
Προς  Κυπριακή  Ομοσπονδία  Πετοσφαίρισης                                 Λευκωσία 29/5/15

Αξ. Κύριοι

Θέμα:  Ενιαίος αναπτυξιακός σχεδιασμός  ΚΟΠΕ

Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και σε απάντηση επιστολής σας η οποία έχει σταλεί  
με email στις 11/5/15

1. Ο ΣΥΚΥΠΠΕ αναγνωρίζει  και επικροτεί  τη συνεργασία  με τη KOΠΕ και σας 
ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας προς τον σύνδεσμο.

2. Το Δ/Σ του ΣΥΚΥΠΠΕ  λειτούργει  σε όλα τα θέματα που τον αφορούν και τον 
απασχολούν  μέσα στα πλαίσια του καταστατικού  του και δε θα μπορούσαμε 
ποτέ να φανταστούμε  ότι οι εισηγήσεις που ζητήσατε από τον Πρόεδρο και άλλα
μέλη  του συνδέσμου δεν θα έφταναν ποτέ στο Δ/Σ του συνδέσμου και θα 
εθεωρούντο σαν οι τελικές  θέσεις και προτάσεις του ΣΥΚΥΠΠΕ για ένα τόσο 
σοβαρό θέμα όπως είναι ο Αναπτυξιακός σχεδιασμός ΚΟΠΕ.

3. Μας εξέπληξε όταν πληροφορηθήκαμε για τον σχεδιασμό της ΚΟΠΕ με email 
στις 6/4/15 και αφού ο σχεδιασμός είχε ολοκληρωθεί από την ΚΟΠΕ <Με την 
συμβολή του ΣΥΚΥΠΠΕ> χωρίς να γνωρίζει  τίποτα σχετικά το Δ/Σ του 
συνδέσμου. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να δώσουμε τις προτάσεις μας επίσημα 
προτού τις μελετήσουμε στην ολομέλεια του Δ/Σ. Οτιδήποτε άλλο θεωρούμε ότι 
θα ήταν από μέρους μας τουλάχιστον προχειρότητα.

4. Το Δ/Σ του ΣΥΚΥΠΠΕ έχει μελετήσει το σχεδιασμό μετά από έκτακτη συνεδρία
του στις 7/5/15 και έχει ετοιμάσει τις θέσεις και προτάσεις του σε θέματα που 
τον αφορούν μόνον , προτίθεται δε  να σας δόση τις επίσημες θέσεις του αν το 



επιθυμητέ πριν γίνει ο τελικός  σχεδιασμός. Ως εκ τούτου εάν επιμένετε στη 
θέση σας για μη αναφορά του ΣΥΚΥΠΠΕ στον τελικό σχεδιασμό, αυτό είναι θέμα
της ΚΟΠΕ και δεν μπορούμε να έχουμε αντίθετη άποψη.

5.  Να είστε σίγουροι ότι ο ΣΥΚΥΠΠΕ εκτιμά ιδιαιτέρα την προσπάθεια της ΚΟΠΕ 
για να δομηθεί σωστά η ανάπτυξη του βόλεϊ στη Κύπρο. Επίσης ο ΣΥΚΥΠΠΕ θα 
είναι  πάντοτε στη διάθεση όλων των   φορέων  για το καλός νοούμενο συμφέρον
του Κύπριου προπονητή και κατ’ επέκταση  της  Κυπριακής Πετόσφαιρας

6. Τέλος θα θέλαμε να εκφράσουμε την επιθυμία συνάντησης με την ΚΟΠΕ για 
αναφορά και συζήτηση  θεμάτων της περεταίρω συνεργασίας μετάξι μας.

          Με εκτίμηση

Το Δ/Σ του ΣΥΚΥΠΠΕ

Κυριάκος Μυλωνάς             Πρόεδρος                             

Αντώνης Κωνσταντίνου       Γεν. Γραμματέας 

Στέκας Δημήτριος             Ταμίας 

Αριστείδης Κεφάλας           Βοηθός  Γραμματέας  

Παναγίδης  Μάριος            Μέλος

Μάρω  Νικολάου                Μέλος

Ελένη Σωτηρίου                 Μέλος 

                                          


