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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου ανακοινώνει ότι η προψεσινή 29.6.2021,  «Γενική και Εκλογική 
Συνέλευση» του Σωματείου της  Όμιλος Φίλων Αυτοκινήτου-  Ο.Φ.Α. Λευκωσίας ,  θεωρείται μη έγκυρη 
αλλά και άκυρη και χωρίς οιανδήποτε νομική υπόσταση, αφού ορίστηκε και διεξήχθη  κατά παράβαση 
των όρων και κανονισμών του Καταστατικού του Σωματείου, της Ομοσπονδίας ΚΟΑ, τις οδηγίες, 
εγκυκλίους και αποφάσεις της Ομοσπονδίας ΚΟΑ, αλλά και των Περί Σωματείων Νόμων και 
Κανονισμών / Περί ΚΟΑ Νόμων και Κανονισμών και/ή Εγκυκλίους.  
 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου παρουσιάστηκε στον καθορισμένο χώρο διεξαγωγής της ούτω 
καλούμενης Γενικής Συνέλευσης μετά του Προέδρου της κ. Μανώλη Κουλουμά και του Αντιπροέδρου 
της κ. Ανδρέα Αντωνίου, και λαμβάνοντας τον λόγο πριν την διεξαγωγή της, επεξήγησε λεπτομερώς στα 
Μέλη και φίλους που παρουσιάστηκαν τους λόγους για όλα  τα πιο πάνω και προειδοποίησε για τις 
σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει το Σωματείο τους με αυτές τις εκτός νομιμότητας ενέργειες 
τους. Κατόπιν ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της ΚΟΑ αποχώρησαν ευελπιστώντας ότι έστω και την 
υστάτη θα αποτραπεί από τα Μέλη η απομόνωση αλλά και η κατρακύλα την οποία οδηγούν 
συγκεκριμένα  λίγα άτομα ένα από τα πλέον ιστορικά μας Σωματεία, τον ΟΦΑ. 
 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου γνωστοποιεί αλλά και συνάμα προειδοποιεί όλους τους 
εμπλεκόμενους ότι έχει και την θέληση αλλά και την υποχρέωση να προστατέψει πλήρως και με 
οιονδήποτε κόστος τα Σωματεία Μέλη της, και θα προβεί σε όλες τις ενδεικνυόμενες εκ των 
περιπτώσεων ενέργειες για να δώσει ένα οριστικό τέλος σε αυτήν την κατάντια που συγκεκριμένα 
άτομα οδήγησαν το Σωματείο.  
 
Ως εκ τούτου καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι, Μέλη, Αθλητές, Αξιωματούχοι κλπ όπως μη 
προχωρήσουν σε οιεσδήποτε πράξεις η ενέργειες οι οποίες αφορούν το πιο πάνω θέμα και Σωματείο οι 
οποίες θα είναι εναντίον της νομιμότητας αφού έρχονται σε αντίθεση με αυτά που αναφέρονται στην 
1ην παράγραφο πιο πάνω. 
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