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Άπθπο 1
(Α)

ΔΠΧΝΤΜΙΑ

"ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ"
θαη ζηελ μελφγισζζε κεηάθξαζε CYPRUSPOCKETBILLIARDS (C.P.B.F).
(Β)

ΔΓΡΑ

Έδξα ηεο ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΜΠΗΛΗΑΡΓΟΤ ε νηθία ηνπ εθάζηνηε πξνέδξνπ ηεο
Οκνζπνλδίαο.
(Γ)

α.

ΜΔΛΟ ΓΙΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ

β. (i) Ζ νκνζπνλδία εθπξνζσπεί ην άζιεκα δηεζλψο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηεο
νηθείαο δηεζλνχο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο θαη ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο (Γ.Ο.Δ.)
(ii) Ζ νκνζπνλδία είλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο E.P.B.F.

(EUROPEAN POCKET BILLIARD FEDERATION) KAI ΣΖW.P.A.
(WORLD POOL ASSOCIATION)
(iii) Μεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νκνζπνλδία δχλαηαη λα επηδηψμεη λα θαηαζηεί κέινο
θαη άιισλ Γηεζλψλ Οκνζπνλδηψλ, νκνεηδψλ ζθνπψλ, λα εγγξάθεηαη ή λα απνρσξεί απφ απηέο αθνχ
έγθαηξα δψζεη εχινγε εηδνπνίεζε ζηνλ ΚΟΑ γηα ηηο επηινγέο ηεο απηέο.
(Γ)

ΥΔΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ-ΜΔΛΧΝ

Απαγνξεχεηαη ξεηά ζηελ νκνζπνλδία λα επεκβαίλεη, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζηελ δηνηθεηηθή θαη
νηθνλνκηθή απηνλνκία ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο ή λα εθρσξεί ηα θάζε είδνπο δηθαηψκαηα ηεο ππέξ
νπνηνπδήπνηε άιινπ ζσκαηείνπ.
Άπθπο 2
ζκοποί
Α.

(α)

Ζ νκνζπνλδία κε απφιπηε πίζηε ζην δηθαίσκα ηνπ θάζε αλζξψπνπ ζηελ άζιεζε έρεη σο

ζθνπφ:



ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε γηα ηνλ
Αζιεηηζκφ



ηε δηαθχιαμε θαη πξνψζεζε ησλ αμηψλ ηνπ αζιεηηζκνχ



λα πξνζηαηεχεη θαη αλαπηχζζεη ηηο εζηθέο θαη δενληνινγηθέο βαζηθέο αμίεο ηνπ
αζιεηηζκνχ θαζψο θαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Πξφζζεηα, λα κεξηκλά γηα ηελ
αζθάιεηα εθείλσλ, νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζηνλ αζιεηηθφ ρψξν, πξνζηαηεχνληαο ηνλ
αζιεηηζκφ, ηνπο αζιεηέο θαη ηηο αζιήηξηεο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε γηα πνιηηηθφ,

εκπνξηθφ θαη νηθνλνκηθφ φθεινο θαζψο θαη απφ πξαθηηθέο πνπ θξίλνληαη δηεθζαξκέλεο, ςπρνθζφξεο ή
ηαπεηλσηηθέο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο θαξκάθσλ, ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο
θαη εθκεηάιιεπζεο, θπξίσο ησλ παηδηψλ, λεαξψλ αηφκσλ θαη ηεο γπλαίθαο.
ηελ αλάπηπμε ηνπ θίιαζινπ πλεχκαηνο θαη ηνπ «επ αγσλίδεζζαη», πνπ πξέπεη λα απνηειεί χςηζηε
πξνηεξαηφηεηα γηα φινπο,



ηελ ελίζρπζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζεκειίσλ ηνπ αζιεηηζκνχ πνπ θηίζηεθαλ πάλσ ζην
«επ αγσλίδεζζαη»,ηελ εππξεπή αζιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ην θίλεκα ηνπ
εζεινληηζκνχ,



ηελ αλάδεημε ησλ ληθεηψλ κέζα απφ ην «επ αγσλίδεζζαη»,



ηελ πξνζέιθπζε ηεο λενιαίαο ζηνλ αζιεηηζκφ θαη γεληθφηεξα ηελ θνηλσληθή θαη
πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε ηεο λενιαίαο κέζα απφ ην άζιεκα,



ηελ αλάπηπμε ηεο θηιίαο θαη ηεο ζπλαδέιθσζεο κεηαμχ ησλ ιαψλ γηα ηελ εδξαίσζε
ηεο Παγθφζκηαο Δηξήλεο,



λα πξνσζεί θαη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε, ηελ πάηαμε, ηελ παξεκπφδηζε,
ηνλ έιεγρν, ηελ θαηαζηνιή θαη ηνλ εμνζηξαθηζκφ ηνπ αληηθεηλνληθνχ θαηλνκέλνπ
ηεο βίαο θαη ηνπ ρνπιηγθαληζκνχ απφ ηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, πνπ ππνζθάπηεη ην
αζιεηηθφ νηθνδφκεκα θαη ζπληειεί ζηε δπζθήκεζε ηνπ,



λα πξνσζεί θαη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε, ηελ πάηαμε ηελ παξεκπφδηζε,
ηνλ έιεγρν, ηελ θαηαζηνιή θαη ηνλ εμνζηξαθηζκφ ηνπ doping θαη σο αζιεηηθνχ θαη
σο πνηληθνχ αδηθήκαηνο, πνπ πξνζβάιεη ηνλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθφ ξφιν ηνπ
αζιεηηζκνχ, ηεο αξρήο ηνπ fairplay θαη ηε γλεζηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο

λα πξνσζεί θαη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε, ηελ πάηαμε ηελ παξεκπφδηζε, ηνλ έιεγρν, ηελ
θαηαζηνιή θαη ηνλ εμνζηξαθηζκφ ηεο ιήςεο απφ αζινχκελνπο δηεγεξηηθψλ νπζηψλ, απαγνξεπκέλσλ
απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ηελ Γ.Ο.Δ, ηελ νηθεία Γηεζλή Οκνζπνλδία, θαη ηεο ρξήζεο θάζε κέζνπ
ζσκαηηθήο ή λεπξηθήο δηέγεξζεο, πνπ είλαη ελδερφκελν λα επηθέξεη ηερλεηή κεηαβνιή ηεο θπζηθήο
αγσληζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αζινπκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ έρεη ππνγξάςεη ε
ρψξα καο.
(β)

Να επεμεξγάδεηαη θαη λα πινπνηεί ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλάπηπμε, ηνπ ΜΠΗΛΗΑΡΓΟΤ, ηε

δηάδνζε θαη θαιιηέξγεηα ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ Καλνληζκψλ ηεο δηεζλνχο Οκνζπνλδίαο, σο
νιπκπηαθνχ αζιήκαηνο.
Δπηπξφζζεηα ε νκνζπνλδία ζα επεμεξγάδεηαη θαη πινπνηεί ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλάπηπμε, δηάδνζε
θαη θαιιηέξγεηα θαη δηαθφξσλ άιισλ κνξθψλ ηνπ σο άλσ αζιήκαηνο, πνπ δελ αληίθεηληαη ζηνπο
ζθνπνχο ηεο.
(Β)

Ζ Οκνζπνλδία έρεη ηελ επζχλε θαη κεξηκλά γηα ηελ πξνζαξκνγή εξκελεπηηθά θαη/ή κε

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο θαη εθείλσλ ησλ κειψλ ηεο, κε κεηαβνιή, πξνζζήθε ή θαηάξγεζε
δηαηάμεσλ, έηζη πνπ λα κελ αληίθεηληαη ή λα είλαη αζχκθσλα πξνο νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηεο ζπλζήθεο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πξνο ηε λνκνινγία θαη/ή ηα πνξίζκαηα ηεο λνκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
(Γ)

Ζ Οκνζπνλδία έρεη ηελ επζχλε, θαζφζνλ εμαξηάηαη απφ απηήλ, γηα πηζηή εθαξκνγή:



ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε γηα ηνλ Αζιεηηζκφ



ηνπ Κψδηθα Αζιεηηθήο Γενληνινγίαο



ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηε Βία εθ κέξνπο ησλ θηιάζισλ θαη ηελ αλάξκνζηε
ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ



ηεο χκβαζεο γηα Αληί-Νηφπηλγθ (WADΑ)
(ηα θείκελα ηνλ νπνίσλ επηζπλάπηνληαη)
(Γ)

Ζ νκνζπνλδία ιεηηνπξγεί κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηνπ εμσζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο Κχπξνπ.

Αζιεηηθφο είλαη ν ζθνπφο ηεο νκνζπνλδίαο.
(Δ) (α) Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηδηαίηεξα κε ην αξκφδην γηα
ζέκαηα αζιεηηζκνχ Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ηνλ ΚΟΑ, ηελ Κππξηαθή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή
θ.α.
(β) Ζ νκνζπνλδία ππνβάιιεη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο εηζεγήζεηο, ζπκπεξάζκαηα, παξαηεξήζεηο θαη
πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε, δηάδνζε θαη θαιιηέξγεηα ηνπ ΜΠΗΛΗΑΡΓΟΤ, ζεσξψληαο θαζήθνλ ηεο ηε
ζεηηθή θαη νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηνλ αζιεηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Κχπξνπ, ιακβάλνληαο πάληνηε ππφςε ηηο
αξρέο πνπ ηίζεληαη ζηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε γηα ηνλ αζιεηηζκφ.
Άπθπο 3
ΜΔΑ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΚΟΠΧΝ
Ζ νκνζπνλδία επηδηψθεη θαη επηηπγράλεη ηνπο ζθνπνχο ηεο κε θάζε λφκηκν κέζν θαη ηδηαίηεξα:
(Α)
(β)

(α)

Με ηελ πξνβνιή θαη δηάδνζε ηνπ αζιήκαηνο ΜΠΗΛΗΑΡΓΟΤ.

Με ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ αζιήκαηνο ηνπ ΜΠΗΛΗΑΡΓΟΤ, ζηνλ

εθπαηδεπηηθφ ρψξν, θάζε βαζκνχ θαη ηνκέα εθπαίδεπζεο.
(γ)

Με ηελ δεκηνπξγία ζρνιψλ επηκφξθσζεο γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο ηερληθήο θαη ησλ θαλνληζκψλ ηνπ

αζιήκαηνο.

(δ)

Με ηε κέξηκλα ηεο γηα ηελ θαηάξηηζε, ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ κεηεθπαίδεπζε ησλ γπκλαζηψλ, ησλ

θξηηψλ, ησλ αγσλνδηθψλ θαη ησλ πξνπνλεηψλ θαη άιισλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ πξναγσγή ηνπ
αζιήκαηνο
(ε)

Με ηελ ίδξπζε ζρνιψλ δηαηηεηψλ - θξηηψλ θαη πξνπνλεηψλ, θαζψο θαη κε ηε κειέηε εηζήγεζεο

ηξνπνπνηήζεσλ, πξνο βειηίσζε ησλ Σερληθψλ θαλνληζκψλ.
(ζη)

Με ηνλ θαζνξηζκφ θαη έιεγρν ησλ απαξαίηεησλ πξνζφλησλ ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ αζιεηηθψλ

επαγγεικάησλ θαη/ή εηδηθνηήησλ κε πξφηππν θαη βάζε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο αληίζηνηρεο δηεζλνχο
νκνζπνλδίαο θαη/ή ησλ δηεζλψλ νξγάλσλ.
(δ)

Με ηε ζχζηαζε Σερληθψλ θαη άιισλ επηηξνπψλ γηα θαιιηέξγεηα, αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ

αζιήκαηνο.
(Β) (α)

Με ηελ έθδνζε εηδηθψλ εληχπσλ, εηήζηαο επεηεξίδαο, πεξηνδηθνχ δειηίνπ ηεο νκνζπνλδίαο,

εθηχπσζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ θαλνληζκψλ, φπσο επίζεο θαη ζπγγξακκάησλ γηα ζέκαηα θαη δεηήκαηα
ζρεηηθά κε ην ΜΠΗΛΗΑΡΓΟ, ηνπο ζθνπνχο ηεο θαη γεληθά κε ηελ έθδνζε θάζε ρξήζηκνπ δεκνζηεχκαηνο.
(β)

Με ζπδεηήζεηο, δηαιέμεηο ελεκεξσηηθέο θακπάληεο, ζεκηλάξηα, εθζέζεηο, εθδφζεηο, πξνβνιέο

ηαηληψλ, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο, εθδξνκέο, δεκνζηεχζεηο, πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ θαη
βξαβείσλ, δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο, ηζφηηκε ζπλεξγαζία κε άιιεο νκνζπνλδίεο, πνπ επηδηψθνπλ
παξεκθεξείο ζθνπνχο, ρνξνεζπεξίδεο θαη άιιεο θνηλσληθέο εθδειψζεηο.
(γ)

Με ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζε επηζηεκνληθά ή Σερληθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην άζιεκα θαη ηνλ

αζιεηηζκφ γεληθφηεξα.
(δ)

Με ηελ ελεκέξσζε ηνπ θίιαζινπ θνηλνχ γηα ην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα, πξνθνξηθά ή γξαπηά, κε

νδεγίεο, εγθπθιίνπο, θαλνληζκνχο θαη άιια επηθνηλσληαθά κέζα ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.
(Γ) (α)

Με ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ηηο Γηεζλείο Οκνζπνλδίεο, ηνπο πλδέζκνπο θαη ηνπο

Οξγαληζκνχο, πνπ έρνπλ φκνηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνχο, κε ηελ ζπλεξγαζία καδί ηνπο ζηε
δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ αγψλσλ, γεληθφηεξεο ζεκαζίαο, ζην άζιεκα ηνπ ΜΠΗΛΗΑΡΓΟΤ.
(β)

Με ηε ζπλεξγαζία ηεο νκνζπνλδίαο κε ηηο Κππξηαθέο ή αιινδαπέο Αζιεηηθέο Αξρέο, θαζψο θαη κε

ηνπο πάζεο θχζεσο νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο.
(γ)

Με ηε ζπκκεηνρή ηεο νκνζπνλδίαο θαη κε ηελ εγγξαθή ηεο σο κέινπο ζε φκνηεο ή νκνεηδείο

