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ΑΡΘΡΟ 1ο : ΙΓΡΤΗ – ΔΠΩΝΤΜΙΑ – ΔΓΡΑ
Απφ ηα σκαηεία πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηδξχζεθε ζήκεξα 16
Μαρτίοσ 1978 Οκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ
ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΔΩ ( Κ.Ο.ΠΔ. ) κε έδξα ηε Λεπθσζία.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΑΔΛ ΛΔΜΔΟΤ
ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΓΔΡΤΝΔΗΑ
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ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΔΜΔΟΤ
ΑΠΟΠ ΠΑΦΟΤ
ΑΡΖ ΠΟΛΔΜΗΟΤ
ΑΥΑΗΩΝ ΑΚΣΖ ΓΗΑΛΟΤΑ
ΑΥΗΛΛΔΑ ΚΑΪΜΑΚΛΗΟΤ
Δ.Ν.ΠΑΡΑΛΗΜΝΗΟΤ

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1

Δ.Π.Α. ΛΑΡΝΑΚΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ Κ. ΒΑΡΩΗΩΝ
Ν.ΑΛΑΜΗΝΑ ΑΜΜΟΥΩΣΟΤ
ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΛΔΤΚΩΗΑ
ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ ΝΔΑΠΟΛΔΩ
ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ ΦΡΔΝΑΡΟΤ
ΟΜΟΝΟΗΑ ΛΔΤΚΩΗΑ
ΟΜΟΝΟΗΑ ΞΤΛΟΣΤΜΠΟΤ
ΠΔΕΟΠΟΡΗΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑ
ΦΟΗΝΗΚΑ ΠΤΛΑ

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΚΟΠΟ
1.

2.

θνπνί ηεο Κ.Ο.ΠΔ. είλαη :
α.

Ζ δηαδνρή ηεο Σνπηθήο Δπηηξνπήο Δ.Ο.ΠΔ θαη ε αλάιεςε ησλ επζπλψλ
ηεο ζαλ αλψηαηεο αξρήο γηα ην άζιεκα ηεο πεηνζθαίξηζεο ζηελ Κχπξν,
ε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ηεο θαη ε πηνζέηεζε ηνπ κεηξψνπ ησλ πεηνζθαηξηζηψλ
ηεο.

β.

Ζ νξγάλσζε, δηνίθεζε, δηάδνζε, αλάπηπμε θαη εμχςσζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο
πεηνζθαίξηζεο, ζάιαο θαη παξαιίαο ( beach volley ) ζ’ φιε ηε ρψξα
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ θίιαζινπ πλεχκαηνο.

γ.

ε ζπλεξγαζία κε ηελ Κππξηαθή Δζληθή Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή – ΚΔΠΔ
ε ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο Παξανιπκπηαθνχο αγψλεο, ε
αλάπηπμε πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ηνπ Παξανιπκπηαθνχ θηλήκαηνο ζηε
Κχπξν θαη ε πξναγσγή ηνπ αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ αηφκσλ κε αλαπεξία.

δ.

Ζ κε θάζε κέζν πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ησλ ζεκειησδψλ
ειεπζεξηψλ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ άζιεζε.

ε.

Ζ εγγχεζε γηα ίζε αμηνπξέπεηα φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη δέζκεπζε γηα
εθαξκνγή ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ άζιεζε απφ φινπο ρσξίο δηαθξίζεηο γηα
ιφγνπο φπσο ην θχιν, ε θπιή, ην ρξψκα, ε γιψζζα, νη πνιηηηθέο ή άιιεο
πεπνηζήζεηο, ε εζληθή ή θνηλσληθή θαηαγσγή.

ζη.

Ζ εγγχεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ άζιεζε φισλ ησλ αηφκσλ αλεμάξηεηα ηνπ
ζεμνπαιηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο νκνθνβίαο,
ηεο
ηξαλζθνβίαο
θαη
άιισλ
δηαθξίζεσλ
ιφγσ
ζεμνπαιηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ.

Ζ επίηεπμε ηνπ πην πάλσ ζθνπνχ επηδηψθεηαη :
α.

Με ηελ κε θάζε ηξφπν θαη επθαηξία επηβεβαίσζε θαη επαλαβεβαίσζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ζηελ άζιεζε απφ φια ηα άηνκα ρσξίο δηαθξίζεηο γηα ιφγνπο
φπσο ην θχιν, ε θπιή, ην ρξψκα, ε γιψζζα, νη πνιηηηθέο ή άιιεο
πεπνηζήζεηο, ε εζληθή ή θνηλσληθή θαηαγσγή, ν ζεμνπαιηθφο
πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε ηαπηφηεηα θχινπ .

β.

Με ηελ δηαηήξεζε αλνηθηψλ φισλ ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ γηα φινπο ρσξίο νπνηεζδήπνηε δηαθξίζεηο αιιά θαη κε ηε
ιήςε επαξθψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηηκσξία πξνζβνιψλ
ξαηζηζηηθήο θχζεο.

γ.

Με ηε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο θαη ηελ επηθνηλσλία κ’ απηά, κε ζθνπφ ηελ
θαιχηεξε νξγάλσζε, δηάδνζε θαη αλάπηπμε ηεο πεηνζθαίξηζεο.

δ.

Με ηελ νξγάλσζε θαη ηέιεζε αγψλσλ Πξσηαζιήκαηνο φισλ ησλ
Καηεγνξηψλ κεηαμχ ησλ σκαηείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δχλακή ηεο κε
βάζε ηηο πξνθεξχμεηο ηεο.
2

ε.

Με ηελ θαηάξηηζε Δζληθψλ Οκάδσλ Πεηνζθαηξίζεσο ησλ δηαθφξσλ
θαηεγνξηψλ.

ζη.

Με ηελ εζηθή θαη πιηθή ελίζρπζε ησλ σκαηείσλ – Μειψλ ηεο γηα ηελ
πξναγσγή ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ.

δ.

Με ηε ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο ή άιινπο αγψλεο Πεηνζθαίξηζεο.

ε.

Με ηηο ελέξγεηεο θαη παξαζηάζεηο ηεο ζηελ επνπηεχνπζα Αζιεηηθή Αξρή
φζνλ αθνξά ηελ αλάγθε νπζηψδνπο βειηηψζεσο ησλ αγσληζηηθψλ ρψξσλ
πνπ ππάξρνπλ, φπσο θαη γηα ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο λέσλ
εθζπγρξνληζκέλσλ.

ζ.

Με ηε ζπλεξγαζία κε ην Κξάηνο θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ θαη κε ηε
ζχδεπμε θαη ζπλεξγαζία εμσζρνιηθνχ θαη ζρνιηθνχ Αζιεηηζκνχ.

η.

Με ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνπνλεηέο, δηαηηεηέο, θξηηέο, θαη ινηπνχο
παξάγνληεο ηνπ αζιήκαηνο.

ηα.

Με ηελ έθδνζε εληχπσλ, πεξηνδηθψλ, δειηίσλ, ηελ εθηχπσζε θαλνληζκψλ
θιπ.

ηβ.

Με ηε δεκνζίεπζε δηαιέμεσλ θαη νκηιηψλ γηα ηε δηάδνζε ηνπ αζιήκαηνο θαη
κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θίιαζινπ πλεχκαηνο.

ηγ.

Με ηελ ιεηηνπξγία ζρνιψλ θαη επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ φπσο θαη
ηελ έγθξηζε ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ θαη ηελ απνζηνιή ζην εμσηεξηθφ
πξνπνλεηψλ θαη δηαηηεηψλ.

ηδ.

Με ηε δεκηνπξγία θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ
Οκνζπνλδηψλ.

ηε.

Με ηε ζπλεξγαζία κε άιιεο Αζιεηηθέο Αξρέο θαη σκαηεία πνπ έρνπλ
παξαπιήζην ζθνπφ κε ηελ Οκνζπνλδία.

ηζη.

Με νηηδήπνηε άιιν θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ πξφνδν θαη πξνθνπή ηνπ
αζιήκαηνο ηεο πεηνζθαίξηζεο.

2α

μέλσλ νκνεηδψλ

ΑΡΘΡΟ 3ο : MEΛΗ
1.

Μέιε ηεο ΚΟΠΔ είλαη φια ηα εγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
Καηαζηαηηθνχ ζσκαηεία Αληξψλ θαη ή Γπλαηθψλ θαη ζρεηηθφ κεηξψν ηεξείηαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ελεκεξψλεηαη αλάινγα κε ηελ
πξφζζεζε ή αθαίξεζε ζσκαηείσλ.

2.

Σα σκαηεία πνπ κε ηε πξσηνβνπιία θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο είραλ ηελ ηηκή ηεο
ίδξπζεο ηεο παξνχζαο Οκνζπνλδίαο νλνκάδνληαη Ηδξπηηθά Μέιε.

3.

Μέιε ηεο ΚΟΠΔ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ φια ηα ζσκαηεία ζηε ρψξα, πνπ
θαιιηεξγνχλ επδφθηκα ην άζιεκα ηεο πεηνζθαίξηζεο νπφηε θαη θαηαηάζζνληαη ζηελ
ηειεπηαία θαηεγνξία.

4.

Σα λενεγγξαθφκελα ζηελ ΚΟΠΔ κέιε ζα ινγίδνληαη γηα πεξίνδν δχν ( 2 ) ρξφλσλ
απφ ηεο εκεξνκελίαο έγθξηζεο ηεο εγγξαθήο ηνπο σο δφθηκα κέιε θαη θαηά ην
δηάζηεκα απηφ ζα απνιακβάλνπλ φισλ ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ
ππνινίπσλ κειψλ εθηφο ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ( κε εμαίξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
εθινγήο πξνέδξνπ ή δηάιπζεο ηεο ΚΟΠΔ ).

5.

Με ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ δνθηκαζίαο ην ζσκαηείν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ
ελεξγψλ κειψλ θαη απνιακβάλεη φια ηα απφ ην Καηαζηαηηθφ απνξξένληα
δηθαηψκαηα λννπκέλνπ φηη απηφ ζπκκεηέρεη ζε επίζεκεο δηνξγαλψζεηο ηεο ΚΟΠΔ.

6.

Οκνίσο ζσκαηεία κέιε ηεο ΚΟΠΔ ηα νπνία κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ
δηαηάμεσλ ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ
αδξαλψλ κειψλ, δελ έρνπλ γηα φζν δηάζηεκα παξακέλνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή,
δηθαίσκα ςήθνπ ( κε εμαίξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθινγήο πξνέδξνπ ή θαη δηάιπζεο
ηεο ΚΟΠΔ ).

