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ΑΡΘΡΟ 1ο : ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΑΓΩΝΑ – ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΑΓΩΝΑ
1.

Σε κάθε αγώνα που διεξάγεται υπό την ευθύνη και εποπτεία της ΚΟΠΕ, η τελευταία
μπορεί να ορίζει εκπρόσωπο της ( Παρατηρητή ), από τον πίνακα παρατηρητών
που καταρτίζεται κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στους παρόντες.

2.

Σε αγώνες που χαρακτηρίζονται από την ΚΟΠΕ ως ψηλής επικινδυνότητας ή
μεγάλης σημασίας, δίνεται στην τελευταία η δυνατότητα ορισμού και βοηθού
παρατηρητή από τον ίδιο πίνακα, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα υποβολής έκθεσης.

3.

Οι παρατηρητές και ή βοηθοί ορίζονται πέντε ( 5 ) μέρες πριν τον αγώνα στον οποίο
θα ασκήσουν τα καθήκοντα τους και οι ορισμοί κοινοποιούνται στις ενδιαφερόμενες
ομάδες γραπτώς.

4.

Νοείται ότι σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος οι ορισμοί ή και αντικαταστάσεις
μπορούν να γίνουν μέχρι και την έναρξη του αγώνα.
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ΑΡΘΡΟ 2ο : ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ
1.

Η εγγραφή παρατηρητή στον Πίνακα Παρατηρητών της ΚΟΠΕ γίνεται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της, μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου και
νοουμένου ότι αυτός πληροί τις σχετικές πρόνοιες των παρόντων.

2.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δύο πρόσφατες φωτογραφίες του αιτητή και
αρχικά εξετάζεται από την Τεχνική Επιτροπή της ΚΟΠΕ και υποβάλλεται με σχετική
εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ για τα περαιτέρω.

3.

Αμέσως μόλις η αίτηση εγκριθεί τελεσίδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ
το όνομα του παρατηρητή καταχωρείται στον Πίνακα Παρατηρητών σύμφωνα με τις
σχετικές πρόνοιες των παρόντων και ο παρατηρητής μπορεί να οριστεί αμέσως.

4.

Πρόσωπο του οποίου η αίτηση εγγραφής δεν εγκρίθηκε, να υποβάλει νέα αίτηση
μόνο μετά παρέλευση ενός ( 1 ) έτους από την ημερομηνία που του κοινοποιήθηκε
η απόρριψη της αίτησης.

5.

Με την εγγραφή του παρατηρητή θα εκδίδεται ταυτότητα ή διαπίστευση με τα
στοιχεία του την οποία ο δικαιούχος θα μπορεί να χρησιμοποιεί για την εκτέλεση
των καθηκόντων του.
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ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ
1.

Ο κατάλογος των παρατηρητών καταρτίζεται πριν την έναρξη της αγωνιστικής
περιόδου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ και κοινοποιείται σε
κάθε ενδιαφερόμενο με τον προσφορότερο τρόπο ( επιτολή, ανάρτηση στην
ιστοσελίδα κλπ ).

2.

Σε εξαιρετικά επείγουσες ( κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΟΠΕ ) περιπτώσεις, είναι δυνατή η συμπλήρωση και ή ενίσχυση του καταλόγου
παρατηρητών ακόμα και μετά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

3.

Παρατηρητές που προέρχονται από ξένη Ομοσπονδία που είναι αναγνωρισμένο
μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης FIVB, μπορούν να υποβάλουν
αίτηση εγγραφής στον Πίνακα Παρατηρητών της ΚΟΠΕ και να καταταγούν σε
κατηγορία αντίστοιχη με εκείνη που υπηρετούσαν στην ξένη Ομοσπονδία.

4.

Σε εξαιρετικά επείγουσες ( κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΟΠΕ ) περιπτώσεις, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση ξένων παρατηρητών οι οποίοι
δεν είναι γραμμένοι στον Πίνακα Παρατηρητών της ΚΟΠΕ.

5.

Η διαδικασία καταρτισμού του Πίνακα Παρατηρητών είναι η ακόλουθη :

6.

α.

Τουλάχιστον ένα ( 1 ) μήνα πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου η
Τεχνική Επιτροπή της ΚΟΠΕ λειτουργεί επιμορφωτικό σεμινάριο για τους
υποψήφιους παρατηρητές.