επξσπατθέο, κεζνγεηαθέο, βαιθαληθέο, παγθφζκηεο θαη νιπκπηαθέο ελψζεηο, ζπλδέζκνπο ή νκνζπνλδίεο
θαη ηελ αληηπξνζψπεπζε ηνπο ζηελ Κχπξν.
(δ)

Με ηελ ζπλεξγαζία ηεο κε ηνλ ζρνιηθφ θαη πανεπιζηημιακό αζιεηηζκφ, ηνλ αζιεηηζκφ πνπ

θαιιηεξγείηαη ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη ηνπο καδηθνχο θνξείο.
(Γ) (α)

Με ηελ ζπκκεηνρή αληηπξνζσπεπηηθψλ Κππξηαθψλ νκάδσλ ζε Γηεζλείο, Βαιθαληθνχο,

Μεζνγεηαθνχο, Δπξσπατθνχο, Παγθφζκηνπο θαη Οιπκπηαθνχο Αγψλεο θάησ απφ ηελ δηνξγαλσηηθή
επζχλε ηεο νκνζπνλδίαο ή ηεο ΓΟΔ.
(β)

Με ηελ ζπγθξφηεζε Δζληθψλ Οκάδσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αλάινγνπο αγψλεο θαη πλέδξηα

ζηελ Κχπξν ή ζην Δμσηεξηθφ.
(γ)

Με ηε ζπγθξφηεζε εζληθψλ νκάδσλ πακπαίδσλ - παγθνξαζίδσλ, παίδσλ -θνξαζίδσλ, εθήβσλ,

λέσλ - λεαλίδσλ, αλδξψλ - γπλαηθψλ, βεηεξάλσλ θαη παιαηκάρσλ.
(δ)

Με ηε δηνξγάλσζε επίζεκσλ ή θηιηθψλ αγψλσλ ζε ηνπηθά, ελσζηαθά, παγθχπξηα πξσηαζιήκαηα,

κεηαμχ ησλ ζσκαηείσλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη δηεζλψλ εκεξίδσλ.
(ε) Με ηελ πξνθήξπμε, νξγάλσζε, δηεμαγσγή θαη επνπηεία ησλ παγθππξίσλ Πξσηαζιεκάησλ θαη
Κππέιισλ θαη άιισλ ηοπικών αγώνων δηνξγαλψζεσλ ςεινχ επηπέδνπ, εληφο Κχπξνπ θαη δηεζλψο.
(ζη)

Με ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζε φια ηα αγσληζηηθά, ηα νξγαλσηηθά θαη ηα αζιεηηθά δεηήκαηα.

(Δ) (α)

Με ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ζηα Κππξηαθά αζιεηηθά ζσκαηεία ηεο δχλακεο ηεο θαη κε

ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο Οξγαληζκνχο, πνπ έρνπλ παξαπιήζηνπο ζθνπνχο.
(β) Με ηελ εζηθή θαη πιηθή θαηά ην δπλαηφλ ελίζρπζε ησλ σκαηείσλ - κειψλ, Αζιεηψλ, Γηαηηεηψλ,
Κξηηψλ, Πξνπνλεηψλ, γηα πξναγσγή ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ απφ απηά αζιήκαηνο ηνπ ΜΠΗΛΗΑΡΓΟΤ.
(γ)

Με ηελ θαηαζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, γπκλαζηεξίσλ θαη εληεπθηεξίσλ, γηα ηελ

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αζιήκαηνο.
(Σ)

(α)

Με ηε δεκνζίεπζε ζαθψλ νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ην πνηα ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη

δενληνινγηθή ή φρη.
(β)

Με ηελ ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ην «επ αγσλίδεζζαη» ζην δηθφ ηεο ρψξν επηξξνήο κέζα απφ

εθζηξαηείεο, απνλνκέο βξαβείσλ, εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη επηκνξθσηηθψλ επθαηξηψλ θαη ηε
παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ απφ ηέηνηα θίλεηξα.
(γ)

Με ηελ θαζηέξσζε ζπζηεκάησλ γηα ηελ επηβξάβεπζε ηνπ «επ αγσλίδεζζαη» θαη ησλ πξνζσπηθψλ

επηηπρηψλ πξφζζεηα ησλ επηηπρηψλ απνηειεζκάησλ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο.
(δ)

Με ηελ πξνζθνξά βνήζεηαο θαη ζηήξημεο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ψζηε λα πξνσζείηαη ε

ζσζηή ζπκπεξηθνξά.
(Ε) (α)

Με ηε ιήςε κέηξσλ γηα λα πξνζθέξνληαη επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή ζηνλ αζιεηηζκφ ζε φινπο

ηνπο πνιίηεο θαη φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, λα ηίζεηαη ζηφρνο ε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ γηα λα δνζεί ε
δπλαηφηεηα ηφζν ζε ηαιαληνχρνπο λένπο φζν θαη ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ή
ππνθέξνπλ απφ θάπνηα αλαπεξία ή αθφκε νκάδεο αηφκσλ, λα δξάηηνληαη ηέηνησλ επθαηξηψλ κε
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.
(β) Με ηε ιήςε κέηξσλ ψζηε νη ηδηνθηήηεο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ λα ππνρξεψλνληαη λα
πξνβαίλνπλ ζηα θαηάιιεια δηαβήκαηα ψζηε λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε άηνκα, πνπ βξίζθνληαη ζε
κεηνλεθηηθή ζέζε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ είλαη ζσκαηηθά ή δηαλνεηηθά αλάπεξνη, λα έρνπλ
πξφζβαζε ζε ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο.
(Ζ) (α)

Με ηελ επηκειή κέξηκλα θαη πξνζπάζεηα γηα δηαζθάιηζε φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ε θπζηθή

δνκή ησλ ζηαδίσλ ζα πξνβιέπνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζεαηψλ, δελ ζα δηεπθνιχλνπλ πξάμεηο βίαο
κεηαμχ ησλ ζεαηψλ, ζα επηηξέπνπλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ πιήζνπο, ζα δηαζέηνπλ θαηάιιεια
εκπφδηα ή ρσξίζκαηα ή πεξίθξαμε θαη ζα επηηξέπνπλ ζηηο δπλάκεηο αζθάιεηαο θαη ηηο αζηπλνκηθέο
δπλάκεηο λα δξάζνπλ.
(β) Με ηνλ απνηειεζκαηηθφ δηαρσξηζκφ νπαδψλ αληηπάισλ νκάδσλ, κε ηελ παξαρψξεζε εηδηθψλ
θεξθίδσλ ζε νπαδνχο ηεο θηινμελνχκελεο νκάδαο, φηαλ απηνί ζα εηζέξρνληαη ζην ζηάδην.
(γ)

Με ηελ εμαζθάιηζε ηνπ δηαρσξηζκνχ απηνχ κε ηνλ απζηεξφ έιεγρν ζηελ πψιεζε ησλ εηζηηεξίσλ

θαη ηε ιήςε εηδηθψλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ακέζσο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ
αγψλα.
(δ)

Με ηνλ απνθιεηζκφ ή ηελ απαγφξεπζε ηεο εηζφδνπ ζε αγψλεο θαη ζηάδηα, ζην κέηξν πνπ απηφ

είλαη λνκηθά επηηξεπηφ, γλσζηψλ ή πηζαλψλ ηαξαρνπνηψλ, ή αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ
επίδξαζε νηλνπλεχκαηνο ή λαξθσηηθψλ.
(ε)

Με ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζηαδίσλ κε απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα κεγαθψλσλ θαη ηεο πιήξνπο

αμηνπνίεζεο ηνπ, θαζψο θαη ηνπ αγσληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ άιισλ κέζσλ δεκνζηφηεηαο, γηα λα
ελζαξξχλνληαη νη ζεαηέο λα ζπκπεξηθέξνληαη θφζκηα.
(ζη)

Με ηελ απαγφξεπζε ηεο εηζαγσγήο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ απφ ζεαηέο κέζα ζηα ζηάδηα, ηνπ

πεξηνξηζκνχ θαη, θαηά πξνηίκεζε, ηεο απαγφξεπζεο ηεο πψιεζεο θαη νπνηαζδήπνηε δηαλνκήο
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ζηα ζηάδηα θαη ηεο δηαζθάιηζεο φηη φια ηα πνηά δηαηίζεληαη ζε αζθαιή
δνρεία.

(δ)

Με ηελ άζθεζε ειέγρνπ γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ζεαηέο δε ζα κεηαθέξνπλ ζηα ζηάδηα

αληηθείκελα πνπ πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πξάμεηο βίαο ή ππξνηερλήκαηα ή παξφκνηα
αληηθείκελα.
(ε)

Με ηελ εμαζθάιηζε ζπλεξγαζίαο πξηλ απφ ηνπο αγψλεο κεηαμχ ησλ ζπλδέζκσλ θαη ησλ

ελδηαθεξνκέλσλ αξρψλ γηα δηεπζεηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα έιεγρν ηνπ πιήζνπο, ψζηε λα
εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί κε ζπληνληζκέλε δξάζε.
(α)
(β)

Με ηελ άζθεζε ηεο Πεηζαξρηθήο εμνπζίαο.
Με ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ζηα ζσκαηεία - κέιε ηεο λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πεηζαξρία φισλ ησλ

πξνζψπσλ, πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο (κειψλ, αζιεηψλ, πξνπνλεηψλ θ.ι.π.) κε
πξφβιεςε ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο είηε ζηνλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ηνπο πεηζαξρηθψλ πνηλψλ γηα θάζε
παξάβαζε ηεο απαξαίηεηεο εππξεπείαο ζηηο αζιεηηθέο ζρέζεηο, ηελ νπζηαζηηθή αληίζεζε ησλ πξάμεσλ
ηνπο ζηηο αξρέο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ θίιαζινπ πλεχκαηνο θαη ηελ παξάβαζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη
ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ.
Άπθπο 4
ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ
Σελ νκνζπνλδία ζπγθξνηνχλ θππξηαθά θαη Αζιεηηθά σκαηεία, ελψζεηο, νξγαλψζεηο, γπκλαζηηθνί
ζχιινγνη, πνπ λφκηκα ζπζηάζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζηε Γεκνθξαηία, θαη θαιιηεξγνχλ ην άζιεκα,
πξνάγνληαο ηελ εμσζρνιηθή ζσκαηηθή αγσγή θαη ηνλ αζιεηηζκφ ηεο Κχπξνπ θαη έηπραλ αζιεηηθήο
αλαγλψξηζεο απφ ηνλ ΚΟΑ θαη έρνπλ εγγξαθεί ζην αζιεηηθφ κεηξψν, πνπ ηεξείηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
Άπθπο 5 ΔΓΓΡΑΦΗ ΜΔΛΧΝ
(Α) Μέιε ηεο νκνζπνλδίαο είλαη φια ηα αζιεηηθά ζσκαηεία, ελψζεηο ή νξγαλψζεηο, γπκλαζηηθνί
ζχιινγνη, πνπ λφκηκα ζπζηάζεθαλ θαη λφκηκα ιεηηνπξγνχλ ζηε Γεκνθξαηία πνπ, έρνπλ έδξα ζηελ
Κχπξν θαη θαιιηεξγνχλ ην άζιεκα ηνπ ΜΠΗΛΗΑΡΓΟΤ.
Γελ επηηξέπεηαη ε εγγξαθή ζσκαηείνπ ζηελ νκνζπνλδία, αλ ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ δελ πξνβιέπεηαη ξεηά
ε δεκηνπξγία ηκήκαηνο ΜΠΗΛΗΑΡΓΟΤ, ή ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπ δελ έρνπλ ηδξπζεί ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία, πνπ ξεηά πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ.
(Β)

Γελ επηηξέπεηαη ε εγγξαθή Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ζηελ δχλακε ηεο νκνζπνλδίαο, εθφζνλ δελ

πιεξεί ζσξεπηηθά ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο:
α) Γελ ππνβάιιεη ην εηδηθφ πηζηνπνηεηηθφ αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο ηνπ ΚΟΑ.
β) Γελ ππνβάιιεη πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη νπνηνπδήπνηε εζσηεξηθνχ ηνπ
θαλνληζκνχ.
γ) Γελ ππνβάιιεη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηε δηεχζπλζε ηνπο
θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπο.
δ) Γελ ππνβάιιεη καδί κε ηελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ αηηήζεηο εγγξαθήο αζιεηψλ ή
αζιεηξηψλ ηνπ ΜΠΗΛΗΑΡΓΟΤ.
ε) Γελ ππνβάιιεη αληίγξαθν ζχκβαζεο, πνπ έρεη ζπλάςεη κε πξνπνλεηή, πνπ θαηέρεη, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο πξνπνλεηή ηνπ αζιήκαηνο.
ζη) Γελ θαηαβάιεη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή.
(Γ) (α)

Σν Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο ππνρξενχηαη, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ

ππνβνιή ή απφ ηελ επίδνζε ηεο αίηεζεο, λα γλσζηνπνηήζεη ζην ελδηαθεξφκελν ζσκαηείν ηελ απφθαζε
ηνπ.
(β)

Καηά ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο, ην ελδηαθεξφκελν ζσκαηείν

δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ζηελ ΑΓΔΑ
Σα ίδηα δηθαηψκαηα έρεη ην ελδηαθεξφκελν ζσκαηείν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε
πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ (Γ) (α).

(Γ)

Κάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ελφο ζσκαηείνπ ή ηεο ζχλζεζεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ, πξέπεη

λα γλσζηνπνηείηαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ ζηελ νκνζπνλδία.
ΑΡΘΡΟ 6
ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΧΜΑΣΔΙΧΝ
(Α)

Κάζε κέινο ηεο νκνζπνλδίαο δηαγξάθεηαη απφ ηε δχλακε ηεο: α)

Με έγγξαθε δήισζε ηνπ

φηη απνρσξεί.
β)

Λφγσ δηαγξαθήο ηνπ απφ ην αζιεηηθφ κεηξψν ηνπ ΚΟΑ θαη/ή άξζεο ηεο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο

ηνπ.
γ)

Λφγσ κε ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ

θαλνληζκνχ ηεο νκνζπνλδίαο
δ)

Λφγσ απψιεηαο ηεο θίιαζιεο ηδηφηεηαο ηνπ.