7.

Οκνίσο κε ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ αδξάλεηαο ην ζσκαηείν εληάζζεηαη ζηελ
θαηεγνξία ησλ ελεξγψλ κειψλ θαη απνιακβάλεη φια ηα απφ ην Καηαζηαηηθφ
απνξξένληα δηθαηψκαηα λννπκέλνπ φηη απηφ ζπκκεηέρεη ζε επίζεκεο δηνξγαλψζεηο
ηεο ΚΟΠΔ.

8.

Ζ ιήμε ηεο πεξηφδνπ αδξάλεηαο ελφο ζσκαηείνπ γίλεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή
ελεξγνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ ζε επίζεκεο δηνξγαλψζεηο ηεο ΚΟΠΔ θαη φρη κε
ηελ ππνβνιή ή δήισζε πξφζεζεο ηνπ γηα ελεξγνπνίεζε.

9.

Άηνκα πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηξεηο ( 3 )
ηνπιάρηζηνλ ζεηείεο θαη ηα νπνία πξνζθέξνπλ ή έρνπλ πξνζθέξεη ζεκαληηθέο
ππεξεζίεο ζηελ ΚΟΠΔ ή ζπληεινχλ ζηε δηάδνζε θαη αλάπηπμε ηεο πεηνζθαίξηζεο
θαη έρνπλ θαιή γλψζε θαη πείξα ηεο πεηνζθαίξηζεο κπνξνχλ λα εθιεγνχλ σο
επίηηκα κέιε ηεο ΚΟΠΔ.

10.

Ζ εθινγή ησλ επίηηκσλ κειψλ γίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΚΟΠΔ κε απιή
πιεηνςεθία κεηαμχ ησλ δηθαηνχκελσλ ςήθνπ ζσκαηείσλ θαη κεηά απφ εηζήγεζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ.

3

ΑΡΘΡΟ 4ο : EΓΓΡΑΦΗ ΩΜΑΣΔΙΩΝ
1.

Οη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο λένπ ζσκαηείνπ ζηελ δχλακε ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη νη
πην θάησ:
α.

Τπνβνιή αίηεζεο εγγξαθήο ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη :
1.

Tα νλφκαηα θαη νη δηεπζχλζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
ηνπ ζσκαηείνπ.

2.

Σν φλνκα θαη
πεηνζθαίξηζεο.

3.

Δλππφγξαθε δήισζε γηα αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ην ζσκαηείν
ηφζν ηνπ Καηαζηαηηθνχ φζν θαη ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ ηεο
Οκνζπνλδίαο.

4.

Ζ έδξα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ην εγθεθξηκέλν γήπεδν ην νπνίν ην
ζσκαηείν ζα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο αγψλεο ηνπ.

5.

Τπφδεηγκα ηεο ζθξαγίδαο ηνπ ζσκαηείνπ.

ε

δηεχζπλζε

ηνπ

ππεχζπλνπ

ηνπ

ηκήκαηνο

β.

Καηάζεζε κε ηελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπ λνκφηππνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ
ζσκαηείνπ.

γ.

Καηάζεζε απφδεημεο θαηαβνιήο ζηελ Οκνζπνλδία ηνπ δηθαηψκαηνο
εγγξαθήο θαη ηεο πξψηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπ.

δ.

Γήισζε δεθαπέληε ( 15 ) ηνπιάρηζηνλ αζιεηψλ κε φια ηα ζηνηρεία ηεο
ηαπηφηεηάο ηνπο.

ε.

Καηάζεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζχζηαζεο ηνπ ζσκαηείνπ.

2.

Ζ έγθξηζε ή κε ηεο αηηήζεσο απνθαζίδεηαη απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε κε
πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ παξφλησλ σκαηείσλ ηα νπνία έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.

3.

ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο εγγξαθήο ην ζσκαηείν εγγξάθεηαη ζην Μεηξψν ηεο
Οκνζπνλδίαο θαη εληάζζεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηψηεξε θαηεγνξία ελψ ζε
πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ηα παξάβνια πνπ θαηέβαιε ην ζσκαηείν
επηζηξέθνληαη.
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ΑΡΘΡΟ 5ο : ΑΠΩΛΔΙΑ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΜΔΛΟΤ
σκαηείν κέινο ηεο ΚΟΠΔ ράλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο θαη δηαγξάθεηαη απφ ην Μεηξψν
εθφζνλ ζπληξέρνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πην θάησ ιφγνπο :
1.

2.

ΑΤΣΟΜΑΣΑ
α.

Με ηελ απψιεηα ηεο θίιαζιεο ηδηφηεηαο.

β.

Με ηελ δηάιπζή ηνπ.

γ.

Με ηε γξαπηή παξαίηεζε ή απνρψξεζή ηνπ απφ ηηο ηάμεηο ηεο Οκνζπνλδίαο.

δ.

Όηαλ ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο δελ
ζπκκεηέρεη ή θαη απνρσξεί απφ πξσηάζιεκα ή θαη πξσηαζιήκαηα θππέιινπ
ησλ αλψηεξσλ θαηεγνξηψλ ( Α θαη Β θαηεγνξία αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ). ε
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ζσκαηείν δηαηεξεί ηκήκαηα αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ ηηκσξείηαη κφλν ην ππαίηην ηκήκα θαη φρη ην ζσκαηείν.

ΜΔ ΑΠΟΦΑΗ ΣΩΝ 3/4 ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
Με εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε αλ
ην ζσκαηείν :
α.

Αθνινπζεί δηαθνξεηηθνχο
Καηαζηαηηθφ.

ζθνπνχο

απφ

απηνχο

πνπ

θαζνξίδεη

ην

β.

Γελ έρεη θαηαβάιεη ηηο νθεηιέο ηνπ ζηελ Οκνζπνλδία, κέζα ζ’ έλα εμάκελφ
απφ ηφηε πνπ νη νθεηιέο έπξεπε λα πιεξσζνχλ θαη εθφζνλ γηα ηελ
επηθείκελε πξφηαζε δηαγξαθήο ην ζσκαηείν εηδνπνηήζεθε γξαπηψο κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή έλα ( 1 ) ηνπιάρηζην κήλα πξηλ ηελ Γεληθή πλέιεπζε.

γ.

Γελ ζπκκνξθψλεηαη ε παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή ησλ
Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ ηεο ΚΟΠΔ θαη αθνχ ην ππαίηην ζσκαηείν έρεη
πξνεγνχκελα θιεζεί ζε απνινγία απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ.

ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο ε απφθαζε ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία 3/4 ησλ
παξφλησλ ζσκαηείσλ ηα νπνία έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ρσξίο ην θξηλφκελν
ζσκαηείν λα δηθαηνχηαη λα ςεθίζεη.
3.

ΜΔ ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΚΟΠΔ
Με απφθαζε ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΚΟΠΔ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ
ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ
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ΑΡΘΡΟ 6ο : ΤΓΥΩΝΔΤΗ – ΓΙΑΛΤΗ – ΜΔΣΟΝΟΜΑΙΑ ΩΜΑΣΔΙΩΝ
Α.

ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΩΜΑΣΔΙΩΝ
1.

ε πεξίπησζε ίδξπζεο λένπ ζσκαηείνπ κε ηελ ζπγρψλεπζε, ζπλέλσζε ή θαη
δηάιπζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ σκαηείσλ ή θαη ηκεκάησλ πεηνζθαίξηζεο
ηφηε ην λέν ζσκαηείν νθείιεη λα αθνινπζήζεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν
4 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο
ηνπ ζηελ Οκνζπνλδία.

2.

Σν λέν ζσκαηείν ην νπνίν πξνήιζε απφ ηελ πξάμε απηή ζα αγσλίδεηαη ζηελ
θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθε ην αλψηεξν απφ ηα ζσκαηεία ηα νπνία
ζπγρσλεχζεθαλ.

3.

Ζ πξάμε ηεο ζπγρψλεπζεο θνηλνπνηείηαη ακέζσο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηεο Οκνζπνλδίαο ζπλνδεπφκελε απφ φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηειηθή
έγθξηζε.

4.

Σα ελ ιφγσ ζσκαηεία ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ζπγρψλεπζεο
δηαγξάθνληαη απφ ην κεηξψν ηεο ΚΟΠΔ θαη ζε πεξίπησζε επηζπκίαο
επαλαδξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο πξέπεη απηά λα αθνινπζήζνπλ απφ ηελ αξρή
ηηο ζρεηηθέο κε ηελ εγγξαθή λένπ ζσκαηείνπ δηαδηθαζίεο.

5.

Αλ ε ζπγρψλεπζε γίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ηφηε :

6.

α.

Αλ γίλεη κεηνλνκαζία ηνπ λένπ ζσκαηείνπ απηή ζα εθαξκφδεηαη απφ
ηελ επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν ελψ θαηά ηελ ηξέρνπζα ζα γίλεηαη
ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ελφο εθ ησλ ζσκαηείσλ πνπ ζπγρσλεχζεθαλ
κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ λένπ ζσκαηείνπ πξνο ηελ ΚΟΠΔ.

β.

Μφλν νη αζιεηέο ηνπ ελφο εθ ησλ ζσκαηείσλ πνπ ζπγρσλεχζεθαλ
κπνξνχλ λα αγσλίδνληαη κε ην λέν ζσκαηείν θαη αλεμάξηεηα απφ
νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ άξζξν ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ. Οη
ππφινηπνη αζιεηέο ζα κπνξνχλ λα αγσλίδνληαη ζην λέν ζσκαηείν
απφ ηελ επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν.

ε πεξίπησζε απνξξφθεζεο ελφο ε θαη πεξηζζνηέξσλ ζσκαηείσλ ε θαη
ηκεκάησλ πεηνζθαίξηζεο απφ άιιν ζσκαηείν ην νπνίν δηαηεξεί ηελ
νλνκαζία ηνπ ηφηε :
α.

Σα εκπιεθφκελα ζσκαηεία θνηλνπνηνχλ κε επηζηνιή ηνπο πξνο ηελ
ΚΟΠΔ ηηο πξνζέζεηο ηνπο δεηψληαο ηελ έγθξηζε ηεο.

β.

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα δεηήζεη ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ θξίλεη απαξαίηεηεο πξηλ εθδφζεη ηελ ηειηθή ηνπ
απφθαζε.

