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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23/11/2016 
 
Λεμεσός, σήμερα 23 Νοεμβρίου 2016, και ώρα 20:30 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 συνεδρίασης, τα μέλη 

του Δ.Σ. προχωρούν στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 

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

 

 ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση Εισηγήσεων Τ.Ε. (Πρακτικό Συνεδρίας Τ.Ε. 19/11/16) 

 

   1. Αναπτυξιακοί Αγώνες 26/11/16 – Κύπελλο Νέων 

   Εγκρίνονται ομόφωνα οι προτάσεις της Τ.Ε. σχετικά με την ειδική προκήρυξη των 
αγώνων, τις ώρες έναρξης και τον διορισμό του εγκεκριμένου προσωπικού, όπως αναφέρει το πρακτικό της Τ.Ε. 

   
   2. Εθνική Ομάδα 
    Εγκρίνεται η πρόταση της Τ.Ε. για ένταξη του αθλητή Τοφαλίδη Αλέξανδρου, 
μόνιμου κάτοικου Μ.Βρετανίας στην Εθνική ομάδα. 
 
   3.  Διεθνείς Συμμετοχές 
    Εγκρίνεται η τροποποίηση του αγωνιστικού προγράμματος εξωτερικού, 
σύμφωνα με την εισήγηση της Τ.Ε. 
 

 Α. Αποστολή στη Δανία – Πανευρωπαϊκό U17 10-12/12/16 
   Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση της Τ.Ε. για την συγκρότηση αντιπροσωπευτικής 
ομάδας για την συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό κύπελλο Ξ.Μ. εφήβων στην Δανία στις 10/12/16 με 1 αθλητή και 
1 προπονητή/συνοδό όπως παρακάτω:  

 Συνοδός: Madan Singh 
    Αθλητές Ιωάννου Γιώργος 
    Δαπάνη  €1100 
    

 Β. Αποστολή στη Τουρκία – Παγκόσμιο Ανδρών 10-12/12/16 
   Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση της Τ.Ε. για την συγκρότηση αντιπροσωπευτικής 
ομάδας για την συμμετοχή στο Παγκόσμιο κύπελλο Ξ.Α. ανδρών στην Τουρκία στις 10/12/16 με 1 αθλητή όπως 
παρακάτω:  

 Συνοδός: - 
    Αθλητές Τοφαλίδης Αλέξανδρος 
    Δαπάνη  €400 
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  4. Διαιτητές-Σεμινάριο-Απολογισμός 
   Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό των εξετάσεων των νέων διαιτητών και οι 

προτάσεις της Τ.Ε. σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησής τους. Ως Διαιτητές Β’ κατηγορίας ονομάζονται οι: 
   1. Κωνσταντίνου Μαρίνα  Σ.Ξ.Λεμεσού  Κατ. «Β» 
   2. Γαβριήλ Νικολέττα   Σ.Ξ.Λεμεσού  Κατ. «Β» 
   3. Εμμανουηλίδης Αλέξανδρος  Σ.Ξ.Λεμεσού  Κατ. «Β» 
   4. Δημητρίου Παναγιώτης  Σ.Ξ.Λεμεσού  Κατ. «Β» 
   5. Νικολέττου Αμαρυλλίς  Σ.Ξ.Λεμεσού  Κατ. «Β» 
   6. Τσιαμπαρτά Χριστίνα   Σ.Ξ.Λεμεσού  Κατ. «Β» 
 
   Το Δ.Σ. διαπίστωσε από το παρουσιολόγιο του σεμιναρίου και τις 

υποψηφιότητες ότι, όλοι οι υποψήφιοι διαιτητές προέρχονται μόνο από το Σωματείο Λεμεσού, ενώ από τα 
υπόλοιπα Σωματεία δεν υπήρξε καμία συμμετοχή. Θα γίνει εισήγηση προς την Τ.Ε. να προσκαλούνται και οι 
προπονητές και οι εκπρόσωποι των Σωματείων στους αγώνες να παρακολουθούν τα σεμινάρια και να 
ενημερώνονται σχετικά με τους κανονισμούς του αθλήματος. 

   Εγκρίνονται ομόφωνα οι προτάσεις της Τ.Ε. σχετικά με τους διαιτητές και τους 
αθλητές της Εθνικής ομάδας που δεν συμμετείχαν στο σεμινάριο. 
    Εισήγηση του Δ.Σ. είναι να τηρείται από την Τ.Ε. ενημερωμένο μητρώο 
εγκεκριμένων διαιτητών και να παρακολουθείται η δραστηριότητά τους. 
 

