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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΝΟΜΑ & ΕΔΡΑ
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικής Κολύμβησης ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1972 με έδρα στη
Λευκωσία και είναι ισότιμο μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κολύμβησης (FINA), της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Κολύμβησης (LEN), της Συνομοσπονδίας Κολύμβησης των Μεσογειακών κρατών
(COMEN) και της Συνομοσπονδίας Κολύμβησης των Βαλκανικών κρατών.
Ιδρυτικά μέλη είναι οι Ναυτικοί Όμιλοι Αμμοχώστου, Λεμεσού και Λάρνακας.
Η Ομοσπονδία, με απόφαση Καταστατικής Συνέλευσης στις 23 Μαρτίου 2002, μετονομάστηκε σε
Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης, η συντομογραφία όμως παραμένει η ίδια, δηλαδή ΚΟΕΚ. Στα
αγγλικά το όνομα είναι Cyprus Swimming Federation (συντομογραφία CSF).

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί της ΚΟΕΚ είναι:
1. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των αθλημάτων που υπάγονται στην Κολύμβηση, δηλαδή την
Αγωνιστική Κολύμβηση, την Υδατοσφαίριση, την Κολύμβηση Ανοικτής Θάλασσας, τις Καταδύσεις,
τη Συγχρονισμένη Κολύμβηση, τα Παραολυμπιακά αθλήματα της κολύμβησης, καθώς επίσης και
την κολύμβηση Βετεράνων.
2. Η επιμόρφωση των αθλητών, των προπονητών και των αθλητικών παραγόντων με τη σύνταξη, τη
δημοσίευση και την εφαρμογή κανονισμών που θα διέπουν τη διοργάνωση και την πειθαρχία των
αγώνων και άλλων εκδηλώσεων που θα διεξάγονται από την ΚΟΕΚ ή από τα μέλη της. Νοείται ότι
οι κανονισμοί θα είναι σύμφωνοι με το πνεύμα των κανονισμών της FINA, των αθλητικών αρχών
και τους νόμους της πολιτείας.
3. Η χρηματοδότηση, αθλοθέτηση και εποπτεία, τοπικών, εθνικών, διεθνών και άλλων αγώνων όλων
των αθλημάτων της Κολύμβησης στην Κύπρο.
4. Η επιμόρφωση αθλητών, αφετών, κριτών, διαιτητών, προπονητών, αρχόντων των αγώνων και
γενικά άλλων παραγόντων, με διοργάνωση σχολών, διαλέξεων και σεμιναρίων για όλα τα
αθλήματα της Κολύμβησης, καθώς και ο καθορισμός κριτηρίων για το επίπεδο και τα προσόντα
που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους σε αγώνες.
5. Η συγκρότηση Εθνικών Ομάδων.
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6. Η προώθηση υψηλού επιπέδου μέτρων ασφάλειας και υγιεινής στα κολυμβητήρια που
χρησιμοποιούνται από τα μέλη της.
7. Η καταπολέμηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων (ντόπινγκ) με τη συμμόρφωση
προς την Κυπριακή Νομοθεσία και τους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ, του
Παγκόσμιου Οργανισμού Αντί-Ντόπινγκ (WADA), της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) και
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κολύμβησης (FINA).
8. Η εκπροσώπηση των αθλημάτων της κυπριακής κολύμβησης σε κάθε δημόσια Αρχή, στη FINA, ή
οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη αθλητική συνομοσπονδία ή ένωση.

ΑΡΘΡΟ 3: ΜΕΛΗ
Δικαίωμα αίτησης για ένταξη στη δύναμη της ΚΟΕΚ έχουν μη κερδοσκοπικά σωματεία που
ασχολούνται με τουλάχιστον ένα από τα ολυμπιακά αθλήματα της Κολύμβησης, δηλαδή την
Αγωνιστική Κολύμβηση, την Υδατοσφαίριση, το Μαραθώνιο Ανοικτής Θάλασσας, τις Καταδύσεις και
τη Συγχρονισμένη Κολύμβηση.
(1)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη της ΚΟΕΚ χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
•
•
•

(2)

Τακτικά Α
Τακτικά Β
Δόκιμα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α
Κριτήριο για την ανακήρυξη σε Τακτικό μέλος Α είναι η διατήρηση ενεργού αγωνιστικού
τμήματος στην αγωνιστική Κολύμβηση με 10 τουλάχιστον αθλητές/τριες στις κατηγορίες
Παμπαίδων – Παγκορασίδων και άνω. Τα τακτικά μέλη Α εκπροσωπούνται στο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΕΚ με έναν εκπρόσωπο με δύο δικαιώματα ψήφου.

(3)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Β
Κριτήριο για την ανακήρυξη σε Τακτικό μέλος Β είναι η διατήρηση ενεργού τμήματος σε άθλημα
της ΚΟΕΚ όχι όμως στην Αγωνιστική Κολύμβηση. Τα Τακτικά μέλη Β εκπροσωπούνται στο
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΚ με έναν εκπρόσωπο με δικαίωμα ψήφου.

