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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Κ.Ο.Ξ. 

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 25/10/16) 

 

Χοιροκοιτία, σήμερα 9 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή 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 

  

Απουσιάζουν: Νικολέττου Άντρη 

 

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

διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Αιτήσεις Μετεγγραφών 

  Εγκρίνονται οι παρακάτω αιτήσεις μετεγγραφής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εγγραφών-

Μετεγγραφών: 

1. Μαυρικίου (Ντουμπίνινα) Ειρήνα   Σ.Ξ.Λευκωσίας -> Σ.Ξ.Λεμεσού 

  2. Σελίπα Μύρνα     Σ.Ξ.Λευκωσίας -> Σ.Ξ.Λεμεσού 

3. Γιαννάκη Κωνσταντίνος    Σ.Ξ.Λευκωσίας -> Σ.Ξ.Λεμεσού 

  4. Κωνσταντίνου Μαρίνα    Κοσμόπολη -> Σ.Ξ.Λεμεσού 

  5. Μενελάου Μενέλαος    Κοσμόπολη -> Σ.Ξ.Λεμεσού 

 

Δεν εγκρίνονται οι παρακάτω αιτήσεις μεταγραφής λόγο μη πληρωμής του παραβόλου των 35 

Ευρώ, σύμφωνα με την παράγραφο 4γ του Κανονισμού Εγγραφών – Μετεγγραφών. 

1. Δημητρίου Δημήτρης    Σ.Ξ.Λευκωσίας -> Σ.Ξ.Λεμεσού 

2. Μαρτίνα Ελεριάν     Σ.Ξ.Λεμεσού -> Κοσμόπολη 

 

ΘΕΜΑ 2ο : Αιτήσεις Χρήσης Αιθουσών Προπονήσεων σε Λευκωσία και Λεμεσό 

  «Σπύρος Κυπριανού» - Λεμεσός 

  Κατατέθηκε επιστολή από το Σ.Ξ.Λεμεσού. Εγκρίνεται η διάθεση και καθημερινή χρήση της 

αίθουσας στο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό στο Σωματείο Ξιφασκίας Λεμεσού, έναντι ενοικίου, πλην των 

ωρών χρήσης από το πρόγραμμα ΑΓΟ του ΚΟΑ. Η ΚΟΞ έχει συνάψει συμβόλαιο ενοικίασης με τον ΚΟΑ, αλλά 

η αίθουσα χρησιμοποιείται τις μέρες Τρίτη και Παρασκευή από το πρόγραμμα ΑΓΟ.  Όλος ο εξοπλισμός που 

βρίσκεται στον χώρο έχει αγοραστεί και τοποθετηθεί από το Σ.Ξ.Λεμεσού. Τυχόν ημέρες που θα ορίζεται 

ομαδική προπόνηση της Εθνικής ομάδας, θα ενημερώνεται το Σωματείο και θα δίνεται προτεραιότητα στην 

προπόνηση των αθλητών της Εθνικής 

     «Ευάγγελος Φλωράκης» - Λευκωσία 

  Κατατέθηκαν αιτήσεις από το Σ.Ξ.Λευκωσίας και την Αθλητική Ακαδημία Ξιφασκίας Λευκωσίας. 

Εγκρίνεται η διάθεση και χρήση της αίθουσας στο «Ευάγγελος Φλωράκης» στη Λευκωσία, όπως παρακάτω: 

  Σ.Ξ.Λευκωσίας:  Δευ-Τετ-Πεμ-Σαβ (4 ημέρες) 

  Ακαδημία Ξιφασκίας: Τρ-Παρ (2 ημέρες) 
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Στον χώρο αυτό η ΚΟΞ έχει τοποθετήσει 4 μεταλλικές πίστες ως βοήθημα στα Σωματεία για την προπόνηση 

των αθλητών τους, ενώ στο σωματείο Ακαδημία Ξιφασκίας έχει δοθεί ως δανικό 1 πλήρες σετ μηχανήματος 

καταγραφής (με καλώδια και εκτυλιχτήρες).  

Η ΤΕ αποφάσισε όπως ζητηθεί από το ΔΣ της ΚΟΞ να καθοριστεί στην έγκριση χρήσης των χώρων ότι 

τις τυχόν ημέρες που θα ορίζεται ομαδική προπόνηση της Εθνικής ομάδας, να ενημερώνονται τα Σωματεία και 

να δίνεται προτεραιότητα στην προπόνηση των αθλητών της Εθνικής. 

