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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Άρθρο 1
Επωνυμία - Έδρα – Έμβλημα

1. Το όνομα του Σωματείου (στη συνέχεια καλουμένου «η Ομοσπονδία») είναι ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
2. Η έδρα της Ομοσπονδίας βρίσκεται στην Κύπρο, στη Λευκωσία.
3. Το έμβλημα της Ομοσπονδίας αναγράφει την επωνυμία της Ομοσπονδίας , το έτος
ίδρυσής της και το λογότυπό της.

Άρθρο 2
Σκοποί / Επίτευξη σκοπών
1. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Ομοσπονδία είναι
1. Η υποστήριξη και προώθηση της εμπλοκής των ατόμων με αναπηρίες και
άλλων στον αθλητισμό.
2. Η με κάθε έννομο μέσο προαγωγή του αθλητισμού στην Κύπρο.
3. Η ανάπτυξη του κοινωνικού αισθήματος των ατόμων με αναπηρίες και άλλων
και η προώθηση της ένταξής τους στην κοινωνία.
4. Η άσκηση και η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες και άλλων σε αθλητικές
δραστηριότητες και αγώνες που θα διεξάγει ή/και θα διοργανώνει ή/και θα
διοργανώνει ή/και θα συνεργάζεται ή/και θα συμμετέχει η Ομοσπονδία.
5. Η διοργάνωση αθλητικών ομάδων (κλασικού αθλητισμού, ποδοσφαίρου,
πετόσφαιρας, καλαθόσφαιρας, επιτραπέζιας αντισφαίρισης, χαντπωλ,
μπάτμιτον, ποδηλασία, αγώνες δρόμου, κολύμβηση, χειμερινά αθλήματα κ.ά),
η διεξαγωγή ενδοσωματικών πρωταθλημάτων, η συμμετοχή των αθλητικών
ομάδων σε περιφερειακά ή άλλα πρωταθλήματα και η θεωρητική και πρακτική
εξάσκηση των μελών στις πιο πάνω ομάδες.
6. Η κοινωνικοποίηση των ατόμων με αναπηρίες και άλλων μέσω του αθλητισμού.
7. Η συνεργασία με κρατικούς ή/και αθλητικούς ή/και πανεπιστημιακούς ή/και
άλλους οργανισμούς για θέματα που αφορούν την προώθηση της εμπλοκής
των ατόμων με αναπηρίες στον αθλητισμό.
8. Η διοργάνωση κοινωνικών ή/και φιλανθρωπικών ή/και αθλητικών εκδηλώσεων
που οπωσδήποτε δεν είναι κερδοσκοπικοί.
9. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων ή/και συνεδρίων ή/και σεμιναρίων που
να προωθούν τους σκοπούς της Ομοσπονδίας, οι οποίοι οπωσδήποτε δεν είναι
κερδοσκοπικοί.
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10. Η συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες ή/και άλλους τοπικούς ή/και διεθνείς
οργανισμούς , εντός της Ε.Ε. ή/και εκτός όποτε η Ομοσπονδία το κρίνει
απαραίτητο προκειμένου να προωθηθούν οι σκοποί της Ομοσπονδίας.
11. Η εξασφάλιση πόρων είτε από δωρεές, είτε από κρατικά ή από ευρωπαϊκά
ή/και από άλλα κονδύλια προκειμένου η Ομοσπονδία να μπορεί να συνεχίζει
την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του
12. Η έκδοση ή/και κυκλοφορία λαχνών κατόπιν άδειας από τους αρμόδιους
κρατικούς φορείς, με στόχο τη συλλογή χρημάτων ή/και χορηγιών ή/και
οικονομικών πόρων που να εξυπηρετούν την επιτυχή επίτευξη των σκοπών της
Ομοσπονδίας , όπως αυτοί καθορίζονται στο παρόν Καταστατικό και σύμφωνα
με τις αποφάσεις του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου, που οπωσδήποτε δεν
είναι κερδοσκοπικοί.
13. Η έκδοση βιβλίων ή/και ένθετων ή/και περιοδικών ή/και ενημερωτικού υλικού
για οποιοδήποτε θέμα και με οποιοδήποτε περιεχόμενο η Ομοσπονδία
αποφασίσει.
14. Η συμμετοχή και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων που έχουν ως βασικό στόχο την
πολιτιστική πρόοδο, την αθλητική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία των
πολιτών της Κύπρου.
15. Η Ομοσπονδία δύναται να συνεργάζεται τόσο με κυπριακά, όσο και με
ευρωπαϊκά ή/και διεθνή σωματεία ή/και ιδρύματα, καθώς και με φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, εφόσον τούτο συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών της, που
οπωσδήποτε δεν είναι κερδοσκοπικοί.
16. Η Ομοσπονδία είναι μη κερδοσκοπική και δεν τελεί υπό πολιτική ή/και
κομματική επιρροή και δεν αναμειγνύεται σε θέματα και εκδηλώσεις άσχετες
με τους σκοπούς της
17. Η Ομοσπονδία δύναται να αποδέχεται δωρεές, και να αποκτά ή κατέχει
περιουσία κάθε φύσης και περιγραφής, την οποία ή/και το προϊόν ή έσοδα της
οπαίας να διαθέτει για την προώθηση των σκοπών της Ομοσπονδίας, οι οπαίοι
είναι αποκλειστικά μη κερδοσκοπικοί.
18. Όλοι οι αγώνες ή/και αθλήματα που διοργανώνονται από την Ομοσπονδία,
διέπονται από τους εκάστοτε κοινά αποδεκτούς διεθνείς κανονισμούς των
αντίστοιχων Παγκόσμιων Ομοσπονδιών ή/και τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
19. Η Ομοσπονδία οφείλει να τηρεί πλήρεις και αληθείς λογαριασμούς που θα
καταγράφουν όλα τα ποσά που εισπράττονται ή που πληρώνονται, μαζί με τα
δικαιολογητικά για τέτοιες εισπράξεις ή πληρωμές και θα καταγράφουν
πλήρως και επακριβώς το σύνολο της περιουσίας κα τα περιουσιακά στοιχεία
της Ομοσπονδίας, όπως και τις οφειλές και υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας .
20. Η Ομοσπονδία έχει γενικά τη δυνατότητα να προβαίνει σε οποιεσδήποτε
ενέργειες που αποσκοπούν στην επιτυχή διοργάνωση των σκοπών της, που
οπωσδήποτε δεν είναι κερδοσκοπικοί.
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Άρθρο 3
Τρόποι επίτευξης σκοπών
Οι σκοποί τα Ομοσπονδίας επιτυγχάνονται με
1. Την εξεύρεση και εκπαίδευση του προσωπικού που θα προσφέρει τις
υπηρεσίες του σε εθελοντική ή/και επαγγελματική βάση
2. Την εξασφάλιση και παροχή πληροφοριών, υλικού, τεχνικής βοήθειας κα
εξοπλισμού.
3. Τη διοργάνωση και προσφορά προγραμμάτων προπόνησης σε ατομικά και
ομαδικά αθλήματα.
4. Τη συμμετοχή σε τοπικούς, διεθνείς κα παγκόσμιους αγώνες.
5. Την οργάνωση και εκπαίδευση ομάδων εθελοντών για συμμετοχή στις
δραστηριότητες του Σωματείου.
6. Την ετοιμασία εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων, διαφωτιστικών
εκδηλώσεων, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και άλλων προγραμμάτων.
7. Οποιαδήποτε άλλα κατάλληλα μέσα που θα μπορέσουν να προάγουν τους
σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ομοσπονδίας.
Άρθρο 3Α
Τροποποίηση σκοπών
Οι σκοποί της Ομοσπονδίας τροποποιούνται κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου και έγκρισης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Νοείται ότι στην
περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων
Νόμου.
Άρθρο 3Β
Εφαρμογή και Υιοθέτηση Διεθνούς Κώδικα κατά της Φαρμακοδιέγερσης
Η Ομοσπονδία, τα μέλη και τα όργανά της οφείλουν να προνοούν και να εφαρμόζουν τον
Διεθνή Κώδικα κατά της Φαρμακοδιέγερσης και τις κατά καιρούς τροποποιήσεις του,
καθώς επίσης να συνεργάζεται στενά και να συμμορφώνεται με τις οποιεσδήποτε οδηγίες
και πρόνοιες των θεσμικών αθλητικών παραγόντων κατά του ντόπιγκ.

