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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Άρθρο 1. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ
Ιδρύεται ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ με την επωνυμία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ (εφεξής και δια τους σκοπούς του παρόντος η «Κ.Ο.Ε.Ο.» ή η
«Ομοσπονδία»).

Άρθρο 2. Ερμηνεία – Ορισμοί
(1) Στο παρόν Καταστατικό οι λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον
πληθυντικό και αντίστροφα. Επίσης, όπου αναφέρεται το αρσενικό φύλο
περιλαμβάνεται και το θηλυκό και αντίστροφα.
(2) Προθεσμίες: Σε περίπτωση που οποιαδήποτε προθεσμία λήγει σε ημέρα που
το γραφείο της Ομοσπονδίας είναι κλειστό, η λήξη της προθεσμίας θα
μετατίθεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
(3) Οι ακόλουθες λέξεις, εκφράσεις / φράσεις έχουν τις κάτωθι έννοιες, εκτός εάν
στο κείμενο προνοείται ρητώς διαφορετικά ή εκτός εάν δύναται να τους
αποδοθεί διαφορετική έννοια από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
(«Δ.Σ.» ή «Διοικητικό Συμβούλιο») δυνάμει του παρόντος Καταστατικού:
(i)

Ημερολογιακό Έτος: σημαίνει, για σκοπούς του παρόντος
Καταστατικού, την περίοδο που άρχεται της 1η/1ου (Ιανουαρίου) και
λήγει την 31η/12ου (Δεκεμβρίου) κάθε έτους.

(ii)

Μέλος (εκτός επίτιμου Μέλους): Ίδρυμα ή Σωματείο ή Κέντρο
Ημέρας ή Ειδικό Σχολείο (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) ή Ειδική Μονάδα
Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου ή οποιοδήποτε άλλο
Οργανωμένο Σύνολο
(τα “Σωματεία’’) που, εκτός και αν
διαφορετικά αναφέρεται, σημαίνει Σωματεία που ασχολούνται με την
άθληση και/ή με την αθλητική διαπαιδαγώγηση και/ή με τον αθλητισμό
και/ή με την εκπαίδευση και/ή με τη διαπαιδαγώγηση γενικά και/ή με
την απασχόληση και/ή με τη βοήθεια και/ή άλλως πως έχουν σχέση με
άτομα με νοητική υστέρηση στην έκταση και βαθμό που ικανοποιούν,
κατά την διακριτική του ευχέρεια, το Δ.Σ., και αυτά τα Σωματεία έχουν
έδρα στην Κυπριακή Δημοκρατία και τα οποία είναι αναγνωρισμένα
και/ή αδειοδοτημένα και/ή εγγεγραμμένα ως τέτοια από τα αρμόδια
όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας και εργοδοτούν/απασχολούν καθ’
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όλη τη διάρκεια που είναι Μέλη αναγνωρισμένο και εγγεγραμμένο στις
αρμόδιες αρχές και/ή όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας άτομο ως
Καθηγητή και/ή πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής και/ή Ειδικής Φυσικής
Αγωγής/Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής.
(iii) Άτομα με νοητική υστέρηση: Άτομα που έχουν σχετική
αξιολόγηση/διάγνωση από αναγνωρισμένη Επιτροπή και/ή Ομάδα
Ειδικών, των οποίων ο δείκτης νοημοσύνης (IQ) βρίσκεται κάτω από
το 75, στα οποία υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί σε δύο ή
περισσότερες περιοχές προσαρμογής και η κατάσταση της νοητικής
τους υστέρησης είναι εμφανής πριν την ηλικία των 18 ετών.

Άρθρο 3. Έδρα
(1) Η έδρα της Κ.Ο.Ε.Ο. ευρίσκεται στην Λευκωσία.
(2) Η Κ.Ο.Ε.Ο. δύναται να διατηρεί γραφεία τόσο σε άλλες πόλεις στην Κυπριακή
Δημοκρατία όσο και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4. Διεθνή
(1) Η Κ.Ο.Ε.Ο. εκπροσωπεί τα άτομα της Κύπρου με νοητική υστέρηση αλλά και
τα Μέλη της τόσο εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και διεθνώς,
σύμφωνα με τα όσα τον παρόν Καταστατικό διαλαμβάνει.
(2) Η Κ.Ο.Ε.Ο. δύναται (όπως και στην Κύπρο) να μετέχει και/ή να καταστεί
μέλος διαφόρων Διεθνών και/ή Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών και/ή Επιτροπών
και/ή Οργανισμών και/ή Σωματείων και/ή Οργανωμένων Συνόλων που έχουν
παρόμοιους ή παρεμφερείς με αυτή σκοπούς (οι «Διεθνείς Ομοσπονδίες»)
καθώς και να αποχωρεί από μέλος τέτοιων Διεθνών Ομοσπονδιών. Η τελική
απόφαση για την συμμετοχή και/ή αποχώρηση της Κ.Ο.Ε.Ο. από Διεθνείς
Ομοσπονδίες λαμβάνεται από το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.Ο.
(3) Η Κ.Ο.Ε.Ο. υιοθετεί και εφαρμόζει, στο μέτρο που είναι δυνατό ή επιθυμητό,
τα πρότυπα και/ή κανονισμούς των «Special Olympics International».

3

Άρθρο 5. Σκοποί
Σκοποί της Κ.Ο.Ε.Ο. είναι:
α) Η παροχή ευκαιριών σε άτομα με νοητική υστέρηση για:
- να προάγουν την σωματική τους υγεία, μέσα στα πλαίσια των
δυνατοτήτων τους
- να εξωτερικεύουν τον εαυτό τους
- να αναπτύξουν το κοινωνικό τους αίσθημα, να αναπτύξουν τις κοινωνικές
τους δεξιότητες και να προωθήσουν την ένταξη τους στην κοινωνία
- να ασκούνται, να αθλούνται
δραστηριότητες και αγώνες

και

να

συμμετέχουν

σε

αθλητικές

- να εντάσσονται σε προγράμματα εργασιακής απασχόλησης
- να μορφώνονται, να επιμορφώνονται και να διαπαιδαγωγούνται
- να ασχολούνται με τον αθλητισμό οποιουδήποτε είδους και επιπέδου με
οποιονδήποτε τρόπο.
β) Η διαφώτιση και ενθάρρυνση των γονέων και κηδεμόνων των ατόμων με
νοητική υστέρηση για συμμετοχή των ιδίων και των παιδιών τους σε
προγράμματα, οποιουδήποτε είδους, της ίδιας της Ομοσπονδίας καθώς και
σε προγράμματα που συμμετέχει η Ομοσπονδία.
γ) Η ενημέρωση και διαφώτιση της κοινωνίας για τις δυνατότητες και δικαιώματα
των ατόμων με νοητική υστέρηση και η βελτίωση της στάσης τους προς τα
άτομα αυτά καθώς και το πρόγραμμα και σκοπούς της Ομοσπονδίας.
δ) Η συνεργασία με άτομα, σχολές, σωματεία, ιδρύματα, οργανισμούς,
συνδέσμους, κράτη και άλλα παρόμοια ή παρεμφερή οργανωμένα σύνολα
καθώς και η εποπτεία και συντονισμός αυτών, με σκοπό την προάσπιση και
προώθηση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των ατόμων
υστέρηση και για την προώθηση των σκοπών της Ομοσπονδίας.

με νοητική

ε) Η συνεργασία με τις Διεθνείς Ομοσπονδίες για την προώθηση των σκοπών
της Ομοσπονδίας.
στ) Η προάσπιση των δικαιωμάτων και καλώς νοουμένων συμφερόντων των
ατόμων με νοητική υστέρηση.
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Άρθρο 6. Μέσα για την επίτευξη των Σκοπών
Η Ομοσπονδία επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών της με κάθε νόμιμο μέσο και
ιδιαίτερα, μεταξύ άλλων, και χωρίς περιορισμό με τα εξής:
(i)
(α) Με τη συνεργασία με τα Μέλη της και την επικοινωνία με αυτά.
(β) Με την οργάνωση, τέλεση, συμμετοχή σε παντός είδους αγώνες, εκδηλώσεις,
πρωταθλήματα, σεμινάρια, συνέδρια, εορτές, παρελάσεις, ημερίδες,
προγράμματα, εκστρατείες, δραστηριότητες.
(γ) Με την ηθική, οικονομική, υλική και/ή άλλως πως ενίσχυση των Μελών της
και/ή των ατόμων με νοητική υστέρηση και/ή ατόμων που σχετίζονται με
άτομα με νοητική υστέρηση, για την προαγωγή του επιδιωκόμενου σκοπού.
(δ) Με τις ενέργειες και παραστάσεις της σε οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή όσον
αφορά τις ανάγκες και/ή δικαιώματα και/ή άθληση των ατόμων με νοητική
υστέρηση.
(ε) Με την επικοινωνία της και τη συμμετοχή της με τις Διεθνείς Οργανώσεις,
Ομοσπονδίες και/ή άλλους συνδέσμους, οργανισμούς, οργανωμένα σύνολα,
άτομα που έχουν παρόμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
(στ) Με τη μέριμνα για τη σύνταξη και/ή τροποποίηση και/ή θέσπιση κανονισμών
με σκοπό την επίτευξη των σκοπών της.
(ζ) Με τη συνεργασία με προπονητές, κριτές και λοιπούς παράγοντες και/ή
επαγγελματίες στον αθλητικό και/ή σε οποιοδήποτε τομέα.
(η) Με την έκδοση εντύπων, περιοδικών, δελτίων, την εκτύπωση κανονισμών, τη
δημοσίευση διαλέξεων και ομιλιών, τη δημιουργία, πώληση, προώθηση και
εκμετάλλευση παντός είδους αντικειμένων και/ή εμπορευμάτων και /ή
προϊόντων.
(θ) Με την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και την αποστολή στο
εξωτερικό ατόμων, προπονητών, αθλητών ή άλλων παραγόντων, Μελών,
αξιωματούχων της Ομοσπονδίας.
(ι) Με τη δημιουργία στενών φιλικών σχέσεων με αντίστοιχες και/ή Ομοσπονδίες
και/ή με τις Διεθνείς Ομοσπονδίες.
(ια)Με την τήρηση όλων των αναγκαίων και προβλεπόμενων μητρώων και/ή
βιβλίων για την ομαλή λειτουργία της Ομοσπονδίας.
(ιβ)Με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο κρίνει το Δ.Σ. σωστό.
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(ii)

Οι πιο πάνω σκοποί επιδιώκονται είτε απ’ ευθείας από το Δ.Σ., είτε από
ειδικά τμήματα και/ή επιτροπές και/ή υποεπιτροπές που ορίζει το Δ.Σ. και/ή
που ορίζονται από το παρόν Καταστατικό (οι «Επιτροπές»).

