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Αγαπητοί κύριοι, 

 

Θέμα : παρατυπίες που εντοπίζονται στην διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της Παγκύπριας Ομοσπονδίας 

Ερασιτεχνικής Πυγμαχίας (ΠΟΕΠ) 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια των γραπτών και προφορικών επιστολών/καταγγελιών μας και με την 

ελπίδα ότι επιτέλους θα εισακουστούμε για το καλό της ομοσπονδίας και του αθλήματος, παραθέτουμε πιο κάτω 

αναλυτικά τις παρατυπίες και τα προβλήματα που παρουσιάζονται από την πράξεις και/ή παραλείψεις της ΠΟΕΠ: 

 

1. Συμμετοχή αθλητών που δεν έχουν σχέση με την Πυγμαχία. 

 

 Σε πρόσφατους αγώνες που διεξήχθησαν από τις 22 έως 24/5/2015 με την επωνυμία FOREXTIME LIMASSOL BOXING 

OPEN συμμετείχαν αθλητές οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το άθλημα της πυγμαχίας αλλά σχετίζονται με άλλα 

mailto:info@sportskoa.org.cy
http://cyprussports.org/federations/federations/110-pancyprian-association-of-amateur-boxing.html
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αθλήματα πολεμικών τεχνών σε αντίθεση με οδηγία που απέστειλε η ΠΟΕΠ στο σύλλογο μας με τηλεομοιότυπο 

ημερ.16/1/15. Η εν λόγω επιστολή ήταν προειδοποιητική λόγω παρατυπιών που έγιναν σε προηγούμενους αγώνες. 

Αντί λοιπόν να υπάρξει συμμόρφωση έγινε επανάληψη της παρατυπίας με την συμπερίληψη αθλητών Kickboxing 

(βλέπε πιο κάτω*) χωρίς να έχουν μεταγραφεί από το χώρο αυτό όπως σωστά υποδείχθηκε από την ΠΟΕΠ και την 

παγκόσμια ομοσπονδία. 

*ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ   81 ΚΙΛΑ 

*ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 57 ΚΙΛΑ 

 

2. Συμμετοχή αθλητών με ξένη υπηκοότητα. 

 

Στους ίδιους αγώνες FXTM LIMASSOL CUP 15/2/14, την περσινή χρονιά, που ήταν ενταγμένη στο πρόγραμμα της 

Παγκύπριας ομοσπονδίας και της EUBC συμμετείχαν αθλητές (βλέπε πιο κάτω**)  με ξένη υπηκοότητα με τα χρώματα 

της Εθνικής Κύπρου, δηλωμένοι από τον ίδιο σύλλογο και τον ίδιο προπονητή.  

**ΤΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

**ΚΑΘΟΠΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ.  

 

Περαιτέρω Στις 24 με 27/4/2014 η ΠΟΕΠ έστειλε τη συμμετοχή του Τατίδη Παύλου, ενώ είχε ξένο διαβατήριο στο 

Belgrade winner στη Σερβία,  σε επίσημους αγώνες της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας (EUBC). 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι και ο Σύλλογος μας παλαιότερα (2012), είχε Αγγλοκύπριο αθλητή με αγγλικό διαβατήριο και 

δεν του επετράπη να συμμετάσχει στους  διεθνείς αγώνες του Baku Azerbaijan, με έξοδα του σωματείου μας,  γιατί 

όπως μας ανέφερε ο Κύριος Ανδρέας Ιωάννου (προπονητής εθνικής / πρόεδρος τεχνικής επιτροπής κλιμακίου 

Λευκωσίας), πρέπει ο αθλητής να έχει Κυπριακό διαβατήριο τουλάχιστον 3 χρόνια για να του επιτραπεί η συμμετοχή. 

Το σωματείο μας συμμορφώθηκε με τον κανονισμό με αποτέλεσμα να χάσουμε ένα πολύ καλό αθλητή με προοπτικές. 

 

3. Κλήση στην Εθνική Ομάδα αθλητών που δεν δικαιούνται 

 

Παρά τη συμμετοχή αθλητών, σε επίσημους αγώνες οι οποίες έχουν σχέση με άλλες πολεμικές τέχνες αλλά και 

αθλητών χωρίς διαβατήριο κλήθηκαν στις 18/3/15 από την εθνική ομάδα Πυγμαχίας Κύπρου (κλιμάκιο Λεμεσού) όπως 

συμπεριληφθούν στην Εθνική ομάδα οι πιο κάτω *** αθλητές οι οποίοι δεν δικαιούνταν συμμετοχής:   

***ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

***ΤΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

***ΚΑΖΑΚΟΦ ΦΩΤΗΣ 

***ΝΤΑΝ ΜΑΡΙΟΥΣ 

***ΚΑΘΟΠΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 

 

4. Κακός προγραμματισμός και παραγκωνισμός αθλητών μας 
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Στις 8/1/2015 μας στάλθηκε το ετήσιο πρόγραμμα από την ομοσπονδία και μετά λύπης μας παρατηρήσαμε ότι το 

τουρνουά νέων της Λιθουανίας που θα εγίνετο τον Μάρτη του 2015,  δεν περιλαμβανόταν στο ετήσιο πρόγραμμα της 

ομοσπονδίας.  Πως είναι δυνατό να υπάρχουν 2 αθλητές οι οποίοι ήταν στην εθνική ομάδα νέων και να μην 

περιληφθούν οι αγώνες αυτοί στο ετήσιο πρόγραμμα?.  

Στις 12/6/2014, ο αθλητής μας Ανδρέας Κόκκινος προτάθηκε στην Ολυμπιακή επιτροπή για συμμετοχή του στους 

Κοινοπολιτειακούς αγώνες νέων που έγιναν στις 5/9/15, στην Σαμόα (όπου ο αθλητής μας έλαβε μέρος και κατέκτησε 

την Τρίτη θέση (ίσως η μεγαλύτερη διάκριση Κύπριου αθλητή) ). Πως είναι δυνατόν να αγνοηθεί το τουρνουά νέων 

της Λιθουανίας το οποίο αποτελεί προετοιμασία για τους Κοινοπολιτειακούς? 

 

5. Μη κάλυψη των εξόδων για συμμετοχή σε επίσημους αγώνες στο εξωτερικό 

 

Δύο μετάλλια στο εξωτερικό, τα μόνα για την εθνική ομάδα νέων το 2014 προέρχονται από αθλητές του συλλόγου μας 

με έξοδα που καλύπτονταν μόνο για ένα αθλητή μας, παρά το ότι και ο δεύτερος ήταν στην εθνική. Όλα τα έξοδα 

προετοιμασίας, βιταμινών, μασάζ, ρουχισμού, προπονήσεων και προετοιμασίας των αθλητών έγιναν από τον σύλλογο 

μας. Επίσης τα οποιαδήποτε μεταφορικά έξοδα διατροφής και διαμονής του προπονητή μας καλύπτονταν προσωπικά 

από τον προπονητή ή από το σύλλογο μας. 

 

 Στις 21/4/15, ο σύλλογος μας με επιστολή του αιτήθηκε κάλυψη των αεροπορικών εξόδων, διαμονής και διατροφής 

για 2 αθλητές και τον προπονητή μας μετά την κατάκτηση της 3ης θέσης από ένα εκ των δύο συμμετασχόντων 

αθλητών. Τελικά καλύφθηκαν τα ποσά μόνο για τον ένα αθλητή που κέρδισε. 

 

Στις 10/4/14, στους παγκόσμιους αγώνες νέων στη Βουλγαρία υπήρξε αντιπροσώπευση μας με 2 αθλητές και ένα 

προπονητή και η συνολική αποστολή ήταν 2 προπονητές και 3 αθλητές. Και σε αυτή την περίπτωση καλύφθηκε μόνο ο 

ένας αθλητής μας. 

