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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 01/02/2017 
 
Λεμεσός, σήμερα 01 Φεβρουαρίου 2017, και ώρα 20:00 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 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 :  Έλεγχος νομιμότητας αιτήσεων και ανακήρυξη υποψηφίων για το ΔΣ 

 

   1. Ενόψη της εκλογικής ΓΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2017, το εν ισχύ ακόμα ΔΣ θα 

προχωρήσει στον έλεγχο της πληρεξουσιότητας και της νομιμότητας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων 

για τις θέσεις του Προέδρου και Μελών του ΔΣ. Το ΔΣ έλαβε υπόψη τα παρακάτω άρθρα του Καταστατικού, το 

οποίο τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε κατά την καταστατική Γ.Σ. της 17ης Δεκεμβρίου 2016. 

 
Άρθρο 12 
[ 3. Κάθε αθλητικό Σωματείο μέλος εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνον αντιπρόσωπο, μέλος 
του σωματείου αυτού, το οποίο κατά την ημερομηνία που ορίζεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή 
της Γενικής Συνέλευσης του οικείου σωματείου, έχει αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στα 
όργανα του σωματείου τούτου, αποδεικνυόμενου με έγγραφη βεβαίωση του σωματείου μέλους. Κάθε 
αθλητικό σωματείο μέλος διαθέτει μόνο μια ψήφο στη Γενική Συνέλευση. ] 
 

Άρθρο 13 

[ 8. Ψήφος δια πληρεξουσίου αντιπροσώπου επιτρέπεται νοουμένου ότι το πληρεξούσιο έγγραφο κοινοποιείται 

στην γραμματεία πέντε (5) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Ο έλεγχος της πληρεξουσιότητας και της 

νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των αθλητικών σωματείων μελών και μελών καθώς και ο έλεγχος  του 

δικαιώματος ψήφου, γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. ] 

 

Άρθρο 15 

[ 3. Σε περίπτωση που αθλητικό σωματείο μέλος δεν ορίσει αντιπρόσωπο στην εκλογική Γενική Συνέλευση, ή το 

διορισθέν μέλος κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή ανακληθεί και δεν 

αναπληρωθεί από το σωματείο  του με άλλο, σύμφωνα με τα χρονικά περιθώρια που ορίζει το καταστατικό, τότε 

η θέση  του στο Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει κενή, μέχρι τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου ΔΣ. ] 

 

[ 4. Το ΔΣ μπορεί να λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των μελών δεν πρέπει 

να είναι μικρότερος των τεσσάρων (4). ] 
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[ 19. Αντιπρόσωπος αθλητικού σωματείου μέλους, που ενδιαφέρεται να διεκδικήσει διορισθείσα θέση στο νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλει σχετική έγγραφη αίτηση τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την σύγκληση 

της Γ.Σ. προς το Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να τον ανακηρύξει υποψήφιο, εφόσον στο πρόσωπό του δεν υπάρχει 

κάποιο νομικό κώλυμα. Υποψηφιότητα για διορισθείσα θέση μέλους στο ΔΣ μπορεί να θέσει μόνο αντιπρόσωπος 

σωματείου μέλους. ] 

 

    2. Η πρόσκληση για την ΓΣ εστάλη την Τετάρτη 25/01/17, στην οποία καθοριζόταν ως 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων η Κυριακή 29/01/17 και ώρα 2400, δηλαδή τουλάχιστον 5 

μέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ. Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 εστάλη από τον πρόεδρο της ΚΟΞ 

υπενθύμιση σε όλα τα μέλη και τα Σωματεία. 

 

    3. Μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα, υπέβαλαν υποψηφιότητες για τις θέσεις 

Προέδρου και μελών του ΔΣ οι παρακάτω: 

 

    Χατζηαράπης Γιάννης    - για πρόεδρος/με εκλογή 

    Εμμανουηλίδης Παναγιώτης   - για μέλος/με εκλογή 

    Παπαδόπουλος Χρίστος  - για μέλος/με εκλογή 

    Σ.Ξ.Λεμεσού/Νικολέττου Άντρη  - για μέλος/με διορισμό 

     

    4. Τα φυσικά πρόσωπα μέλη, υπέβαλαν τις υποψηφιότητές τους με υπογεγραμμένο 

έγγραφο από τους ίδιους. Το Σωματείο Λεμεσού, υπέβαλε έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου/υποψηφίου, 

υπογεγραμμένο εκ μέρους του ΔΣ από τον Πρόεδρο και Γραμματέα τους, όπου φαίνεται ότι αναλαμβάνουν την 

ευθύνη των πράξεων των αντιπροσώπων τους. 

   

    5. Τα Σωματεία Λευκωσίας, Ακαδημία Ξιφασκίας και Κοσμόπολη μέχρι την Κυριακή 

29/01/17 στις 2400, που  είχε οριστεί η προθεσμία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν έστειλαν 

υποψηφιότητες ή/και αντιπροσώπους.  

 
   6. Κατόπιν των πιο πάνω και αφού το ΔΣ έλεγξε τα έγγραφα υποβολής υποψηφιοτήτων 
των μελών και τα έγγραφα διορισμού αντιπροσώπων/υποψηφίων των αθλητικών Σωματείων μελών, βρίσκει 
αυτά σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού και ανακηρύσσει υποψήφιους για τις θέσεις του προέδρου και 
μελών ΔΣ για την εκλογική ΓΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2017 τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3. 
 
 
 ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Εισηγήσεων Τ.Ε. (Πρακτικό Συνεδρίας Τ.Ε. 15/01/17) 

 

 1. Εθνικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων/Παγκορασίδων 28/01/17 
  Εγκρίνονται ομόφωνα οι προτάσεις της Τ.Ε. σχετικά με τον διορισμό του εγκεκριμένου 

προσωπικού, όπως αναφέρει το πρακτικό της Τ.Ε. 
 
  2. Διεθνείς Συμμετοχές 
 

Α.  Προσωπική δαπάνη 
    Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση της Τ.Ε. για την συμμετοχή του Αλέξανδρου 
Παρασκευά με προσωπική δαπάνη σε διεθνείς αγώνες στο Λουξεμβούργο. 
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Β.  Αποστολή στη Γαλλία και Ισπανία – Παγκόσμιο Ανδρών Ξ.Α. 
   Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση της Τ.Ε. για την συγκρότηση αντιπροσωπευτικής 
ομάδας για την συμμετοχή στο Παγκόσμιο κύπελλο Ξ.Α. ανδρών στη Γαλλία στις 20/1/17 και στην Ισπανία 
4/2/17, με 1 αθλητή όπως παρακάτω:  

 Συνοδός: - 
    Αθλητές Τοφαλίδης Αλέξανδρος 
    Δαπάνη  €400 

 
  Γ. Αποστολή στο Πανευρωπαϊκό Κύπελλο U17 - Λουξεμβούργο 20-21/01/2017 

    Το υιοθετεί την εισήγηση της ΤΕ και ακυρώνει την συμμετοχή στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο στο Λουξεμβούργο, αναμένοντας εισήγηση για επαναπρογραμματισμό των διεθνών συμμετοχών και 
διάθεση του σχετικού κεφαλαίου. Θα ετοιμαστεί επιστολή προς τον υπεύθυνο προπονητή των αθλητών κ. 
Madan Singh με την οποία θα ζητούνται οι λόγοι μη εφαρμογής των κανονισμών, που είχε ως αποτέλεσμα τον 
αποκλεισμό των αθλητών από την διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής τους. 

 
 3. Προγραμματισμός Σεμιναρίων-Εξετάσεων 2017 
  Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση της Τ.Ε. που αφορά τον προγραμματισμό σεμιναρίων. 

Θα ετοιμαστεί σχετική επιστολή προς την Ακαδημία Αθλητισμού του ΚΟΑ για επιχορήγηση. 
 

 4. Επαναξιολόγηση Εθνικής Ομάδας 
   Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση της Τ.Ε. που αφορά την επαναξιολόγηση της Εθνικής 
ομάδας και την διαγραφή της αθλήτριας Σελίπας Μύρνας του Σ.Ξ.Λεμεσού. Θα ετοιμαστεί σχετική επιστολή 
ενημέρωσης. 
 

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

 

Μη έχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

  

Γιάννης ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ  Μάριος ΟΡΑΤΗΣ 
 
 

 

 

 

 