γ.

ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο πξάμεο ηα ζσκαηεία πνπ ελψζεθαλ κε ην
ελαπνκείλαλ ζσκαηείν δηαγξάθνληαη απφ ην κεηξψν ηεο ΚΟΠΔ θαη ζε
πεξίπησζε επηζπκίαο επαλαδξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο πξέπεη απηά λα
αθνινπζήζνπλ απφ ηελ αξρή ηηο ζρεηηθέο κε ηελ εγγξαθή λένπ
ζσκαηείνπ δηαδηθαζίεο.
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7.

Β.

ε θάζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, ζπλέλσζεο δχν ή θαη πεξηζζνηέξσλ
ζσκαηείσλ νη αζιεηέο απηψλ εγγξάθνληαη απηφκαηα ζηελ δχλακε ηνπ λένπ
ζσκαηείνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ζπγρψλεπζε απηή.

ΓΙΑΛΤΗ ΩΜΑΣΔΙΩΝ
ε πεξίπησζε δηάιπζεο ζσκαηείνπ ε πξάμε θνηλνπνηείηαη ακέζσο ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο ην νπνίν ζα πξνρσξήζεη ζηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην
κεηξψν κειψλ ηεο ελψ νη αζιεηέο ηνπ είλαη ειεχζεξνη λα εγγξαθνχλ κεηά απφ
ζρεηηθή αίηεζε ηνπο ζε νπνηνδήπνηε ζσκαηείν επηζπκνχλ θαη λα αγσληζηνχλ κε
απηφ ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ.

Γ.

ΜΔΣΟΝΟΜΑΙΑ ΩΜΑΣΔΙΩΝ
1.

Αιιαγή ηεο νλνκαζίαο ελφο ζσκαηείνπ ε θαη νκάδαο ζσκαηείνπ κέινπο ηεο
ΚΟΠΔ κπνξεί λα γίλεη κεηά απφ αίηεζε ηνπ πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηεο Οκνζπνλδίαο κε ηελ νπνία ζα ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζσκαηείνπ θαζψο θαη ζρεηηθή
έγθξηζε ηεο αξκφδηαο θξαηηθήο αξρήο φπνπ απηή είλαη απαξαίηεηε.

2.

Ζ κεηνλνκαζία ζσκαηείνπ κε ηελ πξνζζήθε ζ’απηφ νπνηνπδήπνηε
πξντφληνο επηηξέπεηαη κεηά απφ έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Οκνζπνλδίαο ην νπνίν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο π.ρ. δηαθήκηζε
νηλνπλεπκαησδψλ, θαπληθψλ πξντφλησλ θιπ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ
κεηνλνκαζία.

.
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ΑΡΘΡΟ 7ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΗ ΚΟΠΔ
1.

Οη νηθνλνκηθνί πφξνη ηεο ΚΟΠΔ είλαη νη αθφινπζνη :
α.

Σν δηθαίσκα εγγξαθήο ζσκαηείσλ σο κειψλ ηεο ΚΟΠΔ θαη ην νπνίν
θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο.

β.

Ζ εηήζηα ζπλδξνκή ησλ ζσκαηείσλ – κειψλ ηεο φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.

γ.

Οη δηάθνξεο επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ΚΟΑ ή θαη άιινπο θξαηηθνχο θνξείο.

δ.

Σα δηάθνξα παξάβνια ( θαηάζεζεο ζπκβνιαίσλ, έθδνζεο ηαπηνηήησλ θιπ )
θαη νπνηαδήπνηε άιια έζνδα γηα ηελ ινγηζηηθή ππνζηήξημε ησλ ζσκαηείσλ,
φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.

ε.

Οη εηζπξάμεηο ησλ ηειηθψλ αγψλσλ ή θάζεσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ
θππέιινπ θαη ησλ αγψλσλ Super Cup φισλ ησλ θαηεγνξηψλ φπσο θαη νη
εηζπξάμεηο δηεζλψλ ( θηιηθψλ θαη επίζεκσλ ) αγψλσλ πνπ δηνξγαλψλεη ε
ΚΟΠΔ.

ζη.

Σα πνζά απφ ηηο επηβαιιφκελεο πνηλέο θαη ηηο ελζηάζεηο πνπ απνξξίπηνληαη.

δ.

Οη εηζπξάμεηο εθδειψζεσλ ( ρνξφο, θηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο, γηνξηέο,
έθδνζε πεξηνδηθνχ ή ιαρλψλ θιπ ) πνπ νξγαλψλεη ε ΚΟΠΔ γηα ελίζρπζε ηνπ
ηακείνπ ηεο.

ε.

Σα εηζνδήκαηα απφ ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηεο ΚΟΠΔ θαη ην εηήζην
πιεφλαζκα απφ ηα έζνδα ρξήζεο.

ζ.

Γσξεέο, θιεξνδνηήκαηα, νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο θαη επηρνξεγήζεηο πξνο ηελ
ΚΟΠΔ φπσο θαη νπνηνδήπνηε πξντφλ δαλεηζκνχ ηεο απφ αλαγλσξηζκέλνπο
ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο θαη πάληνηε κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.

2.

Άηνκα, ζσκαηεία θαη δεκφζηνη ή ηδησηηθνί νξγαληζκνί ( έζησ θαη εάλ απηνί δελ
είλαη νξγαλσκέλνη ζηε κνξθή αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ), πνπ απνδεδεηγκέλα
ζπληεινχλ ζηε δηάδνζε θαη αλάπηπμε ηεο πεηνζθαίξηζεο κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο ηεο ΚΟΠΔ αλαθεξχζζνληαη ζε δσξεηέο, επεξγέηεο ή κεγάινπο
επεξγέηεο.

3.

Ζ απφθαζε γηα ηελ αλαθήξπμε δσξεηψλ, επεξγεηψλ ή κεγάισλ επεξγεηψλ,
ιακβάλεηαη απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε κε απιή πιεηνςεθία θαη κεηά
απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ελψ σο δσξεηέο αλαθεξχζζνληαη
φζνη πξνζθέξνπλ ζηελ ΚΟΠΔ ζε είδνο ή ζε ρξήκα απφ € 10.000,00 θαη άλσ,
σο επεξγέηεο απφ € 50.000,00 θαη άλσ θαη σο κεγάινη επεξγέηεο απφ € 100.000,00
θαη άλσ.

4.

Πεξηνπζία ηεο ΚΟΠΔ ζε κεηξεηά ε νπνία μεπεξλά ην πνζφ ησλ € 500,00 πξέπεη λα
θαηαηίζεηαη ζε ινγαξηαζκφ ηεο ζε κηα απφ ηηο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδεο κε ηα πνζά
πνπ θαηαηίζεληαη λα κπνξνχλ λα αλαιακβάλνληαη κε φπνηνλ ηξφπν ήζειε νξίζεη ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ.
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ΑΡΘΡΟ 8ο : ANTIΠΡΟΩΠΔΤΗ ( ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΞΩΓΙΚΟ )
1.

Ζ ΚΟΠΔ αληηπξνζσπεχεηαη ζ’ φιεο ηηο επαθέο θαη ζρέζεηο ηεο κε ηηο Γεκφζηεο
Αξρέο αιιά θαη κε θάζε ηξίην απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γεληθφ ηεο Γξακκαηέα.

2.

Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα θαζνξίδνληαη θάζε θνξά
ζηνπο Πξφεδξν θαη Γεληθφ Γξακκαηέα ε κέζνδνο πνπ ζα αθνινπζεζεί, νη ρεηξηζκνί
θαη γεληθά ν ηξφπνο πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ηεο Οκνζπνλδίαο ζηελ
αληηπξνζψπεπζή ηεο.
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ΑΡΘΡΟ 9ο : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
1.

Σελ Κππξηαθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο δηνηθεί ην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην πνπ
απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα κέιε πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ :
α.

Σνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ν νπνίνο εθιέγεηαη απφ ηελ Γεληθή
πλέιεπζε θαηά ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ.

β.

Απφ έλα αληηπξφζσπν πνπ νξίδεηαη αλά ηεηξαεηία θαη φρη αξγφηεξα απφ
δέθα κέξεο απφ ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ, απφ θάζε ζσκαηείν πνπ ζηελ
αγσληζηηθή πεξίνδν πνπ αθνινπζεί ηελ εθινγή ηνπ πξνέδξνπ αλήθεη ζηελ Α’
θαηεγνξία αλδξψλ ή θαη γπλαηθψλ.

γ.

Απφ δχν θαηά αλψηαην φξην αληηπξνζψπνπο γηα θάζε θαηεγνξία πνπ
εθπξνζσπνχλ ηα ππφινηπα ζσκαηεία ηα νπνία ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν
πνπ αθνινπζεί ηελ εθινγή ηνπ πξνέδξνπ αλήθνπλ ζηηο ππφινηπεο
θαηεγνξίεο αλδξψλ ή θαη γπλαηθψλ θαη πνπ εθιέγνληαη φπσο θαζνξίδεηαη πην
θάησ.

δ.

Μεηά ηελ ζηειέρσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζε
απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν ( 2 ) γπλαηθεία κέιε ην ηειεπηαίν
κπνξεί λα νξίζεη ηνλ αλαγθαίν αξηζκφ γπλαηθείσλ κειψλ ψζηε πάληα ζ’ απηφ
λα πεξηιακβάλνληαη δχν ( 2 ) ηνπιάρηζηνλ γπλαίθεο κε ηελ ζεηεία ησλ
ηειεπηαίσλ λα έρεη δηάξθεηα ελφο έηνπο.

2.

Ννείηαη φηη δελ κπνξεί λ’αλαθιεζεί ν νξηζκφο αληηπξνζψπνπ νπνηνπδήπνηε
ζσκαηείνπ πξηλ απφ ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ.

3.

Ννείηαη φηη ζσκαηείν ην νπνίν κεηά απφ άδεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Οκνζπνλδίαο δελ ζπκκεηέρεη κε ηελ νκάδα ηνπ ζην αλψηαην πξσηάζιεκα ηεο
Καηεγνξίαο ηνπ ( Α’ Καηεγνξία Αληξψλ, Β’ Καηεγνξία Αληξψλ, Α’ Καηεγνξία
Γπλαηθψλ, Β’ Καηεγνξία Γπλαηθψλ ) ράλεη ην δηθαίσκα εθπξνζψπεζεο ηνπ ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ είηε απηή είλαη άκεζε ( ζσκαηεία Α’ Καηεγνξίαο )
είηε έκκεζε ( ζσκαηεία Β’ Καηεγνξίαο ) γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε κε ζπκκεηνρή
ηνπ.