Άρθρο 7. Μέλη
(1)

Κατηγορίες Μελών

Τα μέλη της Ομοσπονδίας διακρίνονται σε:
(α)

Τακτικά Μέλη: μπορούν να γίνουν Ιδρύματα και/ή Σωματεία και/ή Κέντρα
Ημέρας και/ή Ιδιωτικά Ειδικά Σχολεία και/ή οποιοδήποτε άλλο Οργανωμένο
Σύνολο βάσει των προνοιών και προϋποθέσεων του παρόντος
Καταστατικού και των εκάστοτε κριτηρίων που θέτει το Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας.

(β) Αγωνιστικά Μέλη: Ιδρύματα και/ή Σωματεία και/ή Κέντρα Ημέρας και/ή
Ειδικά Σχολεία (Δημόσια ή Ιδιωτικά) και/ή Ειδικές Μονάδες των Δημοσίων ή
Ιδιωτικών Σχολών και/ή οποιοδήποτε άλλο Οργανωμένο Σύνολο βάσει των
προνοιών και προϋποθέσεων του παρόντος Καταστατικού και των εκάστοτε
κριτηρίων που θέτει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
(γ)

Επίτιμα Μέλη: μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε φυσικά και/ή νομικά
πρόσωπα βάσει των προνοιών και προϋποθέσεων του παρόντος
Καταστατικού ή κριτηρίων που θα καθορίζει από καιρού εις καιρό το Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας και μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. Τα Επίτιμα Μέλη
δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και/ή του εκλέγεσθαι.

(2)

Αίτηση για εγγραφή Μέλους

(α)

Εγγραφή Μέλους πλην του Επίτιμου Μέλους δύναται να διενεργηθεί μετά
από γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία θα τύχει επεξεργασίας και
έγκρισης από το Δ.Σ. Η αίτηση για εγγραφή θα αποτελείται από έντυπο που
θα εκδίδει, από καιρού εις καιρό το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και στο οποίο το
Δ.Σ., κατά τη διακριτική του ευχέρεια, δύναται να περιλάβει, μεταξύ άλλων
και χωρίς περιορισμό, κριτήρια και προϋποθέσεις που πρέπει ο
ενδιαφερόμενος να πληροί. Η απόφαση για εγγραφή ή απόρριψη μέλους
λαμβάνεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα
της Ομοσπονδίας, προκειμένου να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις από τα
Τακτικά Μέλη της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση μη ένστασης, η απόφαση
για εγγραφή επικυρώνεται αυτόματα μετά από παρέλευση 15 ημερών από
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την ανάρτηση. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Τακτικό Μέλος έχει ένσταση
για την εγγραφή κάποιου Μέλους, το Τακτικό Μέλος που έχει τέτοια ένσταση
θα πρέπει να υποβάλει στο Δ.Σ., πριν την παρέλευση των
προαναφερόμενων 15 ημερών, γραπτώς τους αιτιολογούμενους λόγους
για την ένσταση. Σε περίπτωση ένστασης για την εγγραφή Μέλους, ο
ενδιαφερόμενος για την εγγραφή του οποίου έχει υποβληθεί ένσταση, δε θα
εγγράφεται ως Μέλος, μέχρι το Δ.Σ. να αποφασίσει επί της ένστασης. Η
ένσταση θα εξετάζεται από το Δ.Σ μόνον με διαδικασία που το ίδιο θα
αποφασίζει. Επιπρόσθετα των όσων ζητά το Δ.Σ. με την αίτηση για
εγγραφή, η αίτηση για εγγραφή πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από
τα κάτωθι:
(i)

Πιστό Αντίγραφο του Καταστατικού και Ιδρυτικού Εγγράφου (εάν
υπάρχουν) του ενδιαφερόμενου.

(ii)

Δήλωση/Πιστοποιητικό/Αποδεικτικό της έδρας του ενδιαφερόμενου.

(iii) Πιστοποιητικό σύστασης/ίδρυσης του ενδιαφερόμενου εκδομένο από
τον Έφορο Εταιρειών και/ή τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων της
Κυπριακής Δημοκρατίας και/ή από οιαδήποτε άλλη αρμόδια προς
τούτο αρχή.
(iv) Ονομαστική κατάσταση των Μελών του Δ.Σ. του ενδιαφερόμενου.
(v)

Απόδειξη καταβολής του σχετικού τέλους για καταχώρηση αίτησης
εγγραφής το ύψος του οποίου ορίζεται κατά καιρούς με απόφαση του
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και η οποία αίτηση θα περιλαμβάνει και κριτήρια
τα οποία θα καθορίζει και εγκρίνει το Δ.Σ. από καιρού εις καιρό.

(vi) Οτιδήποτε άλλο όπως από καιρό εις καιρό αποφασίζει το Δ.Σ.
(β)

Η απόφαση για εγγραφή Τακτικού ή Αγωνιστικού μέλους της Ομοσπονδίας
λαμβάνεται και επικυρώνεται ως αναφέρεται στο σημείο (2)(α) ανωτέρω. Η
σχετική απόφαση είναι δέον όπως αποστέλλεται από την Ομοσπονδία στον
ενδιαφερόμενο γραπτώς.

(γ)

Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει
αίτηση μέχρι και 3 επιπλέον φορές σε διαστήματα όχι μικρότερα των 3
μηνών (η μία αίτηση από την άλλη), εκτός και εάν το Δ.Σ. αποφασίσει
διαφορετικά.
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(3)

Εγγραφή Μέλους
Το οποιοδήποτε Μέλος εγγράφεται στα μητρώα μελών που θα διατηρεί η
Ομοσπονδία.

(4)

Δικαιώματα Μελών

(α)

Δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας γενικά έχουν
μόνον τα Τακτικά μέλη.

(β)

Τα Αγωνιστικά Μέλη και τα Επίτιμα Μέλη δικαιούνται να παρίστανται στις
Γενικές Συνελεύσεις (οι «Γ.Σ.» ή «Γενικές Συνελεύσεις») και έχουν δικαίωμα
λόγου, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

(γ)

Τα Τακτικά Μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο παρόν
Καταστατικό και/ή στους δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς.

(δ)

Όλα τα Μέλη, εκτός των Επίτιμων Μελών, εκτός και αν αποφασίσει
διαφορετικά το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλες
τις εκδηλώσεις και/ή πρωταθλήματα και/ή αγώνες και/ή δραστηριότητες που
διοργανώνει και/ή συμμετέχει η Ομοσπονδία.

(5)

Υποχρεώσεις Μελών

(α)

Τα Μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το Καταστατικό και τους
Κανονισμούς της Ομοσπονδίας καθώς και με τις πολιτικές και/ή οδηγίες
και/ή εγκυκλίους που θα εκδίδει και/ή καθορίζει από καιρού εις καιρό το Δ.Σ.
ή η Γ.Σ. ή οι Επιτροπές της Ομοσπονδίας.

(β)

Τα Μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν τακτικά και εντός των
προβλεπομένων χρονικών ορίων τις συνδρομές τους προς την
Ομοσπονδία. Τα χρονικά όρια και το ποσό των συνδρομών ορίζονται κατά
καιρούς με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Τα Μέλη
γενικά
υποχρεούνται να τακτοποιούν έγκαιρα και τακτικά όλες τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία.

(γ)

Τα Τακτικά και Αγωνιστικά Μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν στους
Παγκύπριους Αγώνες που διοργανώνει η Ομοσπονδία, εκτός εάν με
αιτιολογημένο αίτημα τους προς το Δ.Σ., τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την
έναρξη των Παγκύπριων Αγώνων, ζητήσουν την εξαίρεσή τους και το Δ.Σ.
εγκρίνει τέτοιο αίτημα.
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(6)

Έλεγχος συμμόρφωσης Μελών με τις υποχρεώσεις τους

(α)

Εκτός όπου ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο παρόν Καταστατικό, το
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των
Μελών της Ομοσπονδίας με τις υποχρεώσεις τους. Νοείται ότι, για σκοπούς
της παρούσας παραγράφου, το Δ.Σ. δύναται να εξουσιοδοτήσει με
απόφαση του οιονδήποτε άλλο όργανο ή Επιτροπή της Ομοσπονδίας ή
άτομο για να προβεί στον έλεγχο της συμμόρφωσης των Μελών της
Ομοσπονδίας με τις υποχρεώσεις τους νοουμένου ότι το Δ.Σ. θα λαμβάνει
πάντα την τελική απόφαση περί του αν το εν λόγω Μέλος συμμορφώνεται
με τις υποχρεώσεις του, εξαιρουμένης της απόφασης για διαγραφή για την
οποία θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 8 πιο
κάτω.

(β)

Το Δ.Σ. ελέγχει το κατά πόσο τα Μέλη της Ομοσπονδίας συμμορφώνονται
με τις εκ του παρόντος Καταστατικού και/ή Κανονισμούς υποχρεώσεις τους
και περαιτέρω ελέγχει το κατά πόσο τα Τακτικά και τα Αγωνιστικά Μέλη της
Ομοσπονδίας:
(i)

διατηρούν την φύση ή δομή ή περιγραφή ή σκοπό, όπως αυτά ήταν
κατά την ημερομηνία εγγραφής τους και διατηρούν τη φύση τους ως οι
προδιαγραφές που τίθενται από το παρόν Καταστατικό και/ή από τους
δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς και/ή κατά καιρούς σε ειδικές
και/ή σχετικές αποφάσεις και/ή οδηγίες και/ή εγκύκλιους και/ή πολιτικές
του Δ.Σ. και/ή της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.

(ii)
(γ)

έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές
Ομοσπονδία

τους υποχρεώσεις προς την

Το Δ.Σ. με απόφαση του στερεί:
(i)

Από Τακτικό Μέλος που δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του
το δικαίωμα ψήφου και/ή τη δυνατότητα συμμετοχής του στις
οποιεσδήποτε δραστηριότητες της Ομοσπονδίας καθώς και στις Γ.Σ.
της Ομοσπονδίας, μέχρις ότου το εν λόγω Τακτικό Μέλος
συμμορφωθεί με τις εν λόγω υποχρεώσεις του.