 Επίσης προτάθηκε και θα τεθεί σε επόμενη συνεδρία, το καθεστώς παραχώρησης δανικού εξοπλισμού 

στα Σωματεία, με την μέθοδο της ενοικίασης. 

 

ΘΕΜΑ 3ο :      Διοργάνωση Σεμιναρίου-Εξετάσεων Διαιτησίας     
  Η Ομοσπονδία διοργάνωσε το 2015 με έγκριση και επιχορήγηση της Ακαδημίας Αθλητισμού του 
ΚΟΑ, σειρά σεμιναρίων τεχνικής κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού των Σωματείων. Τα σεμινάρια 
διεξήχθηκαν από τους Εμμανουηλίδη Ηρακλή και Λουκαίδη Νικόλα στη Λευκωσία και τη Λεμεσό. Στα σεμινάρια 
προσκλήθηκαν όλα τα Σωματεία με επιστολή και ανακοίνωση στο διαδίκτυο. Συνολικά διοργανώθηκαν 4 
σεμινάρια όπως παρακάτω: 
  1. Οργάνωση-Τεχνική Υποστήριξη αγώνων-Χρήση προγράμματος En-garde (2 ημέρες) 

  2. Κανονισμοί-Θέματα Διαιτησίας (2 ημέρες) 

  3. Έλεγχος-Επισκευή υλικών (2 ημέρες) 

  4. Βασικά θέματα διδασκαλίας παιδιών αναπτυξιακής ηλικίας 5-7χρ και 8-12χρ (5 ημέρες) 

 
  Στους συμμετέχοντες δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό και με το πέρας κάθε σεμιναρίου ακολουθούσε 
έγγραφη εξέταση. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν 3 άτομα από την Ακαδημία Ξιφασκίας και 12 άτομα από το 
Σ.Ξ.Λεμεσού, στους οποίους απονεμήθηκε δίπλωμα. 
  Κανένας αθλητής ή παράγοντας των Σωματείων Κοσμόπολη και Σ.Ξ.Λευκωσίας δεν 

παρακολούθησε τα σεμινάρια. 

  Στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου δράσης, προτείνεται ως ημερομηνία διεξαγωγής 

σεμιναρίου διαιτησίας η Πέμπτη 27 Οκτ 2016 και ως μέρα εξετάσεων υποψηφίων διαιτητών το Σάββατο 29 Οκτ 

2016. Χώρος διεξαγωγής προτείνεται η αίθουσα ξιφασκίας στο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό. 

 

ΘΕΜΑ 4ο : Αίτηση Διοργάνωσης Διεθνούς Αγώνα “Nicosia Friendship Cup” του Σ.Ξ.Λ/σίας  

  Ιστορικό: 

  2015 Το Σ.Ξ.Λευκωσίας βάση των καθοριζομένων στη προκήρυξη αγώνων 2015-2016 με 

επιστολή του ενημέρωσε την ΚΟΞ για την πρόθεσή του να διοργανώσει τους υπόψη αγώνες, χωρίς να δοθεί 

καμία απάντηση εκ μέρους της Ομοσπονδίας μέχρι σήμερα. 

  3/8/16 Με νέα επιστολή το Σ.Ξ.Λευκωσίας ενημερώνει για την ημερομηνία διεξαγωγής των 

αγώνων και ζητά την υποστήριξη της ΚΟΞ σε υλικά και αγωνιστικό χώρο. 

  5/8/16 Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Τεχν. Συμβούλου με τα μέλη της επιτροπής και 

τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, αποστέλλει επιστολή στο Σ.Ξ.Λευκωσίας για να δοθούν απαντήσεις σε 

ερωτήματα που έθεσαν τα μέλη της ΤΕ και ενημερώνει ότι το θέμα έχει τεθεί για την επόμενη συνεδρία της ΤΕ 

που θα πραγματοποιηθεί αρχές Σεπτεμβρίου. 

  5/8/16 Το Σ.Ξ.Λευκωσίας σε λογαριασμό στο facebook, ανακοίνωσε επίσημα τους αγώνες και 

την ημερομηνία. 

  6/8/16 Με νέα επιστολή το Σ.Ξ.Λευκωσίας απαντά στα ερωτήματα που τέθηκαν από την ΤΕ και 

ζητά να γίνει η κράτηση της αίθουσας από την Ομοσπονδία. 

