προς τα εμπρός και η αποστολή ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Οι
επιτυχίες ανήκουν στους αθλητές και σε κανένα άλλο. Εκτός από τα μετάλλια
είχαμε πολύ καλές εμφανίσεις και σε κάποια άλλα αθλήματα. Το μπιτς βόλεϊ και
το θαλάσσιο σκι, για πρώτη φορά εκπροσωπούσαν την πατρίδα μας κι είμαστε
πολύ χαρούμενοι για τα αποτελέσματά τους. Στη γυμναστική, ρυθμική και
ενόργανη διαπιστώθηκε ότι μπορούμε να ελπίζουμε βάσιμα σε επιτυχίες, ενώ στο
καράτε χάσαμε μετάλλιο στις λεπτομέρειες. Υπάρχουν και κάποιοι αθλητές από
τους οποίους περιμέναμε περισσότερα, αλλά στον αθλητισμό, υπάρχουν και οι
αστάθμητοι παράγοντες.
Στους Μεσογειακούς της Πεσκάρα 21 χώρες (από τις 23 που συμμετείχαν)
εξασφάλισαν μετάλλια, ενώ από την επόμενη διοργάνωση θα συμμετάσχουν και
τα Σκόπια. Μεγάλη νικήτρια στον πίνακα μεταλλίων η διοργανώτρια Ιταλία με 176
μετάλλια (64 χρυσά, 49 αργυρά και 63 χάλκινα).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

17

ΧΩΡΑ

ΧΡΥΣΟ

ΑΡΓΥΡΟ

ΧΑΛΚΙΝΟ

ΣΥΝΟΛΟ

1. Ιταλία

64

49

63

176

2. Γαλλία

48

53

39

140

3. Ισπανία

28

21

34

83

4. Τουρκία

20

19

26

65

5. Ελλάδα

19

14

31

64

6. Τυνησία

13

11

13

37

7. Αίγυπτος

11

10

13

34

8. Σερβία

9

13

13

35

9. Σλοβενία

7

9

10

26

10. Μαρόκο

6

9

6

22

11. Κροατία

5

12

11

28

12. Κύπρος

3

4

1

8

13. Αλβανία

2

4

0

6

14. Αλγερία

2

3

12

17

15. Συρία

2

3

7

12

16 Μαυροβούνιο

2

2

3

7

17. Σαν Μαρίνο

1

3

2

6

18. Λιβύη

1

0

6

7

19. Βοσνία

0

3

5

8

20. Μάλτα

0

1

0

1

21. Μόνακο

0

1

0

1
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10οι ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ
Απόλυτα πετυχημένη ήταν η αποστολή της Κύπρου στους 10ους Αγώνες Νέων
Ευρώπης που πραγματοποιήθηκαν στο Τάμπερε της Φινλανδίας από 18 μέχρι 25
Ιουλίου 2009. Είκοσι ένα αθλητές και αθλήτριες μας εκπροσώπησαν την Κύπρο
στη διοργάνωση.
Στοχεύαμε την κατάκτηση κάποιου μεταλλίου, αλλά ταυτόχρονα, να δώσουμε τη
δυνατότητα στους νεαρούς αθλητές μας να αποκτήσουν τις απαραίτητες εμπειρίες
που θα τους φανούν πολύτιμες στο μέλλον.
O στόχος της διάκρισης πέτυχε αφού η Κυπριακή αποστολή κατάφερε να κερδίσει
δύο μετάλλια και να ξεπεράσει σε επιτυχίες οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη
συμμετοχή της Κύπρου στους Αγώνες Νέων Ευρώπης.
Αργυρό μετάλλιο εξασφάλισε ο αθλητής του στίβου Χάρης Κούτρας στα 110μ με
εμπόδια (με χρόνο 13.57) καταρρίπτοντας το Παγκύπριο ρεκόρ Παίδων. Χάλκινο
Μετάλλιο εξασφάλισε ο Μιχάλης Κλατσιάς στη Δισκοβολία με επίδοση 59.83.
Επίσης, αθλητές μας στα τρία από τα πέντε αθλήματα που συμμετείχαμε
κατάφεραν να πετύχουν συμμετοχή στους τελικούς του αγωνίσματος τους.
Υπήρξε αγαστή συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους συνοδούς,
προπονητές, ενώ είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε δύο χρυσά μετάλλια, αλλά
χάθηκαν από ατυχία και συγκυρίες. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η
Κύπρος διαθέτει ταλέντα. Αποδείχθηκε στο Τάμπερε ότι μπορούμε να
στηριζόμαστε σε αυτά τα παιδιά.
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3οι ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ
Η πρώτη συμμετοχή της Κύπρου σε Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Νέων στέφθηκε
με επιτυχία τόσο στην αγωνιστική όσο και στην εξωαγωνιστική παρουσία.

Αγωνιστικοί στόχοι της Κυπριακής Αποστολής ήταν:

Στις 12–18 Οκτωβρίου 2008 πραγματοποιήθηκαν οι 3οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες
Νέων στο Pune της Ινδίας.

1. Η αξιοπρεπής αγωνιστική παρουσία στα αθλήματα του Στίβου, της Κολύμβησης
και της Σκοποβολής, καταφέρνοντας οι αθλητές μας να κατακτήσουν μια θέση
από τις πρώτες οκτώ.

Στους αγώνες αυτούς συμμετείχαν και οι 71 χώρες της Κοινοπολιτείας. Η Κύπρος
συμμετείχε για πρώτη φορά στο θεσμό αυτό με 14 αθλητές/τριες, αριθμός που
καθορίστηκε από την Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων.

2. Η απόκτηση εμπειριών και το μέτρημα των δυνάμεων μας στα αθλήματα του
Τένις, της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και της Πυγμαχίας με τη συμμετοχή ενός
αθλητή από κάθε άθλημα.

Η Κύπρος συμμετείχε στα 6 από τα 9 αθλήματα που περιλαμβάνονταν στο
Πρόγραμμα των Αγώνων.

Γενικά, η αγωνιστική παρουσία της Κυπριακής Αποστολής κρίνεται επιτυχής
αφού με συμμετοχή 14 αθλητών/τριών κατάφερε στο σύνολο της να κερδίσει ένα
αργυρό μετάλλιο με τον Καζάκο Γιώργο στο Σκητ, μια 4η θέση με τον
Κολοκοτρώνη Μιχάλη στη Σφυροβολία, πέντε 5ες θέσεις, μια 7η και τρεις 8ες
θέσεις.