(ii)

Από Αγωνιστικό Μέλος που δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις
του, την δυνατότητα συμμετοχής του στις οποιεσδήποτε
δραστηριότητες της Ομοσπονδίας καθώς και της Γ.Σ. της
Ομοσπονδίας, μέχρις ότου το εν λόγω
Αγωνιστικό Μέλος
συμμορφωθεί με τις εν λόγω υποχρεώσεις του.
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(δ)

Επιπροσθέτως των ως άνω αναφερομένων, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε έλεγχο της συμμόρφωσης των Μελών
σε οιανδήποτε στιγμή και καθ’ όλη την διάρκεια του ημερολογιακού έτους
και να λαμβάνει απόφαση ως υπό το (γ) ανωτέρω αναφέρεται. Νοείται
πάντως ότι, για σκοπούς του παρόντος εδαφίου, το Δ.Σ. δύναται εάν το
θελήσει να δίνει, με απόφαση του, σε κάθε περίπτωση, στο εν λόγω Τακτικό
ή Αγωνιστικό Μέλος μέχρι και ένα (1) μήνα προθεσμία προκειμένου αυτό να
συμμορφωθεί με την σχετική υποχρέωση του και δύναται να λάβει απόφαση
εναντίον του σχετικού Μέλους μόνο αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
που τυχόν θα του δοθεί.

(ε)

Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. που λαμβάνονται δυνάμει των προνοιών της
παρούσας παραγράφου γνωστοποιούνται στα Μέλη γραπτώς.

(7)

Σχέση Μελών με την Ομοσπονδία

(α)

Η Ομοσπονδία δεν δικαιούται να παρεμβαίνει στην διοικητική και/ή στην
οικονομική αυτονομία των Μελών της.

(β)

Όλα τα Μέλη της Ομοσπονδίας οφείλουν να κοινοποιούν σε αυτή κατάλογο
με τα πρόσωπα ή τον συνδυασμό των προσώπων τα οποία είναι
εξουσιοδοτημένα από αυτά να τα δεσμεύουν με την υπογραφή τους.
Ωσαύτως τα Μέλη οφείλουν να κοινοποιούν στην Κ.Ο.Ε.Ο. άμεσα
οιανδήποτε αλλαγή πιθανόν να έχει επέλθει στα εν λόγω πρόσωπα και/ή
στα Μέλη του Δ.Σ. Μαζί με τους ως άνω καταλόγους τα Μέλη της
Ομοσπονδίας δέον όπως κοινοποιούν στην Ομοσπονδία τα ειδικότερα
στοιχεία επικοινωνίας κάθε ενός από τα πρόσωπα που θα είναι
εξουσιοδοτημένα να τα δεσμεύουν με την υπογραφή τους (κυρίως δε,
μεταξύ άλλων, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιότυπου και
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email). Σε περίπτωση που
οιονδήποτε Μέλος παραλείψει να συμμορφωθεί με την ως άνω υποχρέωση
του, τότε θα τεκμαίρεται ότι σε ότι αφορά τις σχέσεις του με την Ομοσπονδία
θα δεσμεύεται από πράξεις και/ή έγγραφα που φέρουν την υπογραφή του
Προέδρου και/ή του Γενικού Γραμματέα του. Νοείται ότι οιεσδήποτε πράξεις
και/ή έγγραφα προερχόμενα από Μέλη της Ομοσπονδίας τα οποία δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος εδαφίου δεν θα λαμβάνονται
υπόψη από την Ομοσπονδία.
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(γ)

Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ή Ιδρυτικού Εγγράφου ενός Τακτικού
ή Αγωνιστικού Μέλους της Ομοσπονδίας ή της σύνθεσης του Διοικητικού
του Συμβουλίου, πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως προς την Κ.Ο.Ε.Ο.
μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία
που έλαβε χώρα.

(δ)

Όλες οι αιτήσεις, καταγγελίες ή παράπονα εκ μέρους Μέλους της Κ.Ο.Ε.Ο.
προς οιανδήποτε αρχή και αφορά θέμα που εμπίπτει στις πρόνοιες του
παρόντος και που επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο την σχέση Μέλους με
την Ομοσπονδία ή που επηρεάζει την φύση ή δέσμη του Μέλους ως αυτή
ήταν την ημερομηνία εγγραφής του, πρέπει να κοινοποιούνται και προς το
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εντός επτά (7) ημερών από την καταχώρηση τέτοιων
αιτήσεων καταγγελίας ή παράπονου.

(ε)

Για σκοπούς του παρόντος Καταστατικού ως επίσημη ημερομηνία
αποστολής οιουδήποτε εγγράφου προς την Ομοσπονδία θεωρείται η
ημερομηνία λήψης του.

Άρθρο 8. Διαγραφή Μέλους
(1)

Διαδικασία Διαγραφής

(α)

Η διαγραφή Μελών από την δύναμη της Κ.Ο.Ε.Ο., λαμβάνει χώρα μετά
από απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και επικύρωση αυτής από την
Πειθαρχική Επιτροπή.

(β)

Η απόφαση του Δ.Σ. για διαγραφή Mέλους λαμβάνεται με πλειοψηφία των
δύο τρίτων (2/3) των παρόντων με δικαίωμα ψήφου (τυχόν δεκαδικοί
αριθμοί παραλείπονται αν είναι μικρότεροι του 5 και στρογγυλοποιούνται
προς τα πάνω αν είναι ίσοι ή μεγαλύτεροι του 5).

(γ)

Η απόφαση του Δ.Σ. για διαγραφή Μέλους υπόκειται σε επικύρωση από την
Πειθαρχική Επιτροπή ως προνοείται στο παρόν Καταστατικό.

(δ)

Χωρίς επηρεασμό των όσων αναφέρονται στην παράγραφο (6)(γ) του
Άρθρου 7 ανωτέρω, κάθε Τακτικό Μέλος ασκεί πλήρως τα δικαιώματα του
μέχρι την λήψη/επικύρωση της απόφασης για διαγραφή του από την
Πειθαρχική Επιτροπή, δεν συμμετέχει όμως, με οποιοδήποτε τρόπο και
διαμέσου οποιουδήποτε σε οποιαδήποτε ψηφοφορία που διεξάγεται επί του
θέματος της διαγραφής του.
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(ε)

Δεν επιτρέπεται η παραπομπή της απόφασης του Δ.Σ. για διαγραφή στην
Πειθαρχική Επιτροπή εάν το Μέλος που υπόκειται σε διαγραφή δεν κληθεί
εγγράφως προηγουμένως από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να εκθέσει τις
απόψεις του. Εάν το Μέλος δεν προσέρχεται να αιτιολογηθεί ή δεν
αποστέλλει την γραπτή αιτιολογία του (εντός 15 ημερών) παρά το ότι έλαβε
την σχετική πρόσκληση, τότε η διαδικασία παραπομπής της διαγραφής του
αρχίζει μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών από την
ημερομηνία που το εν λόγω Μέλος έλαβε την πρόσκληση προς απολογία.

(στ) Δεν επιτρέπεται η επανεγγραφή Μέλους που διαγράφηκε για οποιοδήποτε
λόγο ή παραιτήθηκε πριν περάσουν έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
επικύρωσης της απόφασης για διαγραφή ή από την ημερομηνία
παραίτησης του εκτός και εάν το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αποφασίσει
διαφορετικά.
(ζ)

Πειθαρχική Επιτροπή:
i)

Η Πειθαρχική Επιτροπή καταρτίζεται από το Δ.Σ., από καιρού εις
καιρό, ως αναφέρεται πιο κάτω.

ii)

Το Δ.Σ. αναθέτει σε Δικηγόρο και/ή Δικηγορικό Γραφείο την σύσταση
Πειθαρχικής Επιτροπής η οποία θα αποτελείται από τουλάχιστον 3
(τρεις) Δικηγόρους με μέγιστο αριθμό τους 5 (πέντε) Δικηγόρους και θα
προεδρεύει της Πειθαρχικής Επιτροπής ο Δικηγόρος ή Δικηγόρος από
το Δικηγορικό Γραφείο που το Δ.Σ. ανάθεσε την σύσταση της
Πειθαρχικής Επιτροπής.

iii)

Η απαρτία της Πειθαρχικής επιτροπής καθορίζεται στα 3 παρόντα μέλη
οποιαδήποτε και να είναι η σύνθεση της Πειθαρχικής Επιτροπής (3
έως 5 μέλη).

iv)

Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής έχει
νικώσα ψήφο.

v)

Η Πειθαρχική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να επιβάλει στα Μέλη της
Ομοσπονδίας τις κάτωθι ποινές:
-

Προφορική επίπληξη

-

Γραπτή επίπληξη

-

Οριστική Διαγραφή

-

Χρηματικό πρόστιμο μέχρι και €1500

Νοείται ότι οι ποινές δύναται να συντρέχουν.
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Το Δ.Σ. ειδοποιεί γραπτώς το Μέλος για την παραπομπή του στην
Πειθαρχική Επιτροπή καθώς και για τον λόγο για τον οποίο έχει
παραπεμφθεί. Το Μέλος που παραπέμπεται στην Πειθαρχική
Επιτροπή έχει το δικαίωμα να υπερασπίσει
τον εαυτό του
αυτοπροσώπως ή με Δικηγόρο.

vi)

vii) Το Δ.Σ. είναι το μόνο που έχει το δικαίωμα να παραπέμψει στην
Πειθαρχική Επιτροπή καταγγελίες για πειθαρχικά παραπτώματα
Μελών.
viii) Η Πειθαρχική Επιτροπή καθορίζει μόνη της τις διαδικασίες λειτουργίας
της.

