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ΑΡΘΡΟ 1ο : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
Από τα Σωματεία που αναφέρονται πιο κάτω με αλφαβητική σειρά ιδρύθηκε σήμερα 16
Μαρτίου 1978 Ομοσπονδία με την επωνυμία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ( Κ.Ο.ΠΕ. ) με έδρα τη Λευκωσία.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΠΟΠ ΠΑΦΟΥ
ΑΡΗΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ
ΑΧΑΙΩΝ ΑΚΤΗ ΓΙΑΛΟΥΣΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Ε.Π.Α. ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Κ. ΒΑΡΩΣΙΩΝ
Ν.ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΡΕΝΑΡΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΥΛΑΣ

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΣΚΟΠΟΣ
1.

2.

Σκοποί της Κ.Ο.ΠΕ. είναι :
α.

Η διαδοχή της Τοπικής Επιτροπής Ε.Ο.ΠΕ και η ανάληψη των ευθυνών
της σαν ανώτατης αρχής για το άθλημα της πετοσφαίρισης στην Κύπρο,
η συνέχιση του έργου της και η υιοθέτηση του μητρώου των πετοσφαιριστών
της.

β.

Η οργάνωση, διοίκηση, διάδοση, ανάπτυξη και εξύψωση του αθλήματος της
πετοσφαίρισης, σάλας και παραλίας ( beach volley ) σ’ όλη τη χώρα
σύμφωνα με τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος.

γ.

Σε συνεργασία με την Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή – ΚΕΠΕ
η ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τους Παραολυμπιακούς αγώνες, η
ανάπτυξη προώθηση και προστασία του Παραολυμπιακού κινήματος στη
Κύπρο και η προαγωγή του αγωνιστικού αθλητισμού ατόμων με αναπηρία.

δ.

Η με κάθε μέσο προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών
ελευθεριών του ατόμου και του δικαιώματος στην άθληση.

ε.

Η εγγύηση για ίση αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων και δέσμευση για
εφαρμογή του δικαιώματος στην άθληση από όλους χωρίς διακρίσεις για
λόγους όπως το φύλο, η φυλή, το χρώμα, η γλώσσα, οι πολιτικές ή άλλες
πεποιθήσεις, η εθνική ή κοινωνική καταγωγή.

στ.

Η εγγύηση του δικαιώματος στην άθληση όλων των ατόμων ανεξάρτητα του
σεξουαλικού τους προσανατολισμού με την καταπολέμηση της ομοφοβίας,
της
τρανσφοβίας
και
άλλων
διακρίσεων
λόγω
σεξουαλικού
προσανατολισμού.

Η επίτευξη του πιο πάνω σκοπού επιδιώκεται :
α.

Με την με κάθε τρόπο και ευκαιρία επιβεβαίωση και επαναβεβαίωση του
δικαιώματος στην άθληση από όλα τα άτομα χωρίς διακρίσεις για λόγους
όπως το φύλο, η φυλή, το χρώμα, η γλώσσα, οι πολιτικές ή άλλες
πεποιθήσεις, η εθνική ή κοινωνική καταγωγή, ο σεξουαλικός
προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου .

β.

Με την διατήρηση ανοικτών όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων και
εγκαταστάσεων για όλους χωρίς οποιεσδήποτε διακρίσεις αλλά και με τη
λήψη επαρκών μέτρων για την αντιμετώπιση και τιμωρία προσβολών
ρατσιστικής φύσης.

γ.

Με τη συνεργασία με τα μέλη της και την επικοινωνία μ’ αυτά, με σκοπό την
καλύτερη οργάνωση, διάδοση και ανάπτυξη της πετοσφαίρισης.

δ.

Με την οργάνωση και τέλεση αγώνων Πρωταθλήματος όλων των
Κατηγοριών μεταξύ των Σωματείων που περιλαμβάνονται στη δύναμή της με
βάση τις προκηρύξεις της.
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ε.

Με την κατάρτιση Εθνικών Ομάδων Πετοσφαιρίσεως των διαφόρων
κατηγοριών.

στ.

Με την ηθική και υλική ενίσχυση των Σωματείων – Μελών της για την
προαγωγή του επιδιωκόμενου σκοπού.

ζ.

Με τη συμμετοχή σε διεθνείς ή άλλους αγώνες Πετοσφαίρισης.

η.

Με τις ενέργειες και παραστάσεις της στην εποπτεύουσα Αθλητική Αρχή
όσον αφορά την ανάγκη ουσιώδους βελτιώσεως των αγωνιστικών χώρων
που υπάρχουν, όπως και για την ανάγκη δημιουργίας νέων
εκσυγχρονισμένων.

θ.

Με τη συνεργασία με το Κράτος και τους αρμόδιους φορείς του και με τη
σύζευξη και συνεργασία εξωσχολικού και σχολικού Αθλητισμού.

ι.

Με τη συνεργασία με τους προπονητές, διαιτητές, κριτές, και λοιπούς
παράγοντες του αθλήματος.

ια.

Με την έκδοση εντύπων, περιοδικών, δελτίων, την εκτύπωση κανονισμών
κλπ.

ιβ.

Με τη δημοσίευση διαλέξεων και ομιλιών για τη διάδοση του αθλήματος και
με την ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύματος.

ιγ.

Με την λειτουργία σχολών και επιμορφωτικών σεμιναρίων όπως και
την έγκριση σχετικών κανονισμών και την αποστολή στο εξωτερικό
προπονητών και διαιτητών.

ιδ.

Με τη δημιουργία φιλικών σχέσεων μεταξύ των
Ομοσπονδιών.

ιε.

Με τη συνεργασία με άλλες Αθλητικές Αρχές και Σωματεία που έχουν
παραπλήσιο σκοπό με την Ομοσπονδία.

ιστ.

Με οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο για την πρόοδο και προκοπή του
αθλήματος της πετοσφαίρισης.
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ξένων ομοειδών

ΑΡΘΡΟ 3ο : MEΛΗ
1.

Μέλη της ΚΟΠΕ είναι όλα τα εγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού σωματεία Αντρών και ή Γυναικών και σχετικό μητρώο τηρείται από το
Διοικητικό Συμβούλιο και ενημερώνεται ανάλογα με την πρόσθεση ή αφαίρεση
σωματείων.

2.

Τα Σωματεία που με τη πρωτοβουλία και τις ενέργειές τους είχαν την τιμή της
ίδρυσης της παρούσας Ομοσπονδίας ονομάζονται Ιδρυτικά Μέλη.

3.

Μέλη της ΚΟΠΕ μπορούν να εγγραφούν όλα τα σωματεία στη χώρα, που
καλλιεργούν ευδόκιμα το άθλημα της πετοσφαίρισης οπότε και κατατάσσονται στην
τελευταία κατηγορία.

4.

Ενεργά μέλη
Τα σωματεία που ενεργοποιούνται στις οικείες κατηγορίες λογίζονται ως τα ενεργά
μέλη της Ομοσπονδίας και απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων αλλά και
υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό και τους σχετικούς
Κανονισμούς.

5.

Δόκιμα μέλη
α.

Τα νεοεγγραφόμενα στην ΚΟΠΕ μέλη θα λογίζονται για περίοδο δύο ( 2 )
χρόνων από της ημερομηνίας έγκρισης της εγγραφής τους ως δόκιμα
μέλη και κατά το διάστημα αυτό και νοουμένου ότι αυτά
ενεργοποιούνται στις διοργανώσεις της ΚΟΠΕ, θα απολαμβάνουν όλων των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των υπολοίπων μελών εκτός του
δικαιώματος ψήφου.

β.

Με την λήξη της περιόδου δοκιμασίας και νοουμένου ότι το σωματείο
ενεργοποιείται στις διοργανώσεις της ΚΟΠΕ, λογίζεται πλέον ως ενεργό
μέλος.

γ.

Κατά την περίοδο δοκιμασίας και ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες
ρυθμίσεις του Καταστατικού και / ή των Εσωτερικών Κανονισμών, το δόκιμο
μέλος δικαιούται σε κάθε αγωνιστική περίοδο να εγγράψει στη δύναμη του
τον πιο κάτω αριθμό αθλητών, οι οποίοι μετεγγράφονται σε αυτό με την
εφαρμογή των προνοιών του Άρθρου 8 ( Παραρτήματα Α και Β ) των
Εσωτερικών Κανονισμών Εγγραφών, Μετεγγραφών και Συμμετοχών
είτε δωρεάν είτε καταβάλλοντας τα σχετικά παράβολα :
1.
2.
3.

Μέχρι 2 το μέγιστο αθλητές ηλικίας από 16 – 18 χρόνων
Μέχρι 3 το μέγιστο αθλητές ηλικίας από 14 – 16 χρόνων
Μέχρι 4 το μέγιστο αθλητές ηλικίας κάτω των 14 χρόνων

δ.