(4)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ
Δικαίωμα αίτησης για εγγραφή έχουν σωματεία ή οργανισμοί εγγεγραμμένοι στον Έφορο
Σωματείων της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον ΚΟΑ, με 80 τουλάχιστον μέλη και εκλελεγμένο
Διοικητικό Συμβούλιο.
Η αίτηση για εγγραφή νέου μέλους γίνεται με επιστολή προς τη Γραμματεία της ΚΟΕΚ μαζί με
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γραπτή δήλωση αποδοχής του καταστατικού και των κανονισμών της ΚΟΕΚ και το δικαίωμα
εγγραφής €1000, το οποίο καταβάλλεται μόνο αφού η αίτηση εγκριθεί και μόνο για την πρώτη
αίτηση αθλήματος.
Η αίτηση υποβάλλεται για ένα ή περισσότερα από τα αθλήματα που καλλιεργεί η ΚΟΕΚ.
Η αίτηση για το κάθε άθλημα εξετάζεται ξεχωριστά από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο, αφού
διακριβώσει,
1.

την εγκυρότητα και τη σοβαρότητα του υποψήφιου μέλους αναφορικά με την καλλιέργεια
του αθλήματος, ενεργό από την ΚΟΕΚ,

2.

ότι διαθέτει αθλητικές εγκαταστάσεις και θερμαινόμενο κολυμβητήριο διαστάσεων
τουλάχιστον 25 μέτρων μήκους και 10 μέτρων πλάτους για καλλιέργεια του αθλήματος
καθ’ όλην τη διάρκεια του έτους (ιδιόκτητων ή με μίσθωση) και ως εκ τούτου, δεσμεύεται
ότι δεν θα απαιτήσει διαδρομές σε κολυμβητήρια όπου προπονούνται άλλα υφιστάμενα
μέλη της ΚΟΕΚ,

3.

ότι διαθέτει οργανωμένο τμήμα στο συγκεκριμένο άθλημα,

4.

εις περίπτωση που αίτηση αφορά το άθλημα της υδατοσφαίρισης, ότι διαθέτει κατάλληλη
έδρα βάσει των Διεθνών κανονισμών για τη διεξαγωγή αγώνων υδατοσφαίρισης,

την εγκρίνει ή την απορρίπτει για το κάθε άθλημα ξεχωριστά.
Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση νέου μέλους η οποία δεν
θα είναι κατά την κρίση της προς όφελος του συγκεκριμένου αθλήματος, όπως επί παραδείγματι,
οι ακατάλληλες και ανεπαρκείς εγκαταστάσεις και ο μεγάλος αριθμός σωματείων
ενεργοποιημένων στο άθλημα στην ίδια περιοχή.
Μετά την έγκριση της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΚ, το νέο μέλος
ανακηρύσσεται σε Δόκιμο Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου, για δοκιμαστική περίοδο πέντε
χρόνων (από την ημέρα έγκρισης της αίτησης), με δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου με έναν εκπρόσωπο ως παρατηρητή.
Εννοείται ότι για την ανάπτυξη αθλημάτων από νέο μέλος πέραν των εγκριθέντων από το
Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση.
Σημείωση:
Αν η αίτηση για εγγραφή απορριφθεί, το υποψήφιο μέλος δικαιούται να ζητήσει την
επανεξέτασή της σε δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία που απορρίφθηκε. Εάν η αίτηση
απορριφθεί και πάλι, το υποψήφιο μέλος δικαιούται να την ξανά υποβάλει μόνο μετά την
παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία που απορρίφθηκε για δεύτερη φορά.
(5)

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α ή Β
Αν στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου διακριβωθεί ότι το Δόκιμο μέλος συμμετείχε σε επίσημες
διοργανώσεις της ΚΟΕΚ στην Αγωνιστική Κολύμβηση σε 2 κατηγορίες με συνολικά 10
τουλάχιστον αθλητές/τριες (από την κατηγορία Παμπαίδων - Παγκορασίδων και άνω)
ανακηρύσσεται σε Τακτικό μέλος Α.
Όταν Δόκιμο μέλος δεν συμμετέχει στην Αγωνιστική Κολύμβηση αλλά συμμετέχει
• στο Πρωτάθλημα και στο Κύπελλο Υδατοσφαίρισης με ομάδα Παίδων ή/και Νέων ή/και
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•
•
•

Ανδρών ή/και
στην Ανοικτή Θάλασσα με 10 αθλητές ή/και
στις καταδύσεις με 10 αθλητές ή/και
στη Συγχρονισμένη Κολύμβηση με 2 αθλητές,
τότε ανακηρύσσεται σε Τακτικό μέλος Β.

Διαφορετικά, το Δόκιμο μέλος διαγράφεται από τη δύναμη της ΚΟΕΚ.
(6)

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΟΕΚ
Στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου, επιβεβαιώνεται κατά πόσο τα Τακτικά μέλη (Α και Β)
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται στο Καταστατικό, για τη
συμμετοχή τους στις αντίστοιχες κατηγορίες.
Στην περίπτωση που Τακτικό Μέλος Α παύει να πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του
Άρθρου 3, αλλά διατηρεί αγωνιστικό τμήμα σε άλλο άθλημα της Κολύμβησης όπως καθορίζεται
στην παρ. 5 του Άρθρου 3, υποβιβάζεται σε Τακτικό μέλος Β.
Μέλος της ΚΟΕΚ διαγράφεται από τη δύναμή της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η
οποία πρέπει να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση της ΚΟΕΚ, εφόσον συντρέχει ένας από
τους πιο κάτω λόγους:
1.

Όταν δεν συμμετέχει σε δύο συνεχείς αγωνιστικές περιόδους σε διοργανώσεις της ΚΟΕΚ
σε ένα τουλάχιστον από τα αθλήματά της. Νοείται ότι για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή
πρέπει να εκπληρούνται οι όροι της παρ. 5 του Άρθρου 3.