(2)

Λόγοι Διαγραφής και/ή Τιμωρίας Μέλους

(α)

Μέλος της Ομοσπονδίας χάνει αυτόματα, και χωρίς να χρειάζεται απόφαση
του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή επικύρωση τέτοιας απόφασης από την
Πειθαρχική Επιτροπή, την ιδιότητα του Μέλους και διαγράφεται από το
Μητρώο, εφόσον συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους πιο κάτω
λόγους:

(β)

i)

Με τη διάλυση του

ii)

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

Μέλος της Ομοσπονδίας χάνει την ιδιότητα του Μέλους και διαγράφεται από
το Μητρώο και/ή παραπέμπεται και/ή τιμωρείται από την Πειθαρχική
Επιτροπή εφόσον συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους πιο κάτω
λόγους και ακολουθηθούν οι διαδικασίες του παρόντος Καταστατικού:
i) Με τη μη συμμόρφωση με τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την
Ομοσπονδία, μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που οι οφειλές έπρεπε να
πληρωθούν και εφόσον για την επικείμενη διαγραφή του δόθηκε γραπτή
ειδοποίηση Δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών προηγουμένως με
συστημένη επιστολή ή τηλεομοιότυπο ή email.
ii) Με τη μη συμμόρφωση του με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού
ή των Κανονισμών της Ομοσπονδίας.
iii) Με την αδικαιολόγητη άρνηση εφαρμογής επί δίμηνο και/ή συστηματικά
αποφάσεων της Ομοσπονδίας και/ή των οργάνων και/ή των Επιτροπών
της.
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iv) Με το να υποπέσει σε Πειθαρχικό παράπτωμα. Πειθαρχικό Παράπτωμα
είναι οποιαδήποτε πράξη που:
-

Είναι αντίθετη προς οποιαδήποτε υποχρέωση Μέλους από
οπουδήποτε και αν πηγάζει αυτή η υποχρέωση ή είναι αντίθετη προς
το συμφέρον ή την αξιοπρέπεια της Ομοσπονδίας.

-

Είναι δυνατόν να εκθέσει με οποιοδήποτε τρόπο την Ομοσπονδία.

-

Είναι αντίθετη με το παρόν Καταστατικό και/ή οποιουσδήποτε
κανονισμούς και/ή εγκυκλίους και/ή οδηγίες και/ή πολιτικές
εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 9. Συγχώνευση – Διάλυση Μελών
(1)

Συγχώνευση Μελών

(α)

Είναι δυνατή και επιτρέπεται η συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων Μελών
της Ομοσπονδίας ή Μέλους της Ομοσπονδίας με άλλο Σωματείο που δεν
είναι Μέλος.

(β)

Η πράξη συγχώνευσης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Σωματείων, εκ των
οποίων τουλάχιστον το ένα είναι Μέλος της Κ.Ο.Ε.Ο., κοινοποιείται άμεσα
(το αργότερο εντός 15 ημερών) από τα συμμετέχοντα σε αυτή Σωματεία
προς το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.Ο.

(γ)

Για να έχει τα δικαιώματα που του παρέχει το παρόν Καταστατικό το νέο
Σωματείο που προήλθε από την συγχώνευση πρέπει απαραίτητα να
αναγνωριστεί από την Ομοσπονδία και η συγχώνευση να εγκριθεί από τα
αρμόδια όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας (εάν τέτοια έγκριση είναι
απαραίτητη).

(δ)

Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μετά από
αίτηση για εγγραφή του νέου Σωματείου που θα προκύψει. Η εν λόγω
αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:
i)

Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης ή άλλου αρμοδίου οργάνου των
εμπλεκομένων Σωματείων που εγκρίνει την συγχώνευση ή διάλυση.

ii)

Πιστό αντίγραφο του Καταστατικού και του Ιδρυτικού Εγγράφου του
νέου Σωματείου που προέκυψε από την συγχώνευση.

iii)

Πιστό αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του νέου Σωματείου
εκδομένο από τον Έφορο Εταιρειών και/ή Σωματείων και Ιδρυμάτων
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της Κυπριακής Δημοκρατίας και/ή από οιαδήποτε άλλη αρμόδια προς
τούτο αρχή.
iv)

Δήλωση της έδρας του Σωματείου.

v)

Ονομαστική κατάσταση των Μελών του Δ.Σ. του νέου Σωματείου.

vi)

Οτιδήποτε άλλο όπως από καιρό εις καιρό αποφασίζει το Δ.Σ.

(2) Αποτελέσματα Συγχώνευσης Μελών
(α)

Σε περίπτωση συγχώνευσης δύο (2) ή περισσότερων Τακτικών Μελών ή
Τακτικού Μέλους με σωματείο που δεν ήταν Μέλος, τότε το νέο Σωματείο
εντάσσεται στη δύναμη της Κ.Ο.Ε.Ο. σαν Τακτικό Μέλος νοουμένου ότι
συνεχίζουν να τηρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που προκύπτουν
από το Καταστατικό και/ή το Δ.Σ. και/ή την Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.

(β)

Σε περίπτωση συγχώνευσης Τακτικού και Αγωνιστικού Μέλους, τότε το νέο
Σωματείο εντάσσεται στη δύναμη της Κ.Ο.Ε.Ο. σαν Τακτικό Μέλος
νοουμένου ότι συνεχίζουν να τηρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις
που προκύπτουν από το Καταστατικό και/ή το Δ.Σ. και/ή την Γ.Σ. της
Ομοσπονδίας.

(γ)

Αν με τη συγχώνευση επέλθει και μετονομασία, το νέο Μέλος υποχρεούται
να χρησιμοποιεί ένα εκ των παλαιών ονομάτων μέχρι τη λήξη της
αγωνιστικής περιόδου κατά την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση, και από την
επόμενη αγωνιστική περίοδο θα δύναται να χρησιμοποιεί το νέο όνομα.

(3) Αποτελέσματα της συγχώνευσης Μελών επί των μελών και/ή αθλητών
τους
Σε περίπτωση συγχώνευσης οι αθλητές και/ή μέλη των Μελών που
διαλύονται δεν θεωρούνται ελεύθεροι αλλά γράφονται αυτόματα στη δύναμη
του νέου Μέλους που προέκυψε από τη συγχώνευση.

(4) Διάλυση Μέλους – Παύση Δραστηριοτήτων
(α)

Τηρουμένων οποιωνδήποτε άλλων προνοιών του παρόντος Καταστατικού,
σε περίπτωση διάλυσης Μέλους της Κ.Ο.Ε.Ο. ή οριστικής διαγραφής του, οι
αθλητές ή μέλη του είναι ελεύθεροι να εγγραφούν, σε οποιονδήποτε άλλο
Μέλος της Ομοσπονδίας.
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(β)

Σε περίπτωση που εγγεγραμμένο Μέλος σταματήσει τις δραστηριότητες του
ή αδυνατεί να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο του παρόντος Καταστατικού ή
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, τότε, οφείλει να ειδοποιήσει περί
του εν λόγω γεγονότος, άμεσα και εγγράφως, το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.Ο.

Άρθρο 10. Οικονομικοί Πόροι της Ομοσπονδίας
(1)

Πόροι της Ομοσπονδίας

Πόροι της Ομοσπονδίας, μεταξύ άλλων, είναι:
(α)

Τα έσοδα που χορηγούνται σε αυτή από την ισχύουσα νομοθεσία ή άλλη
διάταξη, και οι πάσης φύσεως χρηματικές ενισχύσεις του κράτους και/ή
αρχών και/ή οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

(β)

Οι δωρεές, κληροδοσίες καθώς και τα έσοδα από κάθε περιουσιακό
στοιχείο της Ομοσπονδίας, καθώς και έκτακτες εισφορές.

(γ)

Τα ειδικά τέλη και τα ποσοστά που τυχόν θα προβλεφθούν για την
Ομοσπονδία.

(δ)

Οι εισπράξεις από αγώνες, εκδηλώσεις, σεμινάρια και γενικά κάθε είδους
λειτουργίες, εκδηλώσεις ασχολίες που τελούνται ή διοργανώνονται από την
Ομοσπονδία ή που συμμετέχει η Ομοσπονδία.

(ε)

Οι συνδρομές των Μελών της όπως θα καθορίζονται κατά καιρούς από το
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

(στ) Τα έσοδα από πωλήσεις βιβλίων, εντύπων, κανονισμών κτλ.
(ζ)

Οι εισπράξεις από αθλητικές και/ή άλλες πολιτιστικές και/ή άλλου είδους
εκδηλώσεις που θα οργανώνει η Ομοσπονδία για ενίσχυση του Ταμείου της.

(η)

Κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία.

(2) Προϋπολογισμός – Ισολογισμός
Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός της Ομοσπονδίας
συντάσσονται για κάθε διαχειριστικό έτος και υποβάλλονται στη Γ.Σ. κάθε
χρόνο για έγκριση. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1 ην Ιανουαρίου και λήγει
την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.
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Άρθρο 11. Αντιπροσώπευση
(1)

Η Ομοσπονδία αντιπροσωπεύεται σε όλες τις σχέσεις της από τον Πρόεδρο
της είτε από μόνο του είτε από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα αυτής. Σε
περίπτωση που οποιοσδήποτε από αυτούς εμποδίζεται και κωλύεται, τότε ο
Πρόεδρος αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο ενώ το Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας, αποφασίζει για την αντικατάσταση του Γενικού Γραμματέα
και γενικά για την αντιπροσώπευση της Ομοσπονδίας σε κάθε περίπτωση.

(2)

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με απόφαση του καθορίζει κατευθυντήριες
γραμμές αναφορικά με τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί, τους χειρισμούς και
γενικά τον τρόπο αντιπροσώπευσης της Ομοσπονδίας.

(3)

Η Ομοσπονδία δεσμεύεται έναντι τρίτων από πράξεις και ενέργειες που
γίνονται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή της Γ.Σ. της
Ομοσπονδίας.

Άρθρο 12. Όργανα της Ομοσπονδίας
Τα όργανα της Ομοσπονδίας είναι τα εξής:
(α)

Η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, τόσο η Τακτική όσο και η Έκτακτη.

(β)

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

(γ)

Οιεσδήποτε άλλες Επιτροπές, Υποεπιτροπές, πρόσωπα, όργανα, ομάδες
προβλέπονται ή ιδρύονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος
Καταστατικού και/ή των Κανονισμών της Ομοσπονδίας.

(δ)

Η Τεχνική Επιτροπή όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 26 του παρόντος
Καταστατικού.

Άρθρο 13. Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας
(α)

Η Γ.Σ είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας.

