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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22/10/2016 

 
Λεμεσός, σήμερα 22 Οκτωβρίου 2016, και ώρα 19:00 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΟΞ,  

 

Πρόεδρος Γιάννης Χατζηαράπης 

Αντιπρόεδρος Μάριος Παύλου 

Γραμματέας Μάριος Οράτης 

Ταμίας Μιχαηλίδης Κώστας 

Μέλος Δημητριάδης Μιχάλης 

Μέλος Παπαδόπουλος Χρίστος 

Μέλος Χρυσιλίου Κώστας 

Μέλος Παπανικολάου Χριστόδουλος 

Μέλος Ξενοφών Λάμπρου 

 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και επικυρώθηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης τακτικής και έκτακτης 

συνεδρίασης, τα μέλη του Δ.Σ. προχωρούν στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση Εισηγήσεων Τ.Ε. (Πρακτικό Συνεδρίας Τ.Ε. 15/10/16) 

 

 1. Επιστολή Σωματείου Λευκωσίας (Αγώνας Nicosia Friendship Cup) 
  
  Το ΔΣ συμφωνεί με τις απόψεις της ΤΕ. Η Ομοσπονδία έχει απαντήσει γραπτώς στο 
Σωματείο με επιστολή στις 17/10/16, όπου διευκρινίζεται η θέση της ΚΟΞ αναφορικά με τους αγώνες.  
Στην επιστολή της ΚΟΞ, αφού αναλύθηκε διεξοδικά η απόφαση του ΔΣ,  κατέληξε στα εξής: 
 

“Κατόπιν αυτών σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. στις 17/9/16, ο αγώνας σας δεν αναγνωρίζεται 

από την ΚΟΞ και σε περίπτωση που διεξαχθεί και συμμετέχουν αθλητές των Σωματείων, δεν θα αξιολογηθεί, ούτε οι 

αθλητές θα τύχουν οποιασδήποτε μοριοδότησης που καθορίζεται στους Κανονισμούς της, ενώ το Σωματείο διοργανωτής θα 

έχει παραβεί τις πρόνοιες του Καταστατικού και τις οδηγίες της Ομοσπονδίας. Για τα πιο πάνω να ενημερώσετε και τους 

αθλητές σας.“ 

   Πέραν όμως της διαφωνίας του Σωματείου με την Ομοσπονδία, το περιεχόμενο της 

επιστολής του Σωματείου έχει ύφος ανάρμοστο, εμπεριέχει φραστικές προσβολές, κατηγορίες και ειρωνείες 

τόσο προς τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν την ΤΕ όσο και το ΔΣ, αλλά και στην ΚΟΞ ως νομική οντότητα. Το 

ΔΣ θεωρεί ότι αυτή η συνεχιζόμενη συμπεριφορά εκ μέρους του συγκεκριμένου Σωματείου είναι 

αντιδεοντολογική και απαράδεκτη, θίγει την αξιοπρέπεια και το κύρος τόσο των μελών της αλλά και της ιδίας 

της Ομοσπονδίας και αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει το Σ.Ξ.Λευκωσίας στη Δικαστική Επιτροπή, κατ 

εφαρμογή του άρθρου 27 του Καταστατικού, για πιθανή διάπραξη αθλητικού παραπτώματος.   

  Τονίζεται ότι, η Ομοσπονδία δεν αντιτίθεται στην έκφραση διαφορετικών απόψεων ή 
εισηγήσεων. Δέχεται ευχαρίστως κριτική και άλλες απόψεις, εφόσον όμως αυτές εκφράζονται πολιτισμένα, 
σέβονται τους θεσμούς και ακολουθούν την πρέπουσα και καθορισμένη διαδικασία που προβλέπεται από το 
Καταστατικό και τον αθλητικό νόμο. 
 