Συγκεκριμένα η σύνθεση της Κυπριακής Αποστολής αποτελείτο:
ΑΘΛΗΜΑ

ΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Στίβος

3

2

2

Πυγμαχία

2

-

1

Σκοποβολή

1

1

1

Κολύμβηση

-

3

1

Τένις

1

-

1

Επιτρ. Αντισφαίριση

1

-

1

Σύνολο

8

6

7

Φαίνεται ότι όσον αφορά τους νεαρούς αθλητές/τριες υπάρχει καλό υλικό που αν
αξιοποιηθεί σωστά στο μέλλον μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε
επίπεδο Ανδρών – Γυναικών.
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ
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Η ΚΟΕ πιστή στην αποστολή της για τη διάδοση των Ολυμπιακών Ιδεωδών στην
Κύπρο, συνέχισε την έντονη υποστήριξή της στο πρόγραμμα της Ολυμπιακής
Παιδείας.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας συνέχισε την
αποστολή του αυξάνοντας
ακόμη περισσότερο τους ρυθμούς και τη
δραστηριοποίηση του στο χώρο της εκπαίδευσης έχοντας σαν κύριο άξονα
ενεργοποίησης τις εκπαιδευτικές περιηγήσεις, την ενσωμάτωση των βιωματικών
εργαστηρίων με τη συμβολή των αθλητικών Ομοσπονδιών και τις εξωτερικές
κινητοποιήσεις.
Με την έναρξη του 2009 μεγάλη σημασία δόθηκε στην προώθηση του
προγράμματος και εκτός του Ολυμπιακού Μεγάρου και τη διάδοση του στο ευρύ
κοινό. Έτσι, πολλές από τις κινητοποιήσεις μας επικεντρώθηκαν και σε
εξωτερικές εκδηλώσεις Ομοσπονδιών (σεμινάρια, βραβεύσεις κλπ) όπου οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν για το πρόγραμμα μας και να
προσκληθούν για να συμμετέχουν σε αυτό. Αποκορύφωμα των προσπαθειών
αυτών ήταν η πρόσκληση μας για συμμετοχή σε ραδιοφωνική εκπομπή του ΡΙΚ με
τίτλο ‘‘Παιδιά στον Αέρα’’ όπου είχαμε την ευκαιρία να απευθυνθούμε σε πολύ
μεγαλύτερο κοινό.
Στα πλαίσια της προώθησης του προγράμματος εκτός των ορίων του Ολυμπιακού

Μεγάρου έμφαση δόθηκε και στην καλύτερη και πιο επαρκή ενεργοποίηση της
κινητής μονάδας ενημέρωσης.
Τεράστια επιτυχία αποτέλεσε η συμμετοχή του προγράμματος μας σε δύο
εξωτερικές κινητοποιήσεις κατά τις οποίες ενημερώθηκαν 2100 μαθητές από
όλα τα σχολεία της Κύπρου. Συγκεκριμένα, η πρώτη εξωτερική παρουσίαση
θεμάτων Ολυμπιακής Παιδείας πραγματοποιήθηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Άρσης Βαρών που έλαβε χώρα στο κλειστό πολυπροπονητήριο Σπύρος Κυπριανού
στη Λεμεσό όπου μέσα σε μία μέρα ενημερώθηκαν 1900 μαθητές από 18 σχολεία
της επαρχίας Λευκωσίας, 11 σχολεία της επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου
και 8 σχολεία της επαρχίας Λεμεσού.
Η δεύτερη κινητοποίηση αφορούσε τη συμμετοχή του προγράμματος Ολυμπιακής
Παιδείας σε καλοκαιρινή κατασκήνωση της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης όπου
200 μαθητές δημοτικού είχαν ενημέρωση σχετικά με θέματα του Ολυμπισμού και
των συμβόλων του σε μία ευχάριστη και παιγνιώδη ατμόσφαιρα.
Ο δρόμος Ολυμπιακής Ημέρας που διοργάνωσε η ΚΟΕ αποτέλεσε για μας ακόμη
μία μεγάλη ευκαιρία για προώθηση του προγράμματος μας στο ευρύ κοινό. Για
αυτό το λόγο οργανώθηκαν σταθμοί Ολυμπιακής Παιδείας με κύριο αντικείμενο
εργασίας τη ζωγραφική σε συνεργασία με το εργαστήριο τέχνης ‘‘Αιγαία’’.
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Το πρόγραμμα είναι δυναμικό στη φύση του και συνεχώς αναβαθμίζεται με
καινούργιες θεματικές ενότητες ανάλογα με την τρέχουσα επικαιρότητα. Ο αριθμός
των επισκεπτών που ξεναγήθηκαν στο πρόγραμμα για τη φετινή χρονιά έφτασε
κοντά στις 7000, ενώ συνολικά φτάνει τις 17000 από την αρχή του προγράμματος.
Τέλος, να αναφέρουμε πως στα πλαίσια του προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας
διοργανώθηκαν παράλληλα και δύο παγκύπριοι διαγωνισμοί που τελούσαν υπό την
αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
Ο πρώτος διαγωνισμός αφορούσε την τέχνη και είχε ως θέμα: Αθλητισμός και
Ολυμπισμός, στον οποίο συμμετείχαν ζωγράφοι και γλύπτες απ’ όλη την Κύπρο.
Ανεξάρτητη κριτική επιτροπή αφού αξιολόγησε όλες τις συμμετοχές του
διαγωνισμού έδωσε το πρώτο βραβείο ζωγραφικής στην Άννα Αλεξάνδρου και τον
έπαινο στην Ελεάνα Χρυσάνθου ενώ στην κατηγορία γλυπτικής το πρώτο βραβείο
έλαβε η Κλίτσα Αντωνίου.
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Ο δεύτερος διαγωνισμός που πραγματοποιήθηκε αφορούσε στη λογοτεχνία και
είχε ως θέμα: Ολυμπιακό Πνεύμα (Ολυμπισμός, Φιλία, Σεβασμός) στον οποίο
συμμετείχαν όλα τα σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου.
Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε δύο ηλικιακές κατηγορίες: κάτω των 12, και άνω
των 12 ετών.
Νικητές της κατηγορίας κάτω των 12 ετών ήταν η Δανάη Λουκά και ο Γιώργος
Χρίστου από το Δ’ δημοτικό σχολείο Αγλαντζίας και η Μαρία Τσιάκκιρου από το Ε’
δημοτικό Λακατάμειας.
Στην κατηγορία άνω των 12 ετών, νικητές ήταν ο Χρίστος Πίτρος από το
Νικολαίδειο Γυμνάσιο Πάφου, η Άντρη Κωνσταντίνου από την Αγγλική Σχολή
Πασκάλ Λάρνακας και ο Σάββας Χειμωνίδης από το Γυμνάσιο Έγκωμης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
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07
Ένας ίσως από τους πιο νευραλγικούς τομείς που καλλιεργεί η Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή προσπαθώντας κάθε χρόνο να αναβαθμίζει είναι ο τομέας
της Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Πρωταρχικό ρόλο στον τομέα αυτό
διαδραματίζει η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου (ΕΟΑΚ) μέσα από σειρά
διοργανώσεων με αποκορύφωμα την Ετήσια Σύνοδο που διοργανώνει κάθε
χρόνο.
Η 20η Σύνοδος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008, στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Τη Σύνοδο απασχόλησαν
το θέμα της Λευκής Βίβλου για τον αθλητισμό το οποίο ανέπτυξε ο
Ευρωβουλευτής Μανώλης Μαυρομμάτης και το θέμα του Ολυμπισμού και των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το οποίο ανέπτυξε ο Αντιπρόεδρος της
Παγκύπριας Ομοσπονδίας Αθλητικού Τύπου, Γιάννης Θεοδωρακόπουλος.
Η φετινή 21η Ετήσια Σύνοδος της ΕΟΑΚ πραγματοποιήθηκε και πάλι στο
Ολυμπιακό Μέγαρο στις 5 Δεκεμβρίου 2009 και είχε ως θέμα την «Ολυμπιακή
Παιδεία και παραβατική συμπεριφορά των Νέων».
Δεκάδες σύνεδροι συμμετείχαν στη Σύνοδο, κατέθεσαν τις απόψεις τους και
εξέφρασαν τον προβληματισμό τους, τονίζοντας ότι μόνο αν οι Ολυμπιακές Αρχές
και αξίες εμπεδωθούν στους νέους μας, τα προβλήματα αυτά θα λυθούν οριστικά.
Ομιλητές στη Σύνοδο ήταν η Δρ. Κωνσταντίνα Γογγάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια
Αθλητικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Ολυμπιονίκης και
Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, Πύρρος Δήμας.