Η ηλικία των πιο πάνω αθλητών θα υπολογίζεται κατά την ημερομηνία
κατάθεσης της αίτησης μετεγγραφής τους στην ΚΟΠΕ.

ε.

Στον αριθμό των μετεγγραφών της παραγράφου γ δεν προσμετρούν οι
μετεγγραφές που πραγματοποιούνται με την συναίνεση των τριών μερών
( σωματεία και αθλητής ) ο αριθμός των οποίων είναι απεριόριστος.
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6.

7.

Αδρανή μέλη
α.

Στην κατηγορία των αδρανών μελών τοποθετούνται σωματεία μετά από
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Εσωτερικών Κανονισμών και σχετική
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β.

Τα αδρανή μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ή εκπροσώπησης σε
οποιοδήποτε όργανο, σώμα ή συνέλευση της ΚΟΠΕ ενώ αυτόματα όλοι οι
αθλητές τους είναι ελεύθεροι να μετεγγραφούν με ελευθέρα μετεγγραφή σε
σωματεία της αρεσκείας τους.

γ.

Η λήξη της περιόδου αδράνειας ενός σωματείου και η επάνοδός του
στα ενεργά μέλη γίνεται με την πραγματική ενεργοποίηση και
συμμετοχή του σε επίσημες διοργανώσεις της ΚΟΠΕ και όχι με την υποβολή
ή δήλωση πρόθεσης του για ενεργοποίηση.

Επίτιμα μέλη
α.

Άτομα που έχουν υπηρετήσει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για
τρεις ( 3 ) τουλάχιστον θητείες και τα οποία προσφέρουν ή έχουν
προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην ΚΟΠΕ ή άτομα που συντελούν
στη διάδοση και ανάπτυξη της πετοσφαίρισης και έχουν καλή γνώση
και πείρα της πετοσφαίρισης μπορούν να εκλεγούν ως επίτιμα μέλη
της ΚΟΠΕ.

β.

Η εκλογή των επίτιμων μελών γίνεται από την Γενική Συνέλευση με απλή
πλειοψηφία μεταξύ των δικαιούμενων ψήφου σωματείων και μετά από
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ.
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ΑΡΘΡΟ 4ο : EΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1.

Η έγκριση ή απόρριψη της εγγραφής ενός σωματείου στη δύναμη της ΚΟΠΕ
αποφασίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο με πλειοψηφία 2/3 των μελών
του.

2.

Η αίτηση εγγραφής του σωματείου πρέπει απαραίτητα να κατατεθεί στην ΚΟΠΕ το
αργότερο 3 μήνες πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

3.

Κάθε αίτηση εγγραφής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τα πιο κάτω :
α.

Τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας ( τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
κλπ ) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

β.

Το όνομα και στοιχεία επικοινωνίας ( τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
κλπ ) των υπευθύνων του πετοσφαιρικού τμήματος του σωματείου.

γ.

Δείγμα του επίσημου επιστολόχαρτου του σωματείου με τα στοιχεία
επικοινωνίας ( διεύθυνση, τηλέφωνα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ ) και
υπόδειγμα της σφραγίδας του.

δ.

Το νομότυπο Καταστατικό του σωματείου.

ε.

Το πιστοποιητικό σύστασης του σωματείου.

στ.

Το πιστοποιητικό εγγραφής του σωματείου στο μητρώο του ΚΟΑ.

ζ.

Ενυπόγραφη δήλωση για ανεπιφύλακτη αποδοχή τόσο του Καταστατικού
όσο και των Εσωτερικών Κανονισμών της ΚΟΠΕ.

η.

Ενυπόγραφη δήλωση των διοργανώσεων στις οποίες θα ενεργοποιηθεί την
αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί, της έδρας του και της αίθουσας που θα
χρησιμοποιεί στους εντός έδρας αγώνες.

θ.

Δεκαπέντε ( 15 ) τουλάχιστον αιτήσεις εγγραφής αθλητών για κάθε
κατηγορία ( αντρών και / ή γυναικών ), πλήρως συμπληρωμένες κατά
τους σχετικούς Κανονισμούς και συνοδευόμενες από τα σχετικά
παράβολα, στους οποίους η ΚΟΠΕ θα εκδώσει τα ανάλογα δελτία
ταυτότητας αμέσως με την εγγραφή του σωματείου. Νοείται ότι στις 15
αιτήσεις μπορούν να περιλαμβάνονται άτομα διαφόρων ηλικιών.

ι.

Απόδειξης καταβολής του δικαιώματος εγγραφής και της πρώτης ετήσιας
συνδρομής του σωματείου.

4.

Με την έγκριση της εγγραφής του το σωματείο εγγράφεται στο Μητρώο της ΚΟΠΕ
και εντάσσεται στην αντίστοιχη κατώτερη κατηγορία ενώ σε περίπτωση απόρριψης
της αίτησης τα παράβολα που κατέβαλε το σωματείο επιστρέφονται.

5.

Σωματείο του οποίου η αίτηση εγγραφής απορρίφθηκε μπορεί να υποβάλει νέα
αίτηση μόνο αφού παρέλθει τουλάχιστον μία αγωνιστική περίοδος από την
ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης του.
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ΑΡΘΡΟ 5ο : ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
Σωματείο μέλος της ΚΟΠΕ χάνει την ιδιότητα του μέλους και διαγράφεται από το Μητρώο
εφόσον συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους πιο κάτω λόγους :
1.

2.

ΑΥΤΟΜΑΤΑ
α.

Με την απώλεια της φίλαθλης ιδιότητας.

β.

Με την διάλυσή του.

γ.

Με τη γραπτή παραίτηση ή αποχώρησή του από τις τάξεις της Ομοσπονδίας.

δ.

Όταν χωρίς την άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας δεν
συμμετέχει ή και αποχωρεί από πρωτάθλημα ή και πρωταθλήματα κυπέλλου
των ανώτερων κατηγοριών ( Α και Β κατηγορία ανδρών και γυναικών ). Σε
περίπτωση κατά την οποία το σωματείο διατηρεί τμήματα ανδρών και
γυναικών τιμωρείται μόνο το υπαίτιο τμήμα και όχι το σωματείο.

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ 3/4 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ προς την Γενική Συνέλευση αν
το σωματείο :
α.

Ακολουθεί διαφορετικούς
Καταστατικό.

σκοπούς

από

αυτούς

που

καθορίζει

το

β.

Δεν έχει καταβάλει τις οφειλές του στην Ομοσπονδία, μέσα σ’ ένα εξάμηνό
από τότε που οι οφειλές έπρεπε να πληρωθούν και εφόσον για την
επικείμενη πρόταση διαγραφής το σωματείο ειδοποιήθηκε γραπτώς με
συστημένη επιστολή ένα ( 1 ) τουλάχιστο μήνα πριν την Γενική Συνέλευση.

γ.

Δεν συμμορφώνεται η παραβιάζει τις διατάξεις του Καταστατικού ή των
Εσωτερικών Κανονισμών της ΚΟΠΕ και αφού το υπαίτιο σωματείο έχει
προηγούμενα κληθεί σε απολογία από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 των
παρόντων σωματείων τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου χωρίς το κρινόμενο
σωματείο να δικαιούται να ψηφίσει.
3.

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΟΠΕ
Με απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠΕ σύμφωνα με τις πρόνοιες των
σχετικών κανονισμών
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ΑΡΘΡΟ 6ο : ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ – ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Α.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1.

Σε περίπτωση ίδρυσης νέου σωματείου με την συγχώνευση, συνένωση ή και
διάλυση δύο ή περισσότερων Σωματείων ή και τμημάτων πετοσφαίρισης
τότε το νέο σωματείο οφείλει να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες στο άρθρο
4 του παρόντος Καταστατικού διατάξεις σχετικά με την διαδικασία εγγραφής
του στην Ομοσπονδία.

2.

Το νέο σωματείο το οποίο προήλθε από την πράξη αυτή θα αγωνίζεται στην
κατηγορία στην οποία ανήκε το ανώτερο από τα σωματεία τα οποία
συγχωνεύθηκαν.

3.

Η πράξη της συγχώνευσης κοινοποιείται αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τελική
έγκριση.

4.

Τα εν λόγω σωματεία αμέσως μετά την έγκριση της συγχώνευσης
διαγράφονται από το μητρώο της ΚΟΠΕ και σε περίπτωση επιθυμίας
επαναδραστηριοποίησης τους πρέπει αυτά να ακολουθήσουν από την αρχή
τις σχετικές με την εγγραφή νέου σωματείου διαδικασίες.

5.

Αν η συγχώνευση γίνει κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου τότε :

6.

α.

Αν γίνει μετονομασία του νέου σωματείου αυτή θα εφαρμόζεται από
την επόμενη αγωνιστική περίοδο ενώ κατά την τρέχουσα θα γίνεται
χρήση του ονόματος ενός εκ των σωματείων που συγχωνεύθηκαν
μετά από σχετική εισήγηση του νέου σωματείου προς την ΚΟΠΕ.