 2. Επιστολές Σωματείου Ακαδ. Ξιφασκίας 
  
  Το ΔΣ συμφωνεί με τις απόψεις της ΤΕ. Η Ομοσπονδία έχει απαντήσει γραπτώς στο 
Σωματείο με επιστολή στις 20/10/16, όπου διευκρινίζεται η θέση της ΚΟΞ αναφορικά με την ποινή που έχει 
επιβληθεί στο Σωματείο. 
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  Όσον αφορά τα όσα επικαλείται το Σωματείο στην επιστολή του στις 26-09-16, το ΔΣ 
προτρέπει το Σωματείο να αλληλογραφεί εγγράφως με την ΚΟΞ και όχι τηλεφωνικά, έτσι ώστε να αποφεύγονται 
τέτοια περιστατικά στο μέλλον. Τονίζεται ότι αρμόδια όργανα για να παίρνουν αποφάσεις είναι οι Επιτροπές και 
το Διοικητικό Συμβούλιο και όχι μεμονωμένα άτομα. 
  Αναφορικά με την επιστολή του Σωματείου στις 11/10/16 με την οποία θέτουν όρους 
στην ομοσπονδία εάν πληρώσουν το πρόστιμο, το ΔΣ δεν επιθυμεί να εξετάσει το θέμα. Ο κανονισμός είναι 
ξεκάθαρος, η συγκεκριμένη ποινή αφορά όλους ανεξαιρέτως τους αθλητές και όχι μόνο τους αθλητές της 
Εθνικής. 
  Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να αποσταλεί εκ νέου επιστολή στο Σωματείο με την οποία 
να υποδεικνύουν στη Διοίκηση του Σωματείου την ορθή διαδικασία υποβολής παραπόνων και τα χρονικά 
περιθώρια υποβολής εισηγήσεων για ένταξη αθλητή στην εθνική ομάδα.  
 
 3. Επιστολή Σωματείου Κοσμόπολη (ένταξη του ξίφους ασκήσεων) 
 
   Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση της ΤΕ για την διαδικασία ένταξης του ξίφους ασκήσεως 
στις αγωνιστικές δραστηριότητες της ΚΟΞ, όπως αναφέρεται στο πρακτικό της. 
  
 4.  Επιστολές Σωματείου Λεμεσού  
 
  Εγκρίνεται η εισήγηση της ΤΕ για απονομή μορίων στους δικαιούχους αθλητές, από την 
συμμετοχή τους με προσωπική δαπάνη στους αγώνες «KidsCup vol.1» και «Λυγκιστής» στην Ελλάδα. 
 
 5. Αναθεωρημένος Πίνακας Μοριοδότησης Προπονητών 
 
  Εγκρίνεται ομόφωνα ο αναθεωρημένος πίνακας μοριοδότησης προπονητών.  
  
 6. Αίτηση Μεταγραφής αθλητή από Βρετανία 
 
  Το Δ.Σ. αποφάσισε να υιοθετήσει την εισήγηση της ΤΕ για μεταγραφή του αθλητή. Αφού 
γίνει εκ νέου επικοινωνία με τον αθλητή, θα ετοιμαστεί σχετική επιστολή προς την ομοσπονδία της Βρετανίας 
και την ΔΟΞ (FIE).  
  
 7.     Καταγγελία του Ανδρέα Παρασκευά γονέα του αθλητή Αλέξανδρου Παρασκευά προς 
τον ΚΟΑ 
  Το Δ.Σ. μελέτησε τις απόψεις της ΤΕ αναφορικά με το περιεχόμενο της καταγγελίας του 
γονέα. Η Ομοσπονδία έχει απαντήσει γραπτώς στον ΚΟΑ με επιστολή στις 16/10/16, όπου διευκρινίζεται η θέση 
της ΚΟΞ αναφορικά με την καταγγελία του γονέα.  
  Καθότι το περιεχόμενο της επιστολής του Παρασκευά, όπως και άλλων παρόμοιων από 
τον ίδιο αποστολέα, που έχουν έρθει εις γνώση της Ομοσπονδίας κατά καιρούς, είναι κακόβουλο, αναληθής και 
δυστυχώς ανάρμοστο, σε βαθμό που πλήττει το κύρος και την αξιοπρέπεια φυσικών προσώπων αλλά και της 
ΚΟΞ ως νομικό πρόσωπο, το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει τον Ανδρέα Παρασκευά ως φίλαθλο στη 
Δικαστική Επιτροπή, κατ εφαρμογή του άρθρου 27 του Καταστατικού, για πιθανή διάπραξη αθλητικού 
παραπτώματος.   
 