2.

Όταν παραλείψει να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του στην ΚΟΕΚ μετά από παρέλευση
τριών μηνών από την ημερομηνία που θα του ζητηθεί εγγράφως από το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΕΚ η καταβολή της.

3.

Όταν διαλυθεί ή διαγραφεί από τα μητρώα του Εφόρου Σωματείων ή του ΚΟΑ.

4.

Όταν δηλώσει γραπτώς αποχώρησή του από μέλος της ΚΟΕΚ.

5.

Αν παραβαίνει συστηματικά διατάξεις του Καταστατικού ή τους κανονισμούς της ΚΟΕΚ.

Σε καθένα από τους πιο πάνω λόγους το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μετά τη λήψη της
απόφασης για τη διαγραφή μέλους από τη δύναμη της ΚΟΕΚ εντός 90 ημερών, να συγκαλέσει
Έκτακτη Γενική Συνέλευση για επικύρωση της απόφασής του, στο δε υπό διαγραφή μέλος
κοινοποιείται η Ημερήσια Διάταξη.
Μέχρι να επικυρωθεί η απόφαση για τη διαγραφή του, το επηρεαζόμενο μέλος διατηρεί και ασκεί
όλα τα δικαιώματα του και έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει την απόφαση για τη διαγραφή του,
με γραπτό υπόμνημα προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πρέπει να διαβαστεί πριν από τη
σχετική ψηφοφορία.
(7)

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΕΚ
Τα μέλη της ΚΟΕΚ έχουν πλήρη αυτονομία.
Η ΚΟΕΚ δεν έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει με οιονδήποτε τρόπο στην αυτονομία των μελών
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της και δεν παραχωρεί σε αυτά ολόκληρες ή μέρος από τις δικές της αρμοδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΡΟΙ
Τα έσοδα της ΚΟΕΚ προέρχονται από:
1.

Οι κάθε είδους δωρεές,
κληροδοτήματα προς αυτή.

χορηγίες,

οικονομικές

ενισχύσεις,

επιχορηγήσεις

και

2.

Τέλη εγγραφής νέου μέλους.

3.

Ετήσιες συνδρομές των μελών της.

4.

Τέλη εγγραφής αθλητών στη δύναμη της.

5.

Έσοδα από τη διοργάνωση αγώνων και άλλων εκδηλώσεων, από πρόστιμα και
παράβολα.

6.

Εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία της.

7.

Εισοδήματα από διαφημίσεις και τα δικαιώματα προβολής διοργανώσεων της.

8.

Πώληση αθλητικού υλικού και άλλων συναφών προϊόντων.

9.

Έκδοση ετήσιων ταυτοτήτων αθλητών.

10.

Σύναψη δανείων.

11.

Κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη πηγή.

12.

Εισοδήματα από εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
(1)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το οικονομικό έτος της ΚΟΕΚ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του
ίδιου χρόνου.

(2)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ)
Τα έσοδα και τα έξοδα της ΚΟΕΚ για κάθε οικονομικό έτος προσδιορίζονται στον ετήσιο
προϋπολογισμό της. Τα πραγματοποιημένα έσοδα και έξοδα, αντιπαραβάλλονται με τον
εγκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό, συνοψίζονται και παρουσιάζονται στον απολογισμό της
ετήσιας διαχείρισης.
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(3)

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές γίνονται από τον Ταμία ή από άλλο πρόσωπο εντεταλμένο
από τον ίδιο.
Τα λογιστικά βιβλία και οι οικονομικές καταστάσεις της ΚΟΕΚ ελέγχονται κάθε χρόνο από τους
εξωτερικούς ελεγκτές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και η έκθεση τους υποβάλλεται
στη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη του οικονομικού έτους για έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 6: ΟΡΓΑΝΑ
Τα όργανα της ΚΟΕΚ είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι προβλεπόμενες
Επιτροπές από το Καταστατικό και τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 7: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(1)

ΑΠΑΡΤΙΑ
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 75% του συνόλου των
αντιπροσώπων των μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν. Όταν δεν συμπληρώνεται απαρτία, η
έναρξη της συνεδρίας αναβάλλεται για 30 λεπτά, μετά δε την παρέλευσή τους ανακοινώνεται
απαρτία αν παρευρίσκεται το 50% του συνόλου των αντιπροσώπων των μελών που δικαιούνται
να ψηφίσουν. Αν μετά την 30λεπτη αναβολή δεν συμπληρώνεται απαρτία, η σύγκλιση της
Γενικής Συνέλευσης αναβάλλεται το αργότερο για 15 μέρες και τότε όσοι αντιπρόσωποι
παρευρεθούν θα αποτελέσουν απαρτία.

(2)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Συγκαλείται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου.
Ο Πρόεδρος, 15 τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής
Συνέλευσης, κοινοποιεί γραπτώς στα Μέλη σχετική πρόσκληση μαζί με την ημερήσια διάταξη.

(3)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Συγκαλείται από τον Πρόεδρο τουλάχιστον 8 μέρες πριν την ημερομηνία της σύγκλισής της, μετά
από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή το αργότερο σε 15 μέρες από την κατάθεση
γραπτής αίτησης τουλάχιστον του 50% συν 1 των Τακτικών μελών Α ή/και Β της ΚΟΕΚ.
Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος αρνηθεί να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από
την κατάθεση γραπτής αίτησης, το δικαίωμα σύγκλησής της δίνεται στα μέλη που την κατέθεσαν.