Άρθρο 4 - Μέλη
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος Άρθρου κατωτέρω, μέλη της
Ομοσπονδίας δύνανται να είναι οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που ασχολείται με
άτομα με αναπηρίες και το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί νόμιμα στην Κυπριακή
Δημοκρατία, νοουμένου ότι είναι εγγεγραμμένο στον Μητρώο του ΚΟΑ ως
αθλητικό Σωματείο και ότι τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 5
κατωτέρω.
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2. Τα μέλη της Ομοσπονδίας χωρίζονται σε (α) ιδρυτικά, (β) τακτικά (γ) δόκιμα και (δ)
επίτιμα.
3. Ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας είναι τα πιο κάτω νομικά πρόσωπα (σωματεία,
εγγεγραμένα στο Μητρώο του Εφόρου Σωματείων της Κυπριακής Δημοκρατίας) :
Α. ΕΙΔΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Αρ. Μητρώου 3706)
Β. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ <ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ> (Αρ. Μητρώου 3666)
Γ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΝΤΑΛΑ <ΜΜΙ> (Αρ. Μητρώου 3729)
Δ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ (Αρ. Μητρώου 2925)
Μέχρι ο συνολικός αριθμός των σωματείων/μελών της Ομοσπονδίας είναι
τουλάχιστον 11, κάθε ιδρυτικό μέλος εκπροσωπείται στις διαδικασίες ή/και
αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας από (5) μέλη του, με τις διαδικασίες που αυτό
καθορίζει. Κάθε εκπρόσωπος ιδρυτικού μέλους έχει δικαίωμα ψήφου. Κάθε
έκαστος εκπρόσωπος ιδρυτικού μέλους έχει δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
στις τακτικές κα έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
Επίσης έκαστο ιδρυτικό μέλος απαρέγκλιτα εκπροσωπείται στο Διοικητικό
Συμβούλιο .

4.

Με την επιφύλαξη του Άρθρου 5 κατωτέρω, τακτικά μέλη γίνονται όσα εκ των
Δοκίμων Μελών εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκριθούν ως Τακιτκά
Μέλη. Τα τακτικά μέλη εκπροσωπούνται από ένα (1) μέλος τους, και έχουν το
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

5.

Δόκιμα μέλη καθίστανται τα νομικά πρόσωπα των οποίων η Αίτηση για Εγγραφή
μέλους εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα παραμείνουν ως Δόκιμα
Μέλη για περίοδο 2 (δύο) ετών. Στη λήξη των 2 (δύο) ετών, τα Δόκιμα Μέλη
καθίστανται Τακτικά Μέλη κατόπιν έγκρισης και απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου. Διοικητικού Συμβουλίου. Δόκιμο Μέλος το οποίο δεν θα εγκριθεί από
το Διοικητικό Συμβούλιο ως Τακτικό Μέλος, παραμένει εάν το επιθυμεί ως Δόκιμο
Μέλος. Τα Δόκιμα Μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
Τακτικών Μελών, πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

6.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου φυσικά πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προάγουσες
τους σκοπούς της Ομοσπονδίας. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και
εκλέγεσθαι ούτε και υποχρεούνται σε καταβολή της συνδρομής στην Ομοσπονδία.

7.

Κάθε οικονομικά τακτοποιημένο μέλος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις
τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας. Έχει, επίσης, το
δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στα διάφορα όργανα της Ομοσπονδίας.
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8. Όλα τα σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται κατά τη λήξη κάθε
ημερολογιακού έτους να υποβάλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας κάθε μεταβολή που τυχόν επήλθε στο καταστατικό τους.
9. Τα σωματεία – μέλη πρέπει να γνωστοποιούν στην Ομοσπονδία την οργάνωση
ή τη συμμετοχή τους σε αγώνες στην Κύπρο ή στο εξωτερικό με συλλόγους που
μετέχουν στην Ομοσπονδία.

Άρθρο 5 - Αίτηση Μέλους
1. Κάθε νομικό πρόσωπο που ασχολείται με τα άτομα με αναπηρίες και επιθυμεί να
γίνει μέλος της Ομοσπονδίας θα πρέπει να απευθυνθεί με επιστολή του στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
2. Για τη εγγραφή οποιουδήποτε νέου μέλους, απαιτείται η ομόφωνη έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση διαφωνίας, την απόφαση λαμβάνει η
επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
3. Στην επιστολή του υποψήφιου μέλους θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα πιο κάτω
στοιχεία:
Α) Πιστό αντίγραφο του Καταστατικού και του Ιδρυτικού εγγράφου.
Β) Δήλωση / Πιστοποιητικό αποδεικτικό της έδρας.
Γ) Πιστοποιητικό της σύστασης του νομικού προσώπου από τον Έφορο Σωματείων
ή/και Ιδρυμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και οποιαδήποτε αρμόδια προς
τούτο αρχή.
Δ) Στοιχεία των δέκα (10) τουλάχιστον αθλητών /-τρων που θα συμμετάσχουν
στους αγώνες ή/και στις αθλητικές διοργανώσεις της Ομοσπονδίας
Ε) Ενυπόγραφη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του υποψήφιου μέλους
διορισμού ενός τακτικού αντιπροσώπου και ενός αναπληρωματικού μαζί με τα
πλήρη στοιχεία ταυτότητας
ΣΤ) Ονομαστική κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Ζ) Αντίγραφο της σύμβασης που έχει συνάψει με τον προπονητή, ο οπαίος θα
πρέπει να κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή.
Η) Απόδειξη καταβολής του σχετικού τέλους για την υποβολή της αίτησης
εγγραφής, το ύψος του οποίου ορίζεται κατά καιρούς με απόφαση του Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας υποχρεούται σε χρονικό διάστημα
πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, να
γνωστοποιήσει στο ενδιαφερόμενο υποψήφιο μέλος την απόφασή του.
5. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου,
κατά της απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας,
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δικαιούται να υποβάλει αίτηση μέχρι και δύο επιπλέον φορές σε διάστημα όχι
μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών.