ε)

Δθ' φζνλ απνδεδεηγκέλα, γηα κία δηεηία, δελ παξνπζίαζε αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα νχηε πήξε

κέξνο, ζε αγψλεο, πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ ηε νκνζπνλδία.
ζη)

Αλ γηα ηξία (3) ζπλερή ρξφληα δελ έρεη, ζε έλα ηνπιάρηζηνλ άζιεκα, δέθα (10) αζιεηέο, πνπ λα

έρνπλ ιάβεη κέξνο, θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, ζ' έλα επίζεκν αγψλα.
δ)

Δθφζνλ ην ζσκαηείν-κέινο, κε ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ, δεκηψλεη απνδεδεηγκέλα ην ζθνπφ θαη

ηηο επηδηψμεηο ηεο νκνζπνλδίαο.
ε)

Λφγσ κε θαηαβνιήο ηεο εηήζηαο πξνο απηήλ ζπλδξνκήο θαη θαηφπηλ έγγξαθεο πξνεηδνπνίεζεο

ηνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή.
(Β) (α)

Σε δηαγξαθή ηνπ ζσκαηείνπ-κέινπο πξνηείλεη ην Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζε ηνπ,

δεφλησο αηηηνινγεκέλε, πνπ ιακβάλεηαη κεηά απφ έγγξαθε ή πξνθνξηθή απνινγία ηνπ ζσκαηείνπ
κέινπο.
(β)

Σν ζσκαηείν — κέινο θαιείηαη ζε απνινγία απφ ην Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κε έγγξαθε πξφζθιεζε,

ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη θαη νη ιφγνη ηεο πξνηεηλφκελεο δηαγξαθήο ηνπ, θαη θνηλνπνηείηαη ζην κέινο
ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηδφκελε εκέξα πξνο απνινγία.
Δάλ ην κέινο δελ απνινγεζεί εκπξφζεζκα, ε δηαδηθαζία πξνρσξεί ρσξίο ηελ απνινγία ηνπ.
(γ) (i)

Ζ Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη γηα ηε δηαγξαθή ή κε ηνπ ζσκαηείνπ κέινπο, κε πιεηνςεθία

ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ κειψλ ηεο, επξηζθφκελε ζε απαξηία.
(ii)

To θαζ' νπ ε ζπδήηεζε ζσκαηείν-κέινο κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε ζρεηηθή

ζπδήηεζε, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΟΡΟΙ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ
Πφξνη ηεο νκνζπνλδίαο είλαη:
(Α)
β)

α)

Οη εηήζηεο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο ηνπ ΚΟΑ.

Οη εηήζηεο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο ηεο Κππξηαθήο Οιπκπηαθήο

Δπηηξνπήο.
γ)

Οη επηρνξεγήζεηο Τπνπξγείσλ, Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ. ηνπ επξχηεξνπ

δεκφζηνπ ηνκέα ή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ησλ
αζιεκάησλ ζηνπο ρψξνπο επνπηείαο θαη επζχλεο ηνπο.
δ)

Οη απφ θάζε άιιε πεγή επηρνξεγήζεηο, εηζθνξέο, δσξεέο θαη θιεξνδνηήκαηα.

ε)

Ζ εηήζηα ζπλδξνκή ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ, πνπ ζήκεξα θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ €20.

ζη)

Οη εηζπξάμεηο απφ αγψλεο, γηνξηέο ή εθδειψζεηο, πνπ ηεινχληαη απφ ηελ νκνζπνλδία ή απφ

δηάζεζε ιαρλψλ.

δ)

Σα θαζνξηδφκελα θαηά ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε παξάβνια, πνπ θαηαβάιινπλ ηα ζσκαηεία - κέιε,

γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε αγψλεο, πνπ νξγαλψλνληαη κε ηελ έγθξηζε θαη ηελ επίβιεςε ηεο νκνζπνλδίαο.
ε)
ζ)

Σα παξάβνια κεηαγξαθψλ αζιεηψλ θαη αζιεηξηψλ.
Σα παξάβνια πξνπνλεηψλ θαη δηαηηεηψλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα νηθεία κεηξψα ηεο

νκνζπνλδίαο.
η)

Σα έζνδα απφ ηηο ρνξεγίεο θαη ηηο ζπκβάζεηο δηαθεκίζεσλ, πνπ ζπλάπηεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,

κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα.
ηα)

Σα έζνδα απφ ρνξήγεζε άδεηαο ζε αζινχκελνπο λα αγσληζζνχλ ζην εμσηεξηθφ, ηβ)

Σα έζνδα

απφ πψιεζε εηζηηεξίσλ γηα ζπλαληήζεηο εζληθψλ νκάδσλ.
ηγ) Σα έζνδα απφ ζπκβάζεηο γηα παξαρψξεζε ηειενπηηθψλ δηθαησκάησλ, γηα αλακεηάδνζε απφ ηα
ειεθηξνληθά Μ.Μ.Δ. ζπλαληήζεσλ θαη αγψλσλ ησλ εζληθψλ νκάδσλ ή δηνξγαλψζεσλ, πνπ δηεμάγνληαη
ππφ ηελ αηγίδα ηεο νκνζπνλδίαο
ηδ) Σα έζνδα απφ πνζνζηά, πνπ ηεο αλαινγνχλ, γηα παξαρψξεζε έγθξηζεο δηαθήκηζεο ζε ζσκαηεία κέιε ηεο, ζηηο εκθαλίζεηο ησλ αζιεηψλ ηνπο ή απφ ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ ζηνπο αγσληζηηθνχο
ρψξνπο, πνπ δηεμάγνληαη αγψλεο ή ζπλαληήζεηο ππφ ηελ αηγίδα ηεο.
(Β)

Οικονομική και ηεσνική βοήθεια ΚΟΑ

(α)

Ζ νκνζπνλδία θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη θάζε ρξφλν ζηνλ ΚΟΑ ηζνζθειηζκέλσλ ηνλ εγθεθξηκέλνλ

Πξνυπνινγηζκφ ηεο θαζψο θαη έθζεζε ηεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηνο ησλ ηκεκάησλ ηεο σο θαη
νπνηαδήπνηε άιια επιφγσο δεηνχκελα ζηνηρεία, γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα θαζνξηζζή ην χςνο ηεο
εθάζηνηε επηρνξήγεζεο ηεο απφ ηνλ ΚΟΑ.
(β)

Ζ νκνζπνλδία δηαζέηεη ηελ νηθνλνκηθή θαη Σερληθή βνήζεηα ηνπ ΚΟΑ απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ζθνπφ

πνπ ηεο ρνξεγήζεθε. Απαγνξεχεηαη δηάζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο βνήζεηαο ηνπ ΚΟΑ γηα
αιιφηξην ζθνπφ.
(γ)

Ζ νκνζπνλδία αλαγλσξίδεη ηελ εμνπζία ηνπ ΚΟΑ γηα έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ηεο δηάζεζεο ησλ

ρνξεγνχκελσλ ζ' απηήλ απφ ηνλ ΚΟΑ γηα πξαγκαηηθφ θαη πιήξε έιεγρν.
(δ)

(ί)

Ζ νκνζπνλδία ππνβάιιεη ζηνλ ΚΟΑ απνινγηζκφ γηα ηα πνζά κε ηα νπνία επηρνξεγήζεθε

απφ ηνλ ΚΟΑ.
(ii)

Γηα θάζε έξγν ή δξαζηεξηφηεηα ηεο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηνλ ΚΟΑ ππνβάιιεη, κε ηελ

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, πιήξε απνινγηζκφ.
(iii)

Ζ νκνζπνλδία ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο θαηαξηίδεη ηζνινγηζκφ θαη ινγαξηαζκφ

θεξδνδεκηψλ θαη αλ ηεο δεηεζεί ηνλ ππνβάιιεη ζηνλ ΚΟΑ, δεφλησο εμειεγκέλνλ.
(ε)

Ζ Οκνζπνλδία αλαγλσξίδεη φηη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ην θξάηνο απνηειεί εθδήισζε ηεο

θξαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη φηη είλαη ππφινγνο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ «δεκφζηνπ
ρξήκαηνο».
ΑΡΘΡΟ 8
ζπλδξνκέο
(Α)

Ζ εηήζηα ζπλδξνκή ησλ ζσκαηείσλ, κειψλ θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαζνξίδνληαη απ' ην

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη επηθπξψλνληαη απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο.
(Β)

Απφ ην Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην νξίδνληαη ηα πνζνζηά πάλσ ζηα θέξδε, απφ αγψλεο, πνπ

νξγαλψλνληαη κε ηελ έγθξηζε θαη επίβιεςε ηεο νκνζπνλδίαο
ΑΡΘΡΟ 9
ΟΡΓΑΝΑ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ
Σα φξγαλα ηεο Κππξηαθήο Οκνζπνλδίαο ΜΠΗΛΗΑΡΓΟΤ, είλαη ηα εμήο:
α)

Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ, πνπ είλαη εγγεγξακκέλα

ζηε δχλακε ηεο, ηαθηηθή θαη έθηαθηε,

β)

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νκνζπνλδίαο

γ)

Ζ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή

δ)

Ζ Δμειεγθηηθή επηηξνπή

ε)

Οη Σνπηθέο Δπηηξνπέο

ζη)

Κάζε Δπηηξνπή, Γηνηθεηηθή, Οηθνλνκηθή, Σερληθή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ

θαηαζηαηηθφ ή πνπ ζα ζπζηαζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ΑΡΘΡΟ 10
ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ
(Α)

(α)

Σελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο νκνζπνλδίαο απνηεινχλ νη αληηπξφζσπνη ησλ αζιεηηθψλ

ζσκαηείσλ, πνπ ππάγνληαη ζ' απηή.
(β)

ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο νκνζπνλδίαο ζπκκεηέρνπλ κε δηθαίσκα ςήθνπ κφλν ζσκαηεία πνπ

ηελ απαξηίδνπλ, εθ' φζνλ, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ, είλαη κέιε θαη πιεξνχλ ηηο ινηπέο
πξνυπνζέζεηο, πνπ ζέηεη ν εθάζηνηε Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο.
(Β)

Κάζε κέινο - ζσκαηείν εθπξνζσπείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κε 1 ή 2 κφλνλ αληηπξνζψπνπο,

κέιε ηνπ ζσκαηείνπ απηνχ, ηα νπνία θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδνληαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, έρνπλ απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζηα
φξγαλα ηνπ, ηνχηνπ απνδεηθλπνκέλνπ κε έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ ζσκαηείνπ - κέινπο. Κάζε ζσκαηείν κέινο δηαζέηεη 2 κφλνλ ςήθνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη θαη νη
αλαπιεξσηέο αληηπξφζσπνη, νη νπνίνη κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζηε ζπλέιεπζε, αιιά δηθαίσκα ςήθνπ
έρνπλ κφλνλ φηαλ αλαπιεξνχλ.
(Γ)

Γηθαίσκα ςήθνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε έρνπλ φζα ζσκαηεία - κέιε είλαη ηδξπηηθά κέιε ηεο

νκνζπνλδίαο θαη φζα έρνπλ ζπκπιεξψζεη έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα
ηεο νκνζπνλδίαο θαη ζην αζιεηηθφ κεηξψν ηνπ ΚΟΑ θαη έρνπλ ην πξνεγνχκελν έηνο απφ απηφ ηεο
δηεμαγσγήο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζπκκεηάζρεη ζε νπνηνδήπνηε ηερληθφ πξσηάζιεκα ζε αγψλεο κε
δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο. Ζ ζπκκεηνρή ζε αγψλεο απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκα θχιια αγψλσλ
πνπ δηνξγαλψλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ νκνζπνλδία ή ηηο ηνπηθέο επηηξνπέο ηεο ή ησλ Δλψζεσλ
ζσκαηείσλ -κειψλ ηεο, κε εληνιή ή θαη έγθξηζε ηεο ή αληίζηνηρσλ δηεζλψλ αγψλσλ.
(Γ)

Κάζε ηαθηηθφο ή αλαπιεξσκαηηθφο αληηπξφζσπνο έλα κφλν ζσκαηείν - κέινο κπνξεί λα

εθπξνζσπεί. Δπηηξέπεηαη ν νξηζκφο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ σο αληηπξνζψπνπ.
(Δ)

Οη αληηπξφζσπνη ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ θαη ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο νκνζπνλδίαο, δηνξίδνληαη γηα

κία δηεηία θαη αληηθαζίζηαληαη:
α)
β)

Λφγσ παξαίηεζεο ηνπο.
Λφγσ αλάθιεζεο ηεο εληνιήο απφ ην αληηπξνζσπεπφκελν ζσκαηείν. Σν έγγξαθν ηεο αλάθιεζεο

θνηλνπνηείηαη θαη ζηε Γξακκαηεία ηεο νκνζπνλδίαο. Ζ αλάθιεζε απηή ηζρχεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ
ζρεηηθνχ εγγξάθνπ.
(Ε)

Ζ Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη ηδίσο:

α)

Γηα εθινγή, παχζε ή αλάθιεζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο

Δπηηξνπήο
β)

Γηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ζχκθσλα κε φζα

αλαθέξνληαη αιινχ.
γ)

Γηα ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.

δ)

Γηα έγθξηζε ηεο έθζεζεο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε.

ε)

Γηα ρνξήγεζε πηζηψζεσλ, φπνπ θη φηαλ επηηξέπεηαη.

ζη)

Γηα ιήςε απνθάζεσλ γηα θάζε ζέκα πνπ παξαπέκπεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηε

Γεληθή πλέιεπζε.

δ)

Γηα ηελ έγθξηζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο απεξρφκελεο Γηνίθεζεο θαη απαιιαγή ηνπ απεξρφκελνπ

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε)

Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νκνζπνλδίαο.