4.

Οη παξαθάησ δηαηάμεηο ζα δηέπνπλ ηηο εθάζηνηε ππνρξεσηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ
ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ:
α.

Δληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΚΟΠΔ θαη αθνχ
έρεη επηθπξσζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην ε ηειηθή βαζκνινγηθή
θαηάηαμε ησλ πξσηαζιεκάησλ Β’ Καηεγνξίαο θαη ε ηειεζίδηθε αλάδεημε ησλ
ζσκαηείσλ πνπ αλέξρνληαη ζηε Α’ Καηεγνξία, ηα ζσκαηεία απηά θαινχληαη
λα νξίζνπλ ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Οκνζπνλδίαο.

β.

Δληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΚΟΠΔ θαη αθνχ
έρεη επηθπξσζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην ε ηειηθή βαζκνινγηθή
θαηάηαμε ησλ πξσηαζιεκάησλ Α’ Καηεγνξίαο θαη ε ηειεζίδηθε αλάδεημε ησλ
ζσκαηείσλ πνπ ππνβηβάδνληαη ζηε Β’ Καηεγνξία, νη αληηπξφζσπνη ησλ
ζσκαηείσλ απηψλ ράλνπλ απηφκαηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο.
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γ.

5.

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνρξενχηαη φπσο εληφο δέθα
εκεξψλ απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε,
εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ εθινγή ηνπ αιιά νπσζδήπνηε ζε ρξφλν πξηλ ηε
ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε ζψκα, ζπγθαιέζεη Δηδηθή
πλέιεπζε ησλ ζσκαηείσλ ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ ζηελ νπνία κε
κπζηηθή ςεθνθνξία ζα εθιεγνχλ δχν ην κέγηζην αληηπξφζσπνη θάζε
θαηεγνξίαο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη έλαο επηιαρψλ αλά θαηεγνξία.
1.

Οη παξεπξηζθφκελνη ζηελ Δηδηθή πλέιεπζε νθείινπλ λα ςεθίζνπλ
απαξαίηεηα δχν άηνκα εθ ησλ ππνςεθίσλ δηαθνξεηηθά ην ςεθνδέιηην
ηνπο ζεσξείηαη άθπξν.

2.

Μφλν νη εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξφζσπνη πνπ παξεπξίζθνληαη ζηελ
Δηδηθή πλέιεπζε κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα γηα εθινγή θαη
λννπκέλνπ φηη ην ζσκαηείν πνπ εθπξνζσπνχλ δελ αληηπξνζσπεχεηαη
ήδε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην σο ζσκαηείν Α’ θαηεγνξίαο.

3.

Όζα ζσκαηεία κε θαηψηαην αξηζκφ δχν παξαζηνχλ ζηελ Δηδηθή
πλέιεπζε απνηεινχλ απαξηία ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ
ππνβιεζνχλ πέξαλ ησλ δχν ππνςεθηνηήησλ, απηνί αλαθεξχζζνληαη
απηφκαηα αληηπξφζσπνη ησλ ζσκαηείσλ Β’ θαηεγνξίαο.

4.

ε πεξίπησζε κε παξνπζίαο δχν ηνπιάρηζηνλ αληηπξνζψπσλ αλά
θαηεγνξία ε Δηδηθή πλέιεπζε αλαβάιιεηαη θαη νξίδεηαη επαλαιεπηηθή
ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ εκεξψλ ε νπνία είλαη θαη ε ηειεπηαία θαη
ζηελ νπνία νη παξφληεο αλεμάξηεηα απφ αξηζκφ ζεσξνχληαη απαξηία
θαη εθιέγνπλ ή θαη εθιέγνληαη.

5.

Όζα ζσκαηεία παξαζηνχλ ζηελ επαλαιεπηηθή Δηδηθή πλέιεπζε
απνηεινχλ απαξηία, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζνχλ πέξαλ ησλ
δχν ππνςεθηνηήησλ, απηνί αλαθεξχζζνληαη απηφκαηα αληηπξφζσπνη
ησλ ζσκαηείσλ Β’ θαηεγνξίαο θαη νη ππφινηπεο ζέζεηο ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην παξακέλνπλ θελέο.

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ελφο ζσκαηείνπ κπνξνχλ λα νξίδνληαη
σο εθπξφζσπνη ηνπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο ελψ αληίζεηα δελ
κπνξνχλ λα νξίδνληαη ή εθιέγνληαη σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ελ
ελεξγεία πεηνζθαηξηζηέο, πξνπνλεηέο, δηαηηεηέο ή παξαηεξεηέο.
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ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΡΥΑΙΡΔΙΔ – EKΛΟΓΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΟΠΔ
1.

Κάζε ηέηαξην ρξφλν θαηά ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζηνλ Ηνχλην γίλνληαη
νη αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΚΟΠΔ πνπ πξέπεη λα είλαη
πξφζσπν γεληθήο αλαγλψξηζεο θαη εθηίκεζεο.

2.

Οη ππνςεθηφηεηεο γηα ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γξαπηψο ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ πέληε ( 5 ) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ ηε Γεληθή
πλέιεπζε θαη ηξεηο ( 3 ) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ απφ απηή, ν θαηάινγνο ησλ
ππνςεθίσλ πξνέδξσλ αλαξηάηαη ζηα γξαθεία ηεο Οκνζπνλδίαο.

3.

Κάζε ππνςεθηφηεηα γηα λα είλαη έγθπξε πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί ελψπηνλ ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο θαη πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία απφ δχν ( 2 ) ηνπιάρηζηνλ κέιε
ηεο ηειεπηαίαο.

4.

Αληίγξαθν ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ππνςεθίσλ πξνέδξσλ καδί κε ηα ςεθνδέιηηα κε ηα
νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ παξαδίδνληαη ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ε νπνία
δηελεξγεί ηελ εθινγή θαη ηε δηαινγή ησλ ςήθσλ.

5.

Ζ δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο είλαη κπζηηθή θαη επηηπρψλ ζεσξείηαη απηφο πνπ
έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο.

6.

ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη ελψ αλ θαη πάιη ππάξμεη
ηζνςεθία ε εθινγή απνθαζίδεηαη κε θιήξν.

7.

Σα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ παξαδίδνληαη απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζηνλ
Πξφεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.

8.

ηε δηαδηθαζία εθινγήο πξνέδξνπ θαη θαη’ εμαίξεζε πηζαλψλ πεξηνξηζκψλ
άιισλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο, δηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ φια ηα ζσκαηεία ηεο ΚΟΠΔ
λννπκέλνπ φηη απηά εθπξνζσπνχληαη λνκφηππα ζηε Γεληθή πλέιεπζε.

10

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΟΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
1.

Οη ππεξεζίεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη πάληνηε άκηζζεο. Μέιε
ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΚΟΠΔ δελ κπνξνχλ λα παξέρνπλ κε ακνηβή εξγαζία ή λα
ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ηε ιήςε ακνηβήο γηα πξνζθνξά θάζε
θχζεο άιισλ ππεξεζηψλ ή πνπ απνβιέπνπλ ζηελ επίηεπμε θέξδνπο κε ηελ
αλάιεςε έξγνπ, πξνκήζεηαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο παξνρήο ζηελ Οκνζπνλδία.

2.

Σα κέιε ηεο Γηνίθεζεο δελ δηθαηνχληαη θακηάο απνδεκηψζεσο γηα ηελ απαζρφιεζή
ηνπο ζηηο ππνζέζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο. Γηθαηνχληαη φκσο εμφδσλ θηλήζεσο θαη
δηακνλήο γηα κεηαθηλήζεηο χζηεξα απφ εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηφζνλ
εδψ φζν θαη έμσ απφ ηελ Κχπξν, γηα δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ηεο Οκνζπνλδίαο.
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ΑΡΘΡΟ 12ο : ΤΓΚΡΟΣΗΗ Δ ΩΜΑ
1.

Δληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνλ νξηζκφ ή ηελ εθινγή ησλ
κειψλ ηνπ θαη αθνχ ηα ζσκαηεία πξνζθιεζνχλ έγθαηξα κε γξαπηή εηδνπνίεζε γηα
λα ελεκεξψζνπλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ζε απηφ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ζπλέξρεηαη ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θαη εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο
Α’ Αληηπξφεδξν, Β’ Αληηπξφεδξν, Γεληθφ Γξακκαηέα, Βνεζφ Γξακκαηέα, Σακία θαη
Βνεζφ Σακία.

2.

ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γηα ηελ αλάδεημε νπνηνπδήπνηε αμησκαηνχρνπ ε
ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη ελψ αλ ππάξμεη θαη πάιη ηζνςεθία ε εθινγή
απνθαζίδεηαη κε θιήξν.

3.

Οη Πξφεδξνο, Α’ Αληηπξφεδξνο, Β’ Αληηπξφεδξνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο, Βνεζφο
Γξακκαηέαο, Σακίαο θαη Βνεζφο Σακίαο απαξηίδνπλ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο
Οκνζπνλδίαο.

4.

ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απψιεηαο ησλ δηθαησκάησλ νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην ηειεπηαίν νθείιεη εληφο ηξηάληα ( 30 ) εκεξψλ λα
δξνκνινγήζεη ηηο αλαγθαίεο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ
δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ.
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ΑΡΘΡΟ 13ο : ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
1.

Οη Πξφεδξνο, Α’ Αληηπξφεδξνο, Β’ Αληηπξφεδξνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο, Βνεζφο
Γξακκαηέαο, Σακίαο θαη Βνεζφο Σακίαο απαξηίδνπλ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο
Οκνζπνλδίαο.

2.

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα εθρσξήζεη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή
εμνπζίεο θαη δηθαηψκαηα πνπ παξέρνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ζην.

3.

ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο νπνηνπδήπνηε κέινπο
ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη ζηελ επφκελε ηαθηηθή
ζπλεδξία ηνπ λα εθιέμεη ή νξίζεη αληηθαηαζηάηε ηνπ κέινπο πνπ παξαηηήζεθε.

4.