Άρθρο 6
Διαγραφή σωματείων
1. Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας διαγράφεται από τη δύναμή της με τους πιο κάτω
τρόπους:
Α) με έγγραφη δήλωση ότι αποχωρεί
Β) λόγω διαγραφής του από το αθλητικό μητρώο του ΚΟΑ και/ή άρσης της αθλητικής
αναγνώρισής του
Γ) λόγω μη συμμόρφωσης του προς τις εν γένει διατάξεις του καταστατικού και του
εσωτερικού κανονισμού της Ομοσπονδίας
Δ) λόγω απώλειας της φίλαθλης ιδιότητάς του
Ε) εφ’ όσον αποδεδειγμένα, για μια διετία, δεν παρουσίασε αγωνιστική
δραστηριότητα, ούτε πήρε μέρος σε αγώνες που διοργανώθηκαν από την
Ομοσπονδία
ΣΤ) αν για τρία (3) συνεχή χρόνια δεν έχει σε ένα τουλάχιστον άθλημα δέκα (10)
αθλητές που να έχουν λάβει μέρος κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σε ένα επίσημα
αγώνα
Ζ) εφόσον το σωματείο – μέλος, με ενέργειες ή παραλείψεις του, ζημιώνει
αποδεδειγμένα το σκοπό και τις επιδιώξεις της Ομοσπονδίας
Η) λόγω μη καταβολής της ετήσιας προς αυτήν συνδρομής και κατόπιν έγγραφης
προειδοποίησής του με συστημένη επιστολή .
2. Τη διαγραφή του Σωματείου μέλους προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με
απόφαση του, δεόντως αιτιολογημένη που λαμβάνεται μετά από έγγραφη ή
προφορική απολογία του σωματείου μέλους.
3. Το σωματείο μέλος καλείται σε απολογία από το Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφη
πρόσκληση, στην οπαία αναγράφονται και οι λόγοι της προτεινόμενης διαγραφής
του, και κοινοποιείται στο μέλος τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από
τη οριζόμενη ημέρα προς απολογία. Εάν το μέλος δεν απολογηθεί εμπρόθεσμα, η
διαδικασία προχωρεί χωρίς την απολογία του.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διαγραφή ή μη του σωματείου μέλους με
πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών της, ευρισκόμενη σε
απαρτία.
5. Το καθ’ ου η συζήτηση σωματείο μέλος, μπορεί να παρευρίσκεται και να
συμμετέχει στη σχετική συζήτηση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
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Άρθρο 7 - Πόροι Ομοσπονδίας
1. Τα εισοδήματα της Ομοσπονδίας, προέρχονται από τα τέλη εγγραφής, την ετήσια
συνδρομή ή/και κάθε άλλη τακτική ή/και έκτακτη συνδρομή των μελών του.
2. Η Ομοσπονδία μπορεί να δέχεται χορηγίες, δωρεές κα άλλες οικονομικές
προσφορές από φυσικά κα νομικά πρόσωπα. Τα εισοδήματα και τις χορηγίες αυτές
η Ομοσπονδία τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την προαγωγή των σκοπών της
Ομοσπονδίας, οι οποίοι οπωσδήποτε δεν είναι κερδοσκοπικοί.
3. H Ομοσπονδία έχει τη δυνατότητα να διοργανώνει χοροεσπερίδες ή/και να εκδίδει
κατόπιν νόμιμης άδειας λαχνούς ή/και να προβαίνει σε εκδηλώσεις που σκοπό
έχουν τη οικονομική της στήριξη και τον προώθηση των σκοπών της Ομοσπονδίας,
που οπωσδήποτε δεν είναι κερδοσκοπικοί.
4. Κανένα μέρος της περιουσίας ή των εισοδημάτων της Ομοσπονδίας δεν θα
μεταβιβάζεται με μορφή μερίσματος, κέρδους, δώρου ή άλλως πως στα μέλη της
Ομοσπονδίας.
Άρθρο 8
Δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση της Ομοσπονδίας

Την Ομοσπονδία αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδικαστικώς ο Πρόεδρος, ο
Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και οποιοσδήποτε εκ
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 9 - Διοίκηση
Τα όργανα του Σωματείου είναι τέσσερα – Η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η
Τεχνική Επιτροπή και η Δικαστική Επιτροπή.
Άρθρο 10 - Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική συνέλευση απαρτίζεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από
όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Ομοσπονδίας.
2. Συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο κατά τον μήνα Φεβρουάριο, αφού
ειδοποιηθούν τα μέλη της Ομοσπονδίας εγγράφως 15 (δεκαπέντε) τουλάχιστον
μέρες πριν τη σύγκλησή της.
3. Συνέρχεται έκτακτα σε ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως εάν το ζητήσει το ένα τρίτο των
οικονομικά τακτοποιημένων μελών με έγγραφο το αποστέλλεται προς το Διοικητικό
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Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και το οποίο αναγράφει το θέματα που πρέπει να
συζητηθούν.
Άρθρο 11
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. H Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο Όργανο της Ομοσπονδίας και έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες :
Α) Καθορίζει το γενικό πλαίσιο της πολιτικής στα διάφορα θέματα και τους
στόχους της Ομοσπονδίας μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση.
Β) Ακούει, συζητεί και εγκρίνει το απολογισμό τω πεπραγμένων του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Γ) Εγκρίνει το ισολογισμό της οικονομικής διαχείρισης που υποβάλλεται από τον
Ταμία της Ομοσπονδίας.
Δ) Με πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 των παρόντων στη Γενική Συνέλευση μελών,
τροποποιεί άρθρα του Καταστατικού και αποφασίζει τη διάλυση της
Ομοσπονδίας.
Ε) Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τν επιφύλαξη του Άρθρου 4.3
ανωτέρω.
ΣΤ) Κάθε απόφασή της δεσμεύει όλα το όργανα της Ομοσπονδίας.
Ζ) Έχει το τεκμήριο αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα μα περιβάλλεται με το
κατάλοιπο κάθε εξουσίας που δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των
παρόντων μελών, πλην της περίπτωσης που ορίζεται στην παράγραφο 1.4 του
παρόντος Άρθρου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει των τακτικών και έκτακτων Γενικών
Συνελεύσεων.
Άρθρο 12 - Διοικητικό Συμβούλιο
1. Η Ομοσπονδία διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται
από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Βοηθό Γραμματέα, Ταμία, Βοηθό
Ταμία, Τεχνικό Διευθυντή και τέσσερα μέλη.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τετραετής.
3. Τα ονόματα των πρώτων Διοικητικών Συμβούλων ορίζονται γραπτώς από τους
υπογράψαντες το ιδρυτικό έγγραφο της Ομοσπονδίας ή από πλειοψηφία τους.
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4. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, θανάτου κάποιου από τα μέλη του
Διοικητικού συμβουλίου, η κενή του θέση συμπληρώνεται με απόφαση των υπολοίπων
μελών για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου.
5. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας του διοικητικού
συμβουλίου παραιτηθούν συνολικά 6 (έξι) μέλη του, θα πρέπει εντός σαράντα (40)
ημερών να συγκληθεί έκτακτη εκλογική Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου
Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία θα είναι τετραετής.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο και
οπωσδήποτε όχι λιγότερο από 9 (εννέα) φορές το χρόνο. Μια από τις συνεδρίες θα
είναι κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών, και έκτακτα όταν
παρίσταται ανάγκη. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο, αν το
ζητήσει η πλειοψηφία των μελών του.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν τα παρόντα μέλη είναι τουλάχιστον
έξι (6).
8.

