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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Κ.Ο.Ξ. 

 

Σήμερα 15 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 συνήλθαν τα μέλη της Τ.Ε. της ΚΟΞ, η οποία 

συγκροτήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ξ. 

 

Πρόεδρος  Μάριος Παύλου 

Γραμματέας   Γιάννης Παπαγιάννης 

Μέλος   Νικολέττου Άντρη 

Μέλος   Παπαγεωργίου Παναγιώτης 

 Τεχν.Σύμβ.  Ηρακλής Εμμανουηλίδης 

  

 Απών:   Μάριος Παύλου 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, τα μέλη της Επιτροπής προχωρούν στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης. 

 
ΘΕΜΑ 1ο :    Επιστολή Σωματείου Λευκωσίας (Αγώνας Nicosia Friendship Cup) 
  

 Με επιστολή του το Σ.Ξ.Λ/σιας κατακρίνει την απόφαση και πρόταση της ΤΕ να μην τεθούν οι 
αγώνες υπό την αιγίδα της ΚΟΞ και να μην δοθούν υλικά στο Σωματείο για την οργάνωση του αγώνα. Επίσης 
στην επιστολή του το Σωματείο αναφέρει ότι: 
  α.  Η ΤΕ παρουσιάζει «αναληθή στοιχεία» στα Πρακτικά ημ/νίας 09/09/16,  
  β. Τα μέλη της ΤΕ δεν διαθέτουν επαρκή γνώση για το πώς διοργανώνονται τέτοιου είδους 
αγώνες, 
  γ.  Με τις πράξεις τους τα μέλη της ΤΕ το μόνο που προωθούν είναι την στασιμότητα, 
  δ. Οι συχνές αλλαγές που κάνουν στους κανονισμούς γίνονται για να εξυπηρετούν κάθε φορά τα 
δικά τους συμφέροντα, 
  ε.  Το αίτημα του Σωματείου για την διεξαγωγή του αγώνα, δεν έχρηζε οποιασδήποτε μελέτης από 
την ΤΕ. 
 
 Τα μέλη της ΤΕ δεν επιθυμούν να δώσουν περεταίρω συνέχεια στα όσα επικαλείται το Σωματείο 
στην επιστολή του, αφού οι θέσεις της έχουν καταγραφεί στα πρακτικά των συνεδριάσεων.  
 Θέλει όμως να επισημάνει προς το ΔΣ της ΚΟΞ, ότι το ύφος της επιστολής είναι ανάρμοστο και 
προσβλητικό προς τα μέλη της ΤΕ. Η αντίθετη άποψη και η διαφωνία είναι αποδεκτή και σεβαστή, αλλά πρέπει 
να γίνεται με σεβασμό και ευπρέπεια, χωρίς να μειώνει άτομα. Υπάρχουν καθορισμένες διαδικασίες και 
αρμόδια όργανα στα οποία μπορεί να απευθυνθεί το Σωματείο για να υποβάλει το παράπονο ή την αντίθεσή 
του με οποιαδήποτε απόφαση της ΤΕ και μέσα από αυτές τις διαδικασίες να λάβει απαντήσεις και να δικαιωθεί. 
 Τα παρόντα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα, όπως καταγγείλουν το Σ.Ξ.Λ/σίας ως νομικό πρόσωπο 
στο Δ.Σ. με την εισήγηση όπως κατατεθεί υπόθεση στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΞ, για πιθανή διάπραξη 
αθλητικού παραπτώματος αντιαθλητικής συμπεριφοράς. Επίσης θα λάβουν νομική συμβουλη για να εξετασουν 
κατα ποσο υπαρχει τελεση ποινικου αδικματος και  να προβούν στις ανάλογες ενέργειες. 
 

ΘΕΜΑ 2ο :    Επιστολές Σωματείου Ακαδ. Ξιφασκίας 
  

 1. Επιστολή στις 28/09/16: Ζητείται η απονομή μορίων και η επανεξέταση της συμμετοχής στην 
Εθνική ομάδα του αθλητή Αλέξανδρου Παρασκευά.  
 Η ΤΕ παραπέμπει το Σωματείο όπως διαβάσει ξανά τα πρακτικά ημ/νίας 9/9/16 και του ΔΣ 
17/9/16, στα οποία έχει αποφασιστεί να μην κατοχυρωθούν μόρια από την συμμετοχή αθλητών του στους 
υπόψη αγώνες. Όσον αφορά την επαναξιολόγηση του αθλητή Αλέξανδρου Παρασκευά, η ΤΕ προτρέπει και 
πάλι το Σωματείο να μελετήσει τους Κανονισμούς για να γνωρίζει πότε θα πρέπει να υποβάλει τα αιτήματά του. 
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 2. Επιστολή στις 26/09/16: Δεν συμφωνεί με την ποινή των 100 Ευρώ που επιβλήθηκε. Επίσης 
στην επιστολή του το Σωματείο αναφέρει: 
 α. Η ΚΟΞ ψάχνει τρόπους να τους τιμωρήσει 
 β. Η ΚΟΞ λειτουργεί με δυο μέτρα και δύο σταθμά 
 γ. Γίνεται προσπάθεια να πληγεί συγκεκριμένο Σωματείο και συγκεκριμένος αθλητής 
 δ. Οι ενέργειες αυτές γίνονται για να δικαιολογηθεί η μετέπειτα ακύρωση της βαθμολογίας του 
αθλητή. 
 ε. Αμφισβητείται η ίδια υπόσταση του Προέδρου της ΚΟΞ 
 στ. Δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των μελών της ΚΟΞ 
 
 Τα μέλη της ΤΕ δεν επιθυμούν να δώσουν περεταίρω συνέχεια στα όσα επικαλείται το Σωματείο 
στην επιστολή του, αφού οι θέσεις της έχουν καταγραφεί στα πρακτικά των συνεδριάσεων.  
 Θέλει όμως και εδώ να επισημάνει προς το ΔΣ της ΚΟΞ, ότι υπάρχουν καθορισμένες διαδικασίες 
και αρμόδια όργανα στα οποία μπορεί να απευθυνθεί το Σωματείο για να υποβάλει το παράπονο ή την 
αντίθεσή του με οποιαδήποτε απόφαση της ΤΕ και μέσα από αυτές τις διαδικασίες να λάβει απαντήσεις και να 
δικαιωθεί. Δεν είναι επιτρεπτό να απαγγέλλονται κατηγορίες και υποθέσεις εναντίον ατόμων ή της ΚΟΞ, οι 
οποίες δεν δικαιολογούνται και υποστηρίζονται πέραν πάσης αμφιβολίας με αποδεικτικά στοιχεία.  
 Τα παρόντα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα, να εισηγηθούν προς το ΔΣ να αποσταλεί αυστηρή 
επιστολή προειδοποίησης προς το Σωματείο, για πιθανή διάπραξη αθλητικού παραπτώματος αντιαθλητικής 
συμπεριφοράς. Επισης θα λαβουν νομικη συμβουλη για να εξετασουν κατα ποσο υπάρχει τέλεση ποινικού 
αδικήματος και  να προβούν στις αναλογες ενεργειες. 
 
 3. Επιστολή στις 11/10/16: Αναφέρουν ότι έχουν την καλή πρόθεση να καταβάλουν το πρόστιμο, 
με την προϋπόθεση να μετρηθεί η βαθμολογία και τα μόρια του αθλητή τους, καθότι όπως αναφέρουν ο 
κανονισμός που επικαλείται η ΚΟΞ αφορά μόνο αθλητές της Εθνικής ομάδας. 
 Η ΤΕ παραπέμπει και πάλι το Σωματείο όπως διαβάσει ξανά τα πρακτικά ημ/νίας 9/9/16 και του 
ΔΣ 17/9/16 και του Κανονισμού, ο οποίος αναφέρει ξεκάθαρα τον τρόπο και το αποτέλεσμα της επιβολής 
κυρώσεων-ποινής για το συγκεκριμένο παράπτωμα για το οποίο έχει τιμωρηθεί.  
 
ΘΕΜΑ 3ο :   Επιστολή Σωματείου Κοσμόπολη (ένταξη του ξίφους ασκήσεων) 
 
 Επιστολή στις 30/8/16: Ζητείται η ένταξη του ξίφους ασκήσεων στα αγωνιστικά πλάνα της ΚΟΞ. 

 Η ΤΕ είναι θετική στην ανάπτυξη του ξίφους ασκήσεως. Μετά από συζήτηση περί των 

απαιτήσεων που θα δημιουργηθούν κυρίως σε αθλητικό υλικό, διαιτητές και επιμόρφωση προπονητών, 

κατέληξε να εισηγηθεί τα παρακάτω προς το Δ.Σ. της ΚΟΞ: 

 α. Να σταλεί επιστολή προς τα Σωματεία τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν σε 

ερωτηματολόγιο σχετικά με την ανάπτυξη του όπλου, το οποίο θα συνταχθεί από την ΤΕ. 

 β. Μελέτη των απαντήσεων και καταρτισμό προϋπολογισμού εξόδων για την αγορά αθλητικού 

υλικού, εκπαίδευση προπονητών, εκπαίδευση διαιτητών και διοργάνωσης αγώνων. 

 γ. Ενημέρωση του ΚΟΑ για την πρόθεση της ΚΟΞ να προχωρήσει σε ανάπτυξη του όπλου και 
κατάθεση σχετικού προϋπολογισμού εξόδων και σχεδίου δράσης. 
 Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να υποβληθεί η σχετική πρόταση στον ΚΟΑ 
μέχρι τον Οκτώβριο του 2017, με σκοπό την πιλοτική εισαγωγή του όπλου στις αγωνιστικές δραστηριότητες 
της ΚΟΞ από το 2018. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τότε, τα Σωματεία προτρέπονται να μελετήσουν 
την ένταξη του όπλου του ξίφους ασκήσεως στις προπονήσεις τους. 
  
ΘΕΜΑ 4ο :    Επιστολές Σωματείου Λεμεσού  
 
 1. Επιστολή στις 10/9/16: Ζητείται η απονομή μορίων των αθλητών Μαυρικίου Ειρήνης και 
Θεοχάρους Αλέξανδρου από την συμμετοχή τους στους αγώνες KidsCup και Λυγκιστής. Η ΤΕ αφού 
διαπίστωσε ότι το Σωματείο έχει τηρήσει τις πρόνοιες των Κανονισμών και αφού μελέτησε τα φύλλα αγώνως, 
αποφάσισε ομόφωνα να απονέμει τα παρακάτω μόρια στους αθλητές, σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης 
του Κανονισμού περί Εθνικών Ομάδων:  
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Αθλητής Σωματείο 
Κατηγορία 

Αγώνα 
Αξιολογούμενες 

θέσεις 
Τελική Κατάταξη 

αθλητή 
Απονεμηθέντα 

μόρια 

Μαυρικίου Ειρήνη Σ.Ξ.Λ/σου Α/Α 10 1
η
-10

η
 3

η
 θέση 25 

Θεοχάρους Αλέξανδρος Σ.Ξ.Λ/σου Α/Α 10 1
η
-10

η
 9

η
 θέση 5 

 
 2. Επιστολές 10/10/16: Αφορούν την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών από τον οικονομικό 
έλεγχο που ζήτησε η ΚΟΞ από τα Σωματεία. Δεν αφορά την ΤΕ και δεν εξετάζεται. 
  
ΘΕΜΑ 5ο :    Αναθεωρημένος Πίνακας Μοριοδότησης Προπονητών 
 
 Παρουσιάστηκε ο αναθεωρημένος πίνακας μοριοδότησης προπονητών. Έχει προστεθεί μία νέα 
κατηγορία Πανεπιστημιακού διπλώματος και μία νέα κατηγορία σεμιναρίου, ενώ διαφοροποιήθηκε η απονομή 
μορίων αναλόγως εμπειρίας. Η ΤΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση και θα υποβληθεί στο ΔΣ της 
ομοσπονδίας. 
  
ΘΕΜΑ 6ο :    Βιογραφικά προπονητών  
 
 Θα παρουσιαστούν όλα τα βιογραφικά των προπονητών που έχουν κατατεθεί για αξιολόγηση, 
στην επόμενη συνεδρία. 
 
ΘΕΜΑ 7ο :    Αίτηση Μεταγραφής αθλητή από Ηνωμένο Βασίλειο 
 
 Η ΚΟΞ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με αθλητή που διαμένει μόνιμα στην Αγγλία και έχει την 
Κυπριακή υπηκοότητα, ο οποίος επιθυμεί να μεταγραφεί στην ΚΟΞ. Η Ομοσπονδία της Αγγλίας έχει αποστείλει 
επιστολή στις 6/10/16 με την οποία αποδεσμεύει τον αθλητή και εναπόκειται στην ΚΟΞ να ενημερώσει την 
ΔΟΞ για την αποδοχή. Η ΤΕ αφού εξέτασε το ιστορικό του αθλητή και την αγωνιστική του παρουσία, 
διαπίστωσε ότι πρόκειται για αξιόλογο αθλητή με διεθνείς επιτυχίες υψηλού επιπέδου. Κατόπιν αυτών, 
προτείνεται προς το ΔΣ της ΚΟΞ να αποδεχτεί την αίτηση μεταγραφής του αθλητή και να εξεταστεί ο τρόπος 
ένταξής του στην Εθνική ομάδα. Σε περίπτωση μεταγραφής, θα γίνει επανασχεδιασμός των αγωνιστικών 
συμμετοχών και του προτεινόμενου προϋπολογισμού του 2017 προς τον ΚΟΑ.  
 
ΘΕΜΑ 8ο :    Καταγγελία Ανδρέα Παρασκευά γονέα του αθλητή Αλέξανδρου Παρασκευά προς τον ΚΟΑ 
 
 Ο ΚΟΑ ενημέρωσε την ΚΟΞ για την επιστολή/καταγγελία και ζητούνται οι απόψεις της. Η 
ομοσπονδία ζήτησε από την ΤΕ τις απόψεις της για τα θέματα που την αφορούν και αναφέρονται στην 
επιστολή. Η ΤΕ μελέτησε τους ισχυρισμούς που αναφέρονται στην επιστολή και αποφάνθηκε ότι δεν έχει να 
επεξηγήσει τίποτα παραπάνω αφού όλα όσα αναφέρονται και κατηγορείται η ΤΕ, έχουν καταγραφεί και 
δικαιολογηθεί εκτενέστατα στα πρακτικά των συνεδριάσεών της. Δυστυχώς όμως, όπως και στην περίπτωση 
της επιστολής του Σ.Ξ.Λ/σίας, το περιεχόμενο της επιστολής δεν περιορίζεται σε απλή παράθεση γεγονότων 
για τα οποία ο γονέας διαφωνεί, αλλά προβαίνει σε σοβαρότατες και ανυπόστατες κατηγορίες και προσβολές, 
σε βαθμό που θίγει συγκεκριμένα πρόσωπα. Η ΚΟΞ όπως και ο ΚΟΑ έχει αρμόδια όργανα στα οποία μπορεί 
να αποταθεί ο γονέας και να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία προς υποστήριξη των καταγγελιών του.   
 Τα παρόντα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα, όπως καταγγείλουν τον γονέα του αθλητή ως φυσικό 
πρόσωπο στο Δ.Σ. με την εισήγηση όπως κατατεθεί υπόθεση στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΞ, για πιθανή 
διάπραξη αθλητικού παραπτώματος αντιαθλητικής συμπεριφοράς. Επίσης αποφάσισαν να λάβουν νομική 
συμβουλή για το κατά πόσο οι πράξεις και τα λεγόμενα του υπόψη γονέα αποτελούν ποινικό αδίκημα και να 
προβούν στις αναλογες ενεργειες. 
 
ΘΕΜΑ 9ο :    Ανακατανομή κεφαλαίου Διεθνών συμμετοχών 
 

 Θα εξεταστεί στην επόμενη συνεδρία. 
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ΘΕΜΑ 10ο : Προτάσεις καταστατικών αλλαγών 

 

 Έγινε καταγραφή και συζήτηση των αλλαγών που πρότειναν τα μέλη της ΤΕ και αποφασίστηκε 

ομόφωνα η κατάθεσή τους προς στο ΔΣ της ομοσπονδίας. 

 

ΘΕΜΑ 11ο : Πολιτική προσωρινής χρήσης εξοπλισμού της ΚΟΞ από τα Σωματεία – Ενοικίαση 

 

 Θα εξεταστεί στην επόμενη συνεδρία. 

 

ΘΕΜΑ 12ο : Απορρέοντα Θέματα 

 

 α. Ανακατανομή κεφαλαίου Διεθνών συμμετοχών 

 β. Πολιτική Ενοικίασης εξοπλισμού της ΚΟΞ από τα Σωματεία 

 γ. Μοριοδότηση Βιογραφικών προπονητών 

 

Μη έχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ο.Ξ.: 

1. Πίνακας Μοριοδότησης Προπονητών 

2. Προτάσεις Καταστατικών αλλαγών 

3. Καταγγελία Σ.Ξ.Λευκωσίας για παράπτωμα αντιαθλητικής συμπεριφοράς 

4. Καταγγελία Ανδρέα Παρασκευά για παράπτωμα αντιαθλητικής συμπεριφοράς 

 
 

Η Τεχνική Επιτροπή  
Παύλου Μ. ………………………. 

  
Παπαγιάννης Γ. ………………………. 

  
Παπαγεωργίου Π. ………………………. 

  
Νικολέττου Ά. ………………………. 

  
Εμμανουηλίδης Η. ………………………. 

  
 