Παράλληλα η ΕΟΑΚ είχε και φέτος όπως κάθε χρόνο παρουσία στις Συνόδους που
διοργανώνει η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ). Συγκεκριμένα, το 2009 η
ΚΟΕ συμμετείχε στις πιο κάτω δραστηριότητες της ΔΟΑ:
1. 12ο Διεθνές σεμινάριο για αθλητικούς δημοσιογράφους.
Ηµεροµηνία πραγµατοποίησης συνόδου: 26/05 - 01/06/2009
Συµµετέχων: Πλουτής Αβραάμ
2. 10η Διεθνής σύνοδος για διευθυντές Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών.
Ηµεροµηνία πραγµατοποίησης συνόδου: 06/05 -13/05/2009
Συµµετέχων: Σοφοκλής Χαραλαμπίδης, Πρόεδρος ΕΟΑΚ
3. 49η Διεθνής Σύνοδος για Νέους
Ηµεροµηνία πραγµατοποίησης συνόδου: 10/06 - 24/06/2009
Συµµετέχοντες: Χρίστος Ιωάννου και Μαρία Στυλιανού
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 8ου ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Αξιοσημείωτη διοργάνωση για την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ήταν και το 8ο
Τεχνικό Σεμινάριο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών (EOC) στις
31 Οκτωβρίου με 1η Νοεμβρίου 2008, στο ξενοδοχείο Λόρδος Μπιτς στη Λάρνακα
όπου καλωσορίσαμε 75 σύνεδρους από 38 ευρωπαϊκές χώρες, αριθμός που
αποτελεί ρεκόρ συμμετοχών.
Η ΚΟΕ διοργάνωσε το σεμινάριο σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή
Συνεργασίας και Ανάπτυξης του Αθλητισμού της EOC. Η πρόεδρος της Επιτροπής
κ. Γκουνίλα Λίντμπεργκ, στο χαιρετισμό της, αφού συγχάρηκε τον κ. Ουράνιο
Ιωαννίδη για την εκλογή του στην προεδρία της ΚΟΕ και το νέο γενικό γραμματέα
κ. Χαράλαμπο Λόττα, ευχαρίστησε τον πρώην πρόεδρο κ. Κίκη Λαζαρίδη χάρις
στις ενέργειες του οποίου το Σεμινάριο διεξάγεται την Κύπρο, όπως επίσης και το
μέλος της Επιτροπής κ. Κλέα Παπαέλληνα που δούλεψε σκληρά για την
προετοιμασία του.
Κύριος ομιλητής του Σεμιναρίου ήταν ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου 2012 και Ολυμπιονίκης, Λόρδος
Σεμπάστιαν Κόε. Με την ομιλία του προσπάθησε να εμπνεύσει τους σύνεδρους για
τη σωστή προσέγγιση των νέων κι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της
επικοινωνίας. Ως πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ανέφερε ότι
καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε το Λονδίνο να είναι πανέτοιμο για να
φιλοξενήσει το 2012 ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Ολυμπιακών
Αγώνων του Πεκίνου 2008 σε σχέση με την Αθήνα 2004. Όπως αναφέρθηκε η
Ευρώπη παρουσίασε μια μείωση στην κατάκτηση μεταλλίων, ενώ αντίθετα
παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση για την Ασία, κυρίως λόγω Κίνας.
Ως απόλυτα πετυχημένο χαρακτήρισε το 8ο Τεχνικό Σεμινάριο της Ένωσης
Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών (EOC) η πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης του Αθλητισμού της EOC κ. Γκουνίλα Λίντμπεργκ η
οποία εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή της τονίζοντας ότι ήταν ένα συνέδριο
προβληματισμού για την πρόοδο και την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αθλητισμού.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Με τη στήριξη του Olympic Solidarity και τη συνεργασία των Ομοσπονδιών η ΚΟΕ
διοργανώνει σχεδόν κάθε χρόνο Σεμινάρια για προπονητές. Φέτος
διοργανώθηκαν τεχνικά Σεμινάρια Προπονητών στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση
και στην Πάλη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΤΗΣ ΔΟΕ