Σε περίπτωση που ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα
για τέσσερις (4) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ότι
έχει παρατηθεί μέλος. Η κενή θέση αναπληρώνεται σύμφωνα με τις παραγράφους του
παρόντος Άρθρου.

9.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των
παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η άποψη με την οπαία
συντάσσεται η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου,
λαμβάνεται υπόψη, κατά σειρά η ψήφος του Αντιπροέδρου, Γενικού γραμματέα,
Βοηθού Γραμματέα και του ταμία.

10. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά στα οποία
καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό.
11. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς την
Ομοσπονδία άνευ ανταλλάγματος ή αμοιβής. Δικαιούνται όμως οδοιπορικών ή κατά
περίπτωση, άλλων εξόδων και δαπανών στα οποία υπεβλήθησαν για την εκτέλεση
υπηρεσίας της Ομοσπονδίας, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε μετά από ειδική
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
12. Το αξίωμα του Διοικητικού Συμβούλου ενώνεται όταν ο Σύμβουλος :
Α. καθίσταται διανοητικά άρρωστος ή
Β. παραιτείται από το αξίωμά του με γραπτή ειδοποίηση προς την Ομοσπονδία ή
Γ. πληρείται η προυπόθεση της παραγράφου 8 του παρόντος Άρθρου ανωτέρω.
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Άρθρο 13
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Μεριμνά για την υλοποίηση τω σκοπών της Ομοσπονδίας.
2. Αποφασίζει επί τρεχόντων ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας και καταρτίζει
σχέδια δραστηριότητας όλων των οργάνων της Ομοσπονδίας.
3. Αποφασίζει ή/και κατανέμει τις αρμοδιότητες ή/και τα καθήκοντα των απλών
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως το Άρθρο 21 κατωτέρω ορίζει.
4. Έχει την ευθύνη για κάθε διοργάνωση και επιτυχή ολοκλήρωση των εκδηλώσεων
της Ομοσπονδίας.
5. Τηρεί ακριβή και λεπτομερή λογιστικά βιβλία, στα οποία καταχωρούνται όλες οι
πράξεις της Ομοσπονδίας.
6. Καθορίζει το ύψος της εγγραφής νέου μέλους ή/και της ετήσιας συνδρομής του είτε
πλήρους είτε μειωμένης.
7. Έχει το δικαίωμα να ιδρύει υποεπιτροπές γενικού συμβουλευτικού χαρακτήρα
σχετικά με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και την επίτευξη αυτών.
8. Έχει το δικαίωμα να διορίζει ή/και να προσλαμβάνει επαγγελματίες παντός
ειδικότητας οι οποίοι δύνανται με βάση της κατάρτιση ή/και την επαγγελματική
τους ειδικότητα να βοηθήσουν τον Ομοσπονδία στην επίτευξη των σκοπών της.
9. Συνιστά ad hoc επιτροπές ή επιτροπές εργασίας οι οποίες δρουν μέσα στο πλαίσιο
της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, με συγκεκριμένο σκοπό και χρονική
Περίοδο. Νοείται ότι στις εν λόγω Επιτροπές, προεδρεύουν μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, εκτός εάν αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο διαφορετικά.
10. Έχει το δικαίωμα να συστήσει Τεχνική Επιτροπή, ως το Άρθρο 22 κατωτέρω ορίζει.
11. Συντάσσει τους Κανονισμούς Λειτουργίας της Τεχνικής Επιτροπής και γενικότερα
έχει την αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται οποιουδήποτε θέματος αφορά τη
λειτουργία ή/και τη σύσταση ή/και τη σύνθεση της Τεχνικής Επιτροπής.
12. Εγκρίνει τις αποφάσεις ή/και προτάσεις ή/και εισηγήσεις ης Τεχνικής Επιτροπής
που υποβάλλονται από τον Τεχνικό Διευθυντή. Νοείται ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να δεχθεί, να τροποποιήσει ή/και να απορρίψει τις
εισηγήσεις της Τεχνικής Επιτροπής. Το ίδιο ισχύει και για όλες της Επιτροπές που
διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
13. Συντονίζει και προβαίνει σε όλες της ενέργειες που το Άρθρο 23 κατωτέρω ορίζει
για την συγκρότηση της Δικαστικής Επιτροπής.
14. Εφαρμόζει με απόφαση του τις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής και μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την εν λόγω επικύρωση τους, τις
κοινοποιήσει στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή. Νοείται ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη(εφεξής ΑΔΕΑ), κατά της
απόφασης τη Δικαστικής Επιτροπής, με τον οποία μπορεί να διαφωνεί.
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Άρθρο 14
Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες :

1. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Ομοσπονδία εντός και εκτός της Δημοκρατίας της
Κύπρου.
2. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ομοσπονδία στον ΚΟΑ και σε
άλλους
οργανισμούς διεθνείς, δημόσιους, κρατικούς ή/και ιδιωτικούς εντός και εκτός
της Δημοκρατίας της Κύπρου.
3. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, και
συντάσσει τη ημερήσια διάταξη.
Οι προσκλήσεις για κάθε συνεδρίαση
αποστέλλονται στα μέλη του δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν από κάθε
συνεδρίαση.
4. Εγκρίνει και υπογράφει όλα το έγγραφα ή/και επιστολές που αφορούν της
Ομοσπονδία μαζί με τον Γενικό Γραμματέα
5. Εκτελεί όλα τα διοικητικά καθήκοντα σύμφωνα και με το υπάρχον Καταστατικό.
6. Εποπτεύει και προεδρεύει των εργασιών και των συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Υπογράφει όλα τα έγγραφα ή/και αιτήσεις ή/και επιταγές ή/και αποδείξεις που
έχουν σχέση με τους τραπεζικούς ή/και άλλους λογαριασμούς της Ομοσπονδίας
από μόνο τους ή/και μαζί με τον Ταμία ή εν τη απουσία του Ταμία μαζί με τον
Γενικό Γραμματέα
Άρθρο 15
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο και εν τη απουσία του και εκτελεί όλα το
καθήκοντα και τις εξουσίες του Προέδρου .
Άρθρο 16
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
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1. Αναπληρώνει το Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του
Αντιπροέδρου.
2. Επιμελείται της σύνταξης των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και τηρεί
τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ. Σ. της Ομοσπονδίας.
3. Εισηγείται στον Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
4. Ετοιμάζει, συντάσσει και προνοεί για όλα τα επίσημα έγγραφα, επιστολές που
αφορούν τον Ομοσπονδία.
5. Τηρεί τα πιο κάτω βιβλία 5.1 Μητρώο Μελών της Ομοσπονδίας.
5.2 Μητρώο Αθλουμένων
5.3 Μητρώο Προπονητών
5.4 Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
5.5 Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.
5.6 Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεως Γενικών Συνελεύσεων
5.7 Μητρώο Εθελοντών
6. Υπογράφει όλα τα έγγραφα ή/και επιστολές που αφορούν τη Ομοσπονδία μαζί
με τον Πρόεδρο.
7. Συνεργάζεται στενά με τους επικεφαλής των Επιτροπών και προσφέρει
καθοδήγηση ή/και βοήθεια προς επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας
8. Συνεργάζεται με τον Ταμία για την ολοκλήρωση του προυπολογισμού της
Ομοσπονδίας
9. Συντονίζει τον προγραμματισμό την οργάνωση και την πραγματοποίηση των
παγκύπριων αγώνων ή/και άλλων δραστηριοτήτων που θα του ανατεθούν από
το Διοικητικό Συμβούλιο.
10. Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία του υπαλληλικού προσωπικού της Εταιρείας
11. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου, υπογράφει όλα τα έγγραφα ή/και αιτήσεις ή/και επιταγές ή/και
αναλήψεις ή/και αποδείξεις που έχουν σχέση με τους τραπεζικούς ή/και
άλλους λογαριασμούς της Ομοσπονδίας μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Ταμία.

Άρθρο 17
Αρμοδιότητες Βοηθού Γραμματέα

Ο Βοηθός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα ή/και στηρίζει το έργο του
Γενικού Γραμματέα και γενικότερα αναλαμβάνει οποιαδήποτε καθήκοντα του ανατεθούν
από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.
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Άρθρο 18
Αρμοδιότητες Ταμία
Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες.
1. Εισπράττει το έσοδα της Ομοσπονδίας εκδίδοντας και υπογράφοντας τις
σχετικές αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις.
2. Κρατά αρχείο όλων των εισερχομένων χρηματοδοτήσεων στο οποίο να
αναγράφεται η πηγή χρηματοδότησης.
3. Επιμελείται μαζί με τον Γενικό Γραμματέας της κατάρτισης και υποβολής στο
Διοικητικό Συμβούλιο των σχεδίων προυπολογισμού, ισολογισμού ενεργητικού
και παθητικού και απολογισμού της Ομοσπονδίας.
4. Είναι υπεύθυνος για την πιστή εφαρμογή του προυπολογισμού της
Ομοσπονδίας.
5. Μεριμνά για την ασφαλή διαχείριση της περιουσίας της Ομοσπονδίας.
6. Σε τακτά χρονικά διαστήματα που ο ίδιος κρίνει ή όποτε του ζητηθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση της
Ομοσπονδίας.
7. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου, υπογράφει όλα τα έγγραφα ή/και αιτήσεις ή/και επιταγές ή/και
αναλήψεις ή/και αποδείξεις που έχουν σχέση με τους τραπεζικούς ή/και
άλλους λογαριασμούς της Ομοσπονδίας από μόνος του ή/και μαζί με τον
Πρόεδρο ή τον Γραμματέα.
8. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε διενεργήσασα πληρωμή που υπερβαίνει
τα εγκριθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο ποσά.
Άρθρο 19
Αρμοδιότητες Βοηθού Ταμία
Ο Βοηθός Ταμίας αναπληρώνει τον Ταμία ή/και στηρίζει το έργο του Ταμία και γενικότερα
αναλαμβάνει οποιαδήποτε καθήκοντα του ανατεθούν από το εκάστοτε
Άρθρο 20
Αρμοδιότητες Τεχνικού Διευθυντή
Ο Τεχνικός Διευθυντής έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες –
1. Προεδρεύει της Τεχνικής Επιτροπής, της οποίας οι εντολές, τα καθήκοντα και οι
στόχοι καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως και το Άρθρο 22 κατωτέρω
ορίζει.
2. Ενημερώνει το διοικητικό Συμβούλιο για τα πρακτικά τω συνεδριάσεων της
Τεχνικής Επιτροπής.
3. Υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις αποφάσεις ή/και προτάσεις ή/και
εισηγήσεις της Τεχνικής Επιτροπής προς έγκριση.
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4. Συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα όργανα της Ομοσπονδίας για
αγωνιστικά και τεχνικά θέματα.
5. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο σχέδια, προγράμματα και δράσεις που
σχετίζονται με τον ‘Ειδικό αθλητισμό
6. Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τρόπους αναβάθμισης ή/και βελτίωσης της
παρουσίας και συμμετοχής των αθλητών.
7. Προβαίνει σε εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη του
ειδικού Αθλητισμού στην Κύπρο.
8. Ερευνά και μελετά τις εξελίξεις που αφορούν τον ειδικό αθλητισμό σχετικά με
νέους κανονισμούς ή/και όρους ή/και κανόνες και εξετάζει την εφαρμογή τους στην
Κύπρο.
Άρθρο 21
Αρμοδιότητες μελών
Τα τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τις πιο κάτω αρμοδιότητες –
1. Με ανάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και κατόπιν
πλειοψηφικής απόφασης, αναπληρώνουν το Πρόεδρο ή/και τον Γενικό Γραμματέα
σε συγκεκριμένα καθήκοντα.
2. Αναλαμβάνουν αρμοδιότητες που δύναται να τους αναθέσει το Διοικητικό
Συμβούλιο ή/και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από έγκριση
σχετικής εισήγησής του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22
Τεχνική Επιτροπή

1. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συστήσει Τεχνική Επιτροπή με τους όρους, τις
προυποθέσεις, την θητεία κα τη δομή που κατά καιρούς επιθυμεί.
2. Με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου καταρτίζεται ή παύεται η Τεχνική
επιτροπή. Ο αριθμός τω μελών της Τεχνικής Επιτροπής δεν πρέπει να είναι
μικρότερος των τριών (3) και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εννέα (9).
3. Ως μέλη της Τεχνικής Επιτροπής προτείνονται και επιλέγονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας πρόσωπα που ασχολούνται ή/και προέρχονται από τα
αθλήματα τα οποία συνδέονται ή/και έχουν άμεση σχέση με τους σκοπούς ίδρυσης
και τη δράση της Ομοσπονδίας. Κατά προτίμηση το Διοικητικό Συμβούλιο
επιλέγει ως μέλη της Τεχνικής επιτροπής πρόσωπα που να είναι μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, τεχνικούς, επιστημονικό προσωπικό και εκπροσώπους
αθλητικών φορέων
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4. Εκτός εάν έχει αποφασιστεί διαφορετικά, η θητεία των μελών της Τεχνικής
επιτροπής είναι ίση με αυτή του Διοικητικού συμβουλίου.
5. Της Τεχνικής Επιτροπής καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Τεχνικός Διευθυντής, ως το
Άρθρο 20 ανωτέρω ορίζει .
6. Η Τεχνική Επιτροπή έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες –
Α) Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο την τροποποίηση τω ειδικών
κανονισμών των αθλημάτων ή/και πρωταθλημάτων που είναι υπό την
εποπτεία ή/και συντονισμό ή/και ευθύνη της Ομοσπονδίας.
Β) Προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη συγκρότηση της αντιπροσωπευτικής
ομάδας της Ομοσπονδίας σε διεθνείς οργανισμούς ή/και ομοσπονδίες.
Γ) Προβαίνει σε εισηγήσεις ή/και προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την
διοργάνωση ή/και την επιτυχή διεξαγωγή αγώνων ή/και πρωταθλημάτων.
Δ) Μελετά και σχεδιάζει αγωνιστικά και επιμορφωτικά προγράμματα.

