
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 ψήφου.  

 
Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας 
εκπρόσωπος από κάθε Δόκιμο μέλος.  
 
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. 

 
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. 

(3) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Ο Πρόεδρος, εντός 14 ημερών από την ημέρα εκλογής, συγκαλεί την 1P

η
P 



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 3 (τρία) 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 ανοικτή ψηφοφορία. 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. 

(4) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. Η χάραξη της πολιτικής της Ομοσπονδίας.  
 

2. Η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού 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 αιτούν 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 και η 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). 
 

10. Η διαμόρφωση εισήγησης προς τη Γενική Συνέλευση για δανεισμό ποσού 
μεγαλύτερου των €20.000 (είκοσι χιλιάδες ευρώ).  

 
11. Η έγκριση των τρεχουσών πληρωμών. 

 
12. Η σύνταξη και έγκριση όλων των κανονισμών που αφορούν τη λειτουργία, τις 

ευθύνες και εξουσίες των εθνικών ομάδων, της Δικαστικής και γενικά 
οποιασδήποτε άλλης επιτροπής που υπάρχει ή ήθελε συγκροτηθεί σύμφωνα με 
το Άρθρο 15. 

 
13. 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. 

 
14. Η οργάνωση και ο διορισμός 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.  

 
15. Ο καθορισμός αμοιβής των μελών της Δικαστικής Επιτροπής. 

 
16. Ο διορισμός προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων Ομοσπονδιακών 

προπονητών  και ο καθορισμός της αμοιβής και των καθηκόντων τους. 
 
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. 

 
17. Ο διορισμός Εφόρων (μη αιρετών) και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους.  

 
18. Η έγκριση και υποβολή εισήγησης στη Γενική Συνέλευση για απονομή τιμητικής 

διάκρισης. 
 

19. Η παραπομπή στη Δικαστική Επιτροπή για εκδίκαση τυχόν Πειθαρχικών 
παραπτωμάτων, παραβιάσεων του Καταστατικού και των Εσωτερικών 
Κανονισμών. S  

  
20. Η εισήγηση στις Αθλητικές Αρχές της αναγνώρισης αθλητών, προπονητών, 

διαιτητών γραμματείας αγώνων και κριτών. 
 

21. Η προκήρυξη αγώνων σύμφωνα με τον εγκριμένο προγραμματισμό του 
αθλήματος, η επικύρωση αποτελεσμάτων, η έγκριση επιδόσεων, η αξιολόγηση 
αθλητών και η ανακήρυξη των πρωταθλητών. 

 
22. Η έγκριση των εκθέσεων και του απολογισμού των αποστολών στο εξωτερικό 

και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.S  



 
23. Η έγκριση αμοιβής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από οδοιπορικά, 

διατροφή και διαμονή εντός και εκτός Κύπρου, για προσφορά εξειδικευμένης 
υπηρεσίας. 

 
24. Οποιεσδήποτε αρμοδιότητες του εκχωρηθούν από την Γενική Συνέλευση. 

 
25. 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 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.  
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