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θάπνην
κέινο ( εθηφο ηνπ Πξνέδξνπ ) ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο δελ εθηειεί ζσζηά ηα
θαζήθνληά ηνπ ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε
ιεηηνπξγία ηεο Δθηειεζηηθήο ή θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην ηειεπηαίν κπνξεί
κε κπζηηθή ςεθνθνξία λα πξνρσξήζεη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ λννπκέλνπ
φηη εμαζθαιίδεηαη πιεηνςεθία 2/3 κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ.
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ΑΡΘΡΟ 14ο : ΤΝΔΓΡΙΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
1.

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηκειείηαη θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηνπο ζθνπνχο θαη ζηε δξαζηεξηφηεηα γεληθά ηεο ΚΟΠΔ, εθηφο απφ εθείλα
πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.

2.

πλεδξηάδεη ηαθηηθά ζε εκεξνκελίεο πνπ απνθαζίδεη ην ίδην κε ηελ έλαξμε ηεο
ζεηείαο ηνπ θαη έθηαθηα φηαλ ν Πξφεδξνο θξίλεη ηνχην αλαγθαίν ή εάλ ην δεηήζεη
γξαπηψο ην 1/3 ησλ κειψλ ηνπ. Βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ ηα παξφληα κέιε ηνπ
πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα πνπ έρνπλ ην ίδην
δηθαίσκα.

3.

Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ελψ ζε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν πξφεδξνο θέθηεηαη δεχηεξε ή ληθψζα ςήθν.

4.

Ζ ςεθνθνξία είλαη θαλεξή ελψ κπζηηθή γίλεηαη γηα πξνζσπηθά ζέκαηα θαη ζε απηή
δελ ζπκκεηέρεη ην κέινο πνπ θξίλεηαη, ή φηαλ δεηεζεί ηνχην απφ δχν ηνπιάρηζηνλ
κέιε.

5.

Ηζνςεθία ζε πεξίπησζε κπζηηθήο ςεθνθνξίαο ζεσξείηαη ζαλ απνδνρή ηεο.

6.

Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απνπζηάδεη απφ ηξεηο ( 3 ) ζπλερφκελεο
ηαθηηθέο ζπλεδξίεο ή πέληε ( 5 ) νπνηεζδήπνηε κέζα ζην ρξφλν ράλεη απηφκαηα ηελ
ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ θαη ην ζσκαηείν ηνπ
ελεκεξψλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε γξαπηψο γηα λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ
εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ έθπησζή ηνπ. ε πεξίπησζε νξηζκνχ απφ ην ζσκαηείν
ηνπ ίδηνπ πξνζψπνπ, απηφ δελ ζα γίλεηαη δεθηφ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην
επεξεαδφκελν κέινο αληηπξνζσπεχεη ζσκαηεία Β’ Καηεγνξίαο αληηθαζίζηαηαη
απηφκαηα απφ ηνλ πξψην επηιαρφληα θαηά ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε δηαδηθαζία
εθινγήο ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ Β’ Καηεγνξίαο.

7.

Άηνκα εθηφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα παξαθαζίζνπλ σο
παξαηεξεηέο ζε ζπλεδξίεο ηνπ θαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ κφλν θαηφπηλ ζρεηηθήο
απφθαζεο θαη πξφζθιεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ.

8.

Οκνίσο γηα ηελ νκαιφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ
ηα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα θαιεί ελψπηνλ ηνπ γηα ελεκέξσζε, γλσκάηεπζε,
ζπκβνπιή θιπ νπνηνδήπνηε πξφζσπφ ήζειε θξίλεη ζθφπηκν.

14

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ – ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ – ΠΑΡΑΙΣΗΗ Γ. .
1.

Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη :
α.

Να δηνηθεί ηελ Οκνζπνλδία ζαλ φξγαλν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη λα
δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
απνθάζεηο θαη θαηεπζχλζεηο.

β.

Να εθπξνζσπεί ηελ Οκνζπνλδία ζε θάζε Αξρή ζην Δζσηεξηθφ θαη ζην
Δμσηεξηθφ ζ’ φιεο ηηο ζρέζεηο θαη ππνζέζεηο ηεο.

γ.

Να ιακβάλεη απνθάζεηο θαη λα επηθέξεη ιχζεηο ζ’ φια ηα θαηεπείγνληα
ζέκαηα γεληθφηεξεο ζεκαζίαο θαηά ηα κεζνδηαζηήκαηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.

δ.

Να επηιακβάλεηαη θαη λα δηεθπεξαηψλεη ηηο θάζε θχζεσο δηνηθεηηθέο,
νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο ππνζέζεηο.

ε.

Να θαηαξηίδεη ηα δηάθνξα αγσληζηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ
νκαιή θαη πιήξε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο ζην Δζσηεξηθφ θαη ζην Δμσηεξηθφ.

ζη.

Να εθδίδεη ηηο πξνθεξχμεηο ησλ πξσηαζιεκάησλ θαη αγψλσλ πνπ δηεμάγεη ε
ΚΟΠΔ θαη λα θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ην ζχζηεκα δηεμαγσγήο ηνπο.

δ.

Να απνθαζίδεη γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Δζληθψλ Οκάδσλ ζηηο δηάθνξεο
δηνξγαλψζεηο ηφζν ηνπ Δζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ Δμσηεξηθνχ.

ε.

Να επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ησλ Καλνληζκψλ θαη ησλ
πξνγξακκάησλ, αθνχ θξνληίζεη γηα θάζε ζρεηηθή πξνεξγαζία θαη
πξνπαξαζθεπή.

ζ.

Να εηζεγείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε θάζε αλαγθαία ζπκπιήξσζε θαη
ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ησλ Καλνληζκψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ,
αθνχ θξνληίζεη γηα θάζε ζρεηηθή πξνεξγαζία θαη πξνπαξαζθεπή.

η.

Να παξαπέκπεη γηα εξκελεία ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή δηαηάμεηο ηνπ
Καηαζηαηηθνχ ή ησλ Καλνληζκψλ ζε ακθηζβεηνχκελα ζεκεία κέρξη λα
ζπλέιζεη ε Γεληθή πλέιεπζε.

ηα.

Να εηζεγείηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηελ εγγξαθή λέσλ κειψλ.

ηβ.

Να εηζεγείηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηελ δηαγξαθή κειψλ ή ζσκαηείσλ.

ηγ.

Να θαηαξηίδεη Δπηηξνπέο θαη λα δηνξίδεη ή εθιέγεη ηα κέιε απηψλ, λα
δηνξίδεη ή εθιέγεη ηνλ Πεηζαξρηθφ Δηζαγγειέα θαη ηνλ Ννκηθφ ηεο χκβνπιν,
λα πξνζιακβάλεη, πξνάγεη ή απνιχεη έκκηζζν πξνζσπηθφ, λα ρνξεγεί ζε
απηφ άδεηεο, λα ξπζκίδεη ηεο απνδνρέο θαη ηεο ινηπέο ζρέζεηο εξγαζίαο ηεο
ζχκθσλα κε ηεο λφκνπο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο ΚΟΠΔ.
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ηδ.

Να πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο φπσο
θαη ησλ δηαθφξσλ επηηξνπψλ πνπ ην ίδην νξίδεη, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην
κέινο απηφ δελ εθηειεί ζσζηά ηα θαζήθνληά ηνπ ή αλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
έξγσ ή ακειεία παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο
επηηξνπήο ζηελ νπνία είλαη κέινο ή θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη πιεηνςεθία 2/3 κεηαμχ ησλ
κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

ηε.

Να εθδίδεη δειηία αζιεηψλ, λ’ αλαλεψλεη θαη αθπξψλεη δειηία, λα εγθξίλεη ή
απνξξίπηεη κεηεγγξαθέο κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο.

ηζη.

Να δηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Οκνζπνλδίαο, λα θαηαξηίδεη
ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ φπσο θαη ηνλ αληίζηνηρν
απνινγηζκφ γηα ππνβνιή θαη έγθξηζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη λα
ξπζκίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ δηθψλ ηνπ θεθαιαίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα
πξνγξάκκαηα θαη ηηο ινηπέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο.

ηδ.

Να ιακβάλεη θαη εθαξκφδεη γεληθά θάζε κέηξν γηα ηελ δηνηθεηηθή,
δηαρεηξηζηηθή, ηερληθή θαη θαηαζηαηηθή πιεξφηεηα ηεο νξγάλσζεο ηφζν ηεο
Οκνζπνλδίαο ζαλ Γηνηθνχζαο Αξρήο φζν θαη ησλ ζσκαηείσλ – κειψλ.

ηε.

Να απνθαζίδεη γηα ηελ ζχγθιεζε Δθηάθησλ πλειεχζεσλ.

ηζ.

Να παξαπέκπεη γηα εθδίθαζε ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή
Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο.

θ.

Να παξεπξίζθεηαη κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ή άιιν πξφζσπν πνπ ην ίδην
νξίδεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ή ηεο Δπηηξνπήο
Δπίιπζεο Γηαθνξψλ.

θα.

Να θξαηά κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηψλ ηνπ. Αληίγξαθα
απηψλ ζηέιλνληαη ζηα κέιε ηνπ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζε φια ηα
σκαηεία

θβ.

Να ζπγθαιεί θαη λα θαζνξίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ Γεληθψλ
πλειεχζεσλ.

θγ.

Να νξίδεη ή εθιέγεη ηα κέιε ησλ Πεηζαξρηθψλ ηεο Οξγάλσλ, Δπηηξνπψλ θιπ
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ.

θδ.

Να εθρσξεί εμνπζίεο θαη δηθαηψκαηα ηνπ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή.

θε.

Να εηζεγείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηελ εθινγή Δπηηίκσλ Μειψλ θαη ηελ
αλαθήξπμε Γσξεηψλ, Δπεξγεηψλ θαη Μεγάισλ Δπεξγεηψλ.

θζη.

Να θαηαξηίδεη θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ζρνιψλ θαη επηκνξθσηηθψλ
ζεκηλαξίσλ θαη λα πηζηνπνηεί, αλαγλσξίδεη θαη θαηεγνξηνπνηεί ηα
ζρεηηθά πξνζφληα ησλ εκπιεθνκέλσλ.
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2.

Παξαίηεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ :
α.

ε πεξίπησζε πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνβάιιεη παξαίηεζε ή θαηά
νπνηνλδήπνηε ηξφπν απνρσξήζεη πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ,
ην λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ ζα εθιεγεί θαηά ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο
Καηαζηαηηθνχ ζα θαιχςεη κφλν ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ πνπ παξαηηήζεθε.

β.