Στα πλαίσια του Διεθνούς Ολυμπιακού Κογκρέσσου ζητήθηκε από τις Εθνικές
Ολυμπιακές Επιτροπές να συμβάλουν με έρευνα σε διάφορους τομείς. Στο
πλαίσιο αυτό η ΚΟΕ προέβη σε έρευνα με θέμα “Η κοινωνική και επαγγελματική
ζωή των αθλητών κατά τη διάρκεια και μετά τον αθλητισμό υψηλού επιπέδου”.
Συντονίστρια της έρευνας που κατέθεσε η ΚΟΕ ήταν η διευθύντρια της ΚΟΕ, Όλγα
Πιπερίδου ενώ την επεξεργασία ανέλαβε η Νάταλυ Λοϊζίδου, Καθηγήτρια σε
Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 | ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

27
Δραστηριότητες οι οποίες έχουν γίνει θεσμός στην Κυπριακή Ολυμπιακή
Επιτροπή είναι οι Ετήσιες Βραβεύσεις Εφήβων και Νεανίδων όπου σε ειδική
τελετή η ΚΟΕ σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες μέλη της βραβεύει τα καλύτερα
νεαρά ταλέντα σε ολόκληρο το φάσμα του Κυπριακού αθλητισμού. Η καθιέρωση
των βραβεύσεων στους καλύτερους έφηβους και νεανίδες, από την ΚΟΕ,
αποτελεί σοβαρό κίνητρο για τους νεαρούς αθλητές ως μια έμπρακτη αναγνώριση
της προσπάθειας και των θυσιών τους.
Η ΚΟΕ εορτάζει επίσης κάθε χρόνο την ίδρυση της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής με τον αγώνα δρόμου Ολυμπιακής Ημέρας. Ο φετινός αγώνας δρόμου
διοργανώθηκε στην καρδιά της Λευκωσίας, στη Λεωφόρο Μακαρίου, σε
συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας, το Σωματείο Δρομέων Κύπρου «Περικλής
Δημητρίου» και τον Όμιλο «Ποδηλατοκίνηση». Στην εκδήλωση παραυρέθηκαν
εκπρόσωποι του ΚΟΑ, της ΟΠΑΠ Κύπρου, των Ομοσπονδιών και πλήθος κόσμου.
Πέραν των 200 αθλητών συμμετείχαν στις εκδηλώσεις που περιλάμβαναν Δρόμο
1 και 5 χιλιομέτρων σε όλες τις κατηγορίες, και ποδηλατοδρομία 5 και 10
χιλιομέτρων. Σε ειδικό χώρο παιδιά ζωγράφισαν με θεματολογία την Ολυμπιακή
Ημέρα, ενώ τους παρευρισκόμενους ψυχαγώγησαν οι παραγωγοί του Ράδιο
Σφαίρα.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΟΕ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ
Βραβείο θεσμός για τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή είναι το βραβείο
«Αθλητισμός και Γυναίκα». Κάθε χρόνο η κάθε Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή
προτείνει στη ΔΟΕ μία Γυναίκα με αξιόλογο έργο στην προώθηση του αθλητισμού
τόσο στη χώρα της όσο και στο Παγκόσμιο γίγνεσθαι. Το Ε.Σ. της ΚΟΕ αποφάσισε
και πρότεινε στη ΔΟΕ για το έτος 2008 την κυρία Κάλλη Χατζηιωσήφ και για το
2009 την κυρία Άντρη Σιάλου.
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35 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τα 35 της χρόνια από την ίδρυση της η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή τα
γιόρτασε με σειρά επετειακών εκδηλώσεων οι οποίες προγραμματίστηκαν να
καλυφθούν με ένα ευρύτατο φάσμα δράσεων Ολυμπισμού – Αθλητισμού,
Παιδείας – Ολυμπιακής Παιδείας και Πολιτισμού με διάρκεια δύο ακριβώς
μηνών. Από 10/4/09 ημέρα ένταξης πριν τριάντα (30) χρόνια στη ΔΟΕ μέχρι
10/6/09 γενέθλια μέρα πριν τριανταπέντε (35) χρόνια της ΚΟΕ, με καταληκτήρια
εκδήλωση και απονομή διακρίσεων Αριστείας, Αξίας και Τιμής αλλά και
αναμνηστικών που θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο.
Ένα μικρό δείγμα των επετειακών δράσεων της ΚΟΕ ήταν:
1. Εγκατάσταση–αποκαλυπτήρια του αγάλματος “Ολυμπιακό πνεύμα”. Η σύνθεση
αποτελείται από τη Θεά Αθηνά περιενδυμένη με κλαδιά ελιάς που φέρει τους
Ολυμπιακούς Κύκλους στο ένα χέρι και στο άλλο ένα περιστέρι, σύμβολο
ολυμπιακής εκεχειρίας και ειρήνης.
2. Παρουσίαση αρώματος σωμάτων των αθλητών των Αρχαίων Αγώνων όπως
βρέθηκε στις ιερογλυφικές γραφές στην Ερήμη.
3. Παρουσίαση της έκδοσης των 35 χρόνων ΚΟΕ.
4. Έκθεση φωτογραφίας και ενθυμημάτων του Κυπριακού Αθλητισμού.
5. Έκθεση Δολιανίτη.
6. Δείπνο και παρουσίαση των χορηγών της ΚΟΕ και των ΧΙΙΙ ΑΜΚΕ.
7. Παρουσίαση του γραμματοσήμου των ΧΙΙΙ ΑΜΚΕ.
8. Επετειακή Σύνοδος ΕΟΑΚ.
9. Παρουσίαση συλλεκτικών ρολογιών των ΧΙΙΙ ΑΜΚΕ, (25) που θα παραδοθούν με
απόφαση του Ε.Σ.
10. Παρουσίαση συλλογής αναμνηστικών των ΧΙΙΙ ΑΜΚΕ και των ΙΙΙ ΑΜΚΕ.
11. Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη συνολική δραστηριότητα μας, στο οποίο και
αποδίδουμε μεγάλη σημασία, είναι εκείνο των σχέσεων της ΚΟΕ, τόσο στον
εσωτερικό όσο και στο διεθνή χώρο.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σημειώνω τις άριστες σχέσεις που διατηρεί η ΚΟΕ με
τις Ομοσπονδίες μέλη της. Είναι σχέσεις γόνιμης συνεργασίας με κοινούς
στόχους και επιδιώξεις και με γνώμονα την προαγωγή του Ολυμπισμού και του
αθλητισμού στον τόπο μας. Μόνιμη προσπάθεια μας είναι η συνεχής αναβάθμιση
αυτών των σχέσεων.
Πρέπει να πω ότι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και στις σχέσεις μας με άλλους
αθλητικούς φορείς και οργανωμένα σύνολα όπως το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και άλλους κρατικούς και μη
κρατικούς Οργανισμούς, θεσμούς και φορείς.
Ιδιαίτερα καλές είναι οι διεθνείς σχέσεις της ΚΟΕ σε όλα τα επίπεδα του
αθλητικού κινήματος. Το έργο της ΚΟΕ αναγνωρίζεται διεθνώς και ο ρόλος της
σε Διεθνές επίπεδο αναβαθμίζεται συνεχώς.
Ιδιαίτερα σημαντικές και
νευραλγικές είναι οι θέσεις που κατέχει ο πρώην Πρόεδρος της ΚΟΕ, κύριος
Κίκης Ν. Λαζαρίδης, ως Ταμίας των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και της
Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων, θέσεις για τις οποίες προτάθηκε από
το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΟΕ.