(4)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Συγκαλείται από τον Πρόεδρο με γραπτή πρόσκληση, μετά από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου τουλάχιστον 8 μέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισής της, ή το αργότερο σε 15
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μέρες από την κατάθεση γραπτής αίτησης τουλάχιστον του 50% συν 1 των Τακτικών μελών Α
ή/και Β της ΚΟΕΚ.
Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος αρνηθεί να συγκαλέσει Καταστατική Συνέλευση μετά από
τέτοια αίτηση, το δικαίωμα της σύγκλησης δίνεται στα μέλη που τη ζήτησαν αρχικά.
(5)

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Για την επικύρωση των αποφάσεων των Συνελεύσεων απαιτείται ελάχιστη πλειοψηφία των
παρευρισκομένων ψηφοφόρων ως ακολούθως:
1. Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) το 50% + 1.
2. Καταστατικές Συνελεύσεις το 70%.

(6)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στις συνελεύσεις λαμβάνουν μέρος 4 (τέσσερις) εκπρόσωποι από κάθε Τακτικό μέλος Α και 2
(δύο) εκπρόσωποι από κάθε Τακτικό μέλος Β με δικαίωμα 1 (μίας) ψήφου ο καθένας. Επίσης 1
(ένας) εκπρόσωπος από κάθε Δόκιμο μέλος της ΚΟΕΚ χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(7)

ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ) ΜΕΛΩΝ
Τα ονόματα των τεσσάρων εκπροσώπων του κάθε μέλους δηλώνονται γραπτώς στο Γενικό
Γραμματέα της ΚΟΕΚ πριν από την έναρξη των εργασιών της κάθε συνέλευσης.

(8)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Στις συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να διαπιστωθεί ότι
υπάρχει απαρτία. Αμέσως μετά, καλεί τη Συνέλευση να εκλέξει με ψηφοφορία (φανερή ή
μυστική), τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης, για να επιληφθούν των εργασιών της.
Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ημερήσιας διάταξης και ο Γραμματέας για την
τήρηση των πρακτικών της.
Μετά από το τέλος της Συνέλευσης και το αργότερο σε 30 μέρες ετοιμάζονται τα πρακτικά και
στέλλονται σε όλα τα Τακτικά μέλη.
Τα πρακτικά υπόκεινται σε επικύρωση από την επόμενη Συνέλευση και καταχωρούνται σε ειδικό
αρχείο.

(9)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕΚ, αν δεν συμπεριλαμβάνεται στους δηλωθέντες
εκπροσώπους μέλους της ΚΟΕΚ, έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται στη Συνέλευση και να
λαμβάνει μέρος στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξής της, χωρίς όμως δικαίωμα
ψήφου.
Παρόμοιο δικαίωμα παρέχεται και σε εκπρόσωπο του Δόκιμου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΟΕΚ.
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Τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν στις συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα
ψήφου.
(10) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.

Επικυρώνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνέλευσης. Νοείται ότι σε περίπτωση
καταστατικών αλλαγών, η εφαρμογή τους από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι άμεση
και δεν περιορίζεται από χρονοδιαγράμματα αν τούτο ήθελε αποφασίσει η Γενική
Συνέλευση.

2.

Εκλέγει τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τους Εφόρους κολύμβησης και
υδατοσφαίρισης για θητεία τεσσάρων χρόνων, με εκλογές που πραγματοποιούνται στο
τελευταίο τετράμηνο του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων.

3.

Διορίζει τον Νομικό Σύμβουλο της ΚΟΕΚ, διορίζει τους Εξωτερικούς Ελεγκτές της και
εγκρίνει τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων της, για το τρέχον οικονομικό έτος.

4.

Εγκρίνει τον απολογισμό διαχείρισης του έτους που έληξε και τη λογοδοσία του
Διοικητικού Συμβουλίου.

5.

Επικυρώνει ή απορρίπτει τη διαγραφή μέλους.

6.

Αποφασίζει τη διάλυση της ΚΟΕΚ.

7.

Επικυρώνει, ανασυντάσσει, τροποποιεί τους κανονισμούς της.

8.

Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει τη σύναψη δανείων πέραν των
δανείων που έχει δικαίωμα να συνάψει το Διοικητικό Συμβούλιο, και παρέχει εξασφαλίσεις.

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται στη Γενική
Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία όταν λήξει η θητεία τους ή σε κάθε άλλη περίπτωση που
προβλέπεται στο παρόν.
2. Τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Έφοροι κολύμβησης και υδατοσφαίρισης