ε πεξίπησζε πνπ έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
παξαηηεζνχλ ή απνιέζνπλ ηελ ηδηφηεηα κέινπο, απηά αληηθαζίζηαληαη απφ
άιια πξφζσπα πνπ ππνδεηθλχνληαη ή εθιέγνληαη απφ ηα σκαηεία πνπ ηα
είραλ ππνδείμεη ή εθιέμεη αληίζηνηρα.

γ.

ε πεξηπηψζεηο αληηπξνζψπνπ ζσκαηείνπ Α’ Καηεγνξίαο αληξψλ ή
γπλαηθψλ ε αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν
πξηλ απφ ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

δ.

ε πεξηπηψζεηο αληηπξνζψπνπ ζσκαηείσλ ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ ε
αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κε ηνλ επηιαρφληα θαηά ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε
δηαδηθαζία εθινγήο ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ ηεο θαηεγνξίαο, εάλ
απηφο ππάξρεη.

ε.

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επηιαρψλ φπσο θαη ζε πεξίπησζε
παξαίηεζεο ή απνρψξεζεο θαη ηνπ δεχηεξνπ αληηπξφζσπνπ ησλ ζσκαηείσλ
ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ, ε ζέζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξακέλεη
θελή γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ.
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ΑΡΘΡΟ 16ο : ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ
1.

Ο Πξφεδξνο δηεπζχλεη θαη κεξηκλά γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξνεδξεχεη ζ’ φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο απηνχ θαη ησλ Γεληθψλ
πλειεχζεσλ θαζψο επίζεο φισλ ησλ εθδειψζεσλ ηεο Οκνζπνλδίαο.

2.

Δθπξνζσπεί κφλνο ή καδί κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηελ Οκνζπνλδία ζ’ φιεο ηηο
ζρέζεηο ηεο κε θάζε Αξρή.

3.

Τπνγξάθεη κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηα πξαθηηθά θαη ηα πάζεο θχζεσο έγγξαθα,
πξνζππνγξάθεη κε ηνλ Σακία ηα εληάικαηα πιεξσκψλ, θξνληίδεη γεληθά γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ ηεο Οκνζπνλδίαο
θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
ιακβάλεη κέηξα εμαζθαιηζηηθά ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ειέγρεη
νιφθιεξν ην πξνζσπηθφ ηεο.

4.

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δηθαηνχηαη ρσξίο έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα
εγθξίλεη δαπάλε ε νπνία δελ μεπεξλά ηα € 200,00 λννπκέλνπ φηη ζα δεηεζεί έγθξηζε
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηε ζρεηηθή δαπάλε ζηελ επφκελε ηνπ ζπλεδξία.

5.

ε πεξίπησζε ρεξείαο ηεο ζέζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηφηε ζπγθαιείηαη ην αξγφηεξν εληφο
( 30 ) εκεξψλ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ε νπνία θαη εθιέγεη ηνλ λέν Πξφεδξν γηα
ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ απειζφληνο Πξνέδξνπ ηεξνπκέλσλ πάληα ησλ
δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ.
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ΑΡΘΡΟ 17ο : KAΘΗΚΟΝΣΑ Α’ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ
Ο Α’ Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ζ’ φια ηα θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη αξκνδηφηεηεο ηνλ
Πξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη, εκπνδίδεηαη ή απνρσξεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Σνλ Α’
Αληηπξφεδξν φηαλ απηφο απνπζηάδεη, εκπνδίδεηαη ή απνρσξεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν,
αλαπιεξψλνπλ ζ’ φια αλεμαίξεηα ηα θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζαλ
αλαπιεξσηή ηνπ Πξνέδξνπ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο νη Β΄Αληηπξφεδξνο, Γεληθφο
Γξακκαηέαο, Βνεζφο Γεληθφο Γξακκαηέαο, Σακίαο θαη Βνεζφο Σακίαο θαη ζε πεξίπησζε
απνπζίαο ησλ πην πάλσ ν γεξνληφηεξνο απφ ηα παξφληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
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ΑΡΘΡΟ 18ο : ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ Β’ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ
Ο Β’ Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ζ’ φια ηα θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη αξκνδηφηεηεο ηνπο
Πξφεδξν θαη ηνλ Α’ Αληηπξφεδξν φηαλ απνπζηάδνπλ, εκπνδίδνληαη ή απνρσξνχλ γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν. Σνλ Β’ Αληηπξφεδξν φηαλ απηφο απνπζηάδεη, εκπνδίδεηαη ή απνρσξεί
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, αλαπιεξψλνπλ ζ’ φια αλεμαίξεηα ηα θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη
αξκνδηφηεηέο ηνπ ζαλ αλαπιεξσηή ηνπ Πξνέδξνπ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νη Γεληθφο
Γξακκαηέαο, Βνεζφο Γεληθφο Γξακκαηέαο, Σακίαο θαη Βνεζφο Σακίαο θαη ζε πεξίπησζε
απνπζίαο ησλ πην πάλσ ν γεξνληφηεξνο απφ ηα παξφληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
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ΑΡΘΡΟ 19ο : ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο :
1.

Μαδί κε ηνλ Πξφεδξν αληηπξνζσπεχεη θαη παξεπξίζθεηαη γηα ηελ Οκνζπνλδία
δηθαζηηθά θαη εμψδηθα.

2.

Δίλαη ν εηζεγεηήο θαη ν εθηειεζηήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ
ηεο, ζπληάζζεη θαη ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηψλ ηεο
θαη κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε απνζηνιή ηεο ζηα κέιε ηεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
έγθξηζε ηεο ζηελ ακέζσο επφκελε ηαθηηθή ζπλεδξία.

3.

πληάζζεη θαη ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν νπνηαδήπνηε έγγξαθα θαη θξνληίδεη
γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο αιιεινγξαθίαο.

4.

πλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν ηεο πξνθεξχμεηο ησλ δηνξγαλψζεσλ.

5.

Σεξεί θαη θπιάζζεη ηα κεηξψα ησλ κειψλ ηεο Οκνζπνλδίαο, ησλ αζιεηψλ,
πξνπνλεηψλ, θιπ θαη θπιάζζεη ηελ ζθξαγίδα ηεο Οκνζπνλδίαο.

6.

Γηαβηβάδεη ζηα αξκφδηα φξγαλα ( Γηθαζηηθή Δπηηξνπή θαη Δπηηξνπέο Δπίιπζεο
Γηαθνξψλ ) είηε άκεζα είηε κέζσ ηνπ Πεηζαξρηθνχ Δηζαγγειέα φηαλ ππάξρεη, θάζε
δήηεκα ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο κφιηο απηφ πεξηέιζεη επίζεκα ζε γλψζε ηεο
Οκνζπνλδίαο.

7.

Δθηειεί ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν θαζήθνληα εηζεγεηή ηεο Οκνζπνλδίαο
ελψπηνλ ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ είηε κφλνο είηε καδί κε ηνλ Πεηζαξρηθφ Δηζαγγειέα
ή ηνλ Ννκηθφ χκβνπιν ηεο ΚΟΠΔ.
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ΑΡΘΡΟ 20ο : KΑΘΗΚΟΝΣΑ ΒΟΗΘΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Ο Βνεζφο Γξακκαηέαο αλαπιεξψλεη ζ’ φια ηα θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη αξκνδηφηεηεο
ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα φηαλ απηφο απνπζηάδεη, εκπνδίδεηαη ή απνρσξεί γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν.
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ΑΡΘΡΟ 21ο : ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ – ΔΞΟΤΙΔ ΣΑΜΙΑ
Ο Σακίαο :
1.

Γηαρεηξίδεηαη ηε ρξεκαηηθή πεξηνπζία ηεο Οκνζπνλδίαο ζχκθσλα κε
απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

2.

Δλεξγεί ηηο εηζπξάμεηο κε δηπιφηππα απνδείμεσλ.

3.

Δλεξγεί ηηο πιεξσκέο κε βάζε ηα εληάικαηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ζε
εθηέιεζε απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

4.

Τπνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηηο επηηαγέο γηα ηελ αλάιεςε
ρξεκάησλ απφ ηηο Σξάπεδεο.

5.

Καηαζέηεη ζηελ Σξάπεδα νπνηνδήπνηε πνζφ κεγαιχηεξν απφ € 500,00.

6.

Δίλαη ππεχζπλνο γηα θάζε ηακηαθή αλσκαιία φπσο επίζεο θαη γηα πιεξσκή πνπ
έθακε ρσξίο απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

7.

Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αξρείνπ ηεο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ηεο Οκνζπνλδίαο.

8.

Όπνηε θιεζεί ππνρξεψλεηαη λα δψζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθζεζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Οκνζπνλδίαο.

9.

Φπιάζζεη βηβιία εζφδσλ θαη εμφδσλ.

10.

Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ππνβάιιεη
ζ’ απηφ ηνλ απνινγηζκφ θάζε ρξφλνπ.
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ΑΡΘΡΟ 22ο : ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΒΟΗΘΟΤ ΣΑΜΙΑ
Ο Βνεζφο Σακίαο αλαπιεξψλεη ζ’ φια ηνπ ηα θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη αξκνδηφηεηεο
ηνλ Σακία φηαλ απηφο απνπζηάδεη, εκπνδίδεηαη ή απνρσξεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.
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ΑΡΘΡΟ 23ο : ΔΛΔΓΚΣΙΚΟ ΟΙΚΟ
1.

Ο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο Οκνζπνλδίαο γίλεηαη θάζε ρξφλν απφ
αλεμάξηεην αλαγλσξηζκέλν ειεγθηηθφ νίθν. Ο νίθνο απηφο νξίδεηαη απφ ηελ Γεληθή
πλέιεπζε ηεο Οκνζπνλδίαο γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ ( 4 ) ρξφλσλ θαη ε ζεηεία ηνπ
ηεξκαηίδεηαη κε ηνλ νξηζκφ ηνπ επφκελνπ. Ζ Οκνζπνλδία ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζηε
δηάζεζή ηνπ φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα, δηπιφηππεο απνδείμεηο θαη θάζε ηη πνπ ζα
ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ.

2.

Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε ζεηεία ηνπ Διεγθηηθνχ Οίθνπ
ηεξκαηηζηεί πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο
ιεηηνπξγίαο ηεο Οκνζπνλδίαο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ηειεπηαίαο κπνξεί λα
νξίζεη αληηθαηαζηάηε κε παξφκνηνπο φξνπο.

3.