  26/8/16 Το Σ.Ξ.Λευκωσίας σε λογαριασμό στο facebook, ανεβάζει προκήρυξη των αγώνων. 

   

  Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης 2ετίας, προτεραιότητα θα δίνεται σε αναπτυξιακούς αγώνες. Η 

αγωνιστική προκήρυξη 2016-2017 αναφέρει ότι η ΚΟΞ θα υποστηρίζει και θα εξετάζει αιτήσεις των Σωματείων 

για διοργάνωση μόνο επίσημων (βαθμολογούμενων) αγώνων, ενώ ο κανονισμός Επιχορηγήσεων σωματείων 
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αναφέρει ότι η ΚΟΞ θα στηρίζει μόνο αναπτυξιακούς αγώνες. Επειδή όμως η αίτηση έγινε με βάση την 

προκήρυξη της περασμένης αγωνιστικής περιόδου και πριν επέλθουν οι τροποποιήσεις, η ΤΕ θα προχωρήσει 

στην εξέτασή της. 

  Η ΤΕ έχει προβεί στον προγραμματισμό των επίσημων αγώνων εσωτερικού με βάση το πλάνο 

δημιουργίας νέων εθνικών διαιτητών, έτσι ώστε τον Οκτ να γίνουν εξετάσεις, τον Νοε να δοκιμαστούν σε 

αναπτυξιακούς αγώνες και τον Δεκ να διαιτητεύσουν υπό επίβλεψη σε αγώνες Κυπέλλου. Για την διοργάνωση 

του αγώνα Nicosia Friendship Cup τον Οκτώβρη, θα είναι διαθέσιμοι μόνο 2 διαιτητές, πράγμα το οποίο θα 

δυσχεράνει την διεξαγωγή των αγώνων. Επίσης, σύμφωνα με την κατάσταση του προϋπολογισμού δεν 

περισσεύουν λεφτά για την κάλυψη επιπλέον αγώνα, πέραν όσων προγραμματίστηκαν στο επίσημο 

πρόγραμμα εσωτερικού.  Πρόταση των μελών της ΤΕ είναι να αναλάβει το Σ.Ξ.Λευκωσίας τους αγώνες που 

έχει προγραμματίσει η ΚΟΞ τον Δεκέμβριο. Έτσι θα μπορέσει η ΚΟΞ να καλύψει τα έξοδα των αγώνων, να 

παρέχει τον εξοπλισμό και να έχει και τους ανάλογους διαιτητές. Οι αγώνες να είναι βαθμολογούμενοι και να 

οργανωθούν από το Σωματείο Λευκωσίας με την επωνυμία Nicosia Friendship Cup στις 17 Δεκ 2016. 

  Παρά την πρόθεση της ΤΕ να βοηθήσει, το Σ.Ξ.Λευκωσίας με επιστολή του αναφέρει ότι δεν 

μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων, ενώ προέβει αυτόβουλα και χωρίς έγκριση της 

ΚΟΞ, στην ανακοίνωση της ημερομηνίας των αγώνων, όπως επίσης και στην έκδοση προκήρυξης, χωρίς την 

έγκριση της Ομοσπονδίας, κατά παράβαση της παραγράφου 15 της αγωνιστικής προκήρυξης 2016-17. Με τον 

τρόπο που ενήργησε η διοίκηση του Σωματείου, δεν σεβάστηκε τα συλλογικά όργανα της ΚΟΞ και 

αποποιήθηκε της όποιας βοήθειας θα ήθελε να λάβει από αυτή.  

  Με αυτά τα δεδομένα, τα μέλη της ΤΕ αποφασίζουν ομόφωνα να μην τεθούν υπό της αιγίδα της 

ΚΟΞ οι αγώνες του Σ.Ξ.Λευκωσίας «Nicosia Friendship Cup» και να μην δοθεί οποιαδήποτε βοήθεια για την 

διοργάνωσή τους. 

 

ΘΕΜΑ 5ο : Ανάγκες Σωματείων σε Αθλητικό Υλικό 

  Το Σ.Ξ.Λευκωσίας με επιστολή του στις 5/8/16 αιτείται αθλητικό υλικό ύψους 2432 Ευρώ. Το 

Σωματείο υπέβαλε ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του 2015 τον Ιούλιο του 2016 και πληροί τα κριτήρια-

προϋποθέσεις επιχορήγησης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Κανονισμού Επιχορηγήσεων Σωματείων. 