ΑΡΘΡΟ 11
ΤΓΚΛΗΗ ΓΔΝΙΚΧΝ ΤΝΔΛΔΤΔΧΝ
(Α)

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο νκνζπνλδίαο απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν απηήο θαη

ζπγθαιείηαη:
(α)

Σαθηηθά:

Μέζα ζην κήλα Οθηψβξην θάζε ρξφλνπ, γηα ηελ έγθξηζε ησλ

πεπξαγκέλσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ηξέρνπζαο ρξνληάο. Αθφκα κέζα
ζην ηειεπηαίν ηεηξάκελν ηνπ έηνπο δηεμαγσγήο ησλ ζεξηλψλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζπγθαιείηαη ηαθηηθή
Γεληθή πλέιεπζε κε ζθνπφ κεηαμχ ησλ άιισλ ηελ έγθξηζε ηεο ινγνδνζίαο γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, ηελ έγθξηζε ηεο έθζεζεο ηεο εμειεγθηηθήο
επηηξνπήο θαη ηελ απαιιαγή ηνπ Γ.. απφ θάζε επζχλε θαη ηελ εθινγή ησλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο,
δειαδή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ θαη ησλ κειψλ ηεο εμειεγθηηθήο
επηηξνπήο.
(β)

Έθηαθηα:

Γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ πάλσ ζε νξηζκέλα θαη ζπγθεθξηκέλα

ζέκαηα:
(i)

Μεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

(ii) Τπνρξεσηηθά απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο
ηεηάξηνπ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο, πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
(iii) Ηδίσο ζπγθαινχληαη έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο γηα έγθξηζε εθηάθησλ πηζηψζεσλ ή γηα
ζπκπιεξσκαηηθή εθινγή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή γηα εγγξαθή λέσλ ηαθηηθψλ κειψλ.
(iv)

Αλ δελ εηζαθνπζζεί ε αίηεζε ηνπ ελφο ηεηάξηνπ (1/4) ησλ κειψλ ηεο νκνζπνλδίαο, πνπ έρνπλ

δηθαίσκα ςήθνπ, γηα ζχγθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κεηά ηελ πάξνδν δέθα (10) εκεξψλ απφ
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, κπνξνχλ νη αηηνχληεο λα πξνρσξήζνπλ λφκηκα ζηε ζχγθιεζε Έθηαθηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο.
(Β) (α)

Κάζε πξφζθιεζε ζχγθιεζεο Σαθηηθήο ή Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξέπεη λα

γλσζηνπνηείηαη πξνο φια ηα ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ ζηε δχλακε ηεο νκνζπνλδίαο πξηλ απφ δέθα πέληε
(15) ηνπιάρηζηνλ κέξεο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή.
(β)
(i)

ε θάζε πξφζθιεζε πξέπεη λα γξάθνληαη:
Σα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηα νπνία θαη κφλν ππνρξεσηηθά ζπδεηεί ε

Γεληθή πλέιεπζε.
(ii)

Ο ρξφλνο θαη ν ηφπνο ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαζψο θαη ηεο επαλαιεπηηθήο.

(Γ)

(α)

(β)

Ο Πξφεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο αθαηξεί θαη δίλεη ην ιφγν ζηα κέιε ηεο πλέιεπζεο θαη γεληθά

Ζ Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηεο.

δηεπζχλεη θαη θαηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο.
(γ)

Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή είλαη ηξηκειήο θαη εθιέγεηαη κε θαλεξή ςεθνθνξία.

(Γ) (α)

Ο έιεγρνο ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ

ζσκαηείσλ - κειψλ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ, γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο.
(β)

Πέληε (5) κέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε αλαξηάηαη ζηε Γξακκαηεία ηεο νκνζπνλδίαο

θαηάζηαζε ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο
πξνυπνζέζεηο θη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε.

(Δ)

Σα δφθηκα κέιε, κέρξη λα γίλνπλ ηαθηηθά, δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο. Οη

αζιεηέο ηνπο φκσο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε αγσληζηηθή εθδήισζε
θαη δξαζηεξηφηεηα.
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΠΑΡΣΙΑ ΓΔΝΙΚΧΝ ΤΝΔΑΔΤΔΧΝ - ΑΗΦΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ
(Α) (α)

Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ παξίζηαληαη ην κηζφ ('Λ) ζπλ έλαο

ηνπιάρηζηνλ ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ κειψλ - ζσκαηείσλ, πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
(β)

ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί απαξηία θαηά ηελ πξψηε Γεληθή πλέιεπζε, ε ζπλεδξίαζε

επαλαιακβάλεηαη ζε κηα βδνκάδα, ζηνλ ίδην ηφπν, ηελ ίδηα κέξα θαη ηελ ίδηα ψξα.
Ζ επαλαιεπηηθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία, νζαδήπνηε κέιε θη αλ παξίζηαληαη.
(Β) (ΐ)

Οη απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία θαη κε θαλεξή

ή κπζηηθή ςεθνθνξία.
Γηα ηε δηελέξγεηα θαλεξήο ή κπζηηθήο ςεθνθνξίαο απνθαζίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε. (iii)

(ii)

Απαγνξεχεηαη ε δηα βνήο ιήςε απνθάζεσλ.
(τλ)

Γηα πξνζσπηθά ζέκαηα ε Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα παίξλεη απνθάζεηο κε κπζηηθή ςεθνθνξία.

(Γ)

Απφθαζε γηα ζέκα πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε είλαη έγθπξε, έζησ αλ ιεθζεί

νκφθσλα.
(Γ) Γξαπηή απφθαζε ππνγξακκέλε ή εγθξηκέλε κε επηζηνιή, ηειεγξάθεκα, θαισδηνηειεγξάθεκα,
ηέιεμ, ηειέηππν, ηειεκήλπκα, ηειενκνηφηππν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ή κε νπνηνδήπνηε άιιν
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ηξφπν αλακεηάδνζεο ή απνζηνιήο γξαπηψλ θεηκέλσλ, απφ φια ηα κέιε πνπ
έρνπλ ην δηθαίσκα, ζηνλ ρξφλν εθείλνλ, λα ιακβάλνπλ εηδνπνίεζε θαη λα παξίζηαληαη θαη ςεθίδνπλ ζηηο
γεληθέο ζπλειεχζεηο ζα είλαη ηφζν έγθπξε θαη απνηειεζκαηηθή φζνλ ζα ήηαλ, εάλ είρε εγθξηζεί ζε
θαλνληθά ζπγθιεζείζα θαη ζπγθξνηεζείζα γεληθή ζπλέιεπζε ηεο εηαηξείαο. Κάζε ηέηνηα απφθαζε κπνξεί
λα ζπλίζηαηαη απφ πεξηζζφηεξα φκνηα έγγξαθα, ην θαζέλα ησλ νπνίσλ λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ απφ ηα κέιε.
Δάλ, ιφγσ ηνπ πξνρσξεκέλνπ ηεο ψξαο, γίλεηαη δχζθνιε ε ιήςε απφθαζεο γηα θάπνην ζέκα, ε Γεληθή
πλέιεπζε απνθαζίδεη, κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξηζηακέλσλ αληηπξνζψπσλ, ηε
ζπλέρηζε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο, γηα ηελ επφκελε κέξα, ζηνλ ίδην ηφπν θαη ζε
ξεηά νξηδφκελε ψξα, εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο δελ είλαη δπλαηή ε ζπλέρηζε
ηεο ζπλεδξίαζεο θαηά ηνλ παξαπάλσ ηφπν θαη ρξφλν.
ΑΡΘΡΟ 13
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
(Α)

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ 6 κέιε.

(Β) ε πεξίπησζε πνπ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παχεηαη ή παξαηηείηαη, γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν, αλαπιεξψλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αξρηθά επηιέρζεθε θαη/ή δηνξίζηεθε.
(Γ)
(β)

(α)

Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηεηξαεηήο.

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο νκνζπνλδίαο αλαθεξχζζεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο

νκνζπνλδίαο.
(Γ) (α)

Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα γηα πέληε (5) ζπλερείο

ζπλεδξηάζεηο ράλεη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηε ζέζε ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε,
εθ' φζνλ απνπζηάδεη απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πέξα απφ ηξεηο (3) κήλεο, ράλεη
ηε ζέζε ηνπ θαη αληηθαζίζηαηαη.
(β)

(ί)

Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο νκνζπνλδίαο είλαη ηηκεηηθή θαη άκηζζε.

(ii) Απαγνξεχεηαη ζην Γ.. λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο εξγαζίαο, αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ, έξγνπ,
πξνκεζεηψλ ή νπνηεζδήπνηε άιιεο ζπκβάζεηο κε νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα κε κέιε ηνπ Γ.., κε ηηο

ζπδχγνπο, ηα ηέθλα, ηνπο γνλείο θαη ηα αδέιθηα ηνπο, ή κε λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία κεηέρνπλ ηα
πξναλαθεξφκελα πξφζσπα. Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπλεπάγεηαη ηελ έθπησζε ησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ έιαβαλ ηε ζρεηηθή απφθαζε.
(iii) Δπηηξέπνληαη πξνζσξηλέο ηακεηαθέο δηεπθνιχλζεηο πξνο ην αζιεηηθφ ζσκαηείν, απφ κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ αλαγθψλ.
(ΐλ)

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ κεηαθηλνχληαη εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο

ηνπο γηα πξνζθνξά νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο πξνο ην ζσκαηείν, επηηξέπεηαη λα θαηαβάιινληαη έμνδα
θίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο.
(γ)

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νκνζπνλδίαο έρεη δηθαίσκα λα εθδίδεη εγθπθιίνπο, κε ηηο νπνίεο ζα

θαζνξίδεη ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη αιιεινγξαθίαο ησλ ζσκαηείσλ κε ηελ νκνζπνλδία.
(δ)

-

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νκνζπνλδίαο έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα

έξρεηαη ζε επαθή κε μέλεο νκνζπνλδίεο.
δελ επηηξέπεηαη αζιεηηθή ζπλάληεζε ησλ ζσκαηείσλ κε μέλα ζσκαηεία ή νκνζπνλδίεο ρσξίο ηε γξαπηή
άδεηα ηεο νκνζπνλδίαο.
(ε)

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαζνξίδεη ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηεο Οκνζπνλδίαο θαη επηδηψθεη ηε

-

πξφνδν ηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελεξγεί πάληνηε κε θαιή πίζηε γηα εμππεξέηεζε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ησλ
ζπκθεξφλησλ ηεο Οκνζπνλδίαο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνθεχγνπλ πξνζεθηηθά
ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ φηαλ αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 14
ζςγκπόηηζη ζε ζωμα ηος διοικηηικού ζςμβοςλίος
Μέζα ζε δέθα (10) κέξεο απφ ηελ αλαθήξπμε ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νκνζπνλδίαο ζπλέξρεηαη
γηα λα ζπγθξνηεζεί ζε ψκα ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ γεξαηφηεξνπ κέινο ηνπ, θαη αλαδεηθλχεη απφ ηα κέιε
ηνπ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ην Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Σακία, θαη ηνλ Έθνξν Τιηθνχ ηεο
Οκνζπνλδίαο.
ΑΡΘΡΟ 15
ζςνεδπιάζειρ διοικηηικού ζςμβοςλίος
κωλςμαηα ανακηπςξηζ μελων διοικηηικος ζςμβοςλιος
(Α) (α)

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηκειείηαη θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο

ζθνπνχο θαη ηελ ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηα ηεο νκνζπνλδίαο κε εμαίξεζε ηα ππαγφκελα ζηελ αξκνδηφηεηα
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
(β)

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά ηνπιάρηζηνλ θάζε κήλα θαη έθηαθηα ζπγθαινχκελν

απφ ηνλ Πξφεδξν, φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν, ή εθ' φζνλ δεηήζνπλ εγγξάθσο ηελ ζχγθιεζε ηνπ
πκβνπιίνπ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ ζχκβνπινη ηνπ.
(γ) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαηαη ε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ
ηνπ.
(δ)

Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία θαη θαηαρσξνχληαη

ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
(ε)

ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο πάλσ ζε θάπνην ζέκα, επαλαιακβάλεηαη ε ςεθνθνξία, θαλεξή ή

κπζηηθή, θαη ζε πεξίπησζε δεχηεξεο ηζνςεθίαο, αλ κελ ε ςεθνθνξία είλαη θαλεξή, ππεξηζρχεη ε ςήθνο
ηνπ Πξνέδξνπ, θαη αλ είλαη κπζηηθή, επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα ιεθζεί απφθαζε.
(ζη)

Ζ ςεθνθνξία είλαη νλνκαζηηθή κπζηηθή κφλν γηα πξνζσπηθά ζέκαηα ή εθ' φζνλ δεηεζεί απηφ απφ

ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ κέιε.
(Β) Γξαπηή απφθαζε ππνγεγξακκέλε ή εγθξηκέλε κε επηζηνιή, ηειεγξάθεκα, θαισδηνηειεγξάθεκα,
ηέιεμ, ηειέηππν, ηειεκήλπκα, ηειενκνηφηππν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ή κε νπνηνδήπνηε άιιν