β.

Μόνο οι αθλητές του ενός εκ των σωματείων που συγχωνεύθηκαν
μπορούν να αγωνίζονται με το νέο σωματείο και ανεξάρτητα από
οποιοδήποτε άλλο σχετικό άρθρο των Εσωτερικών Κανονισμών. Οι
υπόλοιποι αθλητές θα μπορούν να αγωνίζονται στο νέο σωματείο
από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Σε περίπτωση απορρόφησης ενός η και περισσοτέρων σωματείων η και
τμημάτων πετοσφαίρισης από άλλο σωματείο το οποίο διατηρεί την
ονομασία του τότε :
α.

Τα εμπλεκόμενα σωματεία κοινοποιούν με επιστολή τους προς την
ΚΟΠΕ τις προθέσεις τους ζητώντας την έγκριση της.

β.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να ζητήσει τις
πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες πριν εκδόσει την τελική του
απόφαση.

γ.

Σε περίπτωση έγκρισης της πράξης τα σωματεία που ενώθηκαν με το
εναπομείναν σωματείο διαγράφονται από το μητρώο της ΚΟΠΕ και σε
περίπτωση επιθυμίας επαναδραστηριοποίησης τους πρέπει αυτά να
ακολουθήσουν από την αρχή τις σχετικές με την εγγραφή νέου
σωματείου διαδικασίες.
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7.

Β.

Σε κάθε περίπτωση συγχώνευσης, συνένωσης δύο ή και περισσοτέρων
σωματείων οι αθλητές αυτών εγγράφονται αυτόματα στην δύναμη του νέου
σωματείου που προέρχεται από την συγχώνευση αυτή.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Σε περίπτωση διάλυσης σωματείου η πράξη κοινοποιείται αμέσως στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας το οποίο θα προχωρήσει στην διαγραφή του από το
μητρώο μελών της ενώ οι αθλητές του είναι ελεύθεροι να εγγραφούν μετά από
σχετική αίτηση τους σε οποιοδήποτε σωματείο επιθυμούν και να αγωνιστούν με
αυτό τηρουμένων των σχετικών διατάξεων των Εσωτερικών Κανονισμών.

Γ.

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1.

Αλλαγή της ονομασίας ενός σωματείου η και ομάδας σωματείου μέλους της
ΚΟΠΕ μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας με την οποία θα υποβάλλεται αντίγραφο της σχετικής
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου καθώς και σχετική
έγκριση της αρμόδιας κρατικής αρχής όπου αυτή είναι απαραίτητη.

2.

Η μετονομασία σωματείου με την προσθήκη σ’αυτό οποιουδήποτε
προϊόντος επιτρέπεται μετά από έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας το οποίο σε ειδικές περιπτώσεις π.χ. διαφήμιση
οινοπνευματωδών, καπνικών προϊόντων κλπ μπορεί να αρνηθεί την
μετονομασία.

.
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ΑΡΘΡΟ 7ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΠΕ
1.

Οι οικονομικοί πόροι της ΚΟΠΕ είναι οι ακόλουθοι :
α.

Το δικαίωμα εγγραφής σωματείων ως μελών της ΚΟΠΕ και το οποίο
καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

β.

Η ετήσια συνδρομή των σωματείων – μελών της όπως αυτή καθορίζεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ.

Οι διάφορες επιχορηγήσεις από τον ΚΟΑ ή και άλλους κρατικούς φορείς.

δ.

Τα διάφορα παράβολα ( κατάθεσης συμβολαίων, έκδοσης ταυτοτήτων κλπ )
και οποιαδήποτε άλλα έσοδα για την λογιστική υποστήριξη των σωματείων,
όπως καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε.

Οι εισπράξεις των τελικών αγώνων ή φάσεων των πρωταθλημάτων
κυπέλλου και των αγώνων Super Cup όλων των κατηγοριών όπως και οι
εισπράξεις διεθνών ( φιλικών και επίσημων ) αγώνων που διοργανώνει η
ΚΟΠΕ.

στ.

Τα ποσά από τις επιβαλλόμενες ποινές και τις ενστάσεις που απορρίπτονται.

ζ.

Οι εισπράξεις εκδηλώσεων ( χορός, κινηματογραφικές παραστάσεις, γιορτές,
έκδοση περιοδικού ή λαχνών κλπ ) που οργανώνει η ΚΟΠΕ για ενίσχυση του
ταμείου της.

η.

Τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία της ΚΟΠΕ και το ετήσιο
πλεόνασμα από τα έσοδα χρήσης.

θ.

Δωρεές, κληροδοτήματα, οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις προς την
ΚΟΠΕ όπως και οποιοδήποτε προϊόν δανεισμού της από αναγνωρισμένους
τραπεζικούς οργανισμούς και πάντοτε μετά από σχετική απόφαση του
Διοικητικού της Συμβουλίου.

2.

Άτομα, σωματεία και δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί ( έστω και εάν αυτοί δεν
είναι οργανωμένοι στη μορφή αθλητικού σωματείου ), που αποδεδειγμένα
συντελούν στη διάδοση και ανάπτυξη της πετοσφαίρισης μέσω της οικονομικής
ενίσχυσης της ΚΟΠΕ ανακηρύσσονται σε δωρητές, ευεργέτες ή μεγάλους
ευεργέτες.

3.

Η απόφαση για την ανακήρυξη δωρητών, ευεργετών ή μεγάλων ευεργετών,
λαμβάνεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία και μετά
από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ ως δωρητές ανακηρύσσονται
όσοι προσφέρουν στην ΚΟΠΕ σε είδος ή σε χρήμα από € 10.000,00 και άνω,
ως ευεργέτες από € 50.000,00 και άνω και ως μεγάλοι ευεργέτες από € 100.000,00
και άνω.

4.

Περιουσία της ΚΟΠΕ σε μετρητά η οποία ξεπερνά το ποσό των € 500,00 πρέπει να
κατατίθεται σε λογαριασμό της σε μια από τις αναγνωρισμένες τράπεζες με τα ποσά
που κατατίθενται να μπορούν να αναλαμβάνονται με όποιον τρόπο ήθελε ορίσει το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ.
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ΑΡΘΡΟ 8ο : ANTIΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ( ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΟΣ )
1.

Η ΚΟΠΕ αντιπροσωπεύεται σ’ όλες τις επαφές και σχέσεις της με τις Δημόσιες
Αρχές αλλά και με κάθε τρίτο από τον Πρόεδρο και το Γενικό της Γραμματέα.

2.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να καθορίζονται κάθε φορά
στους Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα η μέθοδος που θα ακολουθηθεί, οι χειρισμοί
και γενικά ο τρόπος προάσπισης των δικαιωμάτων της Ομοσπονδίας στην
αντιπροσώπευσή της.
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ΑΡΘΡΟ 9ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.

Την Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης διοικεί το Διοικητικό της Συμβούλιο που
απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου στις συνεδρίες του :
α.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος εκλέγεται από την Γενική
Συνέλευση κατά τα σχετικά άρθρα του παρόντος Καταστατικού.

β.

Από ένα αντιπρόσωπο που ορίζεται ανά τετραετία και όχι αργότερα από
δέκα μέρες από την εκλογή του Προέδρου, από κάθε σωματείο που στην
αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί την εκλογή του προέδρου ανήκει στην Α’
κατηγορία ανδρών ή και γυναικών.

γ.

Από τους αντιπροσώπους των υπόλοιπων κατηγοριών αντρών ή και
γυναικών που εκλέγονται όπως καθορίζεται πιο κάτω.

δ.

Μετά την στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση που σε
αυτό δεν περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο ( 2 ) γυναικεία μέλη το τελευταίο
μπορεί να ορίσει τον αναγκαίο αριθμό γυναικείων μελών ώστε πάντα σ’ αυτό
να περιλαμβάνονται δύο ( 2 ) τουλάχιστον γυναίκες με την θητεία των
τελευταίων να έχει διάρκεια ενός έτους.

2.

Νοείται ότι δεν μπορεί ν’ανακληθεί ο ορισμός αντιπροσώπου οποιουδήποτε
σωματείου πριν από την κανονική λήξη της θητείας του.

3.

Νοείται ότι σωματείο το οποίο μετά από άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ομοσπονδίας δεν συμμετέχει με την ομάδα του στο ανώτατο πρωτάθλημα της
Κατηγορίας του ( Α’ Κατηγορία Αντρών, Β’ Κατηγορία Αντρών, Α’ Κατηγορία
Γυναικών, Β’ Κατηγορία Γυναικών ) χάνει το δικαίωμα εκπροσώπησης του στο
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ είτε αυτή είναι άμεση ( σωματεία Α’ Κατηγορίας )
είτε έμμεση ( σωματεία Β’ Κατηγορίας ) για όσο διάστημα διαρκεί η μη συμμετοχή
του.