Στις 10/7/14 στο διεθνές τουρνουά Σερβίας  η ομοσπονδία μας ενημέρωσε ότι λεφτά υπάρχουν μόνο για 2 αθλητές και 

ένα προπονητή(της εθνικής) . Στους αγώνες αυτούς το σωματείο μας αποφάσισε να στείλει μόνο τον ένα αθλητή 

(Μιχάλης Ιωάννου) ο οποίος τελικά κατάκτησε την τρίτη θέση  και  να καλυφθούν τα έξοδα 2 αθλητών  αποφεύγοντας 

τη συμμετοχή του δεύτερου αθλητή μας, μέλους της εθνικής Ανδρέα Κόκκινου λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. 

 

Στις 19/10/14 στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κροατίας στο Ζάγκρεπ, η αποστολή της Κύπρου αποτελείτο από 2 

προπονητές και 3 αθλητές. Ο ένας προπονητής και οι 2 αθλητές ήταν από το σύλλογο μας. Τελικά λόγω έλλειψης 

κεφαλαίων την εθνική Κύπρο αντιπροσώπευσαν μόνο ο προπονητής και οι αθλητές του συλλόγου μας χωρίς βέβαια να 

καλυφθούν οποιαδήποτε έξοδα. 

 

6. Θέμα Ομοσπονδιακών προπονητών   

 

Οι ομοσπονδιακοί προπονητές διοριζόμενοι από την ΠΟΕΠ με άγνωστα κριτήρια δεν δικαιολογούν τις χορηγίες που 

παίρνουν από την ομοσπονδία και από τον ΚΟΑ. Έχουμε πληροφορηθεί ότι κατά το 2014 έχει διατεθεί κονδύλι €20.000 
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για ομοσπονδιακούς προπονητές. Θέλουμε να θέσουμε το ερώτημα. Πως είναι δυνατό να διατίθεται τέτοιο κονδύλι 

αφού το σωματείο μας συμμετείχε σε διεθνή τουρνουά με αθλητές που είναι εγγεγραμμένοι στην εθνική ομάδα νέων 

χωρίς να γίνει ούτε μία προπόνηση εθνικής για προετοιμασία τους, ή να δαπανηθούν λεφτά για το σκοπό αυτό. 

Πως είναι δυνατό να διατίθεται τέτοιο κονδύλι αφού οι δύο ομοσπονδιακοί προπονητές Κ.Κ. Ανδρέας Ιωάννου και 

Χρήστος Αραβής δεν κάλεσαν ποτέ τους αθλητές μας για προπόνηση Εθνικής.  

Πως γίνεται ομοσπονδιακοί  προπονητές της Εθνικής ομάδας να μην είναι ανεξάρτητοι και να διατηρούν δικά τους 

γυμναστήρια ή σωματεία και/ή δικών τους συμφερόντων? 

 

Είναι ξεκάθαρο ότι τηρούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά στην εφαρμογή των κανονισμών οι οποίοι εφαρμόζονται 

κατά το δοκούν και εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα.  

 

Ως εκ των ως άνω αναγκαζόμαστε σήμερα μετά λύπης μας για ακόμα μια φορά να καταγγείλουμε τα πιο πάνω 

ελπίζοντας ότι θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για βελτίωση της κατάστασης και αποφυγής στο μέλλον παρόμοιων 

περιστατικών τα οποία πλήτουν την αξιοπιστία του αθλήματος και του ευ αγωνίζεσθε.  

 

 Σας Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή και για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ μην διστάσετε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας. 

 
                   Διατελώ, Πρόεδρος  

                       Μάριος Ιγνατίου 

      Κοιν.  

     Υπουργό παιδείας 

     Γραφείο Προέδρου της Δημοκρατίας 

     Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 
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