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ηξφπν αλακεηάδνζεο ή απνζηνιήο γξαπηψλ θεηκέλσλ, απφ θάζε δηνηθεηηθφ
ζχκβνπιν ζα είλαη ηφζνλ έγθπξε θαη απνηειεζκαηηθή, φζνλ ζα ήηαλ εάλ ειακβάλεην ζε πξνζεθφλησο
ζπγθιεζείζα θαη δηεμαρζείζα ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Κάζε ηέηνηα απφθαζε δχλαηαη λα
απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα φκνηα έγγξαθα, ην θαζέλα ησλ νπνίσλ ζα θέξεη ηελ ππνγξαθή ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ ησλ πξνεηξεκέλσλ πξνζψπσλ.
(β) Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ε ηαπηφρξνλε ζχλδεζε, κε ηειέθσλν ή άιιν κέζν
επηθνηλσλίαο, αξηζκνχ πκβνχισλ, φρη ιηγφηεξσλ απφ ηνλ αξηζκφ πνπ ζπληζηά απαξηία, έζησ θαη αλ
έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πκβνχινπο είλαη εθηφο ηεο Κχπξνπ, ζα ζεσξείηαη φηη ζπληζηά
πλεδξίαζε ησλ πκβνχισλ θαη φιεο νη πξφλνηεο ζε απηφ ην Καηαζηαηηθφ, σο πξνο ηηο πλεδξηάζεηο
ησλ πκβνχισλ, ζα εθαξκφδνληαη ζε ηέηνηεο πλεδξηάζεηο, εθφζνλ νη πην θάησ πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ:
Όινη νη χκβνπινη πνπ δηθαηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ρξφλν λα ιακβάλνπλ εηδνπνίεζε γηα ζπλεδξίαζε
ηνπ πκβνπιίνπ, ζα έρνπλ δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ εηδνπνίεζε γηα ζπλεδξίαζε κε ηειέθσλν ή κε ηέηνηα
άιια κέζα επηθνηλσλίαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηέηνηαο ζπλεδξίαζεο. Δηδνπνίεζε γηα ηέηνηα πλεδξίαζε
κπνξεί λα δίλεηαη κέζσ ηειεθψλνπ ή άιισλ κέζσλ επηθνηλσλίαο.
Κάζε χκβνπινο πνπ παίξλεη κέξνο ζηε πλεδξίαζε πξέπεη λα κπνξεί λα αθνχεη ηνλ θαζέλα απφ ηνπο
άιινπο πκβνχινπο, πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε πλεδξίαζε
θαη πξαθηηθφ ησλ δηαδηθαζηψλ ζε κηα ηέηνηα πλεδξίαζε ζα απνηειεί επαξθή καξηπξία ηέηνησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ηήξεζεο φισλ ησλ αλαγθαίσλ ηχπσλ, αλ πηζηνπνηεζεί σο νξζφ πξαθηηθφ απφ ην
πξφζσπν πνπ πξνέδξεπζε ηεο πλεδξίαζεο ή ηνλ Γξακκαηέα.
(Γ)

Γελ κπνξεί λα αλαθεξπρζεί κέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο νκνζπνλδίαο, θαη ηεο εμειεγθηηθήο

επηηξνπήο ηεο:
(α)
(β)

φπνηνο έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα αηηκσηηθφ ή εζηθήο αηζρξφηεηαο
φπνηνο έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα αδηθήκαηα βίαο ζηνπο αζιεηηθνχο

ρψξνπο, ρξήζε ή δηάζεζε νπζηψλ ή κεζφδσλ θαξκαθνδηέγεξζεο, αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε,
θαηαζθνπεία, ιεζηεία, θινπή, ππεμαίξεζε, ιαζξεκπνξία, δσξνδνθία, δσξνιεςία, παξαράξαμε,
πιαζηνγξαθία, απάηε, εθβίαζε, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη
νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ θαη πεξί
κεζαδφλησλ, θαη φπνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα ή έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζε.
ΑΡΘΡΟ 16 ΔΞΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
(Α)

Καηά ηελ αλαθήξπμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλαθεξχζζεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη

ηξηκειήο Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ηεο νπνίαο ε ζεηεία είλαη ηζφρξνλε κε απηήλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
(Β)

Ζ Δ.Δ. θάλεη ηνλ έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νπνηεδήπνηε θξίλεη απηή

ζθφπηκν ή ηεο δεηεζεί, θαη ππνβάιιεη ηελ έθζεζε ηεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε.
(Γ)

Σα κέιε ηεο Δ.Δ. δελ πξέπεη λα είλαη ππάιιεινη σκαηείσλ, Οκνζπνλδηψλ ή άιιεο αζιεηηθήο

αξρήο.
ΑΡΘΡΟ 17
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ:
(α)

Πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο νκνζπνλδίαο, δίλνληαο θαη

αθαηξψληαο ην ιφγν ζε νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Γίλεη ηελ επθαηξία ζηα κέιε ηνπ
ζπκβνπιίνπ λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηηο απφςεηο θαη ηηο εηζεγήζεηο ηνπο κε ιαθσληθφηεηα θαη επί ηεο
νπζίαο. Δίλαη ν ζεκαηνθχιαθαο ησλ θαλνληζκψλ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Ο πξφεδξνο έρεη ηελ επζχλε

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη πξνφδνπ ηεο νκνζπνλδίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
(β)
(γ)

Τπνγξάθεη θαη επηθπξψλεη ηα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Δπηκειείηαη θη απηφο πξνζσπηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη θαη ηελ

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
(δ) Τπνγξάθεη καδί κε ηνλ Σακία θάζε αλάιεςε ρξεκάησλ απφ ην ινγαξηαζκφ ηεο νκνζπνλδίαο θαη
θάζε ρνξεγία.
(ε)

Δπνπηεχεη κε θάζε κέζν φιεο ηηο εξγαζίεο ηεο Οκνζπνλδίαο, έρνληαο ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε

ιεηηνπξγία ηεο Οκνζπνλδίαο, ησλ Τπεξεζηψλ θαη Δπηηξνπψλ ηεο θαη Μνλνγξάθεη φια ηα βηβιία θαη ηα
ππφινηπα ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδίαο.
(ζη) Τπνγξάθεη καδί κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνλ Απνινγηζκφ ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη
ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Οκνζπνλδίαο, θαζψο θαη θάζε έγγξαθν πνπ απεπζχλεηαη είηε ζε ππεξθείκελε
Αξρή, είηε ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.
ΑΡΘΡΟ 18
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ
Ο Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ηνλ πξφεδξν, φηαλ θσιχεηαη ή απνπζηάδεη, ζε φια ηνπ ηα θαζήθνληα.
ΑΡΘΡΟ 19
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
(α)

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηα έγγξαθα ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ηνλ

βνεζά ζηε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ.
(β) (ΐ) Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ηεξεί ηα πξαθηηθά ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα, ν Πξφεδξνο αλαζέηεη ζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ ηήξεζε πεξηιεπηηθψλ
ζεκεηψζεσλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο (ζέκα, εηζήγεζε, ζπδήηεζε, απφθαζε θαη ηπρφλ ζνβαξή
δηαθσλία φηαλ εθδεισζεί θαη δεηεζεί ε θαηαγξαθή ηεο).
(ii) Σα πξαθηηθά θαζαξνγξάθνληαη θαλνληθά αλαπηπγκέλα θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνπο παξφληεο ζε
επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε εχινγν ρξφλν.
(iii)

Απηνχζην ην πεξηερφκελν ηνπ θαζαξνγξακκέλνπ πξαθηηθνχ θαηαρσξείηαη ζε εηδηθφ βηβιίν

πξαθηηθψλ, πνπ ζε θάζε πξάμε ππνγξάθνπλ νη παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε.
(ΐλ) Οη ζρεηηθέο κε ηελ ηήξεζε πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηαηάμεηο, εθαξκφδνληαη
αλαιφγσο γηα ηε ζχληαμε πξαθηηθψλ θαη έθδνζε απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη ησλ
δηαθφξσλ Οξγάλσλ ηεο νκνζπνλδίαο.
(γ)
(δ)

Έρεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Οκνζπνλδίαο.
Γηαβάδεη ζην πκβνχιην ηα πξαθηηθά ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαζεο, δηαβάδεη ηα έγγξαθα πνπ

εηζέξρνληαη ζηελ νκνζπνλδία, ηα νπνία θαη θαηαρσξεί ζην βηβιίν πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ
εγγξάθσλ.
(ε)

Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.

(ζη)

Έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηα βηβιία, ηα έγγξαθα θαη ηελ ζθξαγίδα ηεο Οκνζπνλδίαο.

(δ)

Τπνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηα δηπιψκαηα, ηηο πξνθεξχμεηο θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηεο

Οκνζπνλδίαο.
(ε)

ηέιλεη ζηνλ Σακία αληίγξαθν απνζπάζκαηνο ησλ πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

πκβνπιίνπ, κε ην νπνίν εγθξίλνληαη δηάθνξεο δαπάλεο θαη έμνδα.
(ζ)

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεξεί ππνρξεσηηθά ηα θαηψζη βηβιία:



Μεηξψν σκαηείσλ - Μειψλ
;

·

Μεηξψν Αζινπκέλσλ



Μεηξψν Πξνπνλεηψλ



Βηβιίν Πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ




Βηβιίν Πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ Γ..
Βηβιίν Πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ
ΑΡΘΡΟ 20 ΣΑΜΙΑ
(Α)

Ο ηακίαο ηεξεί ππνρξεσηηθά ηα θάησζη βηβιία ηεο νκνζπνλδίαο:

(α)

Βηβιίν Δζφδσλ - Δμφδσλ

(β)

Βηβιίν Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ

(Β) Ο Σακίαο θξνληίδεη θαη εηζπξάηηεη κε απφδεημε θάζε έζνδν θαη εηζθνξά, ζπλδξνκή, δηθαίσκα
εγγξαθήο, θιεξνδφηεκα, ρνξεγία, δσξεά θαη γεληθά θάζε απαίηεζε ηεο νκνζπνλδίαο.
(Γ) Ο Σακίαο θάλεη φιεο ηηο πιεξσκέο κε εληάικαηα, πνπ έρνπλ εθδνζεί, φπσο απαηηείηαη, θαη κφλν εθ'
φζνλ ε ζρεηηθή δαπάλε ή ην έμνδν έρεη θαηαρσξεζεί ζην βηβιίν πξαθηηθψλ κεηά απφ ιήςε ζρεηηθήο
απφθαζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
(Γ) Ο Σακίαο θξαηά βηβιίν ηακείνπ, ζην νπνίν θαηαρσξεί φιεο ηηο δνζνιεςίεο ηνπ θαη απνδίδεη
ινγαξηαζκφ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, φληαο ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε, πνπ ηνπ έρεη
αλαηεζεί. Αλαιήςεηο ρξεκάησλ απφ ηελ Σξάπεδα γίλνληαη κε ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ, θαη ηνπ Σακία.
(Δ) Ο Σακίαο θαηαζέηεη ζην φλνκα ηεο νκνζπνλδίαο ζε Σξάπεδα θάζε ρξεκαηηθφ πνζφλ πνπ εηζπξάηηεη
πιελ ελφο πνζνχ, πνπ κπνξεί λα δηαηεξεί ζην ηακείν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην.
(Σ)

Οη πιεξσκέο γίλνληαη κε έληαικα ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Πξφεδξν, θαη ηνλ Σακία.

(Ε) Σνλ Σακία, πνπ είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο νκνζπνλδίαο,
φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ηνλ αλαπιεξψλεη πξνζσξηλά ζηα θαζήθνληα ηνπ ν Έθνξνο Τιηθνχ.
(Ζ) Ο Σακίαο θαηά ηε ιήμε θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην απνινγηζκφ θαη πξνυπνινγηζκφ ηεο Οκνζπνλδίαο, βνεζνχκελνο ζ' απηφ απφ ην Γεληθφ
Γξακκαηέα.
ΑΡΘΡΟ 21
ΔΦΟΡΟ ΤΛΙΚΟΤ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ
Ο Έθνξνο Τιηθνχ επηκειείηαη φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ νξγάλσλ, ησλ επάζισλ, ησλ
αλακλεζηηθψλ, ηεο βηβιηνζήθεο ηεο νκνζπνλδίαο, ηεξεί βηβιία γηα φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,
θξνληίδεη γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε θχιαμε ηνπο θαη αζθεί θαζήθνληα θνζκήηνξα Λέζρεο. Όηαλ ν έθνξνο
απνπζηάδεη, θσιχεηαη ή παξαηηεζεί, αληηθαζίζηαηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ άιιν
χκβνπιν.
ΑΡΘΡΟ 22
ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ
(Α)

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθπξνζσπεί ηελ Οκνζπνλδία ζε φιεο ηηο ζρέζεηο ηεο κε

θάζε ηξίην, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζε θάζε Γηθαζηηθή, Γηνηθεηηθή αξρή, νπνηνπδήπνηε βαζκνχ, ζε
θάζε Οξγαληζκφ θαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ δηθαίνπ.
(Β)

Ο Πξφεδξνο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα θάλεη ζπκβηβαζκνχο θάζε θχζεο

δηθαζηηθνχο ή εμψδηθνπο, λα δέρεηαη δηαηηεζίεο θαη λα δηνξίδεη πιεξεμνχζηνπο κε ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο.
ΑΡΘΡΟ 23
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

(Α)

Σν Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο κπνξεί λα ζπζηήζεη Σερληθέο επηηξνπέο. (Β)

Κάζε Σερληθή επηηξνπή

ζθνπφ θαη αξκνδηφηεηεο έρεη:
(α)

Σε κειέηε θάζε ζέκαηνο ηνπ αζιήκαηνο.

(β)

Σελ εηζήγεζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ εηδηθψλ θαλνληζκψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο.

(γ)

Σελ πξφηαζε γηα ζπγθξφηεζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο νκάδαο γηα ηηο δηεζλείο ζπλαληήζεηο.

(δ)
(ε)

Σελ εηζήγεζε γηα ηελ νξγάλσζε θαη θαιή δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ.
Σε κειέηε θαη ην ζρεδηαζκφ αγσληζηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο θαη θάζε

ζέκαηνο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο.
(Γ) (α)

Σν Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο ζπγθξνηεί ηηο Σερληθέο επηηξνπέο απφ κέιε ηνπ Γ.., Σερληθνχο,

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, εθπξνζψπνπο αζιεηηθψλ θνξέσλ θαη θηιάζινπο.
(β) Οη Σερληθέο επηηξνπέο ηεξνχλ πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπο, ηα νπνία ππνβάιινπλ ζην Γ..
ηεο νκνζπνλδίαο.
(γ)

Οη απνθάζεηο ησλ Σερληθψλ Δπηηξνπψλ ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζην Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο ην

νπνίν απνθαζίδεη ζρεηηθά, θη έρεη δηθαίσκα λα δερζεί, ηξνπνπνηήζεη ή απνξξίςεη ηηο εηζεγήζεηο ηνπο.
(δ)

Σν Γ.. κε απφθαζε ηνπ ζπληάζζεη θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ησλ Σερληθψλ επηηξνπψλ.