ΘΕΜΑ 3ο :  Οικονομικός Έλεγχος αθλητικών Σωματείων μελών 

   
  Το Σ.Ξ.Λεμεσού απέστειλε 2 επιστολές, στις οποίες επισυνάπτονται συμβόλαια, 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, πληρωμές κοινωνικών ασφαλίσεων, αποδείξεις πληρωμής κ.α. που 
αφορούν τον οικονομικό έλεγχο που διεξάγει η ΚΟΞ σε όλα τα Σωματεία μέλη της. Το Δ.Σ. αφού εξέτασε τα 
στοιχεία που παρέθεσε το Σωματείο Λεμεσού, διαπίστωσε ότι όλες οι επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί από την 
Ομοσπονδία προς το Σωματείο για τα έτη 2014 και 2015 έχουν δικαιολογηθεί απόλυτα και έχουν δαπανηθεί για 
τον σκοπό τον οποίο δόθηκαν, δηλαδή για κάλυψη εξόδων προπονητή και αγορά-επισκευή αθλητικού υλικού. 
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  Το Σ.Ξ.Λευκωσίας απέστειλε επιστολή με την οποία αναφέρει ότι τα σχετικά 
δικαιολογητικά που ζητά η ΚΟΞ για τον οικονομικό έλεγχο έχουν σταλεί, ότι οι οικονομικές καταστάσεις 
υποβάλλονται κάθε χρόνο και γίνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ότι το συμβόλαιο με τον προπονητή 
τους είναι προσωπικό και δεν επιθυμούν να το κοινοποιήσουν σε τρίτους. Ο ταμίας και ο πρόεδρος της ΚΟΞ 
έχουν ανατρέξει σε όλο το αρχείο της ομοσπονδίας και ανέφεραν ότι το Σ.Ξ.Λευκωσίας έχει στείλει στην ΚΟΞ 
μόνο την απόδειξη παραλαβής των χρημάτων της επιχορήγησης του 2014 και όχι την δικαιολόγησή τους όπως 
ζήτησε η ΚΟΞ για τον οικονομικό έλεγχο. Επίσης η ομοσπονδία στην επιστολή της δεν κατηγόρησε το σωματείο 
ότι δεν στέλνει οικονομικές καταστάσεις, απλά ζήτησε να διορθωθούν, έτσι ώστε να υπάρχει ξεχωριστό 
κεφάλαιο στα έσοδα (1) χορηγίες από την ΚΟΞ ή άλλους δημόσιους φορείς και στα έξοδα να αναγράφονται οι 
δαπάνες για (1) αμοιβή προπονητών και (2) για αγορά-επισκευή αθλητικού υλικού, καθότι σε αυτά τα κεφάλαια 
επιχορηγείται από την ομοσπονδία. Την ομοσπονδία δεν την ενδιαφέρουν οι λοιπές δαπάνες και ο τρόπος 
διάθεσης των χρημάτων από το Σωματείο. Το ΔΣ διαπίστωσε ότι και πάλι το Σωματείο δεν συνεργάζεται και 
αναφέρει πράγματα που δεν έχουν σχέση με τα όσα ζήτησε η ομοσπονδία. 
 

ΘΕΜΑ 4ο : Συμμετοχή στο Συνέδριο της ΔΟΞ 

 

 Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή του προέδρου της ΚΟΞ στο ετήσιο τακτικό συνέδριο 

της ΔΟΞ στις 26-27/11/16 στην Ρωσία. 

 

 Συνέδριο ΔΟΞ και MED: Μόσχα 25-27/11/16 
 Αντιπρόσωπος: Γιάννης Χατζηαράπης  
 Προϋπολογισμός: 550   

 

ΘΕΜΑ 5ο : Καταστατική Γ.Σ. – Τακτική Εκλογική Γ.Σ. 

 

 Το Σ.Ξ.Λευκωσίας κατέθεσε εξ΄ολοκήρου τροποποιημένο Καταστατικό στον νομικό 

σύμβουλο της ΚΟΞ το 2015. Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις της ΤΕ, τις τροποποιήσεις που πρότεινε το 

Σ.Ξ.Λευκωσίας και νομικές συμβουλές, κατέληξε στις τελικές προτάσεις που θα αποσταλούν προς ψήφιση σε όλα 

τα μέλη πριν την ΓΣ.   

 Προτείνεται ως ημερομηνία διεξαγωγής Καταστατικής Γ.Σ. η 12η Νοεμβρίου 2016. Μετά 

την Καταστατική Γ.Σ. θα ακολουθήσει η ετήσια τακτική ΓΣ που θα είναι και εκλογική. 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Μη έχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

  

Γιάννης ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ  Μάριος ΟΡΑΤΗΣ 
 