(β)

Η Γ.Σ. έχει, μεταξύ άλλων, στα πλαίσια που της επιτρέπει το παρόν
Καταστατικό και τις εξής αρμοδιότητες:
i) τροποποιεί το Καταστατικό της Ομοσπονδίας,
ii) εκλεγεί το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ,
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iii) εγκρίνει τον προϋπολογισμό,
Ομοσπονδίας,

ισολογισμό

και

απολογισμό

της

iv) ορίζει Ελεγκτή/ες, για κάθε επόμενο οικονομικό έτος,
v) ελέγχει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και
vi) ασκεί οιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες της ανατίθενται ρητώς από το
παρόν Καταστατικό.
(γ)

Η Γ.Σ. αποφασίζει επίσης για κάθε θέμα το οποίο δεν έχει ανατεθεί από τον
παρόν Καταστατικό σε άλλο όργανο της Ομοσπονδίας και καθορίζει γενικά
την πορεία της Ομοσπονδίας για το συμφέρον των Μελών της και των
ατόμων με νοητική υστέρηση.

(1) Ετήσια – Τακτική Γενική Συνέλευση
(α)

Η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται, από τον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας, υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο μέσα στο 2 ο τρίμηνο του
κάθε χρόνου.

(β) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση τίθενται προς έγκριση:
(i)

Η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.

(ii)

Ο οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός του περασμένου
ημερολογιακού – διαχειριστικού έτους, καθώς και ο προϋπολογισμός του
επόμενου.

(iii) H έκθεση των ελεγκτών της Ομοσπονδίας
(iv) Κάθε άλλο θέμα το οποίο περιλαμβάνεται εις την ημερήσια διάταξη την
οποία καθορίζει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
(v)

Οποιαδήποτε άλλο θέμα τεθεί κατά την διάρκεια της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης, νοουμένου ότι ζητηθεί κατά την διάρκεια της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης από Τακτικά Μέλη που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το
75% των εγγεγραμμένων Τακτικών Μελών της Ομοσπονδίας.

(vi) Οποιοδήποτε άλλο θέμα και/ή ερώτημα τεθεί από οποιοδήποτε Τακτικό
Μέλος, νοουμένου ότι το θέμα αποστέλλεται στο Δ.Σ. οποιαδήποτε στιγμή
από την ημερομηνία ειδοποίησης για τη Τακτική Συνέλευση μέχρι και επτά
(7) ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα λάβει χώρα η Τακτική Γενική
Συνέλευση. Το Δ.Σ. υποχρεούται να κυκλοφορήσει τέτοια θέματα και/ή
ερωτήματα σε όλα τα Τακτικά Μέλη το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από
την ημερομηνία που θα λάβει χώρα η Γ.Σ.
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(2) Σύγκληση Συνελεύσεων
(α)

Τις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλεί, μετά από απόφαση
του Δ.Σ., ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας με ειδοποίηση η οποία
αποστέλλεται στα Μέλη δεκαπέντε (15) μέρες τουλάχιστον πριν από τη
Συνέλευση. Για σκοπούς της παρούσας παραγράφου ως ημερομηνία
αποστολής της ειδοποίησης προς τα Μέλη λογίζεται η ημερομηνία
ταχυδρόμησης/ αποστολής της.

(β)

Στην ειδοποίηση προς τα Τακτικά, Αγωνιστικά και Επίτιμα Μέλη,
αναφέρεται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της Συνέλευσης καθώς και τα
θέματα που θα συζητηθούν (ατζέντα/ ημερήσια διάταξη).

γ)

Κάθε Τακτικό ή Αγωνιστικό Μέλος, δικαιούται γραπτώς να αποποιηθεί του
δικαιώματος του για ειδοποίηση σύγκλησης Συνέλευσης ή για το χρονικό
διάστημα αυτής.

(3) Έκτακτη Γενική Συνέλευση
(α)

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. είτε μετά
από απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας είτε

β)

Μετά από έγγραφη αίτηση στο Δ. Σ. της Ομοσπονδίας αριθμού Τακτικών
Μελών που ισοδυναμεί τουλάχιστο με το (1/2) των Τακτικών Μελών της
Ομοσπονδίας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

γ)

Σε κάθε περίπτωση, επί της ειδοποίησης πρέπει να απαραίτητα να
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης/ ατζέντας που
προτείνονται για συζήτηση.

(δ)

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο, μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών
από την ημέρα της υποβολής της αίτησης ως το 3(β) ανωτέρω να
ενημερώσει με ειδοποίηση 15 ημερών για σύγκληση Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης με θέματα στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε και
αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που κατατέθηκε.

(4) Απαρτία – Έλεγχος δικαιώματος ψήφου αντιπροσώπων
(α)

Οι Γενικές Συνελεύσεις, τόσο οι Τακτικές όσο και οι Έκτακτες, είναι σε
απαρτία όταν παρευρίσκονται σε αυτές το ένα δεύτερο (1/2) συν ένας από
το σύνολο των Τακτικών Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν στην
Γενική Συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Συνέλευση διακόπτει τις
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εργασίες της για περίοδο 45 λεπτών μετά την πάροδο της οποίας η Γενική
Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των
αντιπροσώπων των Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι παρόντες,
νοουμένου ότι τέτοιος αριθμός δεν είναι λιγότερος του 25% των Τακτικών
Μελών που είναι εγγεγραμμένα και έχουν δικαίωμα ψήφου.
(β)

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ελέγχει και έχει την ευθύνη της νομιμοποίησης και
της εγκυρότητας του δικαιώματος ψήφου των Μελών, καθώς και της
απαρτίας της Συνέλευσης.

(5)

Ψηφοφορίες – Αποφάσεις (Γενικά)

5.1
(α) Τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού στις οποίες προβλέπεται η
διεξαγωγή ψηφοφορίας με άλλους τρόπους, οι αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων, τόσο των Τακτικών όσο και των Έκτακτων, λαμβάνονται με
φανερή ψηφοφορία δια της ανατάσεως των χειρών των παρισταμένων
αντιπροσώπων των Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός και εάν η
Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία αποφασίσει όπως η ψηφοφορία διεξαχθεί
διαφορετικά. Σε περίπτωση που τουλάχιστον 5 Τακτικά Μέλη θέσουν θέμα
ήτοι να γίνει ψηφοφορία για το εάν οι ψηφοφορίες της εν λόγω Γ.Σ. θα
διεξάγονται μυστικά ή άλλως πως τότε η Γ.Σ. οφείλει να διεξάγει τέτοια
ψηφοφορία για να αποφασιστεί ο τρόπος ψηφοφορίας.
(β) Εκτός από θέματα για τα οποία προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, οι αποφάσεις στις Γενικές
Συνελεύσεις λαμβάνονται με την απλή πλειοψηφία των παρόντων και
δικαιούμενων να ψηφίσουν αντιπροσώπων των Μελών.
5.2 Γραπτή απόφαση υπογραμμένη από όλα τα μέλη του Δ.Σ. που δικαιούνται
εκάστοτε να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για συνεδρία του Δ.Σ, είναι εξίσου
έγκυρη και δεσμευτική ωσάν να είχε ληφθεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ. Μια
τέτοια γραπτή απόφαση μπορεί να υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ σε ένα
ή περισσότερα αντίγραφα, κάθε ένα από τα οποία, θα θεωρείται ως το
πρωτότυπο, νοουμένου ότι όταν τα εν λόγω έγγραφα διαβάζονται μαζί θα
θεωρούνται ένα και το ίδιο έγγραφο και είναι δυνατό να αποσταλεί στο
εγγεγραμμένο γραφείο της Ομοσπονδίας και μέσω τηλεομοιότυπου
(facsimile) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
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5.3 Γραπτή απόφαση υπογραμμένη από όλα τα Τακτικά Μέλη που έχουν
δικαίωμα ψήφου σε Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας, είναι εξίσου έγκυρη και
δεσμευτική ωσάν να είχε ληφθεί σε Συνέλευση. Μια τέτοια γραπτή
απόφαση μπορεί να υπογράφεται από τα Τακτικά Μέλη σε ένα ή
περισσότερα αντίγραφα, κάθε ένα από τα οποία, θα θεωρείται ως το
πρωτότυπο νοουμένου ότι όταν τα εν λόγω έγγραφα διαβάζονται μαζί θα
θεωρούνται ένα και το ίδιο έγγραφο και είναι δυνατό να αποσταλεί στο
εγγεγραμμένο γραφείο της Ομοσπονδίας και μέσω τηλεομοιότυπου
(facsimile) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

5.4. Προεδρείο Συνελεύσεων – Γενικά
(α)

Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (β) της παρούσας παραγράφου, ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων με
Γραμματέα τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας. Όσες φορές κωλύεται
ο Πρόεδρος, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Όταν και οι δύο κωλύονται
προεδρεύει ένας από τους αντιπροσώπους ο οποίος εκλέγεται από την
Συνέλευση. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος δεν μπορούν να ψηφίζουν όταν
προεδρεύουν Συνελεύσεων.

(β)

Σε περίπτωση αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
της Ομοσπονδίας, η Γενική Συνέλευση, εκλέγει από τα μέλη της:
(i)

Τριμελές Προεδρείο των εργασιών της αποτελούμενο από Πρόεδρο και
δύο Μέλη το οποίο θα προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την
εκλογή του νέου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

(ii)

Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από Πρόεδρο και δύο
Μέλη η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής και ελέγχου της εκλογικής
διαδικασίας. Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εισηγείται στην
Συνέλευση το απερχόμενο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

(iii) Νοείται ότι εάν η Γ.Σ. το αποφασίσει, το Τριμελές Προεδρείο δύναται να
ασκεί και τα καθήκοντα της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
(γ)

Οι εργασίες και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε
βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, το οποίο τηρεί η
Ομοσπονδία.

(δ)

Οι Συνελεύσεις συζητούν και λαμβάνουν αποφάσεις μόνο για θέματα που
αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη εκτός και αν η Γ.Σ. με πλειοψηφία 75%
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των παρευρισκομένων αποφασίσει ότι θα συζητήσει και λάβει αποφάσεις
για θέμα(τα) που δεν αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 14. Εκπροσώπηση στις Γενικές Συνελεύσεις.
(1)

Μέλη – Δικαίωμα Ψήφου

(α)

Η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας αποτελείται από τους αντιπροσώπους των
Μελών.

(β)

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε άλλων σχετικών προνοιών του παρόντος
Καταστατικού, από κάθε Τακτικό Μέλος της Ομοσπονδίας δικαιούται να
παρευρίσκεται στις Γ.Σ. 1 (ένας) αντιπρόσωπος με δικαίωμα 1 (μίας)
ψήφου.