β.

Με την λήξη του σεμιναρίου η Τεχνική Επιτροπή υποβάλλει πριν την έναρξη
της αγωνιστικής περιόδου στο Διοικητικό Συμβούλιο τον κατάλογο των
επιτυχόντων για τελική απόφαση.

Καθιερώνεται σύστημα αξιολόγησης των παρατηρητών ανά αγώνα στη βάση των
πιο κάτω πέντε κριτηρίων ( καταγραφή συμβάντων, γνώση και τήρηση κανονισμών,
οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνία, εμφάνιση ).

3

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ
1.

Άτομα που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στον Πίνακα Παρατηρητών πρέπει να
έχουν τα πιο κάτω προσόντα και να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις :
α.

Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους το
18ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 60ο.

β.

Να είναι απόφοιτοι λυκείου ή ισότιμης σχολής αναγνωρισμένης από το
Υπουργείο Παιδείας με γενικό βαθμό τουλάχιστον 70/100 ή ανεξάρτητα από
τη βαθμολογία του απολυτηρίου λυκείου να είναι απόφοιτοι σχολής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

γ.

Να έχουν άριστη όραση ( έστω και με χρήση διορθωτικών φακών )
πιστοποιημένη από εγγεγραμμένο οφθαλμίατρο.

δ.

Να έχουν έγκυρο δελτίο υγείας πιστοποιημένο από εγγεγραμμένο γιατρό.

ε.

Να έχουν καλή γνώση χρήσης Η/Υ.

στ.

Να μην έχουν καταδικαστεί ποτέ από την Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ με
διαγραφή από τα μητρώα της, είτε από την ΑΔΕΑ με διαγραφή και στέρηση
της φίλαθλης ιδιότητας.

ζ.

Να προσκομίσουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας
με το οποίο πιστοποιείται το λευκό τους ποινικό μητρώο.

η.

Να μην είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής τους
μέλη της διοίκησης οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου, οργάνου, σώματος
ή ομοσπονδίας στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Πρώην μέλος της Διοίκησης
σωματείου μπορεί να εγγραφεί στον Πίνακα δεδομένου ότι έχει περάσει
τουλάχιστον ένας ( 1 ) χρόνος από την ημερομηνία παραίτησης ή απώλειας
της πιο πάνω ιδιότητας του.

θ.

Να μην είναι εν ενεργεία αθλητές ή προπονητές ή διαιτητές πετοσφαίρισης.
Πρώην αθλητές ή προπονητές μπορούν να εγγραφούν στον Πίνακα
δεδομένου ότι έχει περάσει διάστημα τουλάχιστον έξι ( 6 ) μηνών από την
ημερομηνία που αγωνίστηκαν σε επίσημο αγώνα για τελευταία φορά.

ι.

Να μην απασχολούνται έναντι αμοιβής ή μη σε σωματείο ή σώμα ή όργανο
που υπάγεται στην ΚΟΠΕ ή άλλο όργανο ή σώμα που έχει σχέση με την
πετοσφαίριση.

ια.

Να μην εργάζονται ή συνεργάζονται με οποιοδήποτε μέσο μαζικής
ενημέρωσης στα αθλητικά του τμήματα ή και προγράμματα εκτός κατόπιν
γραπτής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ.

ιβ.

Να μην είναι ιδιοκτήτες ή να συνεργάζονται ή να έχουν άμεσο ή έμμεσο κατά
την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Διαιτησίας συμφέρον, σε οποιοδήποτε
γραφείο ή επιχείρηση αθλητικών στοιχημάτων.
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2.

Ο αιτητής είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα
θα μπορούσαν να επηρεάσουν το Διοικητικό Συμβούλιο στην απόφαση του ενώ σε
περίπτωση αμφιβολίας κατά πόσο ένα συγκεκριμένο στοιχείο ή και γεγονός είναι
ουσιαστικό, ο αιτητής οφείλει να το αποκαλύψει.

3.

Κατά την εξέταση της αίτησης εγγραφής το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει
αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα.
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AΡΘΡΟ 5o : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής
μπορεί να διαγράψει οριστικά και χωρίς δικαίωμα επανεγγραφής κάποιον από τον
Πίνακα Παρατηρητών όταν αυτός :
α.

Εργοδοτηθεί με αμοιβή ή χωρίς σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο και υπό
οποιαδήποτε ιδιότητα.

β.

Ενεργοποιηθεί ως αθλητής ή προπονητής ή διαιτητής.

γ.

Εκλεγεί ή οριστεί ως μέλος της διοίκησης αθλητικού σωματείου ή οργάνου ή
σώματος ή ομοσπονδίας της χώρας ή του εξωτερικού.

δ.

Εργάζεται ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε καθεστώς στα αθλητικά τμήματα
ή προγράμματα μέσου μαζικής ενημέρωσης εκτός κατόπιν γραπτής
έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ.

ε.

Υποβάλει γραπτώς την παραίτηση του από το λειτούργημα του παρατηρητή.

στ.

Παρουσιάζει ελαττωματική όραση ή οποία παρά την χρήση διορθωτικών
φακών δεν επιτυγχάνει οπτική οξύτητα τουλάχιστον εννιά στα δέκα ( 9/10 )
για κάθε μάτι.

ζ.

Δεν κατορθώνει να εξασφαλίσει ή ανανεώσει το Δελτίο Υγείας του.

η.

Απέχει αδικαιολόγητα κατά την απόλυτη κρίση της Τεχνικής Επιτροπής από
τα καθήκοντά του για διάστημα πέραν των έξι ( 6 ) μηνών.

θ.

Έχει υποβάλει ψευδή στοιχεία ή έχει αποκρύψει ουσιαστικά, κατά την κρίση
της Τεχνικής Επιτροπής στοιχεία γύρω από το άτομό του.

ι.

Έχει υπερβεί το όριο ηλικίας που καθορίζεται στους παρόντες κανονισμούς.

.

2.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις ο παρατηρητής μπορεί να εφεσιβάλει την απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ εντός δεκαπέντε ( 15 )
ημερών από της κοινοποίησης σ’ αυτόν της απόφασης.
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ΑΡΘΡΟ 6ο : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
1.

Οι παρατηρητές αγώνων οφείλουν :
α.

Να σέβονται και να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού και των
Εσωτερικών Κανονισμών της ΚΟΠΕ και εκτελούν τα καθήκοντα τους δίκαια,
αμερόληπτα και με επιμέλεια.

β.

Να σέβονται και να εκτελούν τις αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής της
ΚΟΠΕ.

γ.

Να προετοιμάζονται για τους αγώνες ώστε να βρίσκονται πάντοτε σε καλή
φυσική κατάσταση και να θέτουν τους εαυτούς τους πάντοτε στη διάθεση της
Τεχνικής Επιτροπής και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να ζητούν
απαλλαγή από τα καθήκοντα τους. Εξυπακούεται ότι παρατηρητής που για
λόγους ανεξάρτητους της θέλησης του κωλύεται να παρακολουθήσει αγώνα,
οφείλει να ειδοποιήσει την Επιτροπή το αργότερο 48 ώρες πριν την έναρξη
του αγώνα.

δ.

Να προσέρχονται στο γήπεδο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την καθορισμένη
ώρα έναρξης του αγώνα.

ε.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα και οπωσδήποτε εντός των επόμενων 24
ωρών οφείλουν να ετοιμάσουν και αποστείλουν στην Τεχνική Επιτροπή την
έκθεση τους συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο της Ομοσπονδίας ενώ σε
περίπτωση επεισοδίων ή άλλου γεγονότος για το οποίο πρέπει άμεσα να
ειδοποιηθεί η ΚΟΠΕ, η έκθεση στέλλεται με φαξ ενώ αν παραστεί ανάγκη ο
παρατηρητής οφείλει εντός 24 ωρών από τη λήξη του αγώνα να αποστείλει
συμπληρωματική έκθεση. Οι εκθέσεις μπορεί να κοινοποιούνται μέσω της
Τεχνικής Επιτροπής στα άμεσα ενδιαφερόμενα σωματεία.

στ.

Να καταγράφουν στην έκθεση τους πληροφορίες για την διοργάνωση και
διεξαγωγή του αγώνα ( γήπεδο, αποδυτήρια κλπ ), την παρουσία επιτηρητών
υπευθύνων ασφάλειας, ιατρού ή ατόμου με γνώσεις παροχής Α’ Βοηθειών
και το έργο του Γυμνασίαρχου.