4.

Οι παρακάτω διατάξεις θα διέπουν τις εκάστοτε υποχρεωτικές τροποποιήσεις στην
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ:
α.

Εντός δέκα ημερών από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΟΠΕ και αφού
έχει επικυρωθεί από το Διοικητικό της Συμβούλιο η τελική βαθμολογική
κατάταξη των πρωταθλημάτων Β’ Κατηγορίας και η τελεσίδικη ανάδειξη των
σωματείων που ανέρχονται στη Α’ Κατηγορία, τα σωματεία αυτά καλούνται
να ορίσουν τον αντιπρόσωπό τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας.

β.

Εντός δέκα ημερών από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΟΠΕ και αφού
έχει επικυρωθεί από το Διοικητικό της Συμβούλιο η τελική βαθμολογική
κατάταξη των πρωταθλημάτων Α’ Κατηγορίας και η τελεσίδικη ανάδειξη των
σωματείων που υποβιβάζονται στη Β’ Κατηγορία, οι αντιπρόσωποι των
σωματείων αυτών χάνουν αυτόματα την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
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γ.

5.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται όπως εντός δέκα
ημερών από την Ετήσια Γενική Συνέλευση ή ανάλογα με την περίπτωση,
εντός δέκα ημερών από την εκλογή του αλλά οπωσδήποτε σε χρόνο πριν τη
συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, συγκαλέσει Ειδική
Συνέλευση των ενεργών σωματείων των υπόλοιπων κατηγοριών στην οποία
με μυστική ψηφοφορία θα εκλεγούν οι αντιπρόσωποι κάθε κατηγορίας στο
Διοικητικό Συμβούλιο και ένας επιλαχών ανά κατηγορία.
1.

Οι παρευρισκόμενοι εκλέγουν από ένα αντιπρόσωπο για κάθε 4άδα
σωματείων της κάθε κατηγορίας.

2.

Οι συμμετέχοντες στην Ειδική Συνέλευση ψηφίζουν απαραίτητα
τόσους αντιπροσώπους όσες είναι οι θέσεις που τους αναλογούν σε
κάθε κατηγορία ενώ σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός
των θέσεων αυτές παραμένουν κενές.

3.

Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ενώ σε
περίπτωση και νέας ισοψηφίας η επιλογή των εκπροσώπων μεταξύ
των ισοψηφούντων γίνεται με κλήρωση.

4.

Μόνο εξουσιοδοτημένοι με γραπτή εξουσιοδότηση από το σωματείο
τους αντιπρόσωποι που παρευρίσκονται στην Ειδική Συνέλευση
μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή και νοουμένου ότι το
σωματείο που εκπροσωπούν δεν αντιπροσωπεύεται ήδη στο
Διοικητικό Συμβούλιο ως σωματείο Α’ κατηγορίας.

5.

Η Ειδική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά την ώρα έναρξης
της, από τα δικαιούμενα συμμετοχής σωματεία παρευρίσκονται
περισσότερα μέλη από τα απόντα.

6.

Σε περίπτωση απουσίας απαρτίας δίνεται παράταση μισής ώρας
οπότε όσα σωματεία με δικαίωμα ψήφου παρευρίσκονται αποτελούν
απαρτία.

7.

Σε περίπτωση απουσίας απαρτίας ανά κατηγορία η Ειδική Συνέλευση
αναβάλλεται και ορίζεται επαναληπτική το αργότερο εντός τριών
ημερών η οποία είναι και η τελευταία και στην οποία οι παρόντες
ανεξάρτητα από αριθμό θεωρούνται απαρτία και εκλέγουν ή και
εκλέγονται.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενός σωματείου μπορούν να ορίζονται
ως εκπρόσωποι του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ενώ αντίθετα δεν
μπορούν να ορίζονται ή εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εν
ενεργεία πετοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητές ή παρατηρητές.
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ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – EKΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΠΕ
1.

Κάθε τέταρτο χρόνο κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση γίνονται οι αρχαιρεσίες για
την εκλογή του Προέδρου της ΚΟΠΕ που πρέπει να είναι πρόσωπο γενικής
αναγνώρισης και εκτίμησης.

2.

Οι υποψηφιότητες για τη θέση του Προέδρου πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στο
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ πέντε ( 5 ) τουλάχιστον μέρες πριν τη Γενική
Συνέλευση και τρεις ( 3 ) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτή, ο κατάλογος των
υποψηφίων προέδρων αναρτάται στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

3.

Κάθε υποψηφιότητα για να είναι έγκυρη πρέπει με την υποβολή της στην ΚΟΠΕ να
υποστηρίζεται από δύο ( 2 ) τουλάχιστον μέλη της τελευταίας.

4.

Η υποστήριξη της υποψηφιότητας γίνεται με την κατάθεση στην ΚΟΠΕ της στήριξης
του σωματείου προς τον υποψήφιο, σε επίσημο πρωτότυπο επιστολόχαρτο του
σωματείου το οποίο έχει πρωτότυπη υπογραφή του Προέδρου ή του Γενικού
Γραμματέα του σωματείου και πρωτότυπη σφραγίδα του σωματείου. Νοείται ότι το
σωματείο κατά την στιγμή της κατάθεσης της υποστήριξής του πρέπει να ανήκει
στην κατηγορία των ενεργών μελών της ΚΟΠΕ και να είναι ταμειακά εντάξει.

5.

Αντίγραφο του καταλόγου των υποψηφίων προέδρων μαζί με τα ψηφοδέλτια με τα
ονόματα των υποψηφίων παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή η οποία
διενεργεί την εκλογή και τη διαλογή των ψήφων.

6.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση και να
παρουσιάζουν τις θέσεις τους στο σώμα ενώ υποψήφιος που απουσιάζει
αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία εκλογής.

7.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας είναι μυστική και επιτυχών θεωρείται αυτός που
έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

8.

Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ενώ αν και πάλι υπάρξει
ισοψηφία η εκλογή αποφασίζεται με κλήρο.

9.

Τα αποτελέσματα των εκλογών παραδίδονται από την Εφορευτική Επιτροπή στον
Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

10.

Δικαίωμα ψήφου στη διαδικασία εκλογής προέδρου έχουν τα ενεργά μέλη της
ΚΟΠΕ νοουμένου ότι αυτά εκπροσωπούνται νομότυπα στη Γενική Συνέλευση και
είναι ταμειακά εντάξει.
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ΑΡΘΡΟ 11ο : ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.

Οι υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε άμισθες. Μέλη
της Διοίκησης της ΚΟΠΕ δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εργασία ή να
συνάπτουν συμβάσεις που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για προσφορά κάθε
φύσης άλλων υπηρεσιών ή που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την
ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής στην Ομοσπονδία.

2.

Τα μέλη της Διοίκησης δεν δικαιούνται καμιάς αποζημιώσεως για την απασχόλησή
τους στις υποθέσεις της Ομοσπονδίας. Δικαιούνται όμως εξόδων κινήσεως και
διαμονής για μετακινήσεις ύστερα από εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου τόσον
εδώ όσο και έξω από την Κύπρο, για διεκπεραίωση υποθέσεων της Ομοσπονδίας.
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ΑΡΘΡΟ 12ο : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ
1.

Εντός δέκα ημερών από την εκλογή του Προέδρου και τον ορισμό ή την εκλογή των
μελών του και αφού τα σωματεία προσκληθούν έγκαιρα με γραπτή ειδοποίηση για
να ενημερώσουν τους αντιπροσώπους τους σε αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο
συνέρχεται υπό την προεδρία του Προέδρου του και εκλέγει μεταξύ των μελών τους
Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Βοηθό Γραμματέα, Ταμία και
Βοηθό Ταμία.

2.

Σε περίπτωση ισοψηφίας για την ανάδειξη οποιουδήποτε αξιωματούχου η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ενώ αν υπάρξει και πάλι ισοψηφία η εκλογή
αποφασίζεται με κλήρο.

3.

Οι Πρόεδρος, Α’ Αντιπρόεδρος, Β’ Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Βοηθός
Γραμματέας, Ταμίας και Βοηθός Ταμίας απαρτίζουν την Εκτελεστική Επιτροπή της
Ομοσπονδίας.

4.

Σε περίπτωση παραίτησης ή απώλειας των δικαιωμάτων οποιουδήποτε μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου το τελευταίο οφείλει εντός τριάντα ( 30 ) ημερών να
δρομολογήσει τις αναγκαίες σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού
διαδικασίες για την αντικατάστασή του.
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ΑΡΘΡΟ 13ο : ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.

Οι Πρόεδρος, Α’ Αντιπρόεδρος, Β’ Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Βοηθός
Γραμματέας, Ταμίας και Βοηθός Ταμίας απαρτίζουν την Εκτελεστική Επιτροπή της
Ομοσπονδίας.