Εκτός από τη συμμετοχή του τέως Προέδρου στις διάφορες διεθνείς επιτροπές,
σημαντικές θέσεις σε διάφορα επίπεδα στο διεθνές αθλητικό στερέωμα κατέχουν
και αρκετοί άλλοι αξιωματούχοι της ΚΟΕ. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται και η
διεθνής αναγνώριση του Κυπριακού αθλητισμού.
Πιο συγκεκριμένα οι πιο κάτω αξιωματούχοι, μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου
της ΚΟΕ, κατέχουν σημαντικές θέσεις σε διεθνείς αθλητικές οργανώσεις ή
σώματα:
Ο Αντιπρόεδρος της ΚΟΕ, κύριος Δημήτρης Λόρδος, κατέχει τη θέση του μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκοποβολής και του
Προέδρου της Επιτροπής Κυνηγετικού Όπλου της Διεθνούς Ομοσπονδίας.
Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕ, κύριος Λόττας Χαράλαμπος, είναι Αντιπρόεδρος
της Μεσογειακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης, Αντιπρόεδρος της
Κοινοπολιτειακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ζώνης Ευρώπης, Αντιπρόεδρος
της Βαλκανικής Ένωσης Μοντέρνου Πεντάθλου, μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής του European Fair Play Movement (EFPM) και Πρόεδρος του Arbitration Commission της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης.
Ο Ταμίας της ΚΟΕ, κύριος Δαμιανός Χατζηδαμιανού, είναι Γενικός Γραμματέας
του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας Άρσης Βαρών των
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Μεσογειακών Αγώνων, Αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της
Κοινοπολιτειακής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών και μέλος του Εκτελεστικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών ΑΜΚΕ.
Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ, κύριος Πανίκος Προκοπίου
είναι Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Κολύμβησης των Μεσογειακών
Αγώνων, μέλος του Συμβουλίου της Βαλκανικής Συνομοσπονδίας Κολύμβησης,
μέλος του Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας Κολύμβησης των ΑΜΚΕ και μέλος
του Συμβουλίου του “Multinations Group”.
Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ, κύριος Νάκης Μιχαηλίδης είναι
αντιπρόεδρος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας στη Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας.
Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ, κύριος Ανδρέας Βασιλείου,
είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε
και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Μεσογειακών Ομοσπονδιών
Καράτε.
Οι άριστες σχέσεις που διατηρεί η ΚΟΕ με τον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο
αναβαθμίζονται συνεχώς με την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με διάφορες
χώρες. Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί Μνημόνια Συνεργασίας με τις χώρες της

Κούβας, Σερβίας, Ρουμανίας, Κατάρ, Πολωνίας, Μαυροβουνίου και Συρίας.
Πέρα από τα πιο πάνω αξιοσημείωτη, είναι και η συμμετοχή της Κύπρου με
εκπροσώπους της σε σωρεία Ευρωπαϊκών και Διεθνών Συνεδρίων και
Σεμιναρίων.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Μία από τις υποσχέσεις που έδωσε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την οποία
εφάρμοσε με επιτυχία ήταν οι Ανοικτές Συνεδρίες του Εκτελεστικού Συμβουλίου
της ΚΟΕ με τις Ομοσπονδίες. Με την πάροδο του χρόνου οι συνεδρίες αυτές
απέβησαν καρποφόρες αφού ενίσχυσαν το ρόλο και την αγαστή συνεργασία της
ΚΟΕ με τις Ομοσπονδίες μέλη της.
Μία άλλη καινοτομία που και αυτή με τη σειρά της θα είναι προσδοφόρα για τις
Ομοσπονδίες είναι η αγορά και λειτουργία κλειστού συστήματος τηλεόρασης από
την ΚΟΕ με το οποίο θα μπορούμε να προβάλλουμε το έργο των Ομοσπονδιών και
Αθλητών μας.
Αξιοσημείωτη καινοτομία την οποία ενέκρινε το Ε.Σ. της ΚΟΕ με στόχο να γίνει
θεσμός είναι η απονομή ηθικών αμοιβών ως μία ξεχωριστή διάκριση σε άτομα
που προσέφεραν ξεχωριστή υπηρεσία στο Ολυμπιακό Κίνημα και τον Αθλητισμό,
με βάση συγκεκριμένα θεσμοθετημένα κριτήρια.
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Το ποικίλο, πλούσιο και δημιουργικό έργο που έχει να επιδείξει η Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή καθώς και η έντονη δραστηριότητα που αναπτύσσει δεν θα
ήταν κατορθωτά χωρίς την οικονομική της ενίσχυση και στήριξη.
Κύριοι αιμοδότες της ΚΟΕ το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο ΚΟΑ.
Ωστόσο, τα χρήματα αυτά δεν είναι αρκετά για να καλύψουν τις αυξανόμενες
ανάγκες της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό ήταν
απαραίτητη για την ΚΟΕ η εισαγωγή του θεσμού των χορηγών. Ένας θεσμός ο
οποίος εδώ και κάποια χρόνια εφαρμόζεται με επιτυχία από την Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή.
Με βάση ένα ολοκληρωμένο χορηγικό πρόγραμμα η ΚΟΕ έχει καταφέρει να
εξασφαλίσει τη συνεργασία και τη στήριξη των πιο κάτω χορηγών.
Θέλω να διαβεβαιώσω τους χορηγούς μας ότι ο στόχος της μακροπρόθεσμης
συνεργασίας μας θα ικανοποιηθεί στο ακέραιο και θα κάνουμε ότι είναι δυνατό
για να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες τους
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Πρώτος Μεγάλος Χορηγός:

Μεγάλοι Χορηγοί:

Επίσημοι Χορηγοί:

Επίσημα Προϊόντα/ Υπηρεσίες:

ΟΠΑΠ Κύπρου

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
Τράπεζα Κύπρου
ΣΠΕ Στροβόλου

PEAK

Κυπριακές Αερογραμμές
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
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Καταλήγοντας θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συμβάλλουν με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο στο έργο της ΚΟΕ. Τον ΚΟΑ για την ολόπλευρη συμπαράσταση
του. Είμαι βέβαιος ότι η γόνιμη και αρμονική συνεργασία μας για την υλοποίηση
των κοινών στόχων και σκοπών θα συμβάλει στην ανάπτυξη του αθλητισμού και
του Ολυμπισμού στον τόπο μας.