(γ)

Τα Αγωνιστικά και Επίτιμα Μέλη παρίστανται στην Γ.Σ. χωρίς δικαίωμα
ψήφου αλλά έχουν το δικαίωμα λόγου.

(2)

Αντιπρόσωποι

(α)

Οι αντιπρόσωποι θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία της Συνέλευσης.

(β)

Δεν μπορούν να παρίστανται στις Γ.Σ. σαν αντιπρόσωποι οποιουδήποτε
Μέλους, μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

(γ)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται στις Γ.Σ. και
να λαμβάνουν τον λόγο, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις ψηφοφορίες
που διεξάγονται.

(δ)

Ουδείς αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί στην Γ.Σ. περισσότερα του
ενός Μέλους.

(3) Τύπος Διορισμού Αντιπροσώπου
(α)

Ουδείς δικαιούται να παρίσταται στις Γ.Σ. σαν αντιπρόσωπος οποιουδήποτε
Μέλους, χωρίς το ειδικό σφραγισμένο πληρεξούσιο έγγραφο από το Μέλος
που εκπροσωπεί, το οποίο πρέπει να κατατίθεται στην Γραμματεία της
Ομοσπονδίας τουλάχιστον 72 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ.

(β)

Το πληρεξούσιο διορισμού αντιπροσώπου για τις Γ.Σ. πρέπει να είναι
γραπτό, υπογραμμένο και σφραγισμένο από το Μέλος που τον διορίζει.
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(γ)

Πληρεξούσιο έγγραφο που διορίζει αντιπρόσωπο για τις Γ.Σ. της
Ομοσπονδίας, θα είναι με τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο προς
αυτόν τον τύπο, όπως επιτρέπουν οι περιστάσεις:

Εγώ/Εμείς, ……………….. από ………………….. μέλος/μέλη της Κ.Ο.Ε.Ο.
με το παρόν διορίζω/ουμε τον ………………………… από ………. ή αν
αδυνατεί αυτός τον …………… από ………...… ως τον αντιπρόσωπο
μου/μας για να ψηφίσει για εμένα/εμάς ή για λογαριασμό μου/μας στην
(ετήσια ή έκτακτη ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση της
Κ.Ο.Ε.Ο. που συγκλήθηκε για την …………………… ημέρα του
…………….. 20 ……., και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Υπογράφτηκε σήμερα την …………….. ημέρα του …………. 20.......

(4)

Έλεγχος Δικαιώματος Ψήφου

(α)

Ο έλεγχος του δικαιώματος ψήφου γίνεται αποκλειστικά από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, ως ορίζεται, μεταξύ άλλων, ανωτέρω στο
Άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού, και η σχετική απόφαση ως προς το
ποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου, κοινοποιείται εγγράφως είτε μέσω της
ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) σ’
όλα τα Μέλη τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν της ημερομηνίας της Γ.Σ.

(β)

Στις Γ.Σ. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου:
(i)

Τα Μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

(ii)

Τακτικά Μέλη που το δικαίωμα ψήφου τους έχει στερηθεί και/ή
ανασταλεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 7 του παρόντος
Καταστατικού.

(iii) Τακτικά Μέλη στα οποία έχει παραχωρηθεί ή επιβληθεί προσωρινή
αναστολή της αθλητικής ή άλλης τους δραστηριότητας δυνάμει των
προνοιών του παρόντος Καταστατικού.
(iv) Τα Αγωνιστικά και Επίτιμα Μέλη.
(γ)

Το Δ.Σ. παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή, μόλις αυτή εκλεγεί, κατάλογο
των αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου, αντίγραφο του καταλόγου
των υποψηφίων για την θέση μέλους του Δ.Σ και γενικά κάθε στοιχείο
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χρήσιμο για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και της διαλογής των
ψήφων.

(5)

Προσκεκλημένοι
Νοείται ότι το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δύναται να προσκαλέσει, σε
οποιαδήποτε Γ.Σ., οποιοδήποτε άτομο (φυσικό ή νομικό) και/ή ειδικό θέλει
για να παρακολουθήσει και/ή χαιρετήσει ο τελευταίος την Γ.Σ.

Άρθρο 15. Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
(1) Θητεία - Μέλη
(α)

Η θητεία του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας είναι τριετής (3ετής).

(β)

Το Δ.Σ. αποτελείται από δώδεκα (12) μέλη αρχικά, ήτοι από τον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Πρόεδρο της Τεχνικής
Επιτροπής, τον Ταμία και άλλα επτά (7) μέλη.

(γ)Σε περίπτωση κένωσης , για οποιοδήποτε λόγο, μέχρι και 4 θέσεων από τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δύνανται να
διορίσουν άλλο άτομο(α) της επιλογής τους για πλήρωση των κενωθεισών
θέσεων η θητεία των οποίων θα είναι μέχρι την επόμενη ,από τον διορισμό
τους, εκλογική συνέλευση.
(δ)

Σε περίπτωση που κανένα από τα μέλη του Δ.Σ. δεν δύναται ή δεν επιθυμεί
να αναλάβει καθήκοντα Προέδρου της Τεχνικής Επιτροπής, τότε το Δ.Σ.
δύναται να αποφασίσει την διεύρυνση του Δ.Σ. κατά 1 (ένα) μέλος άρα στο
σύνολο του να απαρτίζεται από 13 συνολικά μέλη και σε τέτοια περίπτωση
το 13ο Μέλος θα διοριστεί από το Δ.Σ. και θα κατέχει την θέση του
Προέδρου της Τεχνικής Επιτροπής.

(ε)

Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.Ο.:
(i)

άτομα που έχουν καταδικαστεί από Δικαστήριο για αδικήματα βίας
στους αθλητικούς χώρους, για χρήση και/ή διάθεση ουσιών ή
μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, για κακούργημα ή αδίκημα ατιμωτικό
και/ή ηθικής αισχρότητας ή άτομα που καταδικάστηκαν για σοβαρά
παραπτώματα και/ή για παράβαση των βασικών θεμελιωδών αρχών
της Κ.Ο.Ε.Ο. από τα αρμόδια όργανα της ή που εκδόθηκε εναντίον τους
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διάταγμα παραλαβής ή διάταγμα
συμπληρώσει το 25ο έτος ηλικίας τους.

πτώχευσης

ή

δεν

έχουν

(ii) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας πρέπει, επιπρόσθετα με τα ως
άνω, να μην είναι μέλος του Δ.Σ. οιουδήποτε εκ των Μελών της
Ομοσπονδίας

(στ) Τα Μέλη/αξιωματούχοι του Δ.Σ. εκλέγονται από τα Τακτικά Μέλη.

(2)

Κένωση θέσης μέλους του Δ.Σ.

(α)

Μέλος του Δ.Σ. χάνει την θέση του εάν:
(i)

κηρυχθεί σε πτώχευση ή προβεί σε διευθέτηση ή συμβιβασμό με τους
πιστωτές του γενικά ή έχει εκδοθεί εναντίον του διάταγμα παραλαβής

(ii)

καταστεί διανοητικά ασθενής ή

(iii) παραιτηθεί από Μέλος του Δ.Σ. με γραπτή ειδοποίηση προς την
Ομοσπονδία ή παύσει να πληροί οιονδήποτε από τα κριτήρια που
τίθενται στο παρόν Καταστατικό
(iv) εάν τηρούνται οποιεσδήποτε πρόνοιες της υποπαραγράφου (1)(γ)
ανωτέρω.
(β)

Εξαιρουμένου του Προέδρου της Ομοσπονδίας, νοείται ότι η παραίτηση
οποιουδήποτε αξιωματούχου μέλους του Δ.Σ. από το αξίωμα που κατέχει
στο Δ.Σ. δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παραίτηση του από Μέλος
του Δ.Σ. Σε περίπτωση παραίτησης αξιωματούχου, συμπεριλαμβανομένου
και του Προέδρου, από το αξίωμα του, γίνεται νέα εκλογή για το αξίωμα
μεταξύ των μελών του Δ.Σ.

(γ)

Μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τέσσερις (4) συνεχείς
τακτικές συνεδρίες μέσα σε ένα εξάμηνο χάνει την θέση του στο Δ.Σ.
κατόπιν σχετικής προς τούτο απόφασης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

(δ)

Σε περίπτωση αποχώρησης και/ή παραίτησης ή έκπτωσης μέλους του Δ.Σ.
εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
i) Σε περίπτωση αποχώρησης ή
πέντε (5) θέσεων μέλους του
συμπληρώσει τις θέσεις αυτές
ήθελε αυτό αποφασίσει. Τα

παραίτηση ή κένωσης μίας (1) έως
Δ.Σ., το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να
με τον διορισμό νέου μέλους όπως
νέα μέλη του Δ.Σ. αναλαμβάνουν

καθήκοντα για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. που τα διόρισε.
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ii) Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Δ.Σ., δια οποιονδήποτε
λόγο, μειωθεί κάτω των έξι (6) (συμπεριλαμβανομένου και του
Προέδρου) συγκαλείται το συντομότερο, και εν πάση περιπτώσει όχι
αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που τέτοιο
γεγονός έλαβε χώρα, Έκτατη Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου
Δ.Σ. Σε τέτοια περίπτωση το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί θα αναλαμβάνει
καθήκοντα για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. που αντικαθιστά.
(ε)

Νοείται ότι κένωση ή χηρεία θέσης (θέσεων) στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεν
επηρεάζει την νομιμότητα της συγκρότησης ή σύνθεσης του υπόλοιπου Δ.Σ.
το οποίο, σε κάθε περίπτωση συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και
νομότυπα μέχρι την εκλογή νέου ή νέων μελών αυτού ή μέχρι την εκλογή
και/ή διορισμού (ανάλογα της περίπτωσης) νέου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 16. Υποψηφιότητες – Διαδικασία Εκλογών
(1)

Γενικά
Οι εκλογές για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ. γίνονται κατά την Τακτική Γενική
Συνέλευση των μελών και λαμβάνουν χώρα κάθε τρία (3) χρόνια.

(2)

Υποψηφιότητες

(α)

Υποψηφιότητα για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. πρέπει να υποβάλλεται
με έγγραφη δήλωση προς το Δ.Σ. το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την
Τακτική ή Έκτακτη Εκλογική Γενική Συνέλευση.