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκχωρήσει στην Εκτελεστική Επιτροπή
εξουσίες και δικαιώματα που παρέχονται από το Καταστατικό στο.

3.

Σε περίπτωση παραίτησης ή απώλειας της ιδιότητας μέλους οποιουδήποτε μέλους
της Εκτελεστικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει στην επόμενη τακτική
συνεδρία του να εκλέξει ή ορίσει αντικαταστάτη του μέλους που παραιτήθηκε.

4.

Σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κάποιο
μέλος ( εκτός του Προέδρου ) της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν εκτελεί σωστά τα
καθήκοντά του ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει την ομαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία της Εκτελεστικής ή και του Διοικητικού Συμβουλίου, το τελευταίο μπορεί
με μυστική ψηφοφορία να προχωρήσει στην άμεση αντικατάσταση του νοουμένου
ότι εξασφαλίζεται πλειοψηφία 2/3 μεταξύ όλων των μελών του Συμβουλίου.
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ΑΡΘΡΟ 14ο : ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στους σκοπούς και στη δραστηριότητα γενικά της ΚΟΠΕ, εκτός από εκείνα
που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.

Συνεδριάζει τακτικά σε ημερομηνίες που αποφασίζει το ίδιο με την έναρξη της
θητείας του και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει τούτο αναγκαίο ή εάν το ζητήσει
γραπτώς το 1/3 των μελών του. Βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη του
που έχουν δικαίωμα ψήφου είναι περισσότερα από τα απόντα που έχουν το ίδιο
δικαίωμα.

3.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία ενώ σε
περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος κέκτηται δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

4.

Η ψηφοφορία είναι φανερή ενώ μυστική γίνεται για προσωπικά θέματα και σε αυτή
δεν συμμετέχει το μέλος που κρίνεται, ή όταν ζητηθεί τούτο από δύο τουλάχιστον
μέλη.

5.

Ισοψηφία σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας θεωρείται σαν αποδοχή της.

6.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει από τρεις ( 3 ) συνεχόμενες
τακτικές συνεδρίες ή πέντε ( 5 ) οποιεσδήποτε μέσα στο χρόνο χάνει αυτόματα την
ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ και το σωματείο του
ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση γραπτώς για να προβεί στην αντικατάστασή του
εντός 10 ημερών από την έκπτωσή του. Σε περίπτωση ορισμού από το σωματείο
του ίδιου προσώπου, αυτό δεν θα γίνεται δεκτό. Στην περίπτωση που το
επηρεαζόμενο μέλος αντιπροσωπεύει σωματεία Β’ Κατηγορίας αντικαθίσταται
αυτόματα από τον πρώτο επιλαχόντα κατά την αμέσως προηγούμενη διαδικασία
εκλογής των αντιπροσώπων των σωματείων Β’ Κατηγορίας.

7.

Άτομα εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρακαθίσουν ως
παρατηρητές σε συνεδρίες του και χωρίς δικαίωμα ψήφου μόνο κατόπιν σχετικής
απόφασης και πρόσκλησης του τελευταίου.

8.

Ομοίως για την ομαλότερη και αποδοτικότερη διεκπεραίωση των καθηκόντων του
τα Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί ενώπιον του για ενημέρωση, γνωμάτευση,
συμβουλή κλπ οποιοδήποτε πρόσωπό ήθελε κρίνει σκόπιμο.
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ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Δ. Σ.
1.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι :
α.

Να διοικεί την Ομοσπονδία σαν όργανο της Γενικής Συνέλευσης και να
διευθύνει τις εργασίες και τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις σχετικές
αποφάσεις και κατευθύνσεις.

β.

Να εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε κάθε Αρχή στο Εσωτερικό και στο
Εξωτερικό σ’ όλες τις σχέσεις και υποθέσεις της.

γ.

Να λαμβάνει αποφάσεις και να επιφέρει λύσεις σ’ όλα τα κατεπείγοντα
θέματα γενικότερης σημασίας κατά τα μεσοδιαστήματα των συνεδριάσεων
της Γενικής Συνέλευσης.

δ.

Να επιλαμβάνεται και να διεκπεραιώνει τις κάθε φύσεως διοικητικές,
οικονομικές και τεχνικές υποθέσεις.

ε.

Να καταρτίζει τα διάφορα αγωνιστικά προγράμματα και να φροντίζει για την
ομαλή και πλήρη πραγματοποίησή τους στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό.

στ.

Να εκδίδει τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων και αγώνων που διεξάγει η
ΚΟΠΕ και να καθορίζει τους όρους και το σύστημα διεξαγωγής τους.

ζ.

Να αποφασίζει για τη συμμετοχή των Εθνικών Ομάδων στις διάφορες
διοργανώσεις τόσο του Εσωτερικού όσο και του Εξωτερικού.

η.

Να επιβλέπει την τήρηση του Καταστατικού των Κανονισμών και των
προγραμμάτων, αφού φροντίσει για κάθε σχετική προεργασία και
προπαρασκευή.

θ.

Να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση κάθε αναγκαία συμπλήρωση και
τροποποίηση του Καταστατικού, των Κανονισμών και των προγραμμάτων,
αφού φροντίσει για κάθε σχετική προεργασία και προπαρασκευή.

ι.

Να παραπέμπει για ερμηνεία στην Δικαστική Επιτροπή διατάξεις του
Καταστατικού ή των Κανονισμών σε αμφισβητούμενα σημεία μέχρι να
συνέλθει η Γενική Συνέλευση.

ια.

Να εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την διαγραφή μελών ή σωματείων.

ιβ.

Να καταρτίζει Επιτροπές και να διορίζει ή εκλέγει τα μέλη αυτών, να
διορίζει ή εκλέγει τον Πειθαρχικό Εισαγγελέα και τον Νομικό της Σύμβουλο,
να προσλαμβάνει, προάγει ή απολύει έμμισθο προσωπικό, να χορηγεί σε
αυτό άδειες, να ρυθμίζει της αποδοχές και της λοιπές σχέσεις εργασίας της
σύμφωνα με της νόμους και τα συμφέροντα της ΚΟΠΕ.
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ιγ.

Να προβαίνει στην αντικατάσταση μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής όπως
και των διαφόρων επιτροπών που το ίδιο ορίζει, αν κατά την κρίση του το
μέλος αυτό δεν εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του ή αν με οποιοδήποτε τρόπο
έργω ή αμελεία παρεμποδίζει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της
επιτροπής στην οποία είναι μέλος ή και του ίδιου του Διοικητικού
Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται πλειοψηφία 2/3 μεταξύ των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιδ.

Να εκδίδει δελτία αθλητών, ν’ ανανεώνει και ακυρώνει δελτία, να εγκρίνει ή
απορρίπτει μετεγγραφές με βάση τους ισχύοντες Κανονισμούς.

ιε.

Να διαχειρίζεται τα οικονομικά συμφέροντα της Ομοσπονδίας, να καταρτίζει
τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων όπως και τον αντίστοιχο
απολογισμό για υποβολή και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση και να
ρυθμίζει την εκτέλεση των δικών του κεφαλαίων σε συνδυασμό με τα
προγράμματα και τις λοιπές ανάγκες και δυνατότητες.

ιστ.

Να λαμβάνει και εφαρμόζει γενικά κάθε μέτρο για την διοικητική,
διαχειριστική, τεχνική και καταστατική πληρότητα της οργάνωσης τόσο της
Ομοσπονδίας σαν Διοικούσας Αρχής όσο και των σωματείων – μελών.

ιζ.

Να αποφασίζει για την σύγκληση Εκτάκτων Συνελεύσεων.

ιη.

Να παραπέμπει για εκδίκαση στη Δικαστική Επιτροπή και στην Επιτροπή
Επίλυσης Διαφορών θέματα της αρμοδιότητας τους.

ιθ.

Να παρευρίσκεται με τον Γενικό Γραμματέα ή άλλο πρόσωπο που το ίδιο
ορίζει στις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής ή της Επιτροπής
Επίλυσης Διαφορών.

κ.

Να κρατά με το Γενικό Γραμματέα πρακτικά των συνεδριών του. Αντίγραφα
αυτών στέλνονται στα μέλη του και των αποφάσεων του σε όλα τα
Σωματεία

κα.

Να συγκαλεί και να καθορίζει την ημερήσια διάταξη των Γενικών
Συνελεύσεων.

κβ.

Να ορίζει ή εκλέγει τα μέλη των Πειθαρχικών της Οργάνων, Επιτροπών κλπ
σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών.

κγ.

Να εκχωρεί εξουσίες και δικαιώματα του στην Εκτελεστική Επιτροπή.

κδ.

Να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή Επιτίμων Μελών και την
ανακήρυξη Δωρητών, Ευεργετών και Μεγάλων Ευεργετών.

κε.

