ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ

Ηκεξνκελία
Ώξα
Τόπνο

: Κπξηαθή 15 Δεθεκβξίνπ 2019
: 11:30
: Ξελνδνρείν Kanika Pantheon (Kapetanios) – Λεκεζόο

Εηζαγσγή:
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο ΓΣ, ν πξόεδξνο θ Γηάλλεο Χαηδεαξάπεο αθνύ θαισζόξηζε
ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Τερληθό Σύκβνπιν θ. Ηξαθιή Εκκαλνπειίδε, ν
νπνίνο αλέιαβε ηνλ ζπληνληζκό ησλ εξγαζηώλ ηεο ΓΣ.
Έιεγρνο απαξηίαο:
Εθ ζπλόινπ 13 κειώλ-αληηπξνζώπσλ κε δηθαίσκα ςήθνπ, ηα 10 είλαη παξόληα, δειαδή
ηα ¾ ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ κε δηθαίσκα ςήθνπ. Σύκθσλα κε ην άξζξν 8.11 ηνπ
Καηαζηαηηθνύ έρεη επηηεπρηεί απαξηία πέξαλ ηνπ ½ + 1 ησλ κειώλ.
Σηελ ΓΣ ζπκκεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ν Τερληθόο Σύκβνπινο, νη 3 εθ ησλ 4 κειώλ
ηνπ ΔΣ θαη 1 αληηπξόζσπνο ηνπ δόθηκνπ κέινπο ΑΞΙΑ.
Ηκεξήζηα δηάηαμε:
Έγθξηζε πξαθηηθώλ Γ 24/11/18
Τα πξαθηηθά είραλ ζηαιεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζηα κέιε. Αθνύ έγηλε κία ζύληνκε αλαθνξά
ζην πεξηερόκελν θαη εθόζνλ δελ ππήξμε θακία παξέκβαζε, εγθξίζεθαλ νκόθσλα από ηα
παξόληα κέιε.
1.

Δηνηθεηηθόο θαη Οηθνλνκηθόο απνινγηζκόο 2018
Αλαθέξζεθαλ κε ζπληνκία νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 2018 θαη έγηλε αλαθνξά ζηα κέιε όηη ε
εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 2017 εθηόο ηνπ όηη ζηάιζεθε ζε όια ηα κέιε καδί κε ηελ
πξόζθιεζε, έρεη δεκνζηεπζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα.
Αλαθέξζεθε κε ζπληνκία ν νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο ηνπ 2018 θαη έγηλε αλαθνξά ζηα
κέιε όηη ην δειηίν νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ εθηόο ηνπ όηη ζηάιζεθε ζε όια ηα κέιε καδί κε ηελ
πξόζθιεζε, έρεη θαηαηεζεί καδί κε όια ηα δηθαηνινγεηηθά δαπαλώλ ζην ειεγθηηθό γξαθείν γηα
έιεγρν.
2.

Πξνϋπνινγηζκόο 2020
Ο πξνϋπνινγηζκόο είρε ζηαιεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζε όια ηα κέιε θαη αθνύ έγηλε κία
πεξηιεπηηθή ελεκέξσζε από ηνλ Τερληθό Σύκβνπιν, εγθξίζεθε νκόθσλα από ηα παξόληα κέιε.
3.

4.
Έθζεζε Ειεγθηώλ έηνπο 2017
Εγθξίζεθαλ νκόθσλα νη ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2017 θαη ε έθζεζε ησλ
ειεγθηώλ.
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Δηνξηζκόο Εμσηεξηθνύ Ειεγθηή γηα ην 2020
Τν πθηζηάκελν ειεγθηηθό γξαθείν Oxylium services δηα ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ έρεη
εθθξάζεη ηελ πξόζεζε λα ζπλερίζεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη ηα παξόληα κέιε
εγθξίλνπλ νκόθσλα ηε ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ην 2020.
5.

6.

Αλνηρηή ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζε ζέκαηα πνπ πξόηεηλαλ ηα κέιε
α.

Γεληθή ελεκέξσζε επί ησλ εμειίμεσλ

Ο Πξόεδξνο αλαθέξζεθε ελ ζπληνκία ζηα ηειεπηαία γεγνλόηα έσο θαη ηελ
απόθαζε ηεο ΑΔΕΑ ην θαινθαίξη. Τόληζε όηη παξά ηελ δηθαίσζε ηεο ΚΟΞ ν ΚΟΑ ζπλερίδεη λα
ζηεξεί κελ απνδεζκεύεη όιν ην πνζό ηεο εηήζηαο ρνξεγίαο, αιιά ε πιεξσκή ησλ θνλδπιίσλ
γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ινγηζηήξην ηνπ ΚΟΑ. Σεκείσζε όηη απηή ε δηαδηθαζία είλαη αλνύζηα
θαη απιά πξνθαιεί ρξνλνηξηβή θαζπζηέξεζε ζηελ απνπιεξσκή ησλ νθεηιώλ πξνο ηνπο
δηθαηνύρνπο. Παξά ηαύηα ε ΚΟΞ ζπλερίδεη ην έξγν ηεο απξόζθνπηα έρνληαο γπξίζεη ζειίδα θαη
ζα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ αζιήκαηνο.
β.

Πνιηηηθή εγγξαθήο λέσλ ζσκαηείσλ

Μεηά ηελ απηό-δηαγξαθή ησλ αληηθξνλνύλησλ ζσκαηείσλ θαη ηελ δηθαησηηθή
απόθαζε ηεο ΑΔΕΑ, έρνπλ εθδεισζεί πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο θαη εγγξαθήο άιισλ
ζσκαηείσλ ζηελ δύλακε ηεο ΚΟΞ. Σηα ζσκαηεία απηά θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη άηνκα πνπ ήηαλ
αλακηγκέλα ζηα γλσζηά γεγνλόηα πνπ πξνθάιεζαλ δεκηά ηόζν ζηελ νκνζπνλδία αιιά θαη ζηελ
εηθόλα ηνπ αζιήκαηνο ζην επξύ θνηλό. Η ΓΣ ζπδήηεζε ην ζέκα θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη
ε πηζηή εθαξκνγή ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ θαλνληζκώλ πξέπεη λα απνηειέζεη αζπίδα γηα
νπνηαδήπνηε κειινληηθή πξνζπάζεηα απνζηαζεξνπνίεζεο ή δεκηνπξγίαο αληηπαξαζέζεσλ. Τν
εθάζηνηε ΔΣ εληέιιεηαη λα εμεηάδεη ελδειερώο θαη λα απνθαζίδεη κε γλώκνλα ην θαιόο
λννύκελν ζπκθέξνλ ηεο νηθνγέλεηαο ηεο ΚΟΞ.
γ.

Σπκκεηνρή αζιεηώλ ζε αγώλεο από κε κέιε ηεο ΚΟΞ

Αλαθέξζεθαλ πεξηζηαηηθά επηθνηλσλίαο γνλέσλ αζιεηώλ νη νπνίνη
δεηνύζαλ λα αγσληζηνύλ ηα παηδηά ηνπο ζε επίζεκνπο αγώλεο ρσξίο λα είλαη
εγγεγξακκέλα ζε ζσκαηεία κέιε. Η ΓΣ θαηέιεμε ζηελ άπνςε όηη πξέπεη λα ηεξεζνύλ νη
θαλνληζκνί ρσξίο παξεθθιίζεηο θαη ζπλέζηεζε λα ηξνπνπνηεζεί ην άξζξν 19.2 θαη λα
δηαγξαθεί ην ζεκείν «όπσο επίζεο νξγαληζκνί δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, εξγνζηαζηαθέο
κνλάδεο»
δ. Σπκκόξθσζε νηθνγέλεηαο ΚΟΞ κε ηνλ θώδηθα δενληνινγίαο
Σπδεηήζεθε ν θώδηθαο δενληνινγίαο θαη ε ηηκσξία πνπ επηβιήζεθε κε βάζε ηα
δηαιακβαλόκελα ζε 3 πξνπνλεηέο κε βάζε ην άξζξν 20.4 πεξί πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ηεο
άδεηάο ηνπο. Η ΓΣ νκόθσλα ζπκθσλεί κε ηελ απόθαζε ηνπ ΔΣ εκ/λίαο 24/9/2019 θαη ζεσξεί σο
βαζηθή αξρή θαη πξνϋπόζεζε έληαμεο ή παξακνλήο νπνηνπδήπνηε ζηελ νηθνγέλεηα ηεο ΚΟΞ
ηελ ηήξεζε ηνπ θώδηθα δενληνινγίαο.
ε. Δηαδηθαζία Εθινγώλ ην 2020
Σπδεηήζεθαλ θαη ιύζεθαλ ζρεηηθέο απνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ δηαδηθαζία ησλ
εθινγώλ γηα ην 2020.
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7.

Σηκεηηθή βξάβεπζε απνρσξνύλησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ κειώλ

Σε εθαξκνγή απόθαζεο ηεο ΓΣ ηνπ 2018, πξνο ηηκή ησλ απνρσξνύλησλ θπζηθώλ
πξνζώπσλ κειώλ, επηδόζεθαλ ηηκεηηθέο πιαθέηεο εηο έλδεημε επγλσκνζύλεο γηα ηελ εζεινληηθή
ηνπο πνιύρξνλε πξνζθνξά ζην άζιεκα.
Από ζήκεξα όια ηα θπζηθά πξόζσπα κέιε ηεο ΚΟΞ δηαγξάθνληαη θαη παξακέλνπλ
κόλν ηα 4 εγγεγξακκέλα αζιεηηθά ζσκαηεία κέιε.

Με έρνληνο άιινπ ζέκαηνο, έιεμε ε ζπλεδξίαζε.

Λεκεζόο, 15 Δεθεκβξίνπ 2019

________________________
Χαηδεαξάπεο Γηάλλεο
Πξόεδξνο

Σπλεκκέλν:

________________________
Νηθνιέηηνπ Άληξε
Γελ. Γξακκαηέαο

Παξνπζηνιόγην ΓΣ
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