Ευχαριστίες απευθύνω και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, που συμβάλλουν
καθοριστικά στην προβολή των στόχων και του έργου της ΚΟΕ.

Την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τη συνεργασία και
την πολύτιμη βοήθειά τους.

Κλείνοντας, θα ήταν βέβαια παράλειψή μου να μην πω ένα μεγάλο ευχαριστώ
στους συνεργάτες μου στο Εκτελεστικό Συμβούλιο για την άψογη συνεργασία και
το συλλογικό έργο που επιτελούν.

Ευχαριστίες απευθύνω επίσης στις Ομοσπονδίες, Μέλη μας για την άριστη
συνεργασία τους, καθώς και στους διοικητικούς, προπονητές, αθλητές και όλους
όσοι έχουν σχέση με τον αγωνιστικό τομέα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω επίσης στην Διευθύντρια της ΚΟΕ Όλγα
Πιπερίδου και το προσωπικό για την εργασία που επιτελούν.

Το πιο μεγάλο όμως ευχαριστώ, διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων, το απευθύνω
στους αθλητές μας. Αυτοί είναι η αρχή και το τέλος κάθε προσπάθειας.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζω στους χορηγούς της Κυπριακής Ολυμπιακής
Επιτροπής καθώς και στους εθελοντές μας που προσφέρουν αφιλοκερδώς τις
υπηρεσίες τους στην ΚΟΕ. Η συμβολή τους είναι για μας ανεκτίμητης αξίας και
τους ευχαριστώ όλους θερμά.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνω επίσης στον Ελεγκτή μας Σάββα Πασιουλή, τη
Νομικό μας Σύμβουλο, Αμαλία Ερωτοκρίτου, τον Συντονιστή των Τεχνικών
Συμβούλων, Αντώνη Γιωργαλλίδη και το Λειτουργό Τύπου Ιάκωβο Κακουρή.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΑΓΩΝΕΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ 2/10/2008 – 31/12/2009
ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Ε.Σ.

2/10/2008

28η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΕ

8/10/2008

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΝΕΟΥ Ε.Σ. ΤΗΣ ΚΟΕ

14/10/2008

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΤΗΣ ΚΟΕ

16/10/2008

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΟΑ – ΚΟΕ

23/10/2008

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΤΗΣ ΚΟΕ

30/10 – 1/11/2008

8th EOC TECHNICAL SEMINAR

4/11/2008

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

5/112008

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΟΑ – ΚΟΕ

ΚΟΕ

6/12/2008

20η ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

11/11/2008

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

17/11/2008

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

2/12/2008

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

10/12/2008

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

16/12/2008

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

ΚΟΑ
LORDOS BEACH - LARNACA

2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

2009
14/1/2009

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

21/1/2009

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

22/1/2009

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΕ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
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25/1/2009

Γ.Σ. FAIR PLAY

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

10/2/2009

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

23/2/2009

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

3/3/2009

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

7/3/2009

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ 50ΧΡΟΝΑ ΤΟΥΣ

17/3/2009

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Κ. ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

20/3/2009

6η ΣΥΝΕΔΡΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

20/3/2009

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΠΡΑΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΕ

2/4/2009

ΤECHNICAL COMMISSION AND CHEF DE MISSION MEETINGS

KYΠΡΟΣ

7/4/2009

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

9/4/2009

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

10/4/2009

35ΧΡΟΝΑ / ΔΕΙΠΝΟ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ

4/5/2009

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΟΑ – ΚΟΕ

4/5/2009

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

5/5/2009

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡ – ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΡ

6-9/5/2009

PEACE AND SPORT

LAUSANNE

11/5/2009

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

15/5/2009

ΕΟC TECHNICAL SEMINAR

ΚΟΕ

DUBROVNIC
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30-31/5/2009

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
FAIR PLAY

ΚΥΠΡΟΣ

31/5/2009

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΜΚΕ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

1-6/6/2009

13οι ΑΜΚΕ

ΚΥΠΡΟΣ

1/6/2009

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΜΚΕ

ΚΥΠΡΟΣ

1/6/2009

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΚΕ

ΚΥΠΡΟΣ

11/6/2009

30ΧΡΟΝΑ ΚΟΕ

16/6/2009

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

24/6/2009

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΜΑ

ΠΕΣΚΑΡΑ

24/6 – 5/7/2009

16οι ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΠΕΣΚΑΡΑ

18/7 – 25/7/2009

10οι ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΑΜΠΕΡΕ

1/9/2009

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΡΙΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ

ΔΑΜΑΣΚΟΣ - ΣΥΡΙΑ

14/9/2009

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

24/9/2009

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

27/9/2009

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΥΒΑ – ΚΥΠΡΟΥ

28/9/2009

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

2-6/10/2009

121st IOC SESSION, XIII OLYMPIC CONGRESS

COPENHAGEN

5/10/2009

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΤΕΝΕΓΡΟ – ΚΥΠΡΟΥ

ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ

6-13/10/2009

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ – ΙΝΔΙΑ

ΚΟΥΒΑ
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12/10/2009

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΩΝΙΑ

12-13/10/2009

90ΧΡΟΝΑ NOC POLAND

POLAND

14-16/10/2009

15th FAIR PLAY CONGRESS

BAKU

29/10/2009

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

2/11/2009

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

5/11/2009

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΡΒΙΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ

6/11/2009

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

24-26/11/2009

40th ANNIVERSARY SPANISH OLYMPIC ACADEMY

SPAIN

25-27/11/2009

PEACE AND SPORT FORUM

MONACO

26/11/2009

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΜΚΕ

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ

27-29/11/2009

38th EOC GENERAL ASSEMBLY

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ

27/11/2009

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ

3-4/12/2009

QUEENS BATON RELAY

CYPRUS

5/12/2009

21η ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

7/12/2009

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ. ΚΟΕ

15/12/2009

29η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΕ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2008
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Έκθεση Ελεγκτών

09
Καταστάσεις

Σελίδες
46
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48
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Κατάσταση Αναγνωρισμένων Εσόδων και Εξόδων

03

50

Κατάσταση Ταμειακής Ροής

04

51

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις

05

52

Χορηγίες / Εισφορές

06

55

Διοικητικά και Λειτουργικά Έξοδα

06

55

Διεθνείς Αγώνες

06

56

07

56

Άλλες Αθλητικές Δραστηριότητες

07

56

Σεμινάρια και Συνέδρια

07

56

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων
Ισολογισμός

ΑΜΚΕ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

46
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις 1 μέχρι 6 της Κυπριακής Ολυμπιακής
Επιτροπής (η «ΚΟΕ»), που αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου
2008, και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την κατάσταση
αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων και την κατάσταση ταμειακών ροών για το
έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών
αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη του Εκτελεστικού Συμβουλίου για τις
Οικονομικές Καταστάσεις
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΟΕ είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη
παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (ΣΔΛΠ). Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και
τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις,
είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος˙ επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων
λογιστικών αρχών˙ και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό
τις περιστάσεις.
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Ευθύνη των Ελεγκτών
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε
με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον
έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.
Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής
μαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι
διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή,
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και
παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε
λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του
τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση
των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει
ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου
της οικονομικής οντότητας. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση
της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της
λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Εκτελεστικό
Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών
καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και
κατάλληλη για να παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα
της οικονομικής κατάστασης της ΚΟΕ στις 31 Δεκεμβρίου 2008, και της
χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ και τις
απαιτήσεις των κανονισμών της ΚΟΕ και συνάδουν με τις πρόνοιες του νόμου 57
του 1972 μέχρι 2006.

Εγκεκριμένοι Λογιστές
30 Οκτωβρίου 2009
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2008 €

2007 €

148.542
375.212
1.748
1.670.402
21.754
3.292
2.220.950

149.718
416.702
1.401
1.77.946
15.456
3.945
1.765.168

6
7
7
7

706.325
741.465
48.551
29.733
10.727
171
466.751
2.175
2.005.898
215.052
(249.540)

629.186
782.946
63.868
25.328
7.306
171
532.742
1.541
2.043.088
(277.920)
(235.674)

5

(34.488)

(513.594)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 01
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΕΣΟΔΑ
Χρήση ολυμπιακού μεγάρου
Σχέδιο Χορηγών
Συνδρομές
Χορηγίες / Εισφορές
Τόκοι
Διάφορα
ΔΑΠΑΝΕΣ
Διοικητικά & Λειτουργικά Έξοδα
Διεθνείς Αγώνες
Άλλες Αθλητικές Δραστηριότητες
Σεμινάρια και Συνέδρια
Ολυμπιακή Ακαδημία
Ενοίκια
Αποσβέσεις
Άμυνα
Πλεόνασμα / (έλλειμμα) από εργασίες
Έξοδα χρηματοδότησης
Έλλειμμα έτους που μεταφέρεται
στο γενικό αποθεματικό

6

Οι σημειώσεις στην κατάσταση 5 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

49
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2.0

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Χρεώστες
Αναβαλλόμενες δαπάνες
Τράπεζες και μετρητά

3.0
4.0

Σύνολο ενεργητικού

2007 €

12.040.362 12.466.910

32.703
183.235
39.313
678.037
933.288

24.110
319.942
525.132
869.184

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 02
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ THN
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

12.973.650 13.336.094

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Γενικό αποθεματικό
Ειδικό αποθεματικό – Ολ. Μέγαρο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια πληρωτέα μέσα στο επόμενο έτος
Πιστωτές
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Δαμιανός Χατζηδαμιανού
Ταμίας

2008 €

5.1
5.2

(227.047)
7.774.136
7.547.089

(192.559)
7.304.271
7.111.712

6.0

3.902.760

4.213.903

6.0
7.0

516.670
1.007.131
1.523.801

473.479
1.537.000
2.010.479

5.426.561 6.224.382
12.973.650 13.336.094

Οι σημειώσεις στην κατάσταση 5 αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ουράνιος Ιωαννίδης
Πρόεδρος
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2008 €

2007 €

469.865

469.865

469.865
(34.488)
435.377

469.865
(513.594)
(43.729)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 03

Χορηγία ΚΟΑ για αποπληρωμή δανείου
Καθαρά έσοδα που δεν αναγνωρίστηκαν
στον λογαριασμό αποτελεσμάτων
Έλλειμμα ως ο λογαριασμός αποτελεσμάτων
Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

Οι σημειώσεις στην κατάσταση 5 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008
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Ροή μετρητών από εργασίες
Έλλειμμα έτους
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Χρεωστικούς τόκους
Πιστωτικούς τόκους
Πλεόνασμα από εργασίες πριν τις
αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
Μείωση (αύξηση) στα αποθέματα
Μείωση (αύξηση) στους χρεώστες
Αύξηση (μείωση) στους πιστωτές
Μετρητά από εργασίες
Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Ολυμπιακό Μέγαρο
Αγορά πάγιου ενεργητικού
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Τόκοι δανείων
Αποπληρωμή δανείων
ΚΟΑ - Δόση αποπληρωμής δανείου
Καθαρά μετρητά από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους
(σημ. 8.0)

2008 €

2007 €

(34.488)

(513.594)

466.751
249.540
(21.754)

532.742
235.674
(15.456)

660.049
(8.593)
97.394
(529.870)
218.980
(249.540)
(30.560)

239.366
(1.006)
166.418
(109.661)
295.117
(235.674)
59.443

(15.768)
(24.435)
21.754
(18.449)

(337.399)
15.456
(321.943)

247.983
(515.934)
469.865
201.914

660.812
(502.387)
469.865
628.290

152.905
525.132
678.037

365.790
159.342
525.132

Οι σημειώσεις στην κατάσταση 5 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 04
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ
ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
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1.0 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1.1 Βάση λογαριασμών
Οι λογαριασμοί ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 05
[σελίδα 1/3]