(Γ) (α)

Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαξηίδεηαη ή παχεηαη ε Σερληθή Δπηηξνπή. Ο

αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ (3) θαη δελ
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο εθηά (7).
(β)

Χο κέιε ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο πξνηείλνληαη θαη εθιέγνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο

νκνζπνλδίαο πξφζσπα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην άζιεκα, πνπ θαιιηεξγείηαη απφ ηελ νκνζπνλδία θαη
έρνπλ απνδεδεηγκέλα φια ηα πξνζφληα πνπ ηνπο θαζηζηνχλ γλψζηεο ηνπ αζιήκαηνο πνπ θαιιηεξγεί ε
νκνζπνλδία.
Σα πξφζσπα απηά ζα πξέπεη λα είλαη:
(i)
(ii)
(γ)
(Δ)

Έκπεηξνη θαη δηαθεθξηκέλνη αζιεηέο ηνπ ΜΠΗΛΗΑΡΓΟΤ δηαθξηλφκελνη γηα ην ήζνο ηνπο.
Δγθεθξηκέλνη θξηηέο "Α" θαηεγνξίαο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο.
Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο είλαη ίζε κε απηή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
(α)

Ο Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο νκνζπνλδία κπνξνχλ λα παξίζηαληαη θαηά ηηο

ζπλεδξηάζεηο ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
(β)

ε θάζε ζπλεδξίαζε ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο εθιέγεηαη Πξφεδξνο θαη Γξακκαηέαο απηήο.

(Σ)

Ζ Σερληθή Δπηηξνπή ηεξεί βηβιίν πξαθηηθψλ, πνπ ππνγξάθεηαη ζε θάζε ζπλεδξίαζε απφ ηα

παξηζηάκελα κέιε ηεο.
(Ε)

ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο ππάγνληαη:

(α)

Ζ ζχληαμε πξνγξακκάησλ θαη ε κειέηε ηξφπσλ θαη κεζφδσλ γηα ηε δηάδνζε θαη

βειηίσζε ηνπ αζιήκαηνο,
(β)

Ζ θαηάξηηζε ηνπ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο αγψλσλ - εθδειψζεσλ.

(γ) Ζ ξχζκηζε ησλ ηερληθψλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ δηαθφξσλ αγψλσλ, πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ
νκνζπνλδία.
(δ)
(ε)

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ αζιεηψλ θαη αζιεηξηψλ.
Ζ επηινγή, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Οκνζπνλδηαθνχο πξνπνλεηέο, ησλ αζιεηψλ θαη αζιεηξηψλ ηεο

Δζληθήο νκάδαο (αλδξψλ- γπλαηθψλ - εθήβσλ - θνξαζίδσλ) φισλ ησλ θαηεγνξηψλ.
(ζη) Ζ ζπγθξφηεζε ηεο Δζληθήο νκάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Οκνζπνλδηαθνχο Πξνπνλεηέο ηεο
Δζληθήο Οκάδαο.
(δ)

Οηηδήπνηε αθνξά ζηνλ Σερληθφ ηνκέα ηνπ αζιήκαηνο.

ΑΡΘΡΟ 24 ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
(Α) Ζ Γηθαζηηθή επηηξνπή ηεο νκνζπνλδίαο απνηειείηαη απφ ηξία (3) ηαθηηθά θαη δχν (2)
αλαπιεξσκαηηθά κέιε, θαη ε ζεηεία ηεο δηαξθεί φζν θαη ε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη
ζπγθξνηείηαη κε ηνλ παξαθάησ αλαθεξφκελν ηξφπν.
(Β) (α)

Ακέζσο κεηά ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζε ψκα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νκνζπνλδίαο κε

επηζηνιή ηνπ θαιεί ηα ζσκαηεία - κέιε, λα ππνδείμνπλ εγγξάθσο έλαλ εθπξφζσπν ηνπο, θαηά
πξνηίκεζε λνκηθφ, ππνςήθην γηα κέινο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο. Ο Πξφεδξνο ηεο Γηθαζηηθήο
Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη λνκηθφο. Απνθιείεηαη ν δηνξηζκφο αλζξψπσλ αζρέησλ πξνο ην αζιεηηθφ
γίγλεζζαη.
(β)

Απφ ηνπο ππνδεηρζέληεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεη ηα παξαπάλσ ηαθηηθά θαη

αλαπιεξσκαηηθά κέιε.
(γ)

Αλ ζσκαηεία - κέιε ηεο νκνζπνλδίαο δελ ππνδείμνπλ κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ ηνπο

πην πάλσ εθπξνζψπνπο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεη ειεχζεξα ηα απαηηνχκελα κέιε γηα ηε
ζπγθξφηεζε ή θαη ζπκπιήξσζε ηεο.
(Γ)

Ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπο, ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο, κεηά απφ πξφζθιεζε

ηεο Γξακκαηείαο ηεο νκνζπνλδίαο, ζπλέξρνληαη γηα λα ζπγθξνηεζνχλ ζε ζψκα θαη εθιέμνπλ κεηαμχ
ηνπο ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ην Γξακκαηέα ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο.
(Γ)

Καζήθνληα ηνπ γξακκαηέα είλαη:

(α)

ηήξεζε πξαθηηθψλ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο,

(β)

ε δηεμαγσγή αιιεινγξαθίαο.

(γ)

ε ηήξεζε αξρείνπ ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή.

(δ)

ε επηκέιεηα γηα ηελ άκεζε αλαθνίλσζε ησλ απνθάζεσλ ηεο, πνπ επηδίδνληαη ζηε

γξακκαηεία ηεο νκνζπνλδίαο γηα ηα πεξαηηέξσ.
(Δ) (α) Ζ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη έγθπξα κφλν φηαλ παξεπξίζθνληαη ζηε ζπλεδξίαζε ηεο φια ηα
κέιε ηεο.
Όηαλ πξφθεηηαη λα ιεθζεί απφθαζε γηα ζσκαηείν-κέινο ηεο νκνζπνλδίαο ή γηα θπζηθφ πξφζσπν, δελ
κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο κέινο ηεο, πνπ είλαη αληηπξφζσπνο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζσκαηείνπ ή ζπγγελήο κέρξη ηεηάξηνπ βαζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ. ηελ
πεξίπησζε απηή, ην κέινο απηφ ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο αληηθαζίζηαηαη απφ αλαπιεξσκαηηθφ.
(Σ)

Ζ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή έρεη αξκνδηφηεηα λα:

(α)

Δθδηθάδεη παξαβάζεηο θαη επηβάιεη πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ

ηεο.
(β) Δθδηθάδεη εθέζεηο ελαληίνλ απνθάζεσλ ησλ δηθαζηηθψλ επηηξνπψλ ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο.
(γ)

Δθδηθάδεη αζιεηηθά παξαπηψκαηα φηαλ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ νηθείνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κέινπο

ηεο δελ πξνβιέπεη πεξί ηνχηνπ.
(Β) (α)

Ζ έθεζε ζηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αζθείηαη απφ ηνλ

ελδηαθεξφκελν κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηεο επίδνζεο ζ' απηφλ ηεο
απφθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ.
(β)

Γηα ηελ άζθεζε έθεζεο ν ελδηαθεξφκελνο θαηαβάιιεη παξάβνιν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη

κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο, θαη ην νπνίν πεξηέξρεηαη ζην ηακείν ηεο.
(Γ) (α)

Οη απνθάζεηο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηα ζσκαηεία, ηα θπζηθά ή

λνκηθά πξφζσπα θαη ηελ νκνζπνλδία, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νπνίαο έρεη θαη ηελ επζχλε ηεο
εθηέιεζεο ηνπο.

(β)

Οη απνθάζεηο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο είλαη εθηειεζηέο θαη πξνζβάιινληαη κφλν ζηε ΑΓΔΑ,

φπσο ν λφκνο νξίδεη θαη ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηεο, ζην εθάζηνηε αξκφδην θαηά λφκν αζιεηηθφ
δηθαηνδνηηθφ φξγαλν.
(Γ)

Αίηεζε αλαζηνιήο ηεο απφθαζεο ζηα πνιηηηθά Γηθαζηήξηα δελ επηηξέπεηαη.

(Δ) (α)

Οη απνθάζεηο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ππνβάιινληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην

θαζαξνγξακκέλεο θαη ζεσξεκέλεο κέζα ζε πέληε (5) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπο θαη
είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
(β) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ηηο επηθπξψζεη κε απφθαζε ηνπ θαη,

κέζα ζε

πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ελ ιφγσ επηθχξσζε ηνπο, λα ηηο θνηλνπνηήζεη ζηνλ
ελδηαθεξφκελν κε ζπζηεκέλε επηζηνιή.
(Σ)

Ζ απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο, ε νπνία δηαβηβάδεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ζηε

Γηθαζηηθή Δπηηξνπή, απνηειεί ηελ έγθιεζε.
ΑΡΘΡΟ 25 ΑΤΜΒΙΒΑΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο δελ κπνξνχλ λα κεηέρνπλ κέιε ηεο, ηα νπνία κεηέρνπλ ζηηο
δηνηθήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ή έρνπλ ζπγγέλεηα κέρξη ηεηάξηνπ βαζκνχ κε ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ππφζεζε, πνπ εθδηθάδεηαη.
ΑΡΘΡΟ 26 ΓΙΟΡΙΜΟ ΔΙΗΓΗΣΗ - ΤΠΔΡΑΠΙΗ
(Α)

Μφιηο εηζαρζεί κηα ππφζεζε ελψπηνλ ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο, ν πξφεδξνο ηεο νξίδεη έλα απφ ηα

κέιε ηεο σο εηζεγεηή.
(Β)

Ο εηζεγεηήο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζφξηζε ν πξφεδξνο ελεξγεί εμέηαζε ηεο ππφζεζεο, θαη

έρεη δηθαίσκα λα θαιέζεη νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν.
(Γ)

Ο πεηζαξρηθά δησθφκελνο θαιείηαη πάληνηε ζε απνινγία. Ζ θιήζε επηδίδεηαη κε ζπζηεκέλε

επηζηνιή ή ηειεγξαθηθά.
(Γ)

Ο εηζεγεηήο ηεξεί πξαθηηθά γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδνληαη πξφζσπα ή

απνινγείηαη ν πεηζαξρηθά δησθφκελνο, ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη θαη απφ ηα πξφζσπα απηά.
(Δ)

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο ηεο ππφζεζεο, ν εηζεγεηήο ππνβάιιεη ζηνλ Πξφεδξν έθζεζε,

ν νπνίνο θαη ζπγθαιεί κέζα ζε δέθα (10) κέξεο ηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο.
(Σ) ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο θαιείηαη πάληνηε ν πεηζαξρηθά δησθφκελνο, θαη δηθαηνχηαη
αλεπεξέαζηεο δεκφζηαο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο κε πιήξε δηθαηψκαηα ππεξάζπηζεο. Κάζε
πεηζαξρηθά δησθφκελνο έρεη ην δηθαίσκα:



λα πιεξνθνξεζεί ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θαιείηαη λα εκθαληζζεί ελψπηνλ ηεο
δηθαζηηθήο επηηξνπήο.



Να πξνβάιεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ ελψπηνλ ηεο δηθαζηηθήο επηηξνπήο θαη λα έρεη
επαξθή ρξφλν γηα ηελ πξνπαξαζθεπή ηνπο.



Να πξνζάγεη ή λα πξνθαιεί ηελ πξνζαγσγή ησλ κέζσλ απφδεημεο θαη λα εμεηάδεη
κάξηπξεο.



Να έρεη ζπλήγνξν ηεο εθινγήο ηνπ.



Ο πεηζαξρηθά δησθφκελνο δηθαηνχηαη λα γλσξίδεη ηελ ελαληίνλ ηνπ ππφζεζε, ελψ ηνπ
παξέρεηαη αληίγξαθν ησλ καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ θαη νπνησλδήπνηε ζρεηηθψλ
εγγξάθσλ θαη ε επθαηξία λα αθνπζηεί.
ηε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ηπγράλνπλ εθαξκνγήο θαη φιεο νη αξρέο ηεο θπζηθήο δηθαηνζχλεο.
ΑΡΘΡΟ 27 ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΜΔΝΔ ΑΠΟΦΑΔΙ

(Α)

Οη απνθάζεηο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ζπληάζζνληαη γξαπηά, θαη πεξηέρνπλ πιήξε αηηηνινγία

θαη θαηαρσξνχληαη ζε πεξίιεςε ζην πξνβιεπφκελν βηβιίν απνθάζεσλ.
(Β)

Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαηεγνξνχκελν, ζην Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο θαη ζην

ζσκαηείν ηνπ θαηεγνξνχκελνπ.
(Γ) Ζ πνηλή αξρίδεη απφ ηελ εκέξα πνπ δεκνζηεχεηαη ε απφθαζε ζην βηβιίν ησλ απνθάζεσλ ηεο
Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο.
ΑΡΘΡΟ 28
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
(Α) Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο νκνζπνλδίαο ζπζηήλεηαη Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ
απνηειείηαη απφ 3 κέρξη 7 κέιε θαη Πξφεδξνο ηεο είλαη πάληνηε ν Σακίαο ηεο νκνζπνλδίαο.
(Β)

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ ηεο νκνζπνλδίαο,

επηβιέπεη, ειέγρεη θαη παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηηο δαπάλεο, ηα ινγηζηηθά βηβιία,
θαη γεληθά θάζε έζνδν θαη έμνδν ηεο νκνζπνλδίαο, ελεκεξψλεη ην Γ.. γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο
νκνζπνλδίαο, εηζεγείηαη πξνο ην Γ.. γηα θάζε ζέκα θαη δήηεκα, πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πνξεία ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ εμεχξεζε πφξσλ ειέγρεη θαη παξαθνινπζεί ηελ ηακεηαθή δηαρείξηζε.
ΑΡΘΡΟ 29
ΤΣΑΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΧΝ
(Α)

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νκνζπνλδίαο κπνξεί, νπνηεδήπνηε λα ζπζηήζεη θάζε είδνπο

Δπηηξνπέο, Πξφεδξνο ησλ νπνίσλ θαηά πξνηίκεζε είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
νκνζπνλδίαο.
(Β)

Σα θαζήθνληα, ε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπο, ν δηνξηζκφο θαη ε παχζε απηψλ, ην αληηθείκελν θάζε

επηηξνπήο θαζψο θαη ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεο νκνζπνλδίαο.
(Γ)

Κάζε απφθαζε ησλ επηηξνπψλ απηψλ εηζάγεηαη σο πξφηαζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο

νκνζπνλδίαο γηα ζπδήηεζε, κεηά ηελ νπνία απνθαζίδεηαη ε έγθξηζε, ηξνπνπνίεζε ή απφξξηςε ηεο.
ΑΡΘΡΟ 30
ηποποποιήζειρ καηαζηαηικών ζωμαηειων-μελων
Όια ηα ζσκαηεία-κέιε ηεο νκνζπνλδίαο ππνρξενχληαη φρη αξγφηεξα απφ ηε ιήμε θάζε εκεξνινγηαθνχ
έηνπο, λα ππνβάιινπλ ζηε γξακκαηεία απηήο θάζε κεηαβνιή, πνπ ηπρφλ επήιζε ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 31
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΧΜΑΣΔΙΧΝ-ΜΔΑΧΝ Δ ΑΓΧΝΔ
Σα ζσκαηεία - κέιε πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ ζηελ νκνζπνλδία ηελ νξγάλσζε ή ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
αγψλεο ζηελ Κχπξν ή ζην εμσηεξηθφ κε ζπιιφγνπο ή νκνζπνλδίεο ΜΠΗΛΗΑΡΓΟΤ πνπ κεηέρνπλ ζηελ
νκνζπνλδία.
ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε αγψλεο ζηελ Κχπξν ή ζην Δμσηεξηθφ κε άιια ζπζηήκαηα, ην ζσκαηείν κέινο πξέπεη λα έρεη πξνεγνπκέλσο γλσζηνπνηήζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ νκνζπνλδία.
ΑΡΘΡΟ 32 ΔΠΙΣΙΜΑ ΜΔΛΗ
(Α) (α)

Δπίηηκα κέιε κπνξεί λα είλαη θπζηθά πξφζσπα, πνπ πξνζέθεξαλ εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο

πξνάγνπζεο ηνπο ζθνπνχο ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ην ΜΠΗΛΗΑΡΓΟ, ελ γέλεη, θαη αλαθεξχζζνληαη κε
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ παξφλησλ
κε δηθαίσκα ςήθνπ κειψλ, κεηά απφ πξνεγνχκελε πξφηαζε α) Σνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή β) ηνπ
ελφο ηξίηνπ (1/3) ησλ κε δηθαίσκα ςήθνπ κειψλ ηεο νκνζπνλδίαο

(β)

Ο αξηζκφο ησλ επίηηκσλ κειψλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην έλα ηξίην (1/3) ησλ ηαθηηθψλ κειψλ.

(γ)

Σα επίηηκα κέιε δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη, νχηε ππνρξενχληαη ζε

εγγξαθή θαη θαηαβνιή ζπλδξνκήο.
(Β) (α)

Ζ ηδηφηεηα ηνπ Δπηηίκνπ Πξνέδξνπ ηεο νκνζπνλδίαο παχεη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο

πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ιφγσ
ακεηάθιεηεο θαηαδίθεο ηνπ γηα πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα πξνβιεπφκελν ζαλ θψιπκα απφθηεζεο
ηδηφηεηαο κέινπο ζσκαηείνπ απφ ηελ εθάζηνηε ζρχνπζα αζιεηηθή λνκνζεζία, ή γεληθά αλ ζηεξεζεί ηε
θίιαζιε ηδηφηεηα ηνπ.
(β)

Ο επίηηκνο Πξφεδξνο ηεο νκνζπνλδίαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ

πκβνπιίνπ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο απηνχ, θαζψο θαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο νκνζπνλδίαο κε
δηθαίσκα λα εθθέξεη ηε γλψκε ηνπ, αιιά ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
ΑΡΘΡΟ 33 ΔΤΔΡΓΔΣΔ - ΓΧΡΗΣΔ
(Α)

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νκνζπνλδίαο κπνξεί λα αλαθεξχμεη δσξεηέο ή επεξγέηεο ηεο

νκνζπνλδίαο πξφζσπα πνπ πξφζθεξαλ ή πξνζθέξνπλ ρξεκαηηθά πνζά γηα ηελ πξναγσγή ησλ
ζθνπψλ ηεο.
(Β) Οη ίδηνη ηηκεηηθνί ηίηινη κπνξνχλ λα απνλεκεζνχλ κε πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
νκνζπνλδίαο θαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ζε πξφζσπα, πνπ κε πιηθέο πξνζθνξέο
ή ζεηηθέο ππεξεζίεο πξνάγνπλ κε θάζε ηξφπν ην άζιεκα ηνπ ΜΠΗΛΗΑΡΓΟΤ .
ΑΡΘΡΟ 34
ΠΑΡΑΠΣΧΜΑΣΑ
(Α)

Αζιεηηθφ παξάπησκα ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε, πνπ αληίθεηηαη πξνο ηνπο

θξαηνχληαο ζηε Κχπξν ή πξνο δηεζλείο αζιεηηθνχο θαλφλαο ή θαλνληζκνχο ή ηελ δηεζλή αζιεηηθή
δενληνινγία θαη πεξηιακβάλεη θάζε αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά ή ελέξγεηα.
(Β)
(α)

Δλδεηθηηθά θαζνξίδνληαη σο αζιεηηθά παξαπηψκαηα θαη ηα αθφινπζα:
Υνξήγεζε ζε αζιεηή ή ιήςε απφ αζιεηή ρεκηθήο νπζίαο ή θαξκάθνπ ή άιιεο νπζίαο, πνπ είλαη

ελδερφκελν λα επηθέξεη ηερλεηή κεηαβνιή ηεο θπζηθήο αγσληζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ (doping) ή ρξήζε
θάζε κέζνπ ζσκαηηθήο ή λεπξηθήο δηέγεξζεο.
(β)

Απαίηεζε ή απνδνρή ή ζπκθσλία ή ππφζρεζε λα δερηεί ή απφπεηξα λα δερηεί ή λα ιάβεη

πεξηνπζία ή σθέιεκα ή δψξα ή ρξεκαηηθή ακνηβή ή άιιν αληάιιαγκα, κε ζθνπφ ηελ αιινίσζε ηνπ
απνηειέζκαηνο αγψλα, είηε ππέξ είηε θαηά νκάδαο ή ζσκαηείνπ ή κε ζθνπφ λα επηδείμεη εχλνηα ππέξ
ελφο ζσκαηείνπ ζε αγψλα πνπ δηεμήρζεθε, δηεμάγεηαη ή πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί.
(γ)

Πξνζθνξά, ρνξήγεζε, παξνρή, πξνκήζεηα ή ππφζρεζε γηα πξνζθνξά ή πξνκήζεηα πεξηνπζίαο ή

σθειήκαηνο ή δψξνπ ή ρξεκαηηθήο ακνηβήο ή άιινπ αληαιιάγκαηνο, κε ζθνπφ ηελ αιινίσζε ηνπ
απνηειέζκαηνο αγψλα, είηε ππέξ είηε θαηά νκάδαο ή ζσκαηείνπ ή κε ζθνπφ λα επηδείμεη εχλνηα ππέξ
ελφο ζσκαηείνπ ζε αγψλα πνπ δηεμήρζεθε, δηεμάγεηαη ή πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί.
Ννείηαη φηη ην αδίθεκα κπνξεί λα δηαπξαρζεί είηε άκεζα είηε έκκεζα θαη άζρεηα απφ ην αλ ε πξνζθνξά,
ρνξήγεκα, παξνρή, πξνκήζεηα πεξηνπζίαο, σθειήκαηνο ή δψξνπ ή ρξεκαηηθήο ακνηβήο ή άιινπ
αληαιιάγκαηνο δίλεηαη, πξνζθέξεηαη ή γίλεηαη ζε ζπγγελή ή νηθείν ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν, λννπκέλνπ
φηη ν ζθνπφο είλαη ε αιινίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αγψλα.
(δ) Παξφηξπλζε ή ζπκθσλία γηα αιινίσζε ή επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ ζε αγψλα ή
αγψλεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, έζησ θαη ρσξίο ρξεκαηηθφ ή άιιν αληάιιαγκα.
(ε)

Καηαβνιή ή ππφζρεζε γηα θαηαβνιή έθηαθηεο ακνηβήο, θηινδσξήκαηνο, πξηκ ή άιινπ έθηαθηνπ

αληαιιάγκαηνο απφ ζσκαηείν - κέινο ή ηελ Οκνζπνλδία, απφ κέινο ή κέιε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή
κέιε ζσκαηείνπ ζε άιιν ζσκαηείν ή αζιεηή/αζιήηξηα ή αζιεηέο/αζιήηξηεο άιινπ ζσκαηείνπ, κε ζθνπφ
λα δηεγείξνπλ ηηο ζσκαηηθέο ή ςπρηθέο δπλάκεηο ησλ αζιεηψλ γηα επίηεπμε απνηειέζκαηνο πνπ θξίλεηαη

επλντθφ ππέξ ηνπ ζσκαηείνπ ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνβαίλεη ζηελ θαηαβνιή ή ππφζρεζε γηα θαηαβνιή
ακνηβήο, θηινδσξήκαηνο, πξηκ ή άιινπ αληαιιάγκαηνο:
Ννείηαη φηη δελ δηαπξάηηεηαη θαλέλα αδίθεκα, φηαλ ζσκαηείν ή κέινο ηνπ κέζσ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ ζσκαηείνπ ππφζρεηαη ή θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε παξνρή, θηινδψξεκα ή πξηκ ζηνπο
αζιεηέο/αζιήηξηεο ηνπ δηθνχ ηνπ ζσκαηείνπ γηα επίηεπμε επλντθνχ απνηειέζκαηνο ππέξ ηνπ δηθνχ ηνπ
ζσκαηείνπ.
(Γ) (α)

Δλέξγεηεο πνπ ελδέρεηαη λα ελζαξξχλνπλ ή λα πξνθαιέζνπλ ηε δπζπηζηία ή θαρππνςία γηα

ηε δηαηηεζία ή γεληθά γηα ηε δηνξγάλσζε θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα ή γηα ηελ ζπκκεηνρή
νπνηνπδήπνηε ζηνλ αγψλα ή λα πξναγάγνπλ αηζζήκαηα ερζξφηεηαο ή θαθήο δηάζεζεο κεηαμχ ησλ
νπαδψλ ή αζιεηψλ ή ζσκαηείσλ ή δηαηηεηψλ ή θηιάζισλ ή άιισλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζπλδξάκεη ή
ζα ζπλδξάκνπλ ζηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα.
(β)

Δλέξγεηεο πνπ απνδίδνπλ ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν νπνηνδήπνηε αζιεηηθφ αδίθεκα ή θαθή

πξφζεζε ή αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ βιάπηεη είηε ζηελ αζρνιία ηνπ ή ην επάγγεικα ηνπ ή ην
εθζέηνπλ ζε γεληθφ κίζνο, πεξηθξφλεζε ή πξνθαηάιεςε ή ην γεινηνπνηνχλ.
(γ)

Πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ζπληζηνχλ αληηαζιεηηθή ή αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, (δ)

Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ.
(Γ)

(α)

Πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ζπληζηνχλ Πεξηθξφλεζε ή αλππαθνή ζε νπνηαδήπνηε δηαηαγή

ή απφθαζε ηεο Αλψηαηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο Αζιεηηζκνχ ή ηνπ ΚΟΑ.
(β)

Πξάμε ή παξάιεηςε πνπ πξννξίδεηαη λα απνηξέςεη ή ελδέρεηαη λα απνηξέςεη νπνηνδήπνηε

πξφζσπν απφ ηνπ λα ελεξγήζεη ζε δηαδηθαζία ηεο ΑΓΔΑ σο ζπλήγνξνο, κάξηπξαο ή δηάδηθνο.
(γ)

Πξάμε ή παξάιεηςε ε νπνία είλαη ελδερφκελν λα παξεκπνδίζεη ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα

επεξεάζεη νπνηαδήπνηε ελψπηνλ ηεο ΑΓΔΑ δηαδηθαζία ή νπνηαδήπνηε έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη κε ζθνπφ
ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηεο ΑΓΔΑ.
(Δ)

Κάζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ, θπιήο, ρξψκαηνο, γιψζζαο, ζξεζθείαο, πνιηηηθήο ή

άιιεο άπνςεο, εζληθήο θαηαγσγήο ή θνηλσληθήο ζέζεο, ζρέζεο κε θάπνηα εζληθή κεηνλφηεηα,
ηδηνθηεζίαο, γέλλεζεο ή άιινπ θξηηεξίνπ, ελφςεη ελδερφκελεο πξφζβαζεο ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο
ή ζπκκεηνρήο ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
(Σ)

(α)

Δλέξγεηεο πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ή κε ζπκκφξθσζε ζηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί ΚΟΑ

Νφκσλ θαη ησλ Καλνληζκψλ, πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηψλ.
(β)

Γηάζεζε νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο βνήζεηαο ή ρνξεγήκαηνο ηνπ ΚΟΑ δη' έηεξνλ ζθνπφλ δηάθνξνλ

ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίνλ ε νηθνλνκηθή θαη ηερληθή βνήζεηα ή ην ρνξήγεκα ρνξεγήζεθαλ.
ΑΡΘΡΟ 35 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΣΧΜΑΣΧΝ
(Α)

(α)

Σα παξαπηψκαηα παξαγξάθνληαη εθφζνλ δελ θαηαγγέιζεθαλ γξαπηά κέζα ζε ηξεηο (3)

κήλεο απφ ηελ ηέιεζε ηνπο.
(β)

Ζ παξαγξαθή δελ ηζρχεη γηα παξαπηψκαηα, πνπ ν πνηληθφο λφκνο ζεσξεί αηηκσηηθά θαζψο

επίζεο θαη γηα ηα πην πάλσ ζην άξζξν 36 ππφ Β, Γ, Δ, Σ (β).
(β)

Σα παξαπηψκαηα ησλ σκαηείσλ, ησλ αζιεηψλ ηνπο, ησλ κειψλ ηνπο, ησλ κειψλ ησλ

Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ σκαηείσλ, θαη ηεο νκνζπνλδίαο, ησλ αληηπξνζψπσλ, ησλ γπκλαζηψλ,
ησλ πξνπνλεηψλ, ησλ θξηηψλ, ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ άιισλ νξγάλσλ ηεο νκνζπνλδίαο, πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ηελ παξάβαζε ηεο απαξαίηεηεο εππξέπεηαο ζεο αζιεηηθέο ζρέζεηο θαη ηελ νπζηαζηηθή
αληίζεζε ησλ πξάμεσλ ηνπο πξνο ηηο αξρέο ηνπ αζιεηηζκνχ, ηνπ θίιαζινπ πλεχκαηνο, θαη ηνπ «επ
αγσλίδεζζαη» φπσο επίζεο θαη ε παξάβαζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο νκνζπνλδίαο,
εθδηθάδνληαη θαη ηηκσξνχληαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ.
ΑΡΘΡΟ 36 ΙΥΤ ΑΠΟΦΑΔΧΝ

Οη απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ σκαηείσλ, πνπ επηβάιινπλ ηηκσξία ζε αζιεηέο ηνπο
ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, δελ ηζρχνπλ αλ δελ ππνβιεζνχλ κέζα ζε δέθα (10) κέξεο απ' ηελ
εκέξα πνπ ειήθζεζαλ ζην Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο.
Οη απνθάζεηο απηέο θαηαρσξνχληαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ζε εηδηθφ βηβιίν θίλεζεο θαη κεηαβνιψλ
θάζε αζιεηή, δεκνζηεχνληαη ζην Γειηίν Σχπνπ ηεο νκνζπνλδίαο, θαη ηζρχνπλ φηαλ θαηαζηνχλ
ηειεζίδηθεο.
ΑΡΘΡΟ 37 ΠΟΙΝΔ
(Α)

Οη πνηλέο πνπ κπνξεί λα επηβάιιεη ε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή είλαη:

α)

ηα κέιε Γηνηθήζεσλ ησλ ζσκαηείσλ

i)

Γξαπηή επίπιεμε.

ii)

Γξαπηή επίπιεμε θαη αλαθνίλσζε ζ' φια ηα ζσκαηεία,

iii)

Απαγφξεπζε εηζφδνπ ζε αγσληζηηθνχο ρψξνπο, πξνζσξηλά ή νξηζηηθά.