Άρθρο 23
Δικαστική Επιτροπή
1. Η Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο
(2) αναπληρωματικά μέλη και η θητεία της διαρκεί όσο και η θητεία του
Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτείται με τον παρακάτω αναφερόμενο τρόπο2. Αμέσως μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας με επιστολή του καλεί τα σωματεία – μέλη να υποδείξουν εγγράφως
έναν εκπρόσωπό τους, κατά προτίμηση νομικό, υποψήφιο για μέλος της
Δικαστικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της δικαστικής Επιτροπής πρέπει να είναι
νομικός.
3. Από τους υποδειχθέντες, το Διοικητικό συμβούλιο εκλέγει τα παραπάνω τακτικά
και αναπληρωματικά μέλη, ως η παράγραφος 1 του παρόντος Άρθρου προβλέπει.
4. Αν τα σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας δεν υποδείξουν μέσα σε διάστημα είκοσι
(20) ημερών τους πιο πάνω εκπροσώπους, το Διοικητικό συμβούλιο εκλέγει
ελεύθερα το απαιτούμενα μέλη για συγκρότηση ή/και συμπλήρωση της Δικαστικής
Επιτροπής.
5. Αμέσως μετά την εκλογή τους, τα μέλη της Δικαστικής Επιτροπής, μετά από
πρόσκληση του γραμματέα της Ομοσπονδίας, συνέρχονται για να συγκροτηθούν
σώμα και να εκλέξουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα
της δικαστικής Επιτροπής.
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6. Καθήκοντα του Γραμματέα είναι
1. τήρηση πρακτικών για τις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής
2. η διεξαγωγή της αλληλογραφίας
3. η τήρηση αρχείου των αποφάσεων που εκδίδονται από την Δικαστική
Επιτροπή
4. η επιμέλεια για τη άμεση ανακοίνωση των αποφάσεών της, που
επιδίδονται στη γραμματεία της Ομοσπονδίας για τα περαιτέρω
7. Η Δικαστική Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα μόνον όταν παρευρίσκονται στη
συνεδρίαση όλα τα μέλη της.
8. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας ή για
φυσικό πρόσωπο, δεν μπορεί να συμμετέχει στο συνεδρίαση της Δικαστικής
Επιτροπής μέλος της, που είναι αντιπρόσωπος του συγκεκριμένου σωματείου ή
συγγενής μέχρι τέταρτου βαθμού του συγκεκριμένου προσώπου.. Της περίπτωση
αυτή, το μέλος αυτό της Δικαστικής Επιτροπής αντικαθίσταται από
αναπληρωματικό.
9. Η Δικαστική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα –
1. Να επιβάλλει, μεταρρυθμίζει ή διαγράφει ποινές στα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 29
2. Να εκδικάζει εφέσεις που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά
αποφάσεως των Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων που έχουν σχέση
με τα παραπτώματα του άρθρου 26 και τις οποίες επιβάλλουν σύμφωνα με
το καταστατικό τους
3. Η εξέταση ενός ζητήματος από την Δικαστική Επιτροπή επαναλαμβάνεται
στον περίπτωση της παραγράφου 9.1 μόνο στην περίπτωση που υπάρχει
εμπεριστατωμένη έκθεση της παράβαση ή της κατηγορίας που αποδίδεται
κατά του φυσικού ή νομικού προσώπου.
4. Για την άσκηση έφεσης ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει παράβολο, το ύψος
του οπαίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ομοσπονδίας και το οποίο περιέρχεται στον ταμείο της.
5. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι δεσμευτικές για τα σωματεία
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και την Ομοσπονδία, το Διοικητικό
συμβούλιο της οπαίας έχει και την ευθύνη της εκτέλεσής τους.
6. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι εκτελεστές και προβάλλονται
μόνο στην ΑΔΕΑ όπως ο Νόμος ορίζει και σε περίπτωση κατάργησή της,
στο εκάστοτε αρμόδιο κατά νόμο αθλητικό δικαιοδοτικό όργανο.
7. Αίτηση αναστολής της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής στα πολιτικά
Δικαστήρια δεν επιτρέπεται.
8. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής υποβάλλονται στο διοικητικό
Συμβούλιο καθαρογραμμένες και θεωρημένες μέσα σε πέντε (5) μέρες από
την ημερομηνία δημοσίευσής τους, και είναι υποχρεωτικές για το
Διοικητικό Συμβούλιο.
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9. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τις επικυρώσει με
απόφασή του και μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την εν
λόγω επικύρωσή τους, να τις κοινοποιήσει στον ενδιαφερόμενο με
συστημένη επιστολή.
Άρθρο 24.
Διορισμός εισηγητή – Υπεράσπιση
1. Μόλις εισαχθεί μια υπόθεση ενώπιον της Δικαστικής επιτροπής, ο Πρόεδρος
της ορίζει ένα από τα μέλη τα ως εισηγητή.
2. Ο εισηγητής μέσα στον προθεσμία που καθόρισε ο Πρόεδρος ενεργεί εξέταση
της υπόθεσης και έχει δικαίωμα να καλέσει οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο
πρόσωπο.
3. Ο κατηγορούμενος καλείται πάντοτε σε απολογία. Η κλήση επιδίδεται με
συστημένη επιστολή.
4. Ο εισηγητής τηρεί πρακτικά για τις ενέργειές του. Στις περιπτώσεις που
εξετάζονται πρόσωπα ή απολογείται κατηγορούμενος, τα πρακτικά
υπογράφονται και από τα πρόσωπα αυτά.
5. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της υπόθεσης, ο εισηγητής υποβάλλει στον
Πρόεδρο έκθεση, ο οποίος συγκαλεί μέσα σε δέκα )10) μέρες τη δικαστική
επιτροπή για την εκδίκαση της υπόθεσης.
6. Στη συζήτηση της υπόθεσης καλείται πάντοτε ο κατηγορούμενος με πλήρη
δικαιώματα υπεράσπισης.
7. Στοιχεία από την υπόθεση δεν δίδονται παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο
και στον Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας η οποία ενήργησε το
παραπομπή.
Άρθρο 25
Αιτιολογημένες αποφάσεις
1. Οι αποφάσεις της Δικαστικής επιτροπής συντάσσονται γραπτά, περιέχουν
οπωσδήποτε αιτιολογία και καταχωρούνται σε περίληψη στον προβλεπόμενο
βιβλίο.
2. Αντίγραφο της απόφασης κοινοποιείται στον κατηγορούμενο, στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και στο σωματείο του κατηγορούμενου.
3. Η ποινή αρχίζει από την ημέρα που δημοσιεύεται η απόφαση στον βιβλίο των
αποφάσεων της Δικαστικής επιτροπής.
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Άρθρο 26
Παραπτώματα
Αθλητικό παράπτωμα σημαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που αντίκειται προς
τους κρατούντας στον Κύπρο ή προς διεθνείς αθλητικούς κανόνες ή κανονισμούς ή την
διεθνή αθλητική δεοντολογία και περιλαμβάνει κάθε αντιαθλητική συμπεριφορά ή
ενέργεια.
1. Ενδεικτικά καθορίζονται ως αθλητικά παραπτώματα το ακόλουθα1. χορήγηση σε αθλητή ή λήψη από αθλητή χημικής ουσίας ή φαρμάκου ή άλλης
ουσίας που είναι ενδεχόμενος να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής
αγωνιστικής ικανότητάς του (doping) ή χρήση κάθε μέσου σωματικής ή
νευρικής διέγερσης
2. Απαίτηση ή αποδοχή ή συμφωνία ή υπόσχεση να δεχτεί ή απόπειρα να δεχτεί ή
να λάβει περιουσία ή ωφέλημα ή δώρα ή χρηματική αμοιβή ή άλλο
αντάλλαγμα, με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνα, είτε υπέρ είτε
κατά ομάδας ή σωματείου με σκοπό να επιδείξει εύνοια υπέρ ενός σωματείου
σε αγώνα που διεξήχθηκε, διεξάγεται πρόκειται να διεξαχθεί
3. Προσφορά, χορήγηση, παροχή, προμήθεια ή υπόσχεση για προσφορά ή
προμήθεια περιουσίας ή ωφελήματος ή δώρου ή χρηματικής αμοιβής ή άλλου
ανταλλάγματος με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνα, είτε υπέρ
είτε κατά ομάδας ή σωματείου ή με σκοπό να επιδείξει εύνοια υπέρ ενός
σωματείου σε αγώνα που διεξήχθηκε, διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί.
4. Νοείται ότι το αδίκημα μπορεί να διαπραχθεί είτε άμεσα, είτε έμμεσα και
άσχετα από το αν η προσφορά, χορήγημα, παροχή, προμήθεια περιουσίας,
ωφελήματος ή δώρου ή χρηματικής αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος δίνεται,
προσφέρεται ή γίνεται σε συγγενή ή οικείο ή οποιοδήποτε πρόσωπο,
νοουμένου ότι ο σκοπός είναι αλλοίωση του αποτελέσματος του αγώνα.
5. Παρότρυνση ή συμφωνία για
αλλοίωση ή επίτευξη συγκεκριμένων
αποτελεσμάτων σε αγώνα ή αγώνες για οποιοδήποτε λόγο, έστω και χωρίς
χρηματικό ή άλλο αντάλλαγμα.
6. Καταβολή ή υπόσχεση για καταβολή έκτακτης αμοιβής, φιλοδωρήματος, πριμ ή
άλλου έκτακτου ανταλλάγματος από σωματείο – μέλος ή την Ομοσπονδία, από
μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλη σωματείου σε άλλο σωματείο
ή αθλητή/αθλήτρια ή αθλητές/αθλήτριες άλλου σωματείου, με σκοπό να
διεγείρουν τις σωματικές ή ψυχικές δυνάμεις των αθλητών για επίτευξη
αποτελέσματος που κρίνεται ευνοικό υπέρ ου σωματείου ή του προσώπου
που προβαίνει στην καταβολή ή υπόσχεση για καταβολή αμοιβής,
φιλοδωρήματος, πριμ ή άλλου ανταλλάγματος.
7. Νοείται ότι δεν διαπράττεται κανένα αδίκημα, όταν σωματείο ή μέλος του
μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου τα σωματείου υπόσχεται ή καταβάλλει
οποιαδήποτε παροχή, φιλοδώρημα ή πριμ στους αθλητές/αθλήτριες του δικού
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του σωματείου για επίτευξη ευνοικού αποτελέσματος υπέρ του δικού του
σωματείου.
8. Ενέργειες που ενδέχεται να ενθαρρύνουν ή να προκαλέσουν η δυσπιστία ή
καχυποψία για τη διαιτησία ή γενικά για τη διοργάνωση και τον τρόπο
διεξαγωγής του αγώνα ή για τη συμμετοχή οποιουδήποτε στον αγώνα ή να
προαγάγουν αισθήματα εχθρότητας ή κακής διάθεσης μεταξύ τω οπαδών ή
αθλητών ή σωματείων ή διαιτητών ή φιλάθλων ή άλλων προσώπων που έχον
συνδράμει ή θα συνδράμουν στη διεξαγωγή του αγώνα.
9. Ενέργειες που αποδίδουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιοδήποτε αθλητικό
αδίκημα ή κακή πρόθεση ή αντιαθλητική συμπεριφορά που βλάπτει είτε στην
ασχολία του ή το επάγγελμά του ή το εκθέτουν σε γενικό μίσος, περιφρόνηση ή
προκατάληψη ή το γελοιοποιούν.
10. Πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν αντιαθλητική ή ανάρμοστη
συμπεριφορά.
11. Πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν Περιφρόνηση ή ανυπακοή σε
οποιαδήποτε διαταγή ή απόφαση τη Ανώτατης Δικαστικής επιτροπής ή το
ΚΟΑ.
12. Πράξη ή παράλειψη που προορίζεται να αποτρέψει ή ενδέχεται να αποτρέψει
οποιοδήποτε πρόσωπο από του να ενεργήσει σε διαδικασία τη ΑΔΕΑ ή με
οποιοδήποτε τρόπο ως συνήγορος, μάρτυρας ή διάδικος.
13. Πράξη ή παράλειψη η οποία είναι ενδεχόμενο να παρεμποδίσει με
οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσεις οποιαδήποτε ενώπιον της ΑΔΕΑ διαδικασία
ή οποιαδήποτε έρευνα που διεξάγεται με σκοπό την έναρξη διαδικασίας
ενώπιον της ΑΔΕΑ.
14. Ενέργειες που συνιστούν παράβαση ή με συμμόρφωση στις διατάξεις των περί
ΚΟΑ Νόμων και Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει αυτών.
15. Διάθεση οικονομικής και τεχνικής βοήθειας ή χορηγήματος του ΚΟΑ
δι
έτερον σκοπόν διάφορον του σκοπού για τον οποίον η οικονομική και τεχνική
βοήθεια ή το χορήγημα το χορηγήθηκαν.