Να καταρτίζει κανονισμούς λειτουργίας σχολών και επιμορφωτικών
σεμιναρίων και να πιστοποιεί, αναγνωρίζει και κατηγοριοποιεί τα
σχετικά προσόντα των εμπλεκομένων.
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2.

Παραίτηση Διοικητικού Συμβουλίου :
α.

Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει παραίτηση ή κατά
οποιονδήποτε τρόπο αποχωρήσει πριν την κανονική λήξη της θητείας του,
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί κατά τις πρόνοιες του παρόντος
Καταστατικού θα καλύψει μόνο το υπόλοιπο της θητείας Διοικητικού
Συμβουλίου που παραιτήθηκε.

β.

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
παραιτηθούν ή απολέσουν την ιδιότητα μέλους, αυτά αντικαθίστανται από
άλλα πρόσωπα που υποδεικνύονται ή εκλέγονται από τα Σωματεία που τα
είχαν υποδείξει ή εκλέξει αντίστοιχα.

γ.

Σε περιπτώσεις αντιπροσώπου σωματείου Α’ Κατηγορίας αντρών ή
γυναικών η αντικατάσταση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο
πριν από την κανονική λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ.

Σε περιπτώσεις αντιπροσώπου σωματείων των υπόλοιπων κατηγοριών η
αντικατάσταση γίνεται με τον επιλαχόντα κατά την αμέσως προηγούμενη
διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων των σωματείων της κατηγορίας, εάν
αυτός υπάρχει.

ε.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών όπως και σε περίπτωση
παραίτησης ή αποχώρησης και του δεύτερου αντιπρόσωπου των σωματείων
των υπόλοιπων κατηγοριών, η θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει
κενή για το υπόλοιπο της θητείας του.
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ΑΡΘΡΟ 16ο : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
1.

Ο Πρόεδρος διευθύνει και μεριμνά για τη διεκπεραίωση των αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει σ’ όλες τις συνεδριάσεις αυτού και των Γενικών
Συνελεύσεων καθώς επίσης όλων των εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας.
8. Εκπροσωπεί μόνος ή μαζί με το Γενικό Γραμματέα την Ομοσπονδία σ’ όλες τις
σχέσεις της με κάθε Αρχή.

3.

Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά και τα πάσης φύσεως έγγραφα,
προσυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, φροντίζει γενικά για την
εφαρμογή του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών της Ομοσπονδίας
και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου,
λαμβάνει μέτρα εξασφαλιστικά των συμφερόντων της Ομοσπονδίας και ελέγχει
ολόκληρο το προσωπικό της.

4.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιούται χωρίς έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου να
εγκρίνει δαπάνη η οποία δεν ξεπερνά τα € 200,00 νοουμένου ότι θα ζητηθεί έγκριση
από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σχετική δαπάνη στην επόμενη του συνεδρία.

5.

Σε περίπτωση χηρείας της θέσης του Προέδρου τότε συγκαλείται το αργότερο εντός
( 30 ) ημερών Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία και εκλέγει τον νέο Πρόεδρο για
το υπόλοιπο της θητείας του απελθόντος Προέδρου τηρουμένων πάντα των
διαδικασιών οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού.
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ΑΡΘΡΟ 17ο : KAΘΗΚΟΝΤΑ Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Α’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σ’ όλα τα καθήκοντα, δικαιώματα και αρμοδιότητες τον
Πρόεδρο όταν απουσιάζει, εμποδίζεται ή αποχωρεί για οποιονδήποτε λόγο. Τον Α’
Αντιπρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει, εμποδίζεται ή αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο,
αναπληρώνουν σ’ όλα ανεξαίρετα τα καθήκοντα, δικαιώματα και αρμοδιότητες του σαν
αναπληρωτή του Προέδρου κατά σειρά προτεραιότητας οι Β΄Αντιπρόεδρος, Γενικός
Γραμματέας, Βοηθός Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και Βοηθός Ταμίας και σε περίπτωση
απουσίας των πιο πάνω ο γεροντότερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

17

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Β’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σ’ όλα τα καθήκοντα, δικαιώματα και αρμοδιότητες τους
Πρόεδρο και τον Α’ Αντιπρόεδρο όταν απουσιάζουν, εμποδίζονται ή αποχωρούν για
οποιονδήποτε λόγο. Τον Β’ Αντιπρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει, εμποδίζεται ή αποχωρεί
για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνουν σ’ όλα ανεξαίρετα τα καθήκοντα, δικαιώματα και
αρμοδιότητές του σαν αναπληρωτή του Προέδρου κατά σειρά προτεραιότητας, οι Γενικός
Γραμματέας, Βοηθός Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και Βοηθός Ταμίας και σε περίπτωση
απουσίας των πιο πάνω ο γεροντότερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
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ΑΡΘΡΟ 19ο : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γενικός Γραμματέας :
1.

Μαζί με τον Πρόεδρο αντιπροσωπεύει και παρευρίσκεται για την Ομοσπονδία
δικαστικά και εξώδικα.

2.

Είναι ο εισηγητής και ο εκτελεστής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Εκτελεστικής Επιτροπής, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων
της, συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριών της
και μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή της στα μέλη της ώστε να είναι δυνατή η
έγκριση της στην αμέσως επόμενη τακτική συνεδρία.

3.

Συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο οποιαδήποτε έγγραφα και φροντίζει
για την διεξαγωγή της αλληλογραφίας.

4.

Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της προκηρύξεις των διοργανώσεων.

5.

Τηρεί και φυλάσσει τα μητρώα των μελών της Ομοσπονδίας, των αθλητών,
προπονητών, κλπ και φυλάσσει την σφραγίδα της Ομοσπονδίας.

6.

Διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα ( Δικαστική Επιτροπή και Επιτροπές Επίλυσης
Διαφορών ) είτε άμεσα είτε μέσω του Πειθαρχικού Εισαγγελέα όταν υπάρχει, κάθε
ζήτημα της δικαιοδοσίας της μόλις αυτό περιέλθει επίσημα σε γνώση της
Ομοσπονδίας.

7.

Εκτελεί σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο καθήκοντα εισηγητή της Ομοσπονδίας
ενώπιον των διαφόρων οργάνων είτε μόνος είτε μαζί με τον Πειθαρχικό Εισαγγελέα
ή τον Νομικό Σύμβουλο της ΚΟΠΕ.

19

ΑΡΘΡΟ 20ο : KΑΘΗΚΟΝΤΑ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Βοηθός Γραμματέας αναπληρώνει σ’ όλα τα καθήκοντα, δικαιώματα και αρμοδιότητες
τον Γενικό Γραμματέα όταν αυτός απουσιάζει, εμποδίζεται ή αποχωρεί για οποιοδήποτε
λόγο.
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ΑΡΘΡΟ 21ο : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΑΜΙΑ
Ο Ταμίας :
1.

Διαχειρίζεται τη χρηματική περιουσία της Ομοσπονδίας σύμφωνα με τις
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.

Ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπα αποδείξεων.

3.

Ενεργεί τις πληρωμές με βάση τα εντάλματα που εκδίδονται από τη Γραμματεία σε
εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.

Υπογράφει με τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα τις επιταγές για την ανάληψη
χρημάτων από τις Τράπεζες.

5.

Καταθέτει στην Τράπεζα οποιοδήποτε ποσό μεγαλύτερο από € 500,00.

6.

Είναι υπεύθυνος για κάθε ταμιακή ανωμαλία όπως επίσης και για πληρωμή που
έκαμε χωρίς απόφαση του Προέδρου ή του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.

Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του οικονομικού αρχείου της οικονομικής
κατάστασης της Ομοσπονδίας.

8.

Όποτε κληθεί υποχρεώνεται να δώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση της
οικονομικής κατάστασης της Ομοσπονδίας.

9.

Φυλάσσει βιβλία εσόδων και εξόδων.

10.

Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχέδιο του προϋπολογισμού και υποβάλλει
σ’ αυτό τον απολογισμό κάθε χρόνου.
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ΑΡΘΡΟ 22ο : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΒΟΗΘΟΥ ΤΑΜΙΑ
Ο Βοηθός Ταμίας αναπληρώνει σ’ όλα του τα καθήκοντα, δικαιώματα και αρμοδιότητες
τον Ταμία όταν αυτός απουσιάζει, εμποδίζεται ή αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο.
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ΑΡΘΡΟ 23ο : ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
1.

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας γίνεται κάθε χρόνο από
ανεξάρτητο αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο. Ο οίκος αυτός ορίζεται από την Γενική
Συνέλευση της Ομοσπονδίας για διάστημα τεσσάρων ( 4 ) χρόνων και η θητεία του
τερματίζεται με τον ορισμό του επόμενου. Η Ομοσπονδία υποχρεούται να θέσει στη
διάθεσή του όλα τα σχετικά έγγραφα, διπλότυπες αποδείξεις και κάθε τι που θα
ήταν απαραίτητο για την εκτέλεση του έργου του.