3. Οι υποψηφιότητες για τις αιρετές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να υποβάλλονται
γραπτώς στον Γενικό Γραμματέα της ΚΟΕΚ το αργότερο σε 72 ώρες πριν την ώρα έναρξης της
Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης και πρέπει να υποστηρίζονται από 2 (δύο) τουλάχιστον μέλη Α΄
ή/και Β΄. Οι υποψηφιότητες γίνονται για συγκεκριμένη θέση των αιρετών μελών. Ο κάθε
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υποψήφιος δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για μόνο μία από τις αιρετές θέσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου.
4. Μια εργάσιμη μέρα πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο κατάλογος των υποψηφίων κοινοποιείται στα
μέλη της ΚΟΕΚ.
5. Το όνομα του εκπροσώπου που το κάθε Τακτικό Μέλος (Α και Β) ορίζει στο νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΕΚ, πρέπει να κοινοποιηθεί γραπτώς στο Γενικό Γραμματέα πριν την έναρξη
των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
6. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, τα
μέλη της οποίας δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για εκλογή. Ένα εκ των μελών ορίζεται ως
Πρόεδρος από τα άλλα δύο μέλη.
7. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που λαμβάνουν κατά σειρά τους
περισσότερους ψήφους ανά θέση. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική
Επιτροπή για την κάλυψη της θέσης.
8. Στην περίπτωση που αιρετό μέλος κατείχε πριν την εκλογή του θέση σε Διοικητικό Συμβούλιο
μέλους της ΚΟΕΚ ή άλλης ομοσπονδίας μέλους του ΚΟΑ, το αργότερο σε 7 ημέρες από την
εκλογή του υποχρεούται να παραιτηθεί από τη θέση που κατείχε. Σε διαφορετική περίπτωση, η
εκλογή του δεν επικυρώνεται και εκλέγεται ο πρώτος επιλαχών για τη συγκεκριμένη θέση αν
υπάρχει. Όταν δεν υπάρχει επιλαχών, συγκαλείται εκ νέου Γενική Συνέλευση για να εκλέξει άλλο
άτομο για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης.
9. Σε περίπτωση κένωσης θέσης αιρετού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει εντός 30
ημερών να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να εκλέξει αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της
θητείας του αιρετού μέλους του οποίου η θέση είχε κενωθεί.

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(1)

ΑΠΑΡΤΙΑ
Στο Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκεται πέραν του 50% του ολικού
αριθμού των μελών του.

(2)

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΚ λαμβάνουν μέρος ενήλικες. Αποκλείονται μέλη του
προσωπικού της Ομοσπονδίας, ενεργοί προπονητές, αθλητές και άτομα που έχουν άμεσα
ή έμμεσα προσωπικά συμφέροντα οποιασδήποτε μορφής που αντιτίθενται στους σκοπούς
και τα συμφέροντα της ΚΟΕΚ.

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από αιρετούς αξιωματούχους. Επιπλέον, κάθε
Τακτικό Μέλος Α ορίζει ένα εκπρόσωπο με δικαίωμα δύο ψήφων και κάθε Τακτικό μέλος Β
ορίζει έναν εκπρόσωπο με δικαίωμα ενός ψήφου.
Μέλη τα οποία καλλιεργούν ταυτόχρονα τα αθλήματα της Αγωνιστικής Κολύμβησης και της
Υδατοσφαίρισης έχουν το δικαίωμα της παρουσίας και ενός παρατηρητή χωρίς δικαίωμα
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ψήφου.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας εκπρόσωπος από κάθε
Δόκιμο μέλος.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

(3)

3.

Τα αιρετά μέλη απαγορεύεται να είναι ταυτόχρονα και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου άλλης
αθλητικής ομοσπονδίας μέλους του ΚΟΑ ή σωματείου μέλους της ΚΟΕΚ.

4.

Αντικατάσταση εκπροσώπου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατή μόνο με
γραπτή γνωστοποίηση του μέλους της ΚΟΕΚ από το οποίο προέρχεται.

5.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσεται έκπτωτο και αποχωρεί, μετά από 3 (τρεις)
συνεχείς αδικαιολόγητες απουσίες σε συνεδριάσεις, ή όταν επιδείξει ανάρμοστη, υβριστική
ή ανήθικη συμπεριφορά, ή αν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα, μετά από σχετική
απόφαση του σώματος και καλείται το μέλος της ΚΟΕΚ από το οποίο προέρχεται να ορίσει
άλλο άτομο για να το αντικαταστήσει όχι όμως και στη θέση των άλλων σωμάτων που
τυχόν κατείχε ο προκάτοχός του.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.

Ο Πρόεδρος, εντός 14 ημερών από την ημέρα εκλογής, συγκαλεί την 1η συνεδρία του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου.

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον 6 (έξι) φορές τον χρόνο, με πρόσκληση
του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστον το 30% συν 1 από τα μέλη του.

3.

Η πρόσκληση διαβιβάζεται γραπτώς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με την
ημερήσια διάταξη και τα θέματα που θα εξετασθούν τουλάχιστον 5 μέρες πριν την ημέρα
σύγκλησης της συνεδρίας.

4.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις, παίρνονται με απλή
πλειοψηφία των παρόντων μελών, με φανερή ή μυστική ψηφοφορία, κατόπιν απόφασης
του Προέδρου.
Όταν η ψηφοφορία είναι φανερή, σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα
ψήφο.
Σε περιπτώσεις που διεξάγεται μυστική ψηφοφορία, αν υπάρχει ισοψηφία η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται και αν και πάλι υπάρχει ισοψηφία τότε αυτή επαναλαμβάνεται στην
επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν δε και πάλι υπάρξει ισοψηφία,
καλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία παραπέμπεται το θέμα για λήψη
απόφασης.

5.

Στις συνεδριάσεις ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών
και την καταγραφή των αποφάσεων που λαμβάνονται. Ακολούθως, ετοιμάζει και στέλνει
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντίγραφα πριν τη σύγκληση της επόμενης
συνεδρίασης στην οποία επικυρώνονται, με ή χωρίς παρατηρήσεις των μελών που
παρίστανται στη συνεδρίαση. Ακολούθως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό
Γραμματέα και καταχωρούνται στο αρχείο των πρακτικών.
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6.

(4)

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα να παρίσταται, να λαμβάνει
μέρος στις διεξαγόμενες συζητήσεις και να εκφράζει προσωπικές απόψεις ο Διευθυντής ή
η Διευθύντρια της Ομοσπονδίας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Η χάραξη της πολιτικής της Ομοσπονδίας.
2. Η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και των κανονισμών όλων των αθλημάτων της
Ομοσπονδίας που υποβάλλονται από τον αντίστοιχο Έφορο και τον Τεχνικό Σύμβουλο της
Ομοσπονδίας.
3. Η κατάρτιση και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού.
4. Η έγκριση του ετήσιου απολογισμού (οικονομικού και αθλητικού).
5. Η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης όταν την αιτηθούν μέλη σύμφωνα με την παρ. 3
του Άρθρου 7 με ημερήσια διάταξη μόνο το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο συγκαλείται.
6. Η διαμόρφωση εισηγήσεων προς την Καταστατική Συνέλευση.
7. Η έγκριση νέων μελών και η εισήγηση προς την Γενική Συνέλευση για διαγραφή
υφιστάμενων μελών της ΚΟΕΚ.
8. Ο καθορισμός του ύψους της ετήσιας συνδρομής των μελών της ΚΟΕΚ, του δικαιώματος
εγγραφής νέου μέλους και του παράβολου των ενστάσεων.
9. Ο δανεισμός για τους σκοπούς της ΚΟΕΚ μέχρι €20.000 (είκοσι χιλιάδες ευρώ) συνολικά
ετησίως.
10. Η διαμόρφωση εισήγησης προς τη Γενική Συνέλευση για δανεισμό ποσού μεγαλύτερου των
€20.000 (είκοσι χιλιάδες ευρώ).
11. Οι συνολικές τραπεζικές χορηγήσεις για τους σκοπούς της ΚΟΕΚ δεν μπορούν να
υπερβαίνουν τις 20.000 (είκοσι χιλιάδες ευρώ), χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
12. Η έγκριση των τρεχουσών πληρωμών.
13. Η σύνταξη και έγκριση όλων των κανονισμών που αφορούν τη λειτουργία και τις
υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, της Δικαστικής και γενικά οποιασδήποτε άλλης
επιτροπής που υπάρχει ή ήθελε συγκροτηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 15.
14. Η μετάφραση ή η έγκριση μετάφρασης στα Ελληνικά και υιοθέτηση κανονισμών που εκδίδει
η FINA, η LEN, η COMEN και η ΔΟΕ (IOC), η κοινοποίηση τους στα μέλη της ΚΟΕΚ και η
εφαρμογή και επιτήρηση της εφαρμογής τους.
15. Η συγκρότηση επιτροπών με καθορισμένους όρους εντολής για οποιοδήποτε θέμα το
απασχολεί.
Τα μέλη κάθε επιτροπής, εκτός του Προέδρου της, δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕΚ.
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16. Ο καθορισμός αμοιβής των μελών της Δικαστικής Επιτροπής.
17. Ο διορισμός προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων Ομοσπονδιακών προπονητών
καθορισμός της αμοιβής και των καθηκόντων τους.

και ο

Η ρύθμιση και η διαχείριση των λειτουργικών και εργασιακών σχέσεων σε σχέση προς το
προσωπικό της Ομοσπονδίας διορισμένο ή με απόσπαση, όπως επίσης και των
περιπτώσεων που εμπίπτουν στο Άρθρο 12.
18. Ο διορισμός Εφόρων (μη αιρετών) όπου κριθεί σκόπιμο, χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους.
19. Η έγκριση για απονομή τιμητικής διάκρισης.
20. Η παραπομπή στη Δικαστική Επιτροπή για εκδίκαση τυχόν Πειθαρχικών παραπτωμάτων,
παραβιάσεων του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών.
21. Η εισήγηση στις Αθλητικές Αρχές της αναγνώρισης αθλητών, προπονητών, διαιτητών
γραμματείας αγώνων και κριτών.
22. Η προκήρυξη και διεξαγωγή αγώνων, και η συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες στο εξωτερικό
σύμφωνα με τον εγκριμένο προγραμματισμό του αθλήματος, η επικύρωση αποτελεσμάτων,
η έγκριση επιδόσεων, η αξιολόγηση αθλητών και η ανακήρυξη των πρωταθλητών.
23. Η έγκριση των εκθέσεων και του απολογισμού των επίσημων συμμετοχών σε διεθνείς
αγώνες και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.
24. Η έγκριση αμοιβής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από οδοιπορικά, διατροφή και
διαμονή εντός και εκτός Κύπρου, για προσφορά εξειδικευμένης υπηρεσίας.
25. Οποιεσδήποτε αρμοδιότητες του εκχωρηθούν από την Γενική Συνέλευση.
26. Γενικά οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα αφορά στην διαχείριση των υποθέσεων της
Ομοσπονδίας, η οποία δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.
(5)

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή για παροχή στην
ΚΟΕΚ υπηρεσίας οποιασδήποτε μορφής, εκτός από οδοιπορικά, διατροφή και διαμονή για τη
συμμετοχή τους σε επίσημες αποστολές και διεθνή συνέδρια τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου.
Εξαιρούνται συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου το Διοικητικό Συμβούλιo εγκρίνει αμοιβή μέλους
του για προσφορά εξειδικευμένης υπηρεσίας. Η έγκριση αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας
του Διοικητικού Συμβουλίου που τη δίνει.

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Οι αρμοδιότητες των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες:
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(1)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. Χειρίζεται τις τρέχουσας φύσης υποθέσεις της ΚΟΕΚ.
2. Προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Εκπροσωπεί την ΚΟΕΚ στα συνέδρια των Διεθνών Αθλητικών Φορέων στους οποίους η
ΚΟΕΚ είναι ή προτίθεται να γίνει μέλος.
4. Εκπροσωπεί την ΚΟΕΚ μόνος ή μαζί με το Γενικό Γραμματέα όπου χρειάζεται δικαστικά και
εξώδικα και διορίζει ή διορίζουν πληρεξούσιο Δικηγόρο.
5. Υπογράφει όλα τα έγγραφα της ΚΟΕΚ μόνος ή μαζί με το Γενικό Γραμματέα, εκτός των
Τραπεζικών επιταγών και άλλων Τραπεζικών εγγράφων που υπογράφει μαζί με τον Ταμία ή
τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματός του Ταμία.
6. Καλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και
καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

(2)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Συνεργάζεται στενά με τον Πρόεδρο και τον αναπληρώνει όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, με
όλες τις εξουσίες του και αναλαμβάνει όσες άλλες αρμοδιότητες του αναθέσει το Διοικητικό
Συμβούλιο.

(3)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και υπογράφει μόνος του με τη γραπτή έγκριση του
Προέδρου τα έγγραφα.
2. Τηρεί τα αρχεία της ΚΟΕΚ.
3. Ελέγχει και υπογράφει μόνος ή με τον πρόεδρο τα δελτία των αθλητών και το μητρώο τους.
4. Τηρεί το μητρώο προπονητών, διαιτητών, γραμματείας αγώνων, αλυταρχών και κριτών.
5. Τηρεί το αρχείο των επιδόσεων των αθλημάτων.
6. Τηρεί το αρχείο των πρακτικών όλων των συνεδριάσεων των οργάνων της Ομοσπονδίας.
7. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός και ο Αντιπρόεδρος κωλύονται ή απουσιάζουν.
8. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τις τραπεζικές επιταγές και έγγραφα όταν ο Πρόεδρος και ο
Αντιπρόεδρος απουσιάζουν ή κωλύονται.
9. Αντικαθιστά τον Ταμία σε περίπτωση κωλύματός του.

(4)

ΤΑΜΙΑΣ
1. Διαχειρίζεται τα οικονομικά της ΚΟΕΚ και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο ή όταν χρειάζεται
με τον Αντιπρόεδρο ή με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα και τις επιταγές των τραπεζών.
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2. Σε περίπτωση κωλύματος του Ταμία, δύναται να αντικατασταθεί από τον Γενικό Γραμματέα.
3. Επεξεργάζεται και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του επόμενου
οικονομικού έτους πριν αυτός υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση και στον ΚΟΑ.
4. Τηρεί τα απαιτούμενα λογιστικά βιβλία, τα οποία έχει την ευχέρεια να ελέγχει ο Πρόεδρος /
Αντιπρόεδρος / Γραμματέας και τα οποία θέτει, όποτε χρειάζεται, στη διάθεση των ελεγκτών
της ΚΟΕΚ.
5. Υποβάλει γραπτή κατάσταση για έγκριση από το Συμβούλιο των τρεχουσών πληρωμών.
(5)

ΕΦΟΡΟΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
1. Προεδρεύουν των επιτροπών του αθλήματός τους.
2. Εποπτεύουν την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων του αθλήματός τους όταν διεξάγονται από
την ΚΟΕΚ.
3. Σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο της ομοσπονδίας και την επιτροπή του αθλήματός
τους επεξεργάζονται και εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ετήσιο προγραμματισμό
του αθλήματος τους, τη διοργάνωση σεμιναρίων, σχολών και γενικά εκδηλώσεων σε σχέση
με την ενημέρωση και την επιμόρφωση αθλητών, εφόρων, διαιτητών, κριτών και
παραγόντων και γενικά όσων άλλων κρίνουν αναγκαίο με γνώμονα την ανάπτυξη του
αθλήματός τους.

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(1)

ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Δικαστική Επιτροπή είναι 5μελής με τετραετή θητεία. Πρόεδρος της είναι ο Νομικός
Σύμβουλος της ΚΟΕΚ και τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη της διορίζονται από το εκάστοτε Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΕΚ στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την εκλογή του.
Τα μέλη της πρέπει να είναι νομικοί που να μην είναι ενεργά αναμειγμένα στα διοικητικά
οποιουδήποτε μέλους της ΚΟΕΚ.
Η Δικαστική Επιτροπή συνεδριάζει όποτε χρειάζεται και ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι
παρόντα τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της.
Η εισήγηση στην εκδίκαση παραπτώματος από τη Δικαστική Επιτροπή αναλαμβάνεται από
νομικό, ο οποίος διορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν
συμπεριλαμβάνεται στα μέλη της Δικαστικής Επιτροπής.