  Στο κεφάλαιο της ΚΟΞ «Ανάπτυξη Βάσης» από όπου επιχορηγούνται τα σωματεία, έχουν 

διατεθεί από τον ΚΟΑ 3000 Ευρώ για το 2016 και το υπόλοιπο κεφαλαίου για διάθεση είναι 1014 Ευρώ, το 

οποίο και μπορεί να δοθεί στο Σ.Ξ.Λευκωσίας. 

  Σύμφωνα με το αρχείο της ΚΟΞ έχουν εγκριθεί ως επιχορήγηση στο Σ.Ξ.Λευκωσίας το 2014 και 

το 2015, 2500 Ευρώ για αγορά-επισκευή αθλητικού υλικού. Η ΚΟΞ ζήτησε με επιστολή από το Σωματείο την 

αποστολή απόδειξης παραλαβής και δικαιολόγηση του τρόπου διάθεσης των ποσών αυτών. Όπως 

πληροφορήθηκε η ΤΕ από μέλος του ΔΣ, το ποσό των 1000 Ευρώ εισπράχτηκε, ενώ το ποσό των 1420 Ευρώ 

που εγκρίθηκε ως επιχορήγηση προς το Σωματείο για το 2015 δεν δόθηκε καθότι το Σωματείο δεν πληρούσε τα 

κριτήρια αποδέσμευσης της επιχορήγησης. Επίσης η ΤΕ διαπίστωσε ότι στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 

του Σωματείου μέχρι την περίοδο 31 Δεκ 2015, το ποσό 1000 Ευρώ δεν αναγράφεται ως επιχορήγηση στο 

κεφάλαιο συνδρομές-εισφορές του 2014 ή του 2015, ούτε υπάρχει σχετικό κεφάλαιο για αγορά επισκευή 

αθλητικού υλικού στα έξοδά του.  

  Με αυτά τα δεδομένα, η ΤΕ αποφάσισε ομόφωνα να μην εγκρίνει προς το παρόν την αίτηση του 

Σωματείου και να θέσει τα παρακάτω ερωτήματα προς το Δ.Σ. της ΚΟΞ: 

   

  1. Να διαπιστωθεί από τις τραπεζικές καταστάσεις της ΚΟΞ εάν τα ποσά ύψους 1000Ε και 1420Ε 

που εγκρίθηκαν ως επιχορήγηση το 2014 και 2015 αντίστοιχα και αφορούσαν αγορά-επισκευή αθλητικού 

υλικού στα πλαίσια του σχεδιασμού ανάπτυξη βάσης, έχουν εισπραχθεί από το Σ.Ξ.Λευκωσίας και πότε. 

  2. Να διαπιστωθεί εάν μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί αποδείξεις και δικαιολόγηση για τον 

τρόπο διάθεσης της επιχορήγησης, όπως αναφέρουν επιστολές της ΚΟΞ. 
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  3. Να ερωτηθεί το Σ.Ξ.Λευκωσίας γιατί δεν περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο για τις επιχορηγήσεις 

που δέχεται από δημόσιους φορείς (ΚΟΑ, ΚΟΞ) στις οικονομικές του καταστάσεις και να διαπιστωθεί εάν  

ξοδεύονται τα λεφτά αυτά για τον σκοπό για τον οποίο δίνονται. 

  Μετά από περεταίρω συζήτηση περί των επιχορηγήσεων που εγκρίνει και αποδεσμεύει η 

Ομοσπονδία προς τα Σωματεία, διαπιστώθηκε ότι σε όλα τα Σωματεία εγκρίνονται επιχορηγήσεις για κάλυψη 

των εξόδων τους που αφορούν τους προπονητές και το αθλητικό υλικό τους. Για την αποδέσμευση των 

επιχορηγήσεων όμως, όπως ορίζεται στους σχετικούς κανονισμούς, πρέπει να υποβάλλονται τα συμβόλαια 

των προπονητών τους, όπου διαφαίνεται ότι το Σωματείο έχει έξοδα για τον προπονητή του και ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις για να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ορθή λογιστική λειτουργία του Σωματείου. 