(β)

Η κάθε υποψηφιότητα για το αξίωμα του Μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου θα πρέπει να προτείνεται από ένα Τακτικό Μέλος και να
υποστηρίζεται από ακόμα ένα Τακτικό Μέλος της Ομοσπονδίας. Κάθε
Τακτικό Μέλος δύναται να προτείνει προς υποψηφιότητα μέχρι 5 άτομα της
προτιμήσεώς του. Τοιαύτη υποψηφιότητα θα είναι έγκυρη νοουμένου ότι
υποστηρίζεται από ακόμα ένα Τακτικό Μέλος της Ομοσπονδίας. Οι
δηλώσεις αυτές θα πρέπει να είναι γραπτές και να συνοδεύουν την δήλωση
υποψηφιότητας που υποβάλλεται βάσει του εδαφίου (α) πιο πάνω.

(γ)

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Μέλους του Δ.Σ. πρέπει να κατέχουν τα
προσόντα που αναφέρονται πιο πάνω στο Άρθρο 15 του παρόντος
Καταστατικού.
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(3)

Διαδικασία – Εφορευτική Επιτροπή

(α)

Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται από την
Εκλογική Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ.

(β)

Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το απερχόμενο Δ.Σ. κατάλογο
των υποψηφίων Μελών με σφραγισμένα ψηφοδέλτια (για περίπτωση
μυστικής ψηφοφορίας) στα οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα των
υποψηφίων.

(γ)

Ο Προεδρεύων της Εφορευτικής Επιτροπής ανακοινώνει τα ονόματα των
υποψηφίων και, πριν από την ψηφοφορία, αναρτά πίνακες των υποψηφίων,
αναφέροντας τα ονόματα των Τακτικών Μελών που υποστήριξαν την
υποψηφιότητά τους.

(δ)

Σε περίπτωση που οι αρχαιρεσίες ενεργούνται με μυστική ψηφοφορία θα
χρησιμοποιούνται τα ανωτέρω αναφερόμενα ψηφοδέλτια. Η Εφορευτική
Επιτροπή διανέμει σε κάθε αντιπρόσωπο έντυπα ψηφοδέλτια και προσκαλεί
τους εκλογείς να ψηφίσουν υποδεικνύοντας τους τον τρόπο ψηφοφορίας.

(ε)

Τα αποτελέσματα των εκλογών παραδίδονται από την Εφορευτική
Επιτροπή στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Ο πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης προχωρεί στην ανακήρυξη των επιτυχόντων στην θέση των
νέων Μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αντίστοιχα.

(στ) Το απερχόμενο Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.Ο. παραιτείται πριν την έναρξη ων
αρχαιρεσιών. Το απερχόμενο Δ.Σ. βάσει πρωτοκόλλου υποχρεούται να
παραδώσει εντός 15 ημερών στο νέο Δ.Σ. τα αρχεία, τα βιβλία, τα έπιπλα,
καθώς και κάθε τι που υπάρχει στην νόμιμη κατοχή και ιδιοκτησία της
Ομοσπονδίας.
(ζ)

Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα διεξαγωγής
της εκλογικής διαδικασίας και είναι υπεύθυνη να αποφασίζει για τυχόν
ενστάσεις καθώς και για κάθε θέμα που προκύπτει σχετικά και αφορά την
εκλογική διαδικασία.

(4) Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

(α) Ο κάθε αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι δώδεκα (12)
υποψήφιους για την θέση νέου Μέλους του Δ.Σ.
(β)

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προχωρεί στην
διαλογή των ψήφων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας
ανάλογα με τον αριθμό ψήφων που έλαβε ο καθένας. Επιτυχόντες για την

27

θέση του μέλους του Δ.Σ, θεωρούνται εκείνοι από τους υποψήφιους που
έχουν λάβει κατά σειρά τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων μέχρι να
συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός Μελών του Δ.Σ, δηλαδή οι πρώτοι
δώδεκα (12) σε αριθμούς ψήφων υποψήφιοι.
(γ)

Νοείται ότι σε περίπτωση που λόγω ισοψηφίας εκλέγονται πέρα των
δώδεκα (12) υποψηφίων θα διενεργείται επαναληπτική εκλογή στην οποία
θα συμμετέχουν μόνο οι ισοψηφήσαντες και Μέλη του Δ.Σ. θα εκλέγονται οι
υποψήφιοι που θα λαμβάνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στην
επαναληπτική εκλογή μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των δώδεκα (12)
επιτυχόντων υποψηφίων.

(δ)

Σε περίπτωση που και στην επαναληπτική εκλογή υπάρξει ισοψηφία μεταξύ
των συμμετεχόντων σε αυτή υποψηφίων η Εφορευτική Επιτροπή θα
διενεργεί κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων αυτών.

(ε)

Τα δώδεκα (12) μέλη που έχουν εκλεγεί, συνέρχονται την ίδια μέρα ή σε
μέρα που κατά πλειοψηφία θα αποφασίσουν οι ίδιοι ουχί αργότερα από 15
(δεκαπέντε) ημέρες από την ημερομηνία εκλογής τους, με σκοπό να
εκλέξουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και Πρόεδρο Τεχνικής
Επιτροπής. Το κάθε μέλος του Δ.Σ. προτείνει προς υποψηφιότητα ένα από
τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., και κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να
υποστηρίζεται από ακόμα ένα μέλος του Δ.Σ. Ακολούθως, τα μέλη του Δ.Σ.
προχωρούν σε ψήφιση και διαλογή των ψήφων. Ο πρώτος σε αριθμό
ψήφων παίρνει τη θέση του Προέδρου, ο δεύτερος σε αριθμό ψήφων
παίρνει τη θέση του Αντιπροέδρου, ο τρίτος σε αριθμό ψήφων παίρνει τη
θέση του Γραμματέα, ο τέταρτος σε αριθμό ψήφων παίρνει τη θέση του
Ταμία και ο πέμπτος σε αριθμό ψήφων παίρνει τη θέση του Προέδρο
Τεχνικής Επιτροπής.
Νοείται ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 15(1)(δ) αναφορικά με
τον Πρόεδρο Τεχνικής Επιτροπής.

Άρθρο 17. Έργο του Διοικητικού Συμβουλίου
(1) Συνεδρίες – Απαρτία – Ψηφοφορίες
(α)

Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.Ο. συγκαλείται σε τακτική συνεδρία από τον Πρόεδρο της
Κ.Ο.Ε.Ο. τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα και σε έκτακτη συγκέντρωση
όποτε αυτός κρίνει αναγκαίο ή εντός 3 (τριών) ημερών όποτε του ζητηθεί
γραπτώς και με ειδική αιτιολογία από τουλάχιστον έξι (6) μέλη του Δ.Σ.
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(β)

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται ο Πρόεδρος ή ο
Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας και άλλα τρία (3) από τα μέλη του. Σε
περίπτωση απουσίας και των τριών τότε το Δ.Σ. αναβάλλεται για την
επόμενη μέρα και ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος εκτός και αν ο Πρόεδρος με
ειδοποίηση του αποφασίσει διαφορετικά.

(γ)

Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που στο παρόν Καταστατικό προβλέπεται
διαφορετικός τρόπος ψηφοφορίας, οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντα. Όταν ο
Πρόεδρος είναι παρών τότε προεδρεύει πάντα ο Πρόεδρος εκτός και αν ο
ίδιος δεν θέλει να προεδρεύει.

(δ)

Απών μέλος του Δ.Σ. από συνεδρία δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί ή
ψηφίσει μέσω άλλου.

(2) Αρμοδιότητες
Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.Ο. μεριμνά ειδικότερα:
(α)

Για την ουσιαστική εκπλήρωση των σκοπών της Κ.Ο.Ε.Ο. με οποιοδήποτε
νόμιμο τρόπο .

(β)

Για την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού και/ή των Κανονισμών και/ή των
Προκηρύξεων της Ομοσπονδίας καθώς και των κανονισμών και των
διατάξεων που διέπουν τις παντός είδους εργασίες ή ασχολίες της
Ομοσπονδίας.

(γ)

(i) Για τον καταρτισμό και διορισμό των Επιτροπών.
(ii)Σε περίπτωση που το Δ.Σ. δεν διορίσει/καταρτίσει μια Επιτροπή ή
σύμβουλο τότε τα καθήκοντα της εν λόγω Επιτροπής ή συμβούλου τα
εξασκεί το Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν κρίνει σκόπιμο δύναται να
διορίσει Υποεπιτροπές κατόπιν εισήγησης της σχετικής Επιτροπής. Σε κάθε
Επιτροπή και εφόσον αυτό είναι δυνατό και/ή δεν προνοείτε διαφορετικά σε
άλλα άρθρα του παρόντος Καταστατικού θα γίνεται προσπάθεια να
προεδρεύει μέλος του Δ.Σ.

(δ)

Καθορίζει κριτήρια για τις ασχολίες και/ή εργασίες και/ή δραστηριότητες της
Ομοσπονδίας.

(ε)

Διορίζει το έμμισθο προσωπικό για την λειτουργία των διαφόρων
υπηρεσιών και Επιτροπών της Κ.Ο.Ε.Ο. και μισθώνει υπηρεσίες από
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ανεξάρτητους επαγγελματίες για την εξυπηρέτηση των σκοπών και/ή
αναγκών της Ομοσπονδίας.
(στ) Συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων.
(ζ)

Διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία και τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας.

(η)

Εγκρίνει την εγγραφή Μέλους της Ομοσπονδίας.

(θ)

Καταρτίζει τα διάφορα προγράμματα και φροντίζει για ομαλή και πλήρη
πραγματοποίηση τους στο εσωτερικό και εξωτερικό.

(ι)

Αποφασίζει για την συμμετοχή ομάδων στις διάφορες εκδηλώσεις τόσο του
εξωτερικού όσο και του εσωτερικού.