(2)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν παραβάσεις του καταστατικού, των εσωτερικών και των
πειθαρχικών κανονισμών της ΚΟΕΚ από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπών της,
μέλη του προσωπικού της, σωματεία μέλη της καθώς και των παραγόντων και αθλητών τους,
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προσφυγές που αφορούν μετεγγραφές και γενικά όποιες υποθέσεις παραπέμπονται σ’ αυτήν
από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας.
(3)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Η διαδικασία καθορίζεται από τη Δικαστική Επιτροπή.
2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, και σε περίπτωση ισοψηφίας έχει νικώσα
ψήφο ο Πρόεδρός της.
3. Η καταχώρηση υπόθεσης μεταξύ σωματείων πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο €350
(τριακόσια πενήντα ευρώ).

(4)

ΑΜΟΙΒΗ
Στον Πρόεδρο και τα μέλη της Δικαστικής Επιτροπής για κάθε συνεδρία ή συμμετοχή σε άλλες
δραστηριότητες της ΚΟΕΚ που τυχόν θα τους ανατεθεί, θα καταβάλλονται έξοδα το ύψος των
οποίων θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Το προσωπικό της ΚΟΕΚ έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τα σχέδια
υπηρεσίας του ΚΟΑ και τις Συλλογικές Συμβάσεις, με εξαίρεση τα όσα προνοούνται πιο κάτω.
2. Μέλος του προσωπικού της ΚΟΕΚ διορισμένο ή εργοδοτούμενο με απόσπαση, δεν έχει δικαίωμα
να εκτελεί με ή χωρίς αμοιβή άλλη εργασία ή καθήκοντα εκτός συγκεκριμένων καθηκόντων που
τυχόν θα του ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εξαιρετικές περιπτώσεις για εξυπηρέτηση
των γενικών συμφερόντων της Ομοσπονδίας ή μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αθλητής εγγεγραμμένος στην Ομοσπονδία που εξακολουθεί να είναι ενεργός, δεν μπορεί να
αποτελεί μέλος του προσωπικού της.

ΑΡΘΡΟ 13: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
(1)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ
Αθλητής δικαιούται να λαμβάνει μέρος σε αγώνες της ΚΟΕΚ, εφόσον είναι κάτοχος της
ταυτότητας αθλητή της, της ετήσιας ταυτότητας και του δελτίου υγείας ΑΣΥΑ που εκδίδει ο
ΚΟΑ.
Στην Εθνική Ομάδα έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλητές που είναι κάτοχοι Κυπριακής
υπηκοότητας, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αθλητών της ΚΟΕΚ και ανήκουν στη δύναμη
μέλους της ΚΟΕΚ.
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(2)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Οι κανονισμοί για την έγκριση αίτησης για εγγραφή / μετεγγραφή αθλητή/τριας καθορίζονται με
λεπτομέρεια στους «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ» της ΚΟΕΚ, η
δε έγκριση ή απόρριψη της αίτησης αποφασίζεται από την Επιτροπή Μετεγγραφών που
συνέρχεται στην κάθε μετεγγραφική περίοδο.
Η ακύρωση ή τροποποίηση απόφασης της Επιτροπής Μετεγγραφών, είναι δυνατή μόνο με
απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής.
Η καταχώρηση υπόθεσης στην Δικαστική Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται με παράβολο
€100=, το οποίο επιστρέφεται στην περίπτωση δικαίωσης του αιτούμενου.

ΑΡΘΡΟ 14: ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ (ΝΤΟΠΙΝΓΚ)
Η ΚΟΕΚ υιοθετεί πλήρως την Κυπριακή Νομοθεσία και τους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής ΑντίΝτόπινγκ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντί-Ντόπινγκ (WADA), της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής
(ΔΟΕ), της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κολύμβησης (FINA) και των αθλητικών αρχών της Κύπρου σε
σχέση με την καταπολέμηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων (ντόπινγκ).

ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Την ευθύνη για τη σύνταξη, επεξεργασία και έγκριση των κανονισμών της ΚΟΕΚ έχει το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Νοείται ότι οι κανονισμοί δεν θα υπερισχύουν οποιουδήποτε άρθρου του Καταστατικού και θα
συνάδουν με τους νόμους της Πολιτείας και των κανονισμών των Ανωτάτων Αθλητικών Αρχών (ΚΟΑ
& ΚΟΕ).

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΣΑΦΕΙΕΣ
Στην περίπτωση ασάφειας του Καταστατικού καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε περίπτωση που δεν
προβλέπεται στις διατάξεις του, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΚ μέσα στα πλαίσια του
Καταστατικού, των Νόμων και των κανονισμών του ΚΟΑ και της ΚΟΕ.

ΑΡΘΡΟ 17: ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Η ΚΟΕΚ διατηρεί τη νομική της οντότητα, νοουμένου ότι εξακολουθεί να έχει στη δύναμή της
τουλάχιστον τρία Τακτικά Μέλη Α.
Στην περίπτωση διάλυσης της ΚΟΕΚ, η περιουσία της περιέρχεται στον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού (ΚΟΑ) αν δε αυτός δεν υπάρχει, τότε περιέρχεται στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
(ΚΟΕ).
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Εγκρίθηκε σήμερα 13 Ιουνίου 2017, από την Καταστατική Συνέλευση της ΚΟΕΚ.

………………………………………………
Πρόεδρος της Συνέλευσης

……………………………………………..
Γραμματέας της Συνέλευσης
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