Πλην του Σωματείου Λεμεσού, τα Σωματεία Κοσμόπολη, Ακαδημία Ξιφασκίας και σε ορισμένες περιπτώσεις 

και της Λευκωσίας, αδυνατούν να εισπράξουν τις επιχορηγήσεις, λόγω του ότι είτε υποβάλουν συμφωνητικά 

εθελοντικής εργασίας των προπονητών τους (δηλαδή εργασία χωρίς αποζημίωση), είτε δεν υποβάλουν 

ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Το παράδοξο δε, είναι ότι ενώ τα Σωματεία δεν δηλώνουν τα πραγματικά 

έξοδα του προπονητή τους στην Ομοσπονδία, στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις δείχνουν στα έξοδά τους 

ποσό αποζημίωσης προπονητή ή παροχών προσωπικού, με το ερώτημα πώς είναι νομότυπο να ξοδεύονται 

λεφτά για προπονητές χωρίς να υπάρχει συμβόλαιο, ή πώς είναι δυνατόν να πληρώνονται δίδακτρα από τους 

αθλητές και ο προπονητής να εργάζεται εθελοντικά και να μην υποβάλλονται οικονομικές καταστάσεις. Λόγω 

του ότι το θέμα δεν είναι αρμοδιότητας της ΤΕ δεν συζητήθηκε περεταίρω. 

 

ΘΕΜΑ 6ο :    Συμμετοχές Αθλητών Σωματείων σε Διεθνείς Αγώνες 
  Στους διεθνείς αγώνες KidsCup και Λυγκιστής στην Ελλάδα, συμμετείχαν αθλητές από τα 
Σωματεία Λεμεσού, Λευκωσίας και Ακαδημία Ξιφασκίας. 
  Το Σ.Ξ.Λεμεσού σύμφωνα με τον κανονισμό Εθνικών ομάδων (άρθρο 14,15), ενημέρωσε για 
την συμμετοχή αθλητών του στους αγώνες στις 9/8/16 και σύμφωνα με τον κανονισμό Εγγραφών-
Μετεγγραφών αιτήθηκε την συμμετοχή της Μαυρικίου Ειρήνας, καθότι εκκρεμούσε η μεταγραφή της (άρθρο 
5ζ), για την οποία δόθηκε έγκριση. 
  Το Σωματείο Αθλητική Ακαδημία Ξιφασκίας Λευκωσίας, ενημέρωσε για την συμμετοχή αθλητών 
του στις 28/8/16, δηλαδή την ημέρα των αγώνων KidsCup κατά παράβαση του άρθρου 15 του κανονισμού 
Εθνικών ομάδων. 
  Το Σωματείο Ξιφασκίας Λευκωσίας, δεν ενημέρωσε για την συμμετοχή αθλητών του στους 
αγώνες, κατά παράβαση του άρθρου 15 του κανονισμού Εθνικών ομάδων. 
  Οι αγώνες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο καλεντάρι διεθνών συμμετοχών της ΚΟΞ 
και οι δηλώσεις έγιναν από τα Σωματεία. 
  Η ΤΕ προτείνει την εφαρμογή των κυρώσεων που προνοούνται στο άρθρο 16 του κανονισμού 
Εθνικών ομάδων, στα Σωματεία Α.Α.Ξ.Λ. και Σ.Ξ.Λ/σίας, ενώ τυχόν μόρια από επιτυχίες των αθλητών τους δεν 
θα ληφθούν υπόψη κατά παράβαση του άρθρου 14 του κανονισμού. 
 
ΘΕΜΑ 7ο :     Πιστοποίηση Εθνικών Προπονητών  
  Για την ανανέωση του μητρώου προπονητών και την κατηγοριοποίηση των προπονητών, 
επιστράφηκαν όλα τα βιογραφικά όσων τα έχουν υποβάλει στο παρελθόν, για να τα ανανεώσουν και να τα 
υποβάλουν εκ νέου στην ΤΕ για αξιολόγηση.  
  Λήφθηκαν τα βιογραφικά και τα δικαιολογητικά του Εμμανουηλίδη Αλέξανδρου και του Μάταν 
Σινκ για απονομή κατηγορίας. 
  Η ΤΕ αποφάνθηκε ότι ο κατάλογος μοριοδότησης που ισχύει από το 2012 χρήζει ανανέωσης, 
εργασία την οποία θα αναλάβει μέλος της επιτροπής και θα υποβάλει εισήγηση στην επόμενη συνεδρία. Η ΤΕ 
θα αξιολογήσει τα βιογραφικά των προπονητών για απονομή κατηγορίας μετά την ανανέωση του καταλόγου 
μοριοδότησης. 
 