2.

Νοείται ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η θητεία του Ελεγκτικού Οίκου
τερματιστεί πριν την κανονική λήξη της και για την εξασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της Ομοσπονδίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της τελευταίας μπορεί να
ορίσει αντικαταστάτη με παρόμοιους όρους.

3.

Ο ορισμένος κατά την παράγραφο 2 του παρόντος Ελεγκτικός Οίκος θα εξαντλήσει
την θητεία του προηγούμενου ενώ ο ορισμός του τίθεται απαραίτητα προς έγκριση
στην αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.

4.

Ο ελεγκτικός οίκος οφείλει να τελειώσει το έργο του, να συντάξει την έκθεσή του και
να την παραδώσει στον Πρόεδρο της ΚΟΠΕ, είκοσι ( 20 ) τουλάχιστον μέρες πριν
την Ετήσια Γενική Συνέλευση, ώστε ο τελευταίος να την υποβάλει στην Γενική
Συνέλευση.

5.

Εκπρόσωπος του ελεγκτικού οίκου πρέπει να παρευρίσκεται στην Γενική
Συνέλευση κατά την κατάθεση της εκθέσεώς του.
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ΑΡΘΡΟ 24ο : ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για τη διεξαγωγή των εκλογών εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση η Εφορευτική Επιτροπή
η οποία αποτελείται από τρία ( 3 ) μέλη και έχει σαν καθήκον της την νομότυπη διεξαγωγή
των εκλογών σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό.
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ΑΡΘΡΟ 25ο : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1.

Συγκροτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ Επιτροπή Διαιτησίας η οποία
απαρτίζεται από μέλη τα οποία επιλέγονται όπως αναλυτικά καθορίζεται στους
Εσωτερικούς Κανονισμούς της.

2.

Οι όροι λειτουργίας της Επιτροπής καθώς και κάθε σχετικό
ρυθμίζονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς της ΚΟΠΕ.
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με

αυτή

ΑΡΘΡΟ 26ο : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1.

Συγκροτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ Επιτροπή Επίλυσης
Διαφορών οποία απαρτίζεται από μέλη τα οποία επιλέγονται όπως αναλυτικά
καθορίζεται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς της.

2.

Οι όροι λειτουργίας της Επιτροπής καθώς και κάθε σχετικό
ρυθμίζονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς της ΚΟΠΕ.
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με

αυτή

ΑΡΘΡΟ 27ο : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.

Συγκροτείται τριμελής τουλάχιστον Τεχνική Επιτροπή με Πρόεδρο τον πιο ειδικό στο
άθλημα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην οποία μπορεί να
συμμετέχουν και άτομα τα οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.

Έργο της Τεχνικής Επιτροπής είναι η μελέτη κάθε τεχνικού ζητήματος που έχει
σχέση με το άθλημα, η εποπτεία και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων και των
οργάνων, η επίβλεψη για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των πρωταθλημάτων της
Ομοσπονδίας κ.α.

3.

Η Επιτροπή συνέρχεται όποτε κριθεί απαραίτητο ενώ σε πολύ επείγουσες
περιπτώσεις αποφασίζει η ίδια για το τι πρέπει να γίνει και ενημερώνει το Διοικητικό
Συμβούλιο.
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ΑΡΘΡΟ 28ο : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΣΧΟΛΕΣ ΚΟΠΕ
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να ορίζει επιτροπές και να
καθορίζει σ’αυτές καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Στις επιτροπές αυτές
μπορούν να οριστούν και άτομα εκτός Διοικητικού Συμβουλίου.

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να ιδρύσει Τοπικές Επιτροπές
που θα τελούν υπό την ευθύνη του και να καθορίζει καθήκοντα και δικαιώματα, την
έδρα και την δικαιοδοσία της κάθε μιάς.

3.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να εγκαθιδρύει σχολές
καταρτίζοντας τους κανονισμούς λειτουργίας τους, και καθορίζοντας τα
καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις τους με την έγκριση και εφαρμογή
αντίστοιχων Εσωτερικών Κανονισμών λειτουργίας.
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ΑΡΘΡΟ 29ο : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και αποφασίζει σαν
κυρίαρχο σώμα για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
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ΑΡΘΡΟ 30o : ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.

Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας αποτελείται από τους αντιπροσώπους των
σωματείων μελών της ( ενεργών και δοκίμων ) και από τα επίτιμα μέλη της ΚΟΠΕ.

2.

Από κάθε σωματείο δικαιούνται να παρευρίσκονται στις συνελεύσεις δύο κατ’
ανώτατο όριο αντιπρόσωποι, αλλά μόνο ο ένας από αυτούς που καθορίζεται από
την αρχή, λαμβάνει το λόγο και δικαιούται να ψηφίσει νοουμένου ότι το σωματείο
έχει αυτό το δικαίωμα.

3.

Σωματεία τα οποία έχουν καταταχθεί στην κατηγορία των δοκίμων μελών, για όσο
διάστημα ισχύει η περίοδος δοκιμασίας, μπορούν να εκπροσωπούνται στις Γενικές
Συνελεύσεις και να λαμβάνουν τον λόγο χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.

4.

Κάθε σωματείο δικαιούται μίας και μόνο εκπροσώπησης στη Γενική Συνέλευση.

5.

Κανένας αντιπρόσωπος δεν μπορεί να εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση
περισσότερα του ενός σωματεία.

6.

Δεν μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις ως αντιπρόσωποι
σωματείων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ, εν ενεργεία
πετοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητές ή παρατηρητές.

7.

Κανένας δεν μπορεί να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις ως αντιπρόσωπος
οποιουδήποτε Σωματείου χωρίς το ειδικό σφραγισμένο πληρεξούσιο έγγραφο από
το Σωματείο του, το οποίο κατατίθεται στην Γενική Συνέλευση με την προσέλευση
του σ’ αυτή.

8.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ μπορούν να παρίστανται στις
Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν τον λόγο, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

9.

Ο Πρόεδρος της ΚΟΠΕ προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων με γραμματέα τον
Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας. Όσες φορές εμποδίζεται ο Πρόεδρος
προεδρεύει ο Α’ Αντιπρόεδρος. Όταν όμως και αυτός εμποδίζεται προεδρεύουν
κατά σειρά προτεραιότητας οι Β’ Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Βοηθός
Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και Βοηθός Ταμίας. Ο Πρόεδρος ή ο αντικαταστάτης
του δεν μπορούν να ψηφίζουν όταν προεδρεύουν των Γενικών Συνελεύσεων.

10.

Στην Γενική Συνέλευση μπορούν μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΟΠΕ να παρευρίσκονται χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου και από
δύο ( 2 ) το μέγιστο εκπρόσωποι των αναγνωρισμένων από την ΚΟΠΕ Συνδέσμων
προπονητών, διαιτητών, παρατηρητών και πετοσφαιριστών.
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ΑΡΘΡΟ 31o : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα ανάλογα με
τα ζητήματα που παρουσιάζονται. Τις Γενικές Συνελεύσεις συγκαλεί μετά από
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, δεκαπέντε
( 15 ) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην επιστολή που πρέπει να
είναι συστημένη αναφέρονται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της συνεδριάσεως
όπως και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αναφέρονται ακόμα η ημερομηνία και η
ώρα συγκλήσεως της επαναληπτικής συνεδριάσεως ( που μπορεί να είναι και την
ίδια μέρα ) σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία.

2.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για ορισμένα κατεπείγοντα ή επίκαιρα
θέματα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από αίτηση του ενός
πέμπτου των σωματείων – μελών. Στην περίπτωση αυτή η σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης διενεργείται υποχρεωτικά μέσα σε ένα ( 1 ) μήνα από την ημέρα της
υποβολής της αιτήσεως και συζητούνται σ’ αυτή μόνο τα θέματα που είναι
γραμμένα στην αίτηση.

3.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα με δικαίωμα ψήφου
μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα με το ίδιο δικαίωμα. Αν κατά την πρώτη
συνεδρίαση δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά χωρίς άλλη
πρόσκληση κατά τα προαναφερθέντα, οπότε θεωρείται πως βρίσκεται σε απαρτία
ανεξάρτητα από τα παριστάμενα με δικαίωμα ψήφου μέλη.

4.

Η Γενική Συνέλευση συζητά και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που
αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

5.

Στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων κρατούνται πρακτικά των συζητήσεων
και αποφάσεων τα οποία επικυρώνονται στην επόμενη συνέλευση. Αντίγραφα των
πρακτικών αποστέλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα σωματεία –
μέλη της Ομοσπονδίας.

6.

Όσες φορές επειδή η ώρα είναι περασμένη και είναι δύσκολη η περάτωση της
συζητήσεως για κάποιο θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της
Γενικής Συνέλευσης ή τη διεξαγωγή εκλογών, είναι δυνατή μετά από πρόταση του
Προέδρου και έγκριση από την Γενική Συνέλευση η συνέχιση των εργασιών της την
επόμενη μέρα. Στην περίπτωση αυτή η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης θεωρείται
πως τελείωσε αφού εξαντλήσει τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια
διάταξη.