(ια) Επιβλέπει την τήρηση του Καταστατικού, των Κανονισμών της Κ.Ο.Ε.Ο.
(ιβ) Εισηγείται στην Γ.Σ. κάθε αναγκαία συμπλήρωση και τροποποίηση του
Καταστατικού της Ομοσπονδίας.
(ιγ) Καθορίζει κριτήρια για την επιχορήγηση Μελών της Κ.Ο.Ε.Ο. και γενικά για
επιχορηγήσεις αθλητών.
(ιδ) Εισηγείται, ως οι πρόνοιες του Καταστατικού, την εγγραφή στην
Ομοσπονδία νέων Μελών αλλά και την διαγραφή υφισταμένων Μελών
(ιε) Αποφασίζει για την σύγκληση Γ.Σ.
(ιστ) Εκδίδει εγκυκλίους με τις οποίες καθορίζονται οι τρόποι επικοινωνίας και
αλληλογραφίας των Μελών με την Ομοσπονδία.
(ιζ) Έρχεται σε επαφή και διαβουλεύεται με τις Διεθνείς Ομοσπονδίες .
(ιη) Ελέγχει την τήρηση των Μητρώων της Ομοσπονδίας και γενικά αποφασίζει
και επιβλέπει σχετικά με την τήρηση όλων των απαραίτητων Μητρώων και/ή
βιβλίων της Ομοσπονδίας.
(ιθ) Καθορίζει με απόφαση του τις συνδρομές και τις λοιπές οικονομικές
υποχρεώσεις των Μελών, αθλητών κτλ προς την Ομοσπονδία.
(κ)

Εκδίδει, τροποποιεί και εγκρίνει κανονισμούς, προγράμματα, προκηρύξεις
βάσει των προνοιών του παρόντος Καταστατικού.

(κα) Ανακηρύσσει Επιτίμους Προέδρους ή Επίτιμα Μέλη πρόσωπα τα οποία
προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες σε άτομα με νοητική υστέρηση.
(κβ) Εκτελεί οιανδήποτε άλλη αρμοδιότητα του απονέμεται από το παρόν
Καταστατικό και τους δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς και/ή τις
προκηρύξεις της Κ.Ο.Ε.Ο.
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(κγ) Εκδίδει /καθορίζει κριτήρια για την εγγραφή Μέλους στην Ομοσπονδία.
(κδ) Εκδίδει πάσης φύσεως κανονισμούς, διαδικασίες για την λειτουργία και
διατήρηση της Ομοσπονδίας.

(3) Ασυμβίβαστα
Η ιδιότητα του Προέδρου και του Μέλους του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας είναι
τιμητική και άμισθη.

Άρθρο 18. Καθήκοντα Προέδρου – Αντιπροέδρου
(1)

(2)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.Ο.:
(α)

Εκπροσωπεί την Κ.Ο.Ε.Ο. σε όλες τις σχέσεις της με τους τρίτους και
ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής και κάθε άλλης
αρχής, όπως επίσης, κάθε νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου.

(β)

Συγκαλεί το Δ.Σ. στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του,
προεδρεύει σε αυτές, τις διευθύνει και, με συνεργασία με τον Γενικό
Γραμματέα, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, αφού ληφθούν υπόψη οι
απόψεις των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.

(γ)

Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά και κάθε φύσης
έγγραφο που έχει σχέση με την Κ.Ο.Ε.Ο., και ρυθμίζει μαζί με τον
Ταμία τα σχετικά με την υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής.

(δ)

Αριθμεί και μονογραφεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα
βιβλία/μητρώα που τηρεί η Κ.Ο.Ε.Ο.

(ε)

Εποπτεύει τις εργασίες των Οργάνων της Κ.Ο.Ε.Ο. και έχει το
δικαιώματα ελέγχου κάθε λειτουργίας και υπηρεσίας της Ομοσπονδίας.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα και
δικαιώματα, όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει.

(3)

Αν ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος απουσιάζουν ή κωλύονται ταυτόχρονα
τους αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας. Σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος και του Γενικού Γραμματέα τότε τον αναπληρώνει ο μεγαλύτερος
σε ηλικία Σύμβουλος.

31

Άρθρο 19. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
(1)

Ο Γενικός Γραμματέα της Κ.Ο.Ε.Ο.:
(α)

Διεξάγει την αλληλογραφία, υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα
έγγραφα και μεριμνά για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών
των Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

(β)

Μεριμνά για την σύνταξη των πρακτικών των τακτικών και έκτατων
συνεδριάσεων του Δ.Σ. τα οποία επικυρώνονται από την ολομέλεια
των εν λόγω συνεδριάσεων.

(γ)

Έχει την ευθύνη, επίβλεψη και εποπτεία του προσωπικού και των
υπηρεσιών του Κ.Ο.Ε.Ο. και παρακολουθεί την λειτουργία όλων των
Επιτροπών και οργάνων της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 20. Καθήκοντα Ταμία
(1)

Ο Ταμίας της Ομοσπονδίας:
(α)

Διαχειρίζεται όλη την περιουσία της Κ.Ο.Ε.Ο. καθώς και τις εισπράξεις
και τις πληρωμές.

(β)

Υπογράφει τις αποδείξεις εισπράξεων και ρυθμίζει από κοινού με τον
Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα τα σχετικά με τα εντάλματα
πληρωμών.

(γ)

Καταθέτει τα χρήματα στο όνομα της Κ.Ο.Ε.Ο. σε αναγνωρισμένες
Τράπεζες.

(δ)

Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα τον ισολογισμό
μαζί με κατάσταση εισπράξεων και πληρωμών για κάθε οικονομικό
έτος και προϋπολογισμό, τους οποίους μετά την έγκριση του Δ.Σ.,
υποβάλλει μαζί με την έκθεση των ελεγκτών στη Γ.Σ. για έγκριση.

(2)

Ο Ταμίας έχει προσωπική ευθύνη για κάθε πληρωμή που γίνεται χωρίς
ένταλμα.

(3)

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Ταμία, το Δ.Σ. μπορεί με
απόφαση του να αναπληρώσει αυτόν με άλλο Σύμβουλο. Το πρόσωπο
αυτό δεν μπορεί να είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός
Γραμματέας.
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Άρθρο 21. Σύμβουλοι
α)

Τεχνικός Σύμβουλος

(1)

Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.Ο. δύναται να διορίσει ως Τεχνικό Σύμβουλο πρόσωπα
αναγνωρισμένης αθλητικής δραστηριότητας, κατά προτίμηση με πείρα
Διεθνών αγώνων ο/οι οποίος/οι παρακάθεται/ονται, εκτός και αν το Δ.Σ.
αποφασίσει διαφορετικά, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα
ψήφου.

(2)

Ο τεχνικός Σύμβουλος συμβουλεύει την Δ.Σ. και την Τεχνική Επιτροπή,
στην οποία μετέχει, αναφορικά με τεχνικά θέματα και/ή προβλήματα.

β)

Νομικός Σύμβουλος
Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.Ο. δύναται να διορίσει Δικηγόρο ή Δικηγορικό Γραφείο
ως νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας. Ο νομικός σύμβουλος, εκτός και αν
το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αποφασίσει διαφορετικά, δικαιούται να
παρακάθεται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας χωρίς να έχει
δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 22. Ελεγκτές
(1)

Ο έλεγχος της εν γένει οικονομικής διαχείρισης της Κ.Ο.Ε.Ο. γίνεται από
εγκεκριμένους λογιστές – ελεγκτές που διορίζονται κάθε χρόνο από την
Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, η οποία καθορίζει/εγκρίνει και
την αμοιβή τους.

(2)

Ο Ταμίας της Κ.Ο.Ε.Ο. υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των Ελεγκτών
όλα τα έγγραφα, διπλότυπες αποδείξεις, λογιστικά βιβλία καθώς και κάθε
άλλο στοιχείο που πιθανόν να ζητήσουν.

(3)

Οι ελεγκτές υποχρεούνται να τελειώσουν το έργο τους εικοσιπέντε
τουλάχιστον μέρες πριν από την Γ.Σ. και να καταρτίσουν την έκθεση τους
που οφείλουν να παραδώσουν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας,
για να την περιλάβει στη λογοδοσία του.

Άρθρο 23. Οικονομική Επιτροπή
(1)

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δύναται να διορίσει ειδική επιτροπή η οποία
καλείται Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή της Ομοσπονδίας
είναι τριμελής (3μελής), ορίζεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, και
αποτελείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και άλλα δύο μέλη αυτής.
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(2)

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Ταμίας της Κ.Ο.Ε.Ο. Τα άλλα 2 μέλη
μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και/ή άλλα πρόσωπα που
είναι μέλη Μελών της Ομοσπονδίας.

(3)

Η Οικονομική Επιτροπή βοηθά τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον
Ταμία στη σύνταξη του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Κ.Ο.Ε.Ο.

(4)

Η Οικονομική Επιτροπή έχει την ευθύνη της εξεύρεσης οικονομικών πόρων
για χρηματοδότηση των σκοπών της Κ.Ο.Ε.Ο.

Άρθρο 24. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ («Τ.Ε.»)
(1)

Η Τ.Ε. είναι συμβουλευτικό σώμα και συμβουλεύει το Δ.Σ. για θέματα που
έχουν σχέση με τις αγωνιστικές δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, αλλά και
θέματα ανάπτυξης αθλημάτων.

(2)

Η θητεία των μελών της Τ.Ε. είναι ταυτόσημη με τη θητεία του Δ.Σ.

(3)

Τα μέλη της Τ.Ε προτείνονται από τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής και
ο διορισμός τους αποφασίζεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Ο αριθμός
των μελών είναι απεριόριστος.

(4) Ο Πρόεδρος της Τ.Ε. πρέπει απαραίτητα να είναι Καθηγητής Ειδικής Φυσικής
Αγωγής και διορίζεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
(5) Μέλη της Τ.Ε. μπορεί να είναι μόνον, Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής
και/ή Καθηγητές Φυσικής Αγωγής.
(6) Μέλη της Τ.Ε. που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρείς συνεχόμενες
συνεδρίες, αντικαθίστανται μετά από απόφαση του Προέδρου της Τ.Ε.
(7) Ο πρόεδρος της Τ.Ε. πρέπει να μεταφέρει τις εισηγήσεις και τις απόψεις των
μελών της Τ.Ε. και κατ’ επέκταση των προπονητών στην αμέσως επόμενη
συνεδρία του Δ.Σ. Το Δ.Σ. υποχρεούται εντός της εβδομάδας από τη
συνεδρία του να ενημερώνει την Τ.Ε.
(8) Η Τ.Ε. αμέσως μετά τη σύσταση της θα πρέπει να επεξεργαστεί εσωτερικούς
κανονισμούς προς καλύτερη λειτουργία και να τους υποβάλει προς έγκριση
στο Δ.Σ. Η Τ.Ε. οφείλει να τηρεί πρακτικά και/ή μητρώα και/ή αρχεία των
συνεδριών και λειτουργιών της.
(9) Οι κανονισμοί πέραν των θεμάτων που αφορούν την λειