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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου εις απάντηση των όσων δηλώνονται στην 
ανακοίνωση του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου ημερομηνίας 26/07/2010 
αναφέρει τα ακόλουθα: 
 
Καταρχήν η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου τονίζει και ξεκαθαρίζει ότι είναι η 
μοναδική νόμιμα εγγεγραμμένη Ομοσπονδία στο Γενικό Αθλητικό Μητρώο του ΚΟΑ 
συμφώνως των Περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμων και Κανονισμών 
και μπορεί να διεξάγει δυνάμει των Περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 
Νόμων του 1969 ως 1996  ως άθλημα το αυτοκίνητο και να οργανώνει αγώνες 
αυτοκινήτου και παγκύπρια πρωταθλήματα.  

Περαιτέρω η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου αναφέρει ότι ο Κυπριακός 
Σύνδεσμος Αυτοκινήτου δεν μπορεί με βάση την σχετική νομοθεσία να τυγχάνει 
οιασδήποτε αναγνώρισης από τον ΚΟΑ, αλλά και ούτε να παρέχεται σ’ αυτόν το 
δικαίωμα διεξαγωγής τοπικών αγώνων και Παγκύπριων πρωταθλημάτων. Τούτο 
διότι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου είναι εταιρεία δι΄ εγγυήσεως και κατά 
συνέπεια ούτε αθλητική ομοσπονδία, ούτε αθλητικό σωματείο και ούτε αθλητική 
συνομοσπονδία είναι για να μπορεί να διεξάγει αγώνες ή πρωταθλήματα.  

Επιπλέον των πιο πάνω η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου αναφέρει ότι την 
19/05/09 εξασφάλισε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στα πλαίσια της 
προσφυγής 759/06 συμφώνως της οποίας κατέστη η μοναδική δικαιούχος 
διεξαγωγής παγκύπριων πρωταθλημάτων και αγώνων, απόφαση η οποία ισχύει 
έναντι πάντων και οποιαδήποτε παραβίαση αυτής καθιστά αυτούς που την 
παραβιάζουν παράνομους. Στην προκειμένη δε περίπτωση η παρανομία συνίστατο 
σε όλους τους αρμόδιους φορείς που επέτρεψαν και ενέκριναν τον αγώνα του ΚΣΑ 
αλλά και στον ίδιο τον ΚΣΑ που κατά παράβαση της απόφασης του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου διεξήγαγε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος γεγονός το οποίο σε καμία 
περίπτωση δεν τον καθιστά « αθώο θύμα». 

Κατά συνέπεια οι αναφορές του ΚΣΑ περί « της λεγόμενης Κυπριακής 
Ομοσπονδίας» καθώς επίσης και οι φράσεις που αναφέρονταν σε ηγετικά στελέχη 
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου « ως σπείρα ταραχοποιών στοιχείων» 
είναι απαράδεκτες, απορριπτέες και προκλητικές. Στην προκειμένη περίπτωση δεν 
πρόκειται για σπείρα ταραχοποιών στοιχείων αλλά για μια οργανωμένη νόμιμη 
διαμαρτυρία έναντι της παρανομίας που δημιουργείται και καλύπτεται προς 
εξυπηρέτηση διαφόρων ιδιωτικών συμφερόντων.  

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου επιφυλάσσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της 
έναντι όλων των εμπλεκομένων. 

 