ζ.

Να καταγράφουν ακριβή στοιχεία για τη συμπεριφορά των διαγωνιζομένων,
των προπονητών, των μελών των ομάδων, των αξιωματούχων και άλλων
παραγόντων που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο.

η.

Να καταγράφουν ακριβείς πληροφορίες για τη συμπεριφορά των φιλάθλων
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα.

θ.

Να αποχωρούν από το στάδιο μετά την αποχώρηση των ομάδων, του
διαιτητή και των βοηθών του.

ι.

Να μην προβαίνουν δημόσια σε οποιεσδήποτε κρίσεις σε βάρος άλλου
παρατηρητή, διαιτητή, αθλητή, προπονητή, μέλους του Δ. Σ. της ΚΟΠΕ ή
των οργάνων αυτής.

ια.

Να μην δημοσιοποιούν τις εκθέσεις τους παρά μόνο μετά από συνεννόηση
και με την έγκριση της Τεχνικής Επιτροπής της ΚΟΠΕ.
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ιβ.

Να προσέρχονται ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠΕ ή της
Τεχνικής Επιτροπής είτε για μαρτυρία σε εκδίκαση αγώνων είτε για εξέταση
άλλων υποθέσεων ή θεμάτων που τους αφορούν.

ιγ.

Να καταγγέλλουν αμέσως στην ΚΟΠΕ οποιαδήποτε απόπειρα δωροδοκίας ή
επηρεασμού τους από Σωματεία, μέλος ή μέλη της Διοίκησης Σωματείων,
προπονητές, πετοσφαιριστές ή άλλους.

ιδ.

Να παρακολουθούν τα ειδικά σεμινάρια για παρατηρητές που διοργανώνει η
Τεχνική Επιτροπή ή και η Ομοσπονδία.

ιε.

Να προσέρχονται στις γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις για αξιολόγηση
των γνώσεων οποτεδήποτε καλούνται από την Τεχνική Επιτροπή.

ιστ.

Να γνωστοποιούν έγκαιρα ( τουλάχιστον 48 ώρες πριν τον αγώνα ) στην
Τεχνική Επιτροπή οποιοδήποτε κώλυμα στην τέλεση των καθηκόντων τους.

2.

Νοείται ότι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο παρατηρητής απαγορεύεται να
επεμβαίνει στην διεξαγωγή του αγώνα ( πχ υποδείξεις σε διαιτητές κλπ ).

3.

Οποιαδήποτε παράβαση των πιο πάνω αποτελεί παράπτωμα και συνεπάγεται την
επιβολή κυρώσεων σε βάρος του παρατηρητή από την Τεχνική Επιτροπή ή και την
Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ.

4.

Νοείται ότι για την όσο το δυνατόν καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του ο
παρατηρητής μπορεί να συμμετέχει στη σύσκεψη ασφάλειας που γίνεται από την
Αστυνομία πριν τον αγώνα.
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ΑΡΘΡΟ 7ο : ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ
1.

Πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου η Τεχνική Επιτροπή της ΚΟΠΕ
συντάσσει τον Οδηγό Παρατηρητή ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) ο οποίος περιλαμβάνει
επιμέρους οδηγίες σχετικά με τα καθήκοντα του παρατηρητή και την εκτέλεση τους
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων.

2.

Ομοίως πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου η Τεχνική Επιτροπή της ΚΟΠΕ
ετοιμάζει την Έκθεση Παρατηρητή ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) την οποία οφείλει να
συμπληρώνει και αποστέλλει στην ΚΟΠΕ σύμφωνα με τους παρόντες.

3.

Οι Οδηγός και Έκθεση Παρατηρητή μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ μετά από πρόταση της Τεχνικής Επιτροπής.
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ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ
1.

Οι παρατηρητές δικαιούνται αποζημίωσης το ύψος της οποίας καθορίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και
κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη.

2.

Οι βοηθοί παρατηρητών δικαιούνται το ήμισυ της οριζόμενης αποζημίωσης.

3.

Η αποζημίωση ανά αγώνα βαρύνει την γηπεδούχο ομάδα εκτός αν αποφασίσει
διαφορετικά η ΚΟΠΕ.
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ΑΡΘΡΟ 9ο : ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ
1.

