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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 14/01/2017 
 
Λεμεσός, σήμερα 14 Ιανουαρίου 2017, και ώρα 18:00 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΟΞ,  

 

Πρόεδρος Γιάννης Χατζηαράπης 

Αντιπρόεδρος Μάριος Παύλου (Τηλεφωνικά) 

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 1ο : Εκλογές – Εισήγηση της ΓΣ 28/12/16 προς το ΔΣ 

    

   Ιστορικό: 

   Η ΓΣ συγκαλούμενη την 28/12/16,  δεν προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης, λόγο διαφωνίας που προέκυψε μεταξύ του προέδρου του Σ.Ξ.Λευκωσίας Τσάε Βειζό με την 

απόφαση του ΔΣ που αφορούσε το έλεγχο της πληρεξουσιότητας και τη νομιμότητα υποβολής της αίτησής του 

για μέλος του ΔΣ κατά τις εκλογές ανάδειξης νέου ΔΣ. Η ΓΣ λόγο του ότι δεν είχε αρμοδιότητα συζήτησης του 

θέματος, καθότι η απόφαση με βάση το καταστατικό είναι αρμοδιότητα του ΔΣ, αποφάσισε την αναβολή της και 

παραπομπή του θέματος της μη εγκυρότητας της υποψηφιότητας και της πληρεξουσιότητας του Σ.Ξ.Λευκωσίας 

στο ΔΣ, με την εισήγηση να αποφασίσει εάν θα θέσει το θέμα του προβλήματος προς τη ΓΣ για λήψη απόφασης, 

στα πλαίσια του θέματος 9 (Εκλογές) της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ. 

 

   Το ΔΣ ανέτρεξε στα πρακτικά της συνεδρίας της 23 Δεκ 2016, κατά την οποία έγινε ο 

έλεγχος της πληρεξουσιότητας και η νομιμότητα υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του 

Προέδρου και Μελών του ΔΣ για τις εκλογές της 28 Δεκ 2016. Κατόπιν εκ νέου μελέτης του Καταστατικού, δεν 

υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Σ.Ξ.Λευκωσίας δεν ακολούθησε την ορθή διαδικασία πληρεξουσιότητας και 

υποβολής αίτησης υποψηφιότητας προς το ΔΣ και τα χρονικά περιθώρια που ορίζει το Καταστατικό. Κατόπιν 

αυτών, με βάση και την απόφαση της 23/12/16, το ΔΣ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εμμείνει στην ορθότητα 

και την υιοθέτηση της απόφασής του και να μην παραπέμψει το θέμα στην εξ αναβολής ΓΣ της 18 Ιαν 17.  

 

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

 

Μη έχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

  

Γιάννης ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ  Μάριος ΟΡΑΤΗΣ 
 