  5. Προπονητές 
   Εγκρίνονται ομόφωνα οι προτάσεις της Τ.Ε. που αφορούν την απόδοση μορίων 

και την απονομή κατηγορίας στους παρακάτω προπονητές: 
   1. Singh Madan    Σ.Ξ.Λευκωσίας  Κατ. «Α» 
   2. Εμμανουηλίδης Αλέξανδρος  Σ.Ξ. Λεμεσού  Κατ. «Γ» 
   3. Λουκαίδης Νικόλας   Α.Α.Ξ.Λ/σίας  Κατ. «Γ» 
   4. Falina Olga    Κοσμόπολη  Κατ. «Γ» 
   5. Barkaeva Zalina   Κοσμόπολη  Κατ. «Δ» 
   6. Μαυρικίου Ειρήνα   Σ.Ξ. Λεμεσού  Κατ. «Δ» 
 

    Εισήγηση του Δ.Σ. είναι να τηρείται από την Τ.Ε. ενημερωμένο μητρώο 
εγκεκριμένων προπονητών. 
 

  6. Αγωνιστικά Κριτήρια ένταξης στους σχεδιασμούς του ΚΟΑ 
   Εγκρίνονται ομόφωνα οι προτάσεις της Τ.Ε. που αφορούν τα κριτήρια με βάση 

των οποίων θα εντάσσονται αθλητές στον σχεδιασμό νεαρών πρωταθλητών και υψηλής επίδοσης του ΚΟΑ. Οι 
πίνακες κριτηρίων θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας. 

 

7. Βράβευση καλύτερων αθλητών-Σωματείων 2016 
  Εγκρίνονται ομόφωνα οι προτάσεις της Τ.Ε. που αφορούν την βράβευση των 

καλύτερων αθλητών και Σωματείων 2016. Ο πίνακας καλύτερων αθλητών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και θα 
σταλεί στα Σωματεία για ενημέρωση. 

 
8. Κίνητρα Αθλητών 
  Εγκρίνονται ομόφωνα οι προτάσεις της Τ.Ε. που αφορούν την κατανομή του 

κεφαλαίου «Κίνητρα Αθλητών», σύμφωνα με το πρακτικό της Τ.Ε. Η επίδοση των επιταγών θα γίνει στους 
αγώνες στις 17/12/16, μαζί με τις βραβεύσεις καλύτερων αθλητών. 

 

 ΘΕΜΑ 3ο : Καταστατική Γ.Σ. 

 Μετά από συναντήσεις του Προέδρου και του νομικού συμβούλου με ορισμένα από τα 

Σωματεία που επιθυμούσαν να συζητήσουν τροποποιήσεις του Καταστατικού, αποφασίστηκε η υποβολή προς 
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την Γ.Σ. ενός Καταστατικού που προτείνουν ορισμένα εκ των Σωματείων και του υφιστάμενου Καταστατικού στο 

οποίο ενσωματώθηκαν τροποποιήσεις που προτείνει το ΔΣ, μετά από διαβουλεύσεις που είχε με τα μέλη του, 

την Τεχνική Επιτροπή και τα Σωματεία. Η Καταστατική Γ.Σ. ορίστηκε για το Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 2016 στη 

Λεμεσό. Αμέσως μετά, σύμφωνα με τα χρονικά περιθώρια που καθορίζει το Καταστατικό, θα οριστεί εκλογική 

Γ.Σ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο :  Υποθέσεις ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής 

  Μετά την απόφαση του Δ.Σ. στις 22/10/16 να εγκαλέσει το Σ.Ξ.Λευκωσίας και τον 

Ανδρέα Παρασκευά ως φίλαθλο, ενώπιον της Δ.Ε. της ΚΟΞ για πιθανή διάπραξη αθλητικών παραπτωμάτων, η 

Δ.Ε. εισηγήθηκε όπως λόγο των επερχόμενων εκλογών και αλλαγής της σύστασης του Δ.Σ. και των επιτροπών, η 

έναρξη  εκδίκασης των υποθέσεων να γίνει με την νεοδιορισθείσα Δ.Ε., η οποία θα οριστεί εκ νέου από το νέο 

Δ.Σ. Τα μέλη του ΔΣ συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση της Δ.Ε. 

 

ΘΕΜΑ 6ο :  Οικονομικός Έλεγχος Σωματείων / Προθεσμία μέχρι 20/11 

  Σε συνέχεια του οικονομικού ελέγχου που διεξάγει η Ομοσπονδία στα Σωματεία μέλη 

της, μετά και τη λήξη της προθεσμίας και σχετικής υπενθύμισης που εστάλη στα Σωματεία, παρουσιάζονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα: 

 

  Σωματείο Λευκωσίας:  

  α. Έχει στείλει τις οικονομικές καταστάσεις, για τις οποίες έγιναν παρατηρήσεις προς 

διόρθωση και επαναυποβολή. 

  β. Δεν εστάλη ειδικός απολογισμός των επιχορηγήσεων που έλαβε από την ομοσπονδία, 

μαζί με όλα τα αποδεικτικά πληρωμής και εξόδων για τον σκοπό που διατέθηκαν. 

