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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/9/2011
Αποφάσεις Ανώτατου ∆ικαστηρίου
Λόγω του ότι ορισμένοι προσπαθούν να παραπλανήσουν τους φίλους του αθλήματος του
αυτοκινήτου και να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα όσων αφορά τις δικαστικές διαδικασίες της
διαφοράς μεταξύ ΚΟΑ – ΚΣΑ, μετά την πρόσφατη απόφαση του ∆ικαστηρίου ημερ. 6 Σεπτεμβρίου
2011, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα ακόλουθα:
Η απόφαση αυτή αφορά την αίτηση παραμερισμού από μέρους μας της απόφασης του Ανώτατου
∆ικαστηρίου, η οποία απευθυνόταν στον ΚΟΑ, λέγοντας του ότι δεν μπορεί να επεμβαίνει σε
καλεντάρια Ομοσπονδιών, κάτι στο οποίο η δική μας πλευρά συμφωνεί απόλυτα.
Ο λόγος που έγινε αυτή η αίτηση από μέρους μας είναι διότι κατά την ακρόαση δεν κληθήκαμε στη
διαδικασία αυτή ως ενδιαφερόμενο μέρος ώστε να εξηγήσουμε στο ∆ικαστήριο ότι ο ΚΣΑ δεν είναι
Ομοσπονδία.
Όντος ο ∆ικαστής, ο οποίος αρχικά αποφάσισε το θέμα και που εξέτασε ξανά την απόφαση αυτή
στις 6 Σεπτεμβρίου, απόρριψε την αίτηση μας με το δικαιολογητικό ότι δεν υπήρχε έννομο
συμφέρον από μέρους μας, λόγο του ότι ο ΚΟΑ εγκρίνει και σε εμάς τη διεξαγωγή των αγώνων
χωρίς πάλη να εξετάσει (που δεν είχε υποχρέωση να εξετάσει) το ότι ο ΚΣΑ δεν είναι Ομοσπονδία.
Εμείς εφεσιβάλαμε την απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου πιο πάνω ούτως ώστε να μας δοθεί το
δικαίωμα να ακουστούμε σε 5 ∆ικαστές του Ανώτατου ∆ικαστηρίου που θα την εξετάσουν και όχι
στον ίδιο ∆ικαστή που εξέδωσε την απόφαση, για να αποδείξουμε το αυτονόητο, δηλαδή ότι ο ΚΣΑ
δεν είναι ομοσπονδία.
Απλά το όλο θέμα το οποίο μερικοί προσπαθούν να μεγαλοποιήσουν για τα δικά τους συμφέροντα
είναι μια από αρκετές δικαστικές διαδικασίες που εκκρεμούν στα ∆ικαστήρια λόγω τις γνωστής
διαφοράς μεταξύ ΚΟΑ-ΚΣΑ και τίποτε περισσότερο.
Μήπως είναι τυχαίο η ξεχάστηκε από μέρους τους η πιο δυνατή απόφαση του Ανώτατου
∆ικαστηρίου ημερ. 19/5/2009 η οποία δίδει μόνο στην ΚΟΑ να διοργανώνει και διεξάγει
Παγκύπρια Πρωταθλήματα στο τόπο μας και η οποία ουδέποτε εφεσιβλήθηκε από κανένα; την
οποία ο ΚΟΑ δεν εφάρμοσε μέχρι τώρα αλλά θα αναγκαστεί να εφαρμόσει διότι δεν μπορεί επ’
άπειρων να παρανομεί.
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