
ΑΡΘΡΟ 3 : ΜΕΛΗ 
 
Δικαίωμα αίτησης για ένταξη στη δύναμη της ΚΟΕΚ έχουν σωματεία και άλλοι οργανισμοί 
που ασχολούνται με τουλάχιστον ένα από τα αθλήματα της Κολύμβησης, δηλαδή την 
Αγωνιστική Κολύμβηση, την Υδατοσφαίριση, το Μαραθώνιο Ανοικτής Θάλασσας, τις 
Καταδύσεις, τη Συγχρονισμένη Κολύμβηση, τα Παραολυμπιακά αθλήματα της 
κολύμβησης, καθώς επίσης και τη κολύμβηση Βετεράνων. 

(1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ  
 

Τα μέλη της ΚΟΕΚ χωρίζονται στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 

• Τακτικά Α 
• Τακτικά Β 
• Δόκιμα 

(2) 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 Uόχι όμως στην Αγωνιστική Κολύμβηση.U 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 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 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 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 για μία συνεχή αγωνιστική περίοδο 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 διαγραφεί από τα μητρώα του Εφόρου Σωματείων ή του ΚΟΑ, κατόπιν 
απόφασης της Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού (ΑΔΕΑ) ή άλλου 
αρμόδιου δικαστικού οργάνου. 

4. Όταν δηλώσει αποχώρησή του από την 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 και σε διάστημα 
όχι πέραν των 30 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 της και δεν παραχωρεί σε αυτά ολόκληρες ή μέρος από τις δικές της 
αρμοδιότητες. 
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