β)

ηα ζσκαηεία

i)

Γξαπηή επίπιεμε.

ii)

Γξαπηή επίπιεμε θαη αλαθνίλσζε ζ'φια ηα ζσκαηεία.

iii)

Υξεκαηηθφ πξφζηηκν κέρξη €200.

iv)

Πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο κέρξη έλα (1) ρξφλν απφ θάζε επίζεκε δηνξγάλσζε.

γ)

ηνπο αζιεηέο

i)

Γξαπηή επίπιεμε.

ii)

Γξαπηή επίπιεμε θαη αλαθνίλσζε ζ'φια ηα ζσκαηεία.

iii)

Πξνζσξηλή απνβνιή απφ ηνπο αγψλεο, επίζεκνπο θαη αλεπίζεκνπο, κέρξη δχν (2)

ρξφληα,
iv)

Γηαγξαθή απφ ηα κεηξψα ηεο νκνζπνλδίαο

δ)

ηα κέιε ζσκαηείσλ - θηιάζινπο

i)

Γξαπηή επίπιεμε.
Γξαπηή επίπιεμε κε αλαθνίλσζε ζ'φια ηα ζσκαηεία.

ii)
iii)

Απαγφξεπζε εηζφδνπ, πξνζσξηλή ή νξηζηηθή, ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο φηαλ γίλνληαη αγψλεο.

ε)

Ζ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα επηβάιιεη ζ' φιεο εο θαηεγνξίεο ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ

πξνζψπσλ θαη ηελ ππνρξέσζε λα αλαθαιέζνπλ νπνηνδήπνηε γξαπηφ θείκελν, πνπ ζα θξηζεί φηη έρεη
χθνο αλάξκνζην.
(Β) (α)

Όιεο νη παξαπάλσ πνηλέο κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ θαη κε αλαζηνιή, ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο

θαζνξίδεη ε απφθαζε, εθφζνλ ην παξάπησκα δελ είλαη ζχκθσλα κε ηνλ πνηληθφ λφκν αηηκσηηθφ θαη δελ
δηψθεηαη απφ απηφλ.
(β)

ε πεξίπησζε πνπ κέζα ζην ρξφλν ηεο αλαζηνιήο ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηαπξάμεη θαη

λέν παξάπησκα, ηφηε εθηίεη θαη ηελ πνηλή πνπ αλεζηάιε.
ΑΡΘΡΟ 38 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
(Α) ηνπο αγψλεο ΜΠΗΛΗΑΡΓΟΤ, νη νπνίνη νξγαλψλνληαη απφ ηελ νκνζπνλδία, ή απφ ζσκαηεία ηεο
δχλακεο ηεο, κεηέρνπλ κφλν θίιαζινη, φπσο ε ηδηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη θαη θαζνξίδεηαη απφ ηνπο
Κππξηαθνχο θαη Γηεζλείο Καλνληζκνχο γηα ην άζιεκα.
(Β)

Οη Παγθχπξηνη Αζιεηηθνί Αγψλεο ΜΠΗΛΗΑΡΓΟΤ, φπσο θαη θάζε άιινο αζιεηηθφο αγψλαο,

ξπζκίδεηαη θαη πξνγξακκαηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νκνζπνλδίαο θαη ιακβάλεη γλψζε ν
ΚΟΑ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί ΚΟΑ λφκνπ πνπ ξπζκίδνπλ ηφζν ηεο πξνθεξχμεηο ησλ αγψλσλ
φζν θαη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 39
ΑΓΧΝΟΓΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ

(Α) Οη αγσλφδηθεο επηηξνπέο νπνηαζδήπνηε θχζεο αγψλα έρνπλ ηε δηθαηνδνζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ
ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο ηνπ ΜΠΗΛΗΑΡΓΟΤ, θαζψο θαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο πνπ
εθδίδεη ην Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο.
(Β)

Σα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο κεηά απφ εηζήγεζε ησλ

αξκνδίσλ Σερληθψλ Δπηηξνπψλ.
(Γ)

Σν Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο, απνθαζίδεη γηα φιεο ηηο θαηαγγειίεο πνπ αθνξνχλ πξάμεηο ή

παξαιείςεηο ησλ Αγσλνδηθψλ θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, φπσο θαη γηα παξαπηψκαηα
ησλ αζινχκελσλ, θαη δηθαηνχηαη λα παξαπέκςεη ηελ ππφζεζε ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή.
(Γ)

Σν Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ λα απνθιείζεη ηνλ θξηηή ή ηνλ

αζιεηή πνπ παξαπέκπεη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή απφ ηνπο παξαπέξα αγψλεο, θαη κέρξη λα εθδνζεί
απφθαζε ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο.
ΑΡΘΡΟ 40
ζςγσώνεςζη ζωμαηείων
(Α)

(α)

Δίλαη δπλαηή θαη επηηξέπεηαη ε ζπγρψλεπζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ

ηελ νκνζπνλδία ζσκαηείσλ.
(β)

Ζ ζπγρψλεπζε γίλεηαη κε απφθαζε ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ ζσκαηείσλ γηα ηε δηάιπζε θαη

ηε ζπγρψλεπζε ηνπο ζε έλα λέν.
(γ)

πγρψλεπζε κπνξεί λα γίλεη θαη κε δηάιπζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζσκαηείσλ θαη ηελ

πξνζρψξεζε ηνπο ζε άιιν.
(Β)

(α)

Ζ ζπγρψλεπζε ηζρχεη απφ ηε ζχζηαζε ηνπ λένπ ζσκαηείνπ βάζεη ηεο ζρεηηθήο

λνκνζεζίαο.
(β)

Γηα λα έρεη ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ παξέρεη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, ην λέν ζσκαηείν ή ηα ζσκαηεία

πνπ κεηά ηε δηάιπζε ζπγρσλεχηεθαλ ζε άιιν, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγλσξηζζεί απφ ηελ
νκνζπνλδία.
(Γ)

Ζ αλαγλψξηζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο νκνζπνλδίαο, κεηά απφ

αίηεζε ηνπ λένπ ζσκαηείνπ ή ησλ ζσκαηείσλ ηα νπνία ζπγρσλεχζεθαλ. Ζ αίηεζε απηή πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ:
(α)

Πξαθηηθφ Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ησλ ζσκαηείσλ πνπ δέρζεθαλ ηε δηάιπζε.

(β)

Δπίζεκν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ λένπ ζσκαηείνπ, πνπ πξνήιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε, θαη

πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζην βηβιίν ησλ ζσκαηείσλ.
(γ)

Δπίζεκν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ σκαηείνπ ζην νπνίν έγηλε ε ζπγρψλεπζε, γηα ηελ

πεξίπησζε Αγ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ζην Καηαζηαηηθφ ηνπ.
(δ)

Καηάζηαζε ησλ αζιεηψλ ησλ ζσκαηείσλ πνπ δηαιχζεθαλ θαη αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην

λέν ή ζ' απηφ πνπ ζπγρσλεχηεθαλ γηα έθδνζε θαη ησλ ζρεηηθψλ δειηίσλ.
(Γ)

Ζ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο νκνζπνλδίαο ιακβάλεηαη απαξαίηεηα κέζα ζε

ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο αίηεζεο θαη ησλ αλαγθαίσλ
εγγξάθσλ.
(Δ)

Οη αζιεηέο ησλ ζσκαηείσλ πνπ δηαιχζεθαλ γηα λα ζπγρσλεπζνχλ ζε λέν ή λα

πξνζρσξήζνπλ ζε άιιν, δελ ζεσξνχληαη ειεχζεξνη, αιιά εγγξάθνληαη απηνδίθαηα ζηε
δχλακε ηνπ λένπ ζσκαηείνπ.
ΑΡΘΡΟ 41
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ
Όια ηα ζσκαηεία πνπ ππάγνληαη ζηελ νκνζπνλδία ζπκθσλνχλ, απνδέρνληαη θαη θαζηζηνχλ
απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε φισλ, αλεμαίξεηα, ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο
θαη νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή θαη εξκελεία ησλ λφκσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, ηνπ

Καηαζηαηηθνχ, ησλ Καλνληζκψλ ηεο νκνζπνλδίαο θαη ησλ πξνθεξχμεσλ ησλ αγψλσλ, κφλν ηα
πξνβιεπφκελα δηνηθεηηθά φξγαλα απφ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ.
ΑΡΘΡΟ 42
εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ππεξεζηψλ νκνζπνλδίαο - άιινη θαλνληζκνί
(Α)

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νκνζπνλδίαο κε απφθαζε ηνπ πξνζιακβάλεη ην θάζε κνξθήο

ππαιιειηθφ, ηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ.
(Β)

Με απφθαζε ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπληάζζεη, εγθξίλεη θαη ηξνπνπνηεί ηνλ Δζσηεξηθφ

Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία, γηα ηελ θαιχηεξε
ιεηηνπξγία ηνπο.
(Γ)

Με γεληθνχο ή εηδηθνχο θαλνληζκνχο πνπ ςεθίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ ζσκαηείσλ -κειψλ ηεο

νκνζπνλδίαο χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γ.., ηίζεληαη νη θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα:
(α)

ηελ ελζσκάησζε ησλ θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο, έηζη φπσο

θάζε θνξά ηζρχνπλ.
(β) ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ελ γέλεη πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ νκνζπνλδηαθψλ πξνπνλεηηθψλ
θέληξσλ, νκάδσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ.
(γ)

ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ησλ πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά λφκνπο.

(δ)
(ε)

ηνλ Οξγαληζκφ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ εθάζηνηε πξνζσπηθνχ.
φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθψλ θαη κεηαγξαθψλ

αζιεηψλ, ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπο, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία θαη ηα αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ηνπο
φξγαλα.
(ζη)

ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο πξνπνλεηέο ηνπ αζιήκαηνο.

(Γ)

Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ θαλνληζκψλ απηψλ, φπνπ απαηηείηαη, είλαη ππνρξεσηηθφ λα ιεθζνχλ

ππφςε νη ηζρχνληεο δηεζλείο θαλνληζκνί ηνπ αζιήκαηνο.
ΑΡΘΡΟ 43
ηποποποίηζη καηαζηαηικού
(Α)

Σν θαηαζηαηηθφ ηεο νκνζπνλδίαο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε είηε κε

πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηήο ή κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ κηζνχ (/4) ησλ
αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ή απφ δχν ηνπιάρηζην ζσκαηεία κέιε.
(Β)

Πξνο ιήςε απφθαζεο πεξί κεηαβνιήο ησλ ζθνπψλ ηεο Οκνζπνλδίαο απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε
3

ησλ λ ησλ κειψλ ηεο Οκνζπνλδίαο.
(Γ)

Ζ ηξνπνπνίεζε απνθαζίδεηαη ζε πλέιεπζε εηδηθά ζπγθαινχκελε γη' απηφλ ην ζθνπφ κε απαξηία

ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ θαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ
παξφλησλ.
(Γ)

Μαδί κε ηελ πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζα απνζηέιινληαη ζηα ζσκαηεία νη

πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
ΑΡΘΡΟ 44
πεπίπηωζη διάλςζηρ ομοζπονδίαρ
(Α)

ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο νκνζπνλδίαο, αλ ηπρφλ απνκείλεη πεξηνπζία, πεξηέξρεηαη ζην ΚΟΑ.

Οπδέπνηε ε πεξηνπζία ηεο νκνζπνλδίαο κεηά ηε δηάιπζε ηεο δηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο.
(Β) Ζ δηάιπζε ηεο νκνζπνλδίαο πέξαλ ησλ λνκίκσλ πεξηπηψζεσλ, κπνξεί λα απνθαζηζηεί απφ ηε
Γεληθή πλέιεπζε, εηδηθά ζπγθαινχκελε γη' απηφ κε απαξηία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ηνπιάρηζηνλ ησλ
αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθν, νη δε ζρεηηθέο απνθάζεηο
ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ.

ΑΡΘΡΟ 45
ζθπαγίδα
Ζ νκνζπνλδία έρεη δηθή ηεο ζθξαγίδα ηελ ..............................
ΑΡΘΡΟ 46
ΣΔΛΙΚΟ
Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ, πνπ πεξηέρεη ζαξάληα έμη (46) άξζξα, δηαβάζηεθε θαη ςεθίζηεθε ζην ζχλνιν ηνπ
θαηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Οκνζπνλδίαο ζηηο 20 Μαΐνπ 2014 .