Η γηπεδούχος ομάδα, σύμφωνα και με τις πρόνοιες της οικείας Ειδικής Προκήρυξης
οφείλει να παραχωρεί δύο θέσεις στο χώρο των επισήμων για τον παρατηρητή και
τον βοηθό του, καθώς και να διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρου γραφείου, στον
οποίο να υπάρχει φαξ.

2.

Επίσης η γηπεδούχος ομάδα μέσω του υπεύθυνου σωματείου οφείλει να είναι σε
επαφή με τον παρατηρητή ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια της παρουσίας και
παραμονής του τελευταίου στο γήπεδο.
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ΑΡΘΡΟ 10ο : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ
1.

Οι παρατηρητές υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο τόσο της Τεχνικής Επιτροπής
όσο και της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠΕ.

2.

Η Τεχνική Επιτροπή της ΚΟΠΕ επιλαμβάνεται καταγγελιών κατά παρατηρητών είτε
αυτεπάγγελτα είτε μετά από καταγγελία, για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων
τους, παράβαση των παρόντων κανονισμών και κανονισμών παιδιάς και ασκώντας
πειθαρχική εξουσία μπορεί να επιβάλλει τις πιο κάτω κυρώσεις :
α.

Προφορική ή γραπτή επίπληξη.

β.

Μη αξιολόγηση και ορισμό για χρονικό διάστημα μέχρι δύο ( 2 ) μήνες ενώ η
πιο πάνω ποινή μπορεί να αφορά και συγκεκριμένο αριθμό αγώνων οι
οποίοι δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους οκτώ ( 8 ).

3.

Οι ποινές κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο το αργότερο εντός 48 ωρών από της
λήψης τους ενώ ο επηρεαζόμενος μπορεί να τις εφεσιβάλει στην Δικαστική
Επιτροπή της ΚΟΠΕ εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση καταβάλλοντας το
σχετικό παράβολο το οποίο σε περίπτωση απόρριψης της έφεσης θα περιέρχεται
στην ΚΟΠΕ ενώ σε περίπτωση αποδοχής της θα επιστρέφεται στον δικαιούχο αφού
αφαιρεθούν οποιαδήποτε έξοδα.

4.

Πέραν των πιο πάνω πειθαρχικό έλεγχο στους παρατηρητές ασκεί και η Δικαστική
Επιτροπή της ΚΟΠΕ η οποία μπορεί να επιβάλει σ’ αυτούς τις προβλεπόμενες
στους Εσωτερικούς Πειθαρχικούς Κανονισμούς ποινές.
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ΑΡΘΡΟ 11o : EΠΙΣΗΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕ
1.

Για την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών ως επίσημη ημερομηνία παραλαβής
οποιουδήποτε εγγράφου από την ΚΟΠΕ θα θεωρείται η ημερομηνία ταχυδρόμησής
του με συστημένη επιστολή προς αυτή ή η ημερομηνία της δια χειρός παράδοσης
του στα γραφεία της Ομοσπονδίας ή η ημερομηνία αποστολής του στην ΚΟΠΕ με
τηλεομοιότυπο ( φαξ ) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( e – mail ).

2.

Όταν η τελευταία μέρα οποιασδήποτε χρονικής προθεσμίας όπως αυτή καθορίζεται
στους παρόντες Κανονισμούς ( είτε αριθμητικής π.χ. τριάντα μέρες είτε
ημερολογιακής π.χ. 15η Δεκεμβρίου ) συμπέσει με επίσημη αργία, αυτή μεταφέρεται
αυτόματα στην πρώτη επόμενη εργάσιμη ημερομηνία.
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ΑΡΘΡΟ 12ο : ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
1.

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους τίθενται σε
εφαρμογή αμέσως με την έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση της ΚΟΠΕ εκτός
αν η τελευταία αποφασίσει διαφορετικά.

2.

Για οποιοδήποτε θέμα δεν περιλαμβάνεται στους παρόντες Κανονισμούς ή όπου
υπάρχει ασάφεια ή σύγκρουση με άρθρα ή πρόνοιες του Καταστατικού, το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ θα αποφασίζει εφαρμόζοντας κατά προτεραιότητα
τις διατάξεις του Καταστατικού.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ
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