
 
Πρακτικά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  της ΟΑΚ που 

 έγινε στις 02/07/2019  και ώρα 5.00 μ.μ. στo Ολυμπιακό Μέγαρο  
Αίθουσα «Ευ Αγωνίζεσθαι» 

 
 

Παρόντες 
 
1. Διοικητικό Συμβούλιο 
 
Νώντας Μεταξάς  Πρόεδρος 
Λευτέρης Τρίαρος  Αντιπρόεδρος 
Κάλια Κυριακίδου  Γραμματέας 
Γιώργος Κούντας  Ταμίας 
Αιμίλιος Παντελίδης 
Ροδίων Παναγιώτου 
Σταύρος Ιωάννου 
Φρίξος Τσακιστός 
Πάρης Λάμπρου 
Μάριος Πέτρου 
Τέλης Κομοδρόμος 
Παντελής Νέος 
Σοφρώνης Σοφρωνίου 
Χρίστης Λοττίδης 
Γιαννάκης Χρυσοχός 
 
 
Απόντες 
 
Μαλβίνα Ζαχαριάδου Μιχαηλίδου 
Χριστόδουλος Κυριακίδης 
Σωτήρης Οδυσσέως 
Αλέξης Φωτιάδης 
Ανδρέας Ζωνιάς 
 
2. Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι για την ΕΓΣ 
 
Πλήρη Μέλη 
 
Φιλτ Κλαπ  Δώρος Πετρίδης 
   Αιμίλιος Παντελίδης 
   
Ο.Α.Λάρνακας Μάριος Πέτρου 
   Τέλης Κωμοδρόμος 
    
Ο.Α.Αμμοχώστου Ροδίων Παναγιώτου 
   Σταύρος Ιωάννου 
       
Σπόρτιγκ Κλαπ Γιώργος Κούντας 
                                Φρίξος Τσακκιστός 
 
Ο.Α.Πάφου  Κάλια Κυριακίδου   
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Ο.Α.Παραλιμνίου  Λευτέρης Τρίαρος  
                                  Παντελής Νέος 
 
Ο.Α.Ελαιών   Πάρης Λάμπρου 
 
Ακαδημία Ηροδότου  Γιαννάκης Χρυσοχός 
 
Masters Tennis Academy Χρίστης Λοττίδης  
 
 
 
Πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης η Γραμματέας, αφού  διαπίστωσε ότι 
υπήρχε απαρτία ανέφερε στον Πρόεδρο ότι οι εργασίες της Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης μπορούσαν να αρχίσουν και ανάγνωσε τα θέματα: 
 
1.  Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
Ο Πρόεδρος της ΟΑΚ  κατέθεσε την έκθεση πεπραγμένων για το 2018 η οποία 
είχε σταλεί ηλεκτρονικά σε όλους του εμπλεκόμενους και ήταν διαθέσιμη σε 
έντυπη μορφή για όλους τους παρευρισκόμενους στην Γενική Συνέλευση. Στην 
έκθεση γίνεται αναφορά στα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνεχή πρόοδο του 
αθλήματος, τις αγωνιστικές επιτυχίες των Κυπρίων αντισφαιριστών, και τις 
ενέργειες της Ομοσπονδίας σε όλους τους τομείς του αθλήματος τονίζοντας 
ιδιαίτερα τις προσπάθειες που γίνονται για τις υποδομές ειδικά για τις νέες 
εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαιρίσεως Λάρνακας και την ανακατασκευή των 
γηπέδων έδρα του Ομίλου Αντισφαιρίσεως Πάφου. Εξήρε την άριστη 
συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς του Αθλητισμού στην Κύπρο, αλλά και 
την παρουσία της ΟΑΚ στους διεθνείς οργανισμούς τόσο σε αγωνιστικό όσο και 
σε Διοικητικό επίπεδο. Δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη προς τους 
χορηγούς της Ομοσπονδίας, και απέδωσε τον πιο μεγάλο έπαινο και 
ευγνωμοσύνη προς τους αθλητές για τον ζήλο και την αγωνιστική πρόοδο που 
επιδεικνύουν. Επίσης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό και τους 
συνεργάτες της ΟΑΚ για τον ζήλο με το οποίο εκτελούν τα καθήκοντα 
τους.(αντίγραφο της έκθεσης επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
των πρακτικών).      

 
2.  Έκθεση οικονομικού απολογισμού 
Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση και ανάλυση των Ελεγμένων Οικονομικών 
Καταστάσεων της ΟΑΚ για το οικονομικό έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018 
από τον Ταμία κ. Γιώργο Κούντα, και τους αντιπροσώπους του ελεγκτικού οίκου 
KPMG. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 
2018.  

 
3.  Διορισμός Ελεγκτών 
Η Γενική Συνέλευση επαναδιόρισε ως Ελεγκτές της ΟΑΚ για το έτος 2019 τον 
ελεγκτικό οίκο  KPMG και οι εκπρόσωποι της εταιρείας αποδέχθηκαν τον 
διορισμό.  
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 
Το μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Γιώργος Σεραφείμ ανέγνωσε τα 
συμπεράσματα της έκθεσης η οποία διανεμήθηκε αυτούσια σε όλους τους 
παρευρισκόμενους και ανέφερε ότι στα πλαίσια των εξουσιών που της παρέχει 
το καταστατικό της ΟΑΚ και των όρων εντολής της η Επιτροπή προέβει στους 
αναγκαίους ελέγχους για την εξαγωγή των συμπερασμάτων και εισηγήσεων 
προς την Γενική Συνέλευση.  Ο Πρόεδρος της ΟΑΚ αφού δεν υπήρχαν 
οποιαδήποτε σχόλια ανέφερε ότι το ΔΣ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τες εισηγήσεις 
και παρατηρήσεις της Επιτροπής και η έκθεση αυτή αποτελεί εργαλείο για 
βελτίωση των εργασιών της ΟΑΚ.  
 

 
5.  Έγκριση Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
 
 
Νώντας Μεταξάς                      Κάλια Κυριακίδου 
Πρόεδρος                 Γραμματέας 