Τα παραπτώματα των Σωματείων, των αθλητών τους, των μελών τους, των μελών των
Διοικητικών συμβουλίων, των Σωματείων και της Ομοσπονδίας, των αντιπροσώπων,
των γυμναστών, των προπονητών, των κριτών, των διαιτητών και των άλλων οργάνων
της Ομοσπονδίας που έχουν σχέση με τη παράβαση της απαραίτητης ευπρέπειας στις
αθλητικές σχέσεις και την ουσιαστική αντίθεση των πράξεών του προς τις αρχές του
αθλητικού, του φίλαθλου πνεύματος και το ευ αγωνίζεσθε όπως επίσης και η
παράβαση του Καταστατικού και των κανονισμών τη Ομοσπονδίας, εκδικάζονται και
τιμωρούνται κατά τον τρόπο που ορίζει το παρόν Καταστατικό.
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Άρθρο 27 - Παραγραφή παραπτωμάτων

Τα παραπτώματα παραγράφονται εφόσον δεν καταγγέλθηκαν γραπτώς μέσα σε τρεις
(3) μήνες από την τέλεσή τους.
Η παραγραφή δεν ισχύει για παραπτώματα, που ο ποινικός νόμος θεωρεί ατιμωτικά.

Άρθρο 28 - Ισχύς αποφάσεων
Οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματίων, που επιβάλλουν τιμωρία σε
αθλητές τους σύμφωνα με το Καταστατικό τους, δεν ισχύουν αν δεν υποβληθούν μέσα
σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας.

Οι αποφάσεις αυτές καταχωρούνται από το Γενικό Γραμματέα σε ειδικό βιβλίο κίνησης
και μεταβολών κάθε αθλητή, δημοσιεύονται στο Δελτίο τύπου της Ομοσπονδίας και
ισχύουν όταν καταστούν τελεσίδικες.

Άρθρο 29 - Ποινές
Οι ποινές που μπορεί να επιβάλλει η Δικαστική Επιτροπή είναιΣτα σωματεία--1.
2.
3.
4.

Γραπτή επίπληξη
Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία
Χρηματικό πρόστιμο μέχρι 350 ΕΥΡ
Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι και ένα (1) χρόνο από κάθε επίσημη
διοργάνωση

Στους αθλητές—
1. Γραπτή επίπληξη
2. Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία
3. Προσωρινή αποβολή μέχρι και δύο (2) χρόνια από τους αγώνες, επίσημους
ή/και ανεπίσημους.
4. Διαγραφή από τα μητρώα της Ομοσπονδίας
Στα μέλη σωματείων – φιλάθλους –
1. Γραπτή επίπληξη
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2. Γραπτή επίπληξη με ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία
3. Απαγόρευση εισόδου, προσωρινή ή οριστική στους αγωνιστικούς χώρους όταν
γίνονται αγώνες.
Η Δικαστική Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει σε όλες τις κατηγορίες των φυσικών ή
νομικών προσώπων και την υποχρέωση να ανακαλέσουν οποιοδήποτε γραπτό κείμενο,
που θα κριθεί ότι έχει ύφος ανάρμοστο.
Όλες οι πιο πάνω ποινές μπορούν να επιβληθούν και με αναστολή, τη διάρκεια της
οποίας καθορίζει η απόφαση, εφόσον το παράπτωμα δεν είναι σύμφωνα με τον ποινικό
νόμο ατιμωτικό και δεν διώκεται από αυτόν.
Σε περίπτωση που μέσα στον χρόνο της αναστολής το φυσικό ή νομικό πρόσωπο
διαπράξει και νέο παράπτωμα, τότε εκτίει και την ποινή που ανεστάλη.
Νοείται ότι η Δικαστική Επιτροπή έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα με ομόφωνη
απόφασή της να μετατρέψει, αλλάξει, τροποποιήσει προηγούμενη απόφασή της, αρκεί
τούτο να γίνεται αιτιολογημένα κι να εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία και την
εκπλήρωση των σκοπών της Ομοσπονδίας. Η νέα απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής
δεν μπορεί να είναι βαρύτερη ή/και αυστηρότερη από την προηγούμενη.

Άρθρο 30 - Ευεργέτες – Δωρητές
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να ανακηρύξει δωρητές ή
ευεργέτες της Ομοσπονδίας φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσέφεραν ή
προσφέρουν χρηματικά ποσά για τη προαγωγή των σκοπών της Ομοσπονδίας.
2. Οι ίδιοι τιμητικοί τίτλοι μπορούν να απονεμηθούν μετά από πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που με υλικές προσφορές ή θετικές υπηρεσίες προάγουν με κάθε τρόπο
τον ειδικό αθλητισμό.

Άρθρο 31 - Σχέση Ομοσπονδίας – Μελών
Απαγορεύεται ρητά στον Ομοσπονδία να επεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στην
διοικητική και οικονομική αυτονομία τω σωματείων μελών της ή να εκχωρεί τα κάθε είδους
δικαιώματα της υπέρ οποιουδήποτε άλλου σωματείου.
Άρθρο 32 - Σφραγίδα
Ο Γενικός Γραμματέας μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας της Ομοσπονδίας, η
οπαία θα χρησιμοποιείται μόνο με της εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και
κάθε έγγραφο στο οποίο τοποθετείται η σφραγίδα υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον
Γραμματέα.
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Άρθρο 33 - Διάλυση Ομοσπονδίας
1. Η Ομοσπονδία παύει να υφίσταται μόνον κατόπιν ομόφωνης απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου και έγκρισης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, ως
το Άρθρο 11 παράγραφος 1.4 ανωτέρω ορίζει. Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή,
εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου.
2. Η Ομοσπονδία διαλύεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπουν το
Άρθρα 24-26 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου
3. Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας, όλη η κινητή ή/και ακίνητη ιδιοκτησία
του δίνεται ως δωρεά στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο.
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