ΘΕΜΑ 8ο :     Αποστολή Εθνικής Ομάδας σε αγώνες τον Οκτώβρη                      
  Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα στους διεθνείς αγώνες «Λυγκιστής», η ΤΕ προτείνει την 
συμμετοχή του αθλητή Ιωάννου Γιώργου (1ος στο Kidscup, 5ος στο Λυγκιστής) στο Πανευρωπαικό Εφήβων στις 
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1-2 Οκτ. και της Μαυρικίου Ειρήνης (3η στο Λυγκιστής) στο Παγκόσμιο satellite στις 14 Οκτ. Συνοδοί 
προπονητές θα πάνε οι προπονητές τους, Εμμανουηλίδης και Σινκ. 
  Αναφορικά με την συμμετοχή του Ιωάννου Γιώργου, για να δικαιούται συμμετοχής σε διεθνή 
αγώνα, θα πρέπει το Σωματείο να τακτοποιήσει τυχόν ποινή χρηματικού προστίμου που θα του επιβληθεί από 
το Δ.Σ. της ΚΟΞ λόγο παράβασης κανονισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του κανονισμού περί Εθνικών 
Ομάδων. 
 
ΘΕΜΑ 9ο :      Ασφαλιστική Κάλυψη Αθλητών Εθνικής Ομάδας (ALICO)   
  Η εταιρεία ALICO ασφαλίζει μέχρι 5 αθλητές δωρεάν από κάθε Ομοσπονδία. Η ΤΕ αποφάσισε 
να προτείνει τους 5 μεγαλύτερους σε ηλικία αθλητές και εάν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να ασφαλιστεί με 
έξοδα της ΚΟΞ και ο 6ος αθλητής της Εθνικής.  
  
ΘΕΜΑ 10ο :    Προτάσεις για Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού 
  Θα εξεταστεί στην επόμενη συνεδρία. 

 

ΘΕΜΑ 11ο :    Εξέταση Αιτήσεων για Σύμβαση Ομοσπονδιακού 
  Λήφθηκε αίτηση μόνο από τον Σινκ Μάταν. Μετά την εξέταση της αίτησης διαπιστώθηκε ότι 
πληροί τα κριτήρια της σύμβασης, όπως επίσης ζητήθηκε και απεστάλει άμεσα η άδεια παραμονής του στην 
Κύπρο. Η ΤΕ προτείνει ομόφωνα την κατοχύρωση της σύμβασης στον υποψήφιο. 
 
ΘΕΜΑ 12ο :    Εξέταση Αιτήσεων για Οργάνωση και Τεχνική Υποστήριξη Αγώνων 
  Λήφθηκε αίτηση μόνο από το Σ.Ξ.Λεμεσού, στην οποία δηλώνεται ως αγωνιστικός χώρος 
διεξαγωγής των αγώνων το «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό. Μετά την εξέταση της αίτησης διαπιστώθηκε ότι 
πληροί τα κριτήρια της σύμβασης. Η ΤΕ προτείνει ομόφωνα την κατοχύρωση της σύμβασης στο Σ.Ξ.Λεμεσού. 
  

ΘΕΜΑ 13ο : Απορρέοντα Θέματα 

  α. Επιστολή Σωματείου Κοσμόπολη για ένταξη του όπλου ξίφους ασκήσεων στις 

δραστηριότητες της ΚΟΞ. 

  β. Επιστολή του Αλέξανδρου Τοφαλίδη για μεταγραφή από την Ομοσπονδία Ξιφασκίας του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην ΚΟΞ. 

  γ. Προτάσεις καταστατικών αλλαγών 

  δ. Πολιτική προσωρινής χρήσης εξοπλισμού της ΚΟΞ από τα Σωματεία – Ενοικίαση 

 

Μη έχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ο.Ξ.: 

1. Αιτήσεις Μετεγγραφών και δικαιολογητικά 

2. Αλληλογραφία Σωματείων 

3. Βιογραφικά και δικαιολογητικά προπονητών 

4. Αιτήσεις συμβάσεων 01/2016 και 02/2016 

5. Δηλώσεις Σωματείων και Φύλλα αγώνος των αγώνων KidsCup και Λυγκιστής  

 

Η Τεχνική Επιτροπή  

Παύλου Μ. ……………………….   

Παπαγιάννης Γ. ……………………….   

Παπαγεωργίου Π. ……………………….   

Νικολέττου Ά. ……………………….   

Εμμανουηλίδης Η. ……………………….   

 