Ο νξηζκέλνο θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο Διεγθηηθφο Οίθνο ζα εμαληιήζεη
ηελ ζεηεία ηνπ πξνεγνχκελνπ ελψ ν νξηζκφο ηνπ ηίζεηαη απαξαίηεηα πξνο έγθξηζε
ζηελ ακέζσο επφκελε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε.

4.

Ο ειεγθηηθφο νίθνο νθείιεη λα ηειεηψζεη ην έξγν ηνπ, λα ζπληάμεη ηελ έθζεζή ηνπ θαη
λα ηελ παξαδψζεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΟΠΔ, είθνζη ( 20 ) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ
ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε, ψζηε ν ηειεπηαίνο λα ηελ ππνβάιεη ζηελ Γεληθή
πλέιεπζε.

5.

Δθπξφζσπνο ηνπ ειεγθηηθνχ νίθνπ πξέπεη λα παξεπξίζθεηαη ζηελ Γεληθή
πλέιεπζε θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο εθζέζεψο ηνπ.
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ΑΡΘΡΟ 24ο : ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή
ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία ( 3 ) κέιε θαη έρεη ζαλ θαζήθνλ ηεο ηελ λνκφηππε δηεμαγσγή
ησλ εθινγψλ ζχκθσλα κε ην παξφλ Καηαζηαηηθφ.

24

ΑΡΘΡΟ 25ο : ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ
1.

πγθξνηείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ε νπνία
απαξηίδεηαη απφ κέιε ηα νπνία επηιέγνληαη φπσο αλαιπηηθά θαζνξίδεηαη ζηνπο
Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ηεο.

2.

Οη φξνη ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ
ξπζκίδνληαη ζηνπο Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ηεο ΚΟΠΔ.
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απηή

ΑΡΘΡΟ 26ο : ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
1.

πγθξνηείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ Δπηηξνπή Δπίιπζεο
Γηαθνξψλ νπνία απαξηίδεηαη απφ κέιε ηα νπνία επηιέγνληαη φπσο αλαιπηηθά
θαζνξίδεηαη ζηνπο Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ηεο.

2.

Οη φξνη ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ
ξπζκίδνληαη ζηνπο Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ηεο ΚΟΠΔ.
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ΑΡΘΡΟ 27ο : ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
1.

πγθξνηείηαη ηξηκειήο ηνπιάρηζηνλ Σερληθή Δπηηξνπή κε Πξφεδξν ηνλ πην εηδηθφ ζην
άζιεκα απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζηελ νπνία κπνξεί λα
ζπκκεηέρνπλ θαη άηνκα ηα νπνία δελ είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

2.

Έξγν ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο είλαη ε κειέηε θάζε ηερληθνχ δεηήκαηνο πνπ έρεη
ζρέζε κε ην άζιεκα, ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
νξγάλσλ, ε επίβιεςε γηα ηε δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ πξσηαζιεκάησλ ηεο
Οκνζπνλδίαο θ.α.

3.

Ζ Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη φπνηε θξηζεί απαξαίηεην ελψ ζε πνιχ επείγνπζεο
πεξηπηψζεηο απνθαζίδεη ε ίδηα γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη θαη ελεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην.
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ΑΡΘΡΟ 28ο : ΔΠΙΣΡΟΠΔ – ΥΟΛΔ ΚΟΠΔ
1.

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα νξίδεη επηηξνπέο θαη λα
θαζνξίδεη ζ’απηέο θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. ηηο επηηξνπέο απηέο
κπνξνχλ λα νξηζηνχλ θαη άηνκα εθηφο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

2.

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα ηδξχζεη Σνπηθέο Δπηηξνπέο
πνπ ζα ηεινχλ ππφ ηελ επζχλε ηνπ θαη λα θαζνξίδεη θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηα, ηελ
έδξα θαη ηελ δηθαηνδνζία ηεο θάζε κηάο.

3.

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα εγθαζηδξχεη ζρνιέο
θαηαξηίδνληαο ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαη θαζνξίδνληαο ηα
θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπο κε ηελ έγθξηζε θαη εθαξκνγή
αληίζηνηρσλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο.
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ΑΡΘΡΟ 29ο : ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
Ζ Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ηεο Οκνζπνλδίαο θαη απνθαζίδεη ζαλ
θπξίαξρν ζψκα γηα θάζε ππφζεζε πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ.
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ΑΡΘΡΟ 30o : ΤΝΘΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
1.

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Οκνζπνλδίαο απνηειείηαη απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ
ζσκαηείσλ κειψλ ηεο θαη απφ ηα επίηηκα κέιε ηεο ΚΟΠΔ.

2.

Απφ θάζε ζσκαηείν δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηηο ζπλειεχζεηο δχν θαη’
αλψηαην φξην αληηπξφζσπνη, αιιά κφλν ν έλαο απφ απηνχο πνπ θαζνξίδεηαη απφ
ηελ αξρή, ιακβάλεη ην ιφγν θαη δηθαηνχηαη λα ςεθίζεη λννπκέλνπ φηη ην ζσκαηείν
έρεη απηφ ην δηθαίσκα.

3.

σκαηεία ηα νπνία έρνπλ θαηαηαρζεί ζηηο θαηεγνξίεο ησλ αδξαλψλ ή θαη δνθίκσλ
κειψλ, γηα φζν δηάζηεκα ηζρχεη ε πεξίνδνο δνθηκαζίαο ή αδξάλεηαο,
παξεπξίζθνληαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο σο παξαηεξεηέο θαη ιακβάλνπλ ηνλ ιφγν
ρσξίο φκσο δηθαίσκα ςήθνπ ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ πξνλνηψλ ηνπ άξζξνπ
3 ηνπ παξφληνο.

4.

Κάζε ζσκαηείν δηθαηνχηαη κίαο θαη κφλν εθπξνζψπεζεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε.

5.

Καλέλαο αληηπξφζσπνο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηε Γεληθή πλέιεπζε
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζσκαηεία.

6.

Γελ κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο σο αληηπξφζσπνη
ζσκαηείσλ, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ, ελ ελεξγεία
πεηνζθαηξηζηέο, πξνπνλεηέο, δηαηηεηέο ή παξαηεξεηέο.

7.

Καλέλαο δελ κπνξεί λα παξίζηαηαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο σο αληηπξφζσπνο
νπνηνπδήπνηε σκαηείνπ ρσξίο ην εηδηθφ ζθξαγηζκέλν πιεξεμνχζην έγγξαθν απφ
ην σκαηείν ηνπ, ην νπνίν θαηαηίζεηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε κε ηελ πξνζέιεπζε
ηνπ ζ’ απηή.

8.

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο
Γεληθέο πλειεχζεηο, λα ιακβάλνπλ ηνλ ιφγν, αιιά δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.

9.

Ο Πξφεδξνο ηεο ΚΟΠΔ πξνεδξεχεη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ κε γξακκαηέα ηνλ
Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Οκνζπνλδίαο. Όζεο θνξέο εκπνδίδεηαη ν Πξφεδξνο
πξνεδξεχεη ν Α’ Αληηπξφεδξνο. Όηαλ φκσο θαη απηφο εκπνδίδεηαη πξνεδξεχνπλ
θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο νη Β’ Αληηπξφεδξνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο, Βνεζφο
Γεληθφο Γξακκαηέαο, Σακίαο θαη Βνεζφο Σακίαο. Ο Πξφεδξνο ή ν αληηθαηαζηάηεο
ηνπ δελ κπνξνχλ λα ςεθίδνπλ φηαλ πξνεδξεχνπλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ.

10.

ηελ Γεληθή πλέιεπζε κπνξνχλ κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ λα παξεπξίζθνληαη ρσξίο φκσο δηθαίσκα ςήθνπ θαη απφ
δχν ( 2 ) ην κέγηζην εθπξφζσπνη ησλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηελ ΚΟΠΔ πλδέζκσλ
πξνπνλεηψλ, δηαηηεηψλ, παξαηεξεηψλ θαη πεηνζθαηξηζηψλ.
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ΑΡΘΡΟ 31o : ΤΓΚΛΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
1.

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κία θνξά ην ρξφλν θαη έθηαθηα αλάινγα κε
ηα δεηήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. Σηο Γεληθέο πλειεχζεηο ζπγθαιεί κεηά απφ
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ν Πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο, δεθαπέληε
( 15 ) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. ηελ επηζηνιή πνπ πξέπεη λα
είλαη ζπζηεκέλε αλαθέξνληαη ν ηφπνο, ε εκεξνκελία θαη ε ψξα ηεο ζπλεδξηάζεσο
φπσο θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Αλαθέξνληαη αθφκα ε εκεξνκελία θαη ε
ψξα ζπγθιήζεσο ηεο επαλαιεπηηθήο ζπλεδξηάζεσο ( πνπ κπνξεί λα είλαη θαη ηελ
ίδηα κέξα ) ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζα ππάξμεη απαξηία.

2.

Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο ζπγθαινχληαη γηα νξηζκέλα θαηεπείγνληα ή επίθαηξα
ζέκαηα κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελφο
πέκπηνπ ησλ ζσκαηείσλ – κειψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά κέζα ζε έλα ( 1 ) κήλα απφ ηελ εκέξα ηεο
ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο θαη ζπδεηνχληαη ζ’ απηή κφλν ηα ζέκαηα πνπ είλαη
γξακκέλα ζηελ αίηεζε.

3.

Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ ηα παξφληα κε δηθαίσκα ςήθνπ
κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα κε ην ίδην δηθαίσκα. Αλ θαηά ηελ πξψηε
ζπλεδξίαζε δελ ππάξμεη απαξηία ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη μαλά ρσξίο άιιε
πξφζθιεζε θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, νπφηε ζεσξείηαη πσο βξίζθεηαη ζε απαξηία
αλεμάξηεηα απφ ηα παξηζηάκελα κε δηθαίσκα ςήθνπ κέιε.

4.

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηά θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν γηα ηα ζέκαηα πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.

5.

ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θξαηνχληαη πξαθηηθά ησλ ζπδεηήζεσλ
θαη απνθάζεσλ ηα νπνία επηθπξψλνληαη ζηελ επφκελε ζπλέιεπζε. Αληίγξαθα ησλ
πξαθηηθψλ απνζηέιινληαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζηα ζσκαηεία –
κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο.

6.

Όζεο θνξέο επεηδή ε ψξα είλαη πεξαζκέλε θαη είλαη δχζθνιε ε πεξάησζε ηεο
ζπδεηήζεσο γηα θάπνην ζέκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ή ηε δηεμαγσγή εθινγψλ, είλαη δπλαηή κεηά απφ πξφηαζε ηνπ
Πξνέδξνπ θαη έγθξηζε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ηελ
επφκελε κέξα. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζχλνδνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζεσξείηαη
πσο ηειείσζε αθνχ εμαληιήζεη ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε.

7.

ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ε ςεθνθνξία δηεμάγεηαη θαλεξή κε αλάηαζε ρεξηνχ θαη
κπζηηθή κε ςεθνδέιηην κφλν θαηά ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Διεγθηηθνχ
Οίθνπ ή ηε ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά πξνζσπηθφ δήηεκα ή αλ απηφ δεηεζεί απφ
ηξία ( 3 ) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο ηα νπνία έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.

8.

Κάζε ζσκαηείν έρεη δηθαίσκα κίαο θαη κφλν ςήθνπ θαη εθφζνλ απηφ είλαη ηακεηαθά
εληάμεη. Ζ ηαθηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζσκαηείσλ κειψλ
κπνξεί λα γίλεηαη θαηά ηελ πξνζέιεπζε ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ζηε Γεληθή
πλέιεπζε θαη κέρξη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απηήο. Ο έιεγρνο ηνπ δηθαηψκαηνο
ςήθνπ γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Πξνεδξείν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ε
ζρεηηθή απφθαζε σο πξνο ην πνηνί δηθαηνχληαη ςήθνπ γίλεηαη γλσζηή ζ’ φια ηα
κέιε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
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9.

Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξνλνηψλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο δηθαίσκα ςήθνπ
ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο έρνπλ :
α.

Κάζε ζσκαηείν Α’ θαηεγνξίαο αληξψλ ή θαη γπλαηθψλ

β.

Οη εθπξφζσπνη ησλ ζσκαηείσλ ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ αληξψλ ή θαη
γπλαηθψλ νη νπνίνη εθιέγνληαη ζε εηδηθέο ζπλειεχζεηο φπσο πην θάησ :
1.

Σν αξγφηεξν δέθα κέξεο πξηλ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ν
Πξφεδξνο ζπγθαιεί εηδηθέο εθινγηθέο πλειεχζεηο ησλ ζσκαηείσλ ησλ
ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ, νη νπνίεο εθιέγνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο
ηνπο ζηηο ςεθνθνξίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.

2.

ηηο Δηδηθέο πλειεχζεηο κπνξνχλ λα παξεπξεζνχλ θαη λα εθιέμνπλ ή
εθιεγνχλ κφλν εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξφζσπνη ησλ ζσκαηείσλ.

3.

Οη Δηδηθέο πλειεχζεηο βξίζθνληαη ζε απαξηία φηαλ απφ ηα
δηθαηνχκελα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζσκαηεία, θαηά ηελ ψξα έλαξμεο
ηνπο παξεπξίζθνληαη πεξηζζφηεξα κέιε απφ ηα απφληα.

4.

ε πεξίπησζε απνπζίαο απαξηίαο δίδεηαη παξάηαζε κηζήο ψξαο
νπφηε φζα ζσκαηεία κε δηθαίσκα ςήθνπ παξεπξίζθνληαη απνηεινχλ
απαξηία.

5.

Σα ζσκαηεία εθιέγνπλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ έλα εθπξφζσπν
γηα θάζε ηεηξάδα ζσκαηείσλ ηεο θάζε θαηεγνξίαο. Δηδηθφηεξα αλ ηελ
θαηεγνξία απνηεινχλ 1 – 4 ζσκαηεία απηά εθιέγνπλ έλα εθπξφζσπν,
αλ ηελ απνηεινχλ 5 – 8 ζσκαηεία εθιέγνπλ δχν εθπξνζψπνπο θιπ.

6.

Σα ζσκαηεία ςεθίδνπλ απαξαίηεηα ηφζνπο εθπξνζψπνπο φζεο είλαη
νη ζέζεηο πνπ ηνπο αλαινγνχλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε.

7.

Σα άηνκα απηά εθπξνζσπνχλ ηα ζσκαηεία ηεο θαηεγνξίαο ηνπο ζηελ
Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε αιιά θαη ζ’ νπνηαδήπνηε Έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε ζπγθιεζεί θαηά ην δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπο ην νπνίν
είλαη εηήζην ( κέρξη ηελ εθινγή λέσλ εθπξνζψπσλ πξηλ απφ ηελ
επφκελε εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ).

10.

Απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξαδίδεηαη ζηνλ Πξφεδξν ή ηελ Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή κφιηο απηή εθιεγεί, ν θαηάινγνο ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα
ςήθνπ, αληίγξαθν ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ππνςεθίσλ Πξνέδξσλ θαη θάζε ρξήζηκν
ζηνηρείν γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηεο δηαινγήο.

11.

Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ
δηθαηνχκελσλ ςήθνπ παξφλησλ κειψλ εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζε
ζρεηηθά άξζξα ηνπ παξφληνο.
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ΑΡΘΡΟ 32ο : ETHΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
1.

2.

3.

Ζ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη κέζα ζηνλ Ηνχλην κε ζθνπφ :
α.

Σελ έγθξηζε ηεο ινγνδνζίαο ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΚΟΠΔ

β.

Σελ έγθξηζε ηεο έθζεζεο ηνπ Διεγθηηθνχ Οίθνπ

γ.

Σελ έγθξηζε εηζδνρήο λέσλ κειψλ κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο

δ.

Σελ αλαθήξπμε δσξεηψλ, επεξγεηψλ θαη κεγάισλ επεξγεηψλ

ε.

Σελ εθινγή Δπίηηκσλ Μειψλ ηεο ΚΟΠΔ

Κάζε ηέηαξην ρξφλν ε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε πέξαλ ησλ πην πάλσ :
α.

Δθιέγεη ηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΟΠΔ.

β.

Οξίδεη ηνλ Διεγθηηθφ Οίθν ηεο ΚΟΠΔ

Ζ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα ζπδεηήζεη θαη άιια ζέκαηα επεηγνχζεο θαη
ζνβαξήο θχζεο ηα νπνία ηίζεληαη ελψπηνλ ηεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
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ΑΡΘΡΟ 33ο : ΦΡΑΓΙΓΑ
1.

Ζ ζθξαγίδα ηεο ΚΟΠΔ είλαη θπθιηθή θαη θέξεη ζην εζσηεξηθφ ηνλ ηίηιν
« ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΔΩ » θαη ζην θέληξν ηεο ην « ΚΟΠΔ
1978 ».

2.

Σνπνζεηείηαη ζε θάζε έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ΚΟΠΔ θαη απνηειεί ηε
κνλαδηθή απφδεημε ηεο γλεζηφηεηάο ηνπ.
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ΑΡΘΡΟ 34ο : ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
1.

Οη Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί ξπζκίδνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη θαζνξίδνπλ ηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Δπηηξνπψλ
πνπ ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

2.

Οη Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί θαη νη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο πξνηείλνληαη
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ςεθίδνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε κε απιή
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ζσκαηείσλ ηα νπνία έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.

3.

Απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε αιιαγή ή θαη ηξνπνπνίεζε άξζξνπ ή κέξνπο απηνχ
πξηλ ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ δχν ( 2 ) ρξφλσλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο
αιιαγήο ή ηεο εθαξκνγήο ηνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, εθηφο θαη αλ ππάξρεη
πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 3/4 ησλ δηθαηνχκελσλ ςήθνπ ζσκαηείσλ.

4.

Απαγνξεχεηαη λα επέξρεηαη αιινίσζε ησλ άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ κε δηαηάμεηο
ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ.
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ΑΡΘΡΟ 35ο : ΓΙΑΛΤΗ ΚΟΠΔ – ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ
1.

Ζ απφθαζε γηα δηάιπζε ηεο Οκνζπνλδίαο ιακβάλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε
ηεο ΚΟΠΔ θαη απαηηείηαη πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 3/4 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο
Οκνζπνλδίαο θαη θαλεξή νλνκαζηηθή ςεθνθνξία.

2.

ε πεξίπησζε δηάιπζήο ηεο ε πεξηνπζία ηεο Οκνζπνλδίαο πεξηέξρεηαη ζηνλ ΚΟΑ.
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ΑΡΘΡΟ 36ο : ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΑΦΔΙΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ
ε πεξίπησζε αζάθεηαο ηνπ Καηαζηαηηθνχ φπσο θαη γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ, απνθαίλεηαη ε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο
κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ ησλ Πξνθεξχμεσλ,
ησλ Καλνληζκψλ ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο θαζψο θαη ησλ Γηεζλψλ Καλνληζκψλ
Πεηνζθαίξηζεο.
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ΑΡΘΡΟ 37ο : ΙΥΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ
1.

Σν Πξψην Καηαζηαηηθφ ηεο ΚΟΠΔ πνπ πεξηείρε ηξηαληανρηψ ( 38 ) άξζξα
ζπληάρζεθε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 16.03.1978 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ακέζσο.

2.

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΚΟΠΔ ζηηο 14.07.2004 κε απφθαζε ηεο θαη θαη’ εληνιή ηεο
Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο ( FIVB ) ελζσκαηψλεη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο
ην Καηαζηαηηθφ, ηνπο Γεληθνχο Καλνληζκνχο θαη ηνλ Κψδηθα πκπεξηθνξάο ηεο
FIVB.

3.

Σν Καηαζηαηηθφ, νη Γεληθνί Καλνληζκνί θαη ν Κψδηθαο πκπεξηθνξάο ηεο FIVB
απνηεινχλ απφ ηηο 14.07.2004 αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ΚΟΠΔ
θαη νη πξφλνηεο ηνπο ππεξηζρχνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ
Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ ηεο ΚΟΠΔ.

4.

Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ή θαη ηξνπνπνηήζεηο ηεο FIVB ζηνπο ελ ιφγσ Καλνληζκνχο
ηεο ζα ελζσκαηψλνληαη απηφκαηα ζηνπο πθηζηάκελνπο ρσξίο άιιε δηαδηθαζία.

5.

Ζ νπνηαδήπνηε απφθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ιακβάλεηαη απφ ηελ
Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΚΟΠΔ θαη απαηηείηαη πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 2/3 ησλ
δηθαηνχκελσλ ςήθνπ κειψλ.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ
ΛΔΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ
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