  γ. Δεν εστάλη το συμβόλαιο εργασίας του προπονητή με το Σωματείο. 

 

  Σωματείο Λεμεσού: 

  α. Έχει στείλει τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συνάδουν με τις οδηγίες της 

ομοσπονδίας 

  β. Έχει στείλει ειδικό απολογισμό των επιχορηγήσεων που έλαβε από την ομοσπονδία, 

μαζί με όλα τα αποδεικτικά πληρωμής και εξόδων για τον σκοπό που διατέθηκαν. 

  γ. Έχει στείλει το συμβόλαιο εργασίας με τον προπονητή του. 

 

  Ακαδημία Ξιφασκίας: 

  α. Έχει στείλει οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες όμως δεν είναι σύμφωνες με τις 

οδηγίες της ομοσπονδίας. 

  β. Δεν εστάλη ειδικός απολογισμός των επιχορηγήσεων που έλαβε από την ομοσπονδία, 

μαζί με όλα τα αποδεικτικά πληρωμής και εξόδων για τον σκοπό που διατέθηκαν. 

  γ. Δεν εστάλη το συμβόλαιο εργασίας του προπονητή με το Σωματείο. 

   

  Κοσμόπολη: 

  α. Δεν έχει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Παραδόθηκε μόνο μία κατάσταση 

εσόδων-εξόδων για τα έτη 2013-2014-2015-2016. 

  β. Δεν εστάλη το συμβόλαιο εργασίας του προπονητή με το Σωματείο. 

 

  Για τα αποτελέσματα του ελέγχου θα ενημερωθεί ο ΚΟΑ και θα ζητηθεί η συνδρομή του 

στο θέμα αυτό. Πρόταση των μελών του Δ.Σ. είναι να γίνει μια ενημερωτική συνάντηση των Σωματείων για την 
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διαδικασία και τον τρόπο προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων και των διαδικασιών που καθορίζει ο 

ΚΟΑ και η ομοσπονδία στους κανονισμούς και το καταστατικό της, έτσι ώστε να μπορέσουν όλα τα Σωματεία να 

βελτιώσουν την οικονομική τους διαχείριση και να εναρμονιστούν. Απώτερος σκοπός πρέπει να είναι να 

λειτουργούν όλα τα Σωματεία σωστά, για να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο κανονισμός 

επιχορηγήσεων σωματείων και να λαμβάνουν ωφελήματα, τόσο παραχώρησης αθλητικού υλικού αλλά και 

επιχορηγήσεων από την ΚΟΞ. Μέχρι τότε δεσμεύεται οποιαδήποτε μελλοντική επιχορήγηση προς τα σωματεία 

που δεν συμμορφώθηκαν έως ότου εναρμονιστούν με τις οδηγίες της ομοσπονδίας. Σχετικά με το υπόλοιπο του 

κεφαλαίου Ανάπτυξης Βάσης για το 2016, θα γίνει αξιοποίηση του ποσού σε ανάγκες συντήρησης και επισκευής 

του υλικού αγώνων της ομοσπονδίας. 

  

ΘΕΜΑ 7ο :  Δανεισμός Υλικού στην Α.Α.Ξ.Λευκωσίας 

  Εκκρεμεί η υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής. 

 

ΘΕΜΑ 8ο :  Αιτήσεις Σωματείων για το Σχ. Ταλέντων και Σχ. Ανάπτυξη Βάσης 

   Έχει σταλεί σχετική επιστολή με την οποία γίνεται υπενθύμιση στα Σωματεία να 

υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους σχετικά με τους 2 σχεδιασμούς.  

   Το Σ.Ξ.Λεμεσού έχει στείλει όλα τα δικαιολογητικά και θα προωθηθούν στην Τ.Ε. για 

έλεγχο και υποβολή σχετικής εισήγησης. 

 

ΘΕΜΑ 9ο :  Προϋπολογισμός 2016-2017  

  Πρέπει να σταλεί στον ΚΟΑ μέχρι 26/11/16. Προωθείται στην Τ.Ε. ως επείγον θέμα για 

υποβολή εισήγησης στα κεφάλαια που αφορούν τον αγωνιστικό τομέα. Λόγο καθυστέρησης διεξαγωγής της 

τακτικής Γ.Σ. και καθότι δεν υπάρχει ο χρόνος να συζητηθεί στην Γ.Σ. θα υποβληθεί στον ΚΟΑ από το παρόν Δ.Σ. 

και στη συνέχεια μπορεί να τροποποιηθεί από το νέο Δ.Σ.  

   

ΘΕΜΑ 10ο :  Αγωνιστική Αξιολόγηση 2015-2016 

   Έχει ανατεθεί στην Τ.Ε., η οποία θα την υποβάλει με το πέρας διεξαγωγής του αγώνα 

στις 17/12/16. 

 

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

  

 Μη έχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   
Γιάννης ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ  Μάριος ΟΡΑΤΗΣ 

 