7.

Στις Γενικές Συνελεύσεις η ψηφοφορία διεξάγεται φανερή με ανάταση χεριού και
μυστική με ψηφοδέλτιο μόνο κατά την εκλογή του Προέδρου και του Ελεγκτικού
Οίκου ή τη λήψη απόφασης που αφορά προσωπικό ζήτημα ή αν αυτό ζητηθεί από
τρία ( 3 ) τουλάχιστον μέλη της τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου.

8.

Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα μίας και μόνο ψήφου και εφόσον αυτό είναι ταμειακά
εντάξει. Η τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων των σωματείων μελών
μπορεί να γίνεται κατά την προσέλευση των αντιπροσώπων τους στη Γενική
Συνέλευση και μέχρι την έναρξη των εργασιών αυτής. Ο έλεγχος του δικαιώματος
ψήφου γίνεται αποκλειστικά από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και η
σχετική απόφαση ως προς το ποιοί δικαιούνται ψήφου γίνεται γνωστή σ’ όλα τα
μέλη πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
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9.

Λαμβανομένων υπόψη των προνοιών του άρθρου 3 του παρόντος δικαίωμα ψήφου
στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν :
α.

Κάθε σωματείο Α’ κατηγορίας αντρών ή και γυναικών

β.

Οι εκπρόσωποι των σωματείων των υπόλοιπων κατηγοριών αντρών ή και
γυναικών οι οποίοι εκλέγονται σε ειδικές συνελεύσεις όπως πιο κάτω :
1.

Το αργότερο δέκα μέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση ο
Πρόεδρος συγκαλεί ειδικές εκλογικές Συνελεύσεις των σωματείων των
υπόλοιπων κατηγοριών, οι οποίες εκλέγουν τους εκπροσώπους
τους στις ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης.

2.

Στις Ειδικές Συνελεύσεις μπορούν να παρευρεθούν και να εκλέξουν ή
εκλεγούν μόνο εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των σωματείων.

3.

Οι Ειδικές Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία όταν από τα
δικαιούμενα συμμετοχής και ψήφου σωματεία, κατά την ώρα έναρξης
τους παρευρίσκονται περισσότερα μέλη από τα απόντα.

4.

Σε περίπτωση απουσίας απαρτίας δίδεται παράταση μισής ώρας
οπότε όσα σωματεία με δικαίωμα ψήφου παρευρίσκονται αποτελούν
απαρτία.

5.

Τα σωματεία εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία από ένα εκπρόσωπο
για κάθε τετράδα σωματείων της κάθε κατηγορίας. Ειδικότερα αν την
κατηγορία αποτελούν 1 – 4 σωματεία αυτά εκλέγουν ένα εκπρόσωπο,
αν την αποτελούν 5 – 8 σωματεία εκλέγουν δύο εκπροσώπους κλπ.

6.

Τα σωματεία ψηφίζουν απαραίτητα τόσους εκπροσώπους όσες είναι
οι θέσεις που τους αναλογούν στη Γενική Συνέλευση ενώ σε
περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων αυτές
παραμένουν κενές.

7.

Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ενώ σε
περίπτωση και νέας ισοψηφίας η επιλογή των εκπροσώπων μεταξύ
των ισοψηφούντων γίνεται με κλήρωση.

8.

Τα άτομα αυτά εκπροσωπούν τα σωματεία της κατηγορίας τους στην
Ετήσια Γενική Συνέλευση αλλά και σ’ οποιαδήποτε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση συγκληθεί κατά το διάστημα της θητείας τους το οποίο
είναι ετήσιο ( μέχρι την εκλογή νέων εκπροσώπων πριν από την
επόμενη ετήσια Γενική Συνέλευση ).

10.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδεται στον Πρόεδρο ή την Εφορευτική
Επιτροπή μόλις αυτή εκλεγεί, ο κατάλογος των αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα
ψήφου, αντίγραφο του καταλόγου των υποψηφίων Προέδρων και κάθε χρήσιμο
στοιχείο για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και της διαλογής.

11.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των
δικαιούμενων ψήφου παρόντων μελών εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε
σχετικά άρθρα του παρόντος.
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ΑΡΘΡΟ 32ο : ETHΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1.

2.

3.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου
κάθε χρονιάς με σκοπό :
α.

Την έγκριση της λογοδοσίας των πεπραγμένων της Διοίκησης της ΚΟΠΕ

β.

Την έγκριση της έκθεσης του Ελεγκτικού Οίκου

γ.

Την ανακήρυξη δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών

δ.

Την εκλογή Επίτιμων Μελών της ΚΟΠΕ

Κάθε τέταρτο χρόνο η Ετήσια Γενική Συνέλευση πέραν των πιο πάνω :
α.

Εκλέγει τον Πρόεδρο της ΚΟΠΕ.

β.

Ορίζει τον Ελεγκτικό Οίκο της ΚΟΠΕ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και άλλα θέματα επειγούσης και
σοβαρής φύσης τα οποία τίθενται ενώπιον της από το Διοικητικό Συμβούλιο.
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ΑΡΘΡΟ 33ο : ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1.

Η σφραγίδα της ΚΟΠΕ είναι κυκλική και φέρει στο εσωτερικό τον τίτλο
« ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ » και στο κέντρο της το « ΚΟΠΕ
1978 ».

2.

Τοποθετείται σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται από την ΚΟΠΕ και αποτελεί τη
μοναδική απόδειξη της γνησιότητάς του.
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ΑΡΘΡΟ 34ο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων
του Καταστατικού και καθορίζουν τα πλαίσια της δραστηριότητας των Επιτροπών
που συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους προτείνονται
από το Διοικητικό Συμβούλιο και ψηφίζονται από την Γενική Συνέλευση με απλή
πλειοψηφία των παρόντων σωματείων τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου.

3.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αλλαγή ή και τροποποίηση άρθρου ή μέρους αυτού
πριν την πάροδο τουλάχιστον δύο ( 2 ) χρόνων από την ημερομηνία της τελευταίας
αλλαγής ή της εφαρμογής του, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός και αν υπάρχει
πλειοψηφία τουλάχιστον 3/4 των δικαιούμενων ψήφου σωματείων.

4.

Απαγορεύεται να επέρχεται αλλοίωση των άρθρων του Καταστατικού με διατάξεις
των Εσωτερικών Κανονισμών.
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ΑΡΘΡΟ 35ο : ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΟΠΕ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1.

Η απόφαση για διάλυση της Ομοσπονδίας λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση
της ΚΟΠΕ και απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον 3/4 του συνόλου των μελών της
Ομοσπονδίας και φανερή ονομαστική ψηφοφορία.

2.

Σε περίπτωση διάλυσής της η περιουσία της Ομοσπονδίας περιέρχεται στον ΚΟΑ.
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ΑΡΘΡΟ 36ο : ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΑΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Σε περίπτωση ασάφειας του Καταστατικού όπως και για κάθε περίπτωση που δεν
προβλέπεται από τις διατάξεις του, αποφαίνεται η Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας
μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού, των Εσωτερικών Κανονισμών των Προκηρύξεων,
των Κανονισμών της Διεθνούς Ομοσπονδίας καθώς και των Διεθνών Κανονισμών
Πετοσφαίρισης.
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ΑΡΘΡΟ 37ο : ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1.

Το Πρώτο Καταστατικό της ΚΟΠΕ που περιείχε τριανταοχτώ ( 38 ) άρθρα
συντάχθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 16.03.1978 και τέθηκε σε ισχύ αμέσως.

2.

Η Γενική Συνέλευση της ΚΟΠΕ στις 14.07.2004 με απόφαση της και κατ’ εντολή της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης ( FIVB ) ενσωματώνει στο Καταστατικό της
το Καταστατικό, τους Γενικούς Κανονισμούς και τον Κώδικα Συμπεριφοράς της
FIVB.

3.

Το Καταστατικό, οι Γενικοί Κανονισμοί και ο Κώδικας Συμπεριφοράς της FIVB
αποτελούν από τις 14.07.2004 αναπόσπαστο μέρος του Καταστατικού της ΚΟΠΕ
και οι πρόνοιες τους υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση των προνοιών του
Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών της ΚΟΠΕ.

4.

Οποιεσδήποτε αλλαγές ή και τροποποιήσεις της FIVB στους εν λόγω Κανονισμούς
της θα ενσωματώνονται αυτόματα στους υφιστάμενους χωρίς άλλη διαδικασία.

5.

Η οποιαδήποτε απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνεται από την
Γενική Συνέλευση της ΚΟΠΕ και απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 των
δικαιούμενων ψήφου μελών.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ
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