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

1.2 Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις ακινήτων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο
της σταθερής απόσβεσης για τα χρόνια της αναμενόμενης χρήσης τους. Η διάρκεια της
χρήσης τους υπολογίστηκε σε 40 έτη για τα κτίρια και 10 έτη για τον εξοπλισμό.
2.0 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σε τιμή κτήσης
Στην αρχή του έτους
Προσθήκες
Στο τέλος του έτους
Αποσβέσεις
Στην αρχή του έτους
Επιβάρυνση έτους
Στο τέλος του έτους
Καθαρή λογιστική αξία
Στο τέλος του έτους

Εγκατ. και
Γη και
εξοπλισμος
€
κτίρια €

Όχήματα €

Σύνολο
2008 €

Σύνολο
2007 €

10.014.755
15.768
10.030.523

3.051.814
24.435
3.076.249

33.890
33.890

13.100.459
40.203
13.140.662

12.763.060
337.399
13.100.459

287.387
250.413
537.800

342.062
212.938
555.000

4.100
3.400
7.500

633.549
466.751
1.100.300

100.807
532.742
633.549

9.492.723

2.521.249

26.390

12.040.362

12.466.910

2008 €

2007 €

29.616
3.087
32.703

19.070
5.040
24.110

3.0 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Σήματα / Εμβλήματα / Λάβαρα
Ολυμπιακή Παιδεία
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2008 €

2007 €

4.267
1.861
69.630
107.477
183.235

5.646
22.060
196.489
95.747
319.942

5.0 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
5.1 Γενικό Αποθεματικό
Υπόλοιπο στην αρχή του έτους
Έλλειμμα έτους
Υπόλοιπο στο τέλος του έτους

(192.559)
(34.488)
(227.047)

321.035
(513.594)
(192.569)

5.2 Ειδικό Αποθεματικό - Ολ. Μέγαρο
Υπόλοιπο στην αρχή του έτους
Χορηγία ΚΟΑ
Υπόλοιπο στο τέλος του έτους

7.304.271
469.865
7.774.136

6.834.406
469.865
7.304.271

6.0 ΔΑΝΕΙΑ
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου
Ποσά πληρωτέα εντός ενός έτους
Μακροπρόθεσμο μέρος δανείων

4.419.430
516.670
3.902.760

4.687.382
473.479
4.213.903

193
735.080
37.079
230.000
4.779
1.007.131

29.072
958.525
20.936
483.692
44.777
1.537.002

4.0 ΧΡΕΩΣΤΕΣ
Δάνεια στο προσωπικό
Προπληρωμές
Χορηγοί
Άλλοι χρεώστες
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7.0 ΠΙΣΤΩΤΕΣ
Φ.Π.Α.
Κρατήσεις
Οφειλόμενα έξοδα
Για ολυμπιακό μέγαρο
Άλλοι πιστωτές

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 05
[σελίδα 2/3]

Οι σημειώσεις στην κατάσταση 5 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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8.0 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΑ
Υπόλοιπο Τράπεζας
Μετρητά

2008 €

2007 €

678.037
678.037

525.132
525.132

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 05
[σελίδα 3/3]

9.0 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Στους συγκριτικούς αριθμούς του 2007 έχουν γίνει μερικές ανακατατάξεις για να
συνάδουν με αυτούς του 2008.
10.0 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης υπάρχουν αγωγές εναντίον της ΚΟΕ από
τους αρχιτέκτονες του Ολυμπιακού Μεγάρου ύψους πέραν του €1 εκατ. Οι
νομικοί σύμβουλοι της ΚΟΕ πιστεύουν ότι το ποσό που ενδεχομένως να κληθεί να
καταβάλει η ΚΟΕ δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €230 χιλ. για το οποίο και έγινε
πρόβλεψη στους λογαριασμούς.
11.0 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι Οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Εκτελεστικό Συμβούλιο στις 23
Νοεμβρίου 2009.
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ / ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Κ.Ο.Α.
Κυβέρνηση
Οlympic Solidarity
Ε.O.C.
Δ.Ο.Ε
Επιτροπή Κοιν. Αγώνων
Οργ. Επιτροπή Ο.Α.
Τράπεζα Κύπρου
Άλλες
[Κατάσταση 01]
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Μισθοί και επιδόματα
Ασφάλιστρα
Καθαριότητα
Ηλεκτρισμός
Συντήρηση και επιδιορθώσεις
Ταχυδρομικά/Τηλεφωνικά
Γραφική ύλη/εκτυπωτικά
Ιστοσελίδα/Λογισμικό
Βιβλία/Ταινίες/Φωτογραφίες
Σημαίες/Λάβαρα/Σήματα
Ελεγκτικά/Λογιστικά δικαιώματα
Δικηγορικά
Μεταφορικά
Διάφορα
Συνδρομές
Φιλοξενία/Επισκέψεις επισήμων
Δημοσιότητα/Προβολή
Τραπεζικά δικαιώματα
Φύλαξη ολυμπιακού μεγάρου
Έξοδα αυτοκινήτου
Εισφορές
(Κατάσταση 1)

2008 €

2007 €

446.058
973.903
84.517
43.427
34.603
14.743
17.619
50.000
5.532
1.670.402

267.651
734.699
74.637
66.384
29.178
4.121
1.276
1.177.946

455.872
17.110
11.563
77.846
27.854
11.384
20.135
4.003
1.612
3.135
2.000
5.373
1.166
769
1.762
7.637
13.140
1.895
39.758
1.510
800
706.325

393.470
15.796
9.175
62.998
10.561
9.455
24.522
13.939
2.999
3.193
2.221
5.437
560
1.811
1.319
21.687
6.691
2.635
39.139
466
1.112
629.186

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 06

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 | ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 07

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 | ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2008 €

2007 €

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ
Προετοιμασία
Συμμετοχές
(Κατάσταση 1)

359.558
381.907
741.465

362.675
420.271
782.946

ΑΜΚΕ 2009
Αναβαλλόμενα έσοδα
Αναβαλλόμενες δαπάνες
(Κατάσταση 2)

175.811
215.124
(39.313)

-

ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αθλοθετήσεις / Βραβεύσεις
Ολυμπιακή ημέρα
Ολυμπιακή παιδεία
Ανάπτυξη/Υποτροφίες
Διάφορα
(Κατάσταση 1)

3.021
770
5.322
38.120
1.318
48.551

3.371
1.661
9.707
48.321
808
63.868

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Σεμινάρια / Επιμόρφωση
Συνέδρια / Συνελεύσεις
(Κατάσταση 1)

11.380
18.353
29.733

5.351
19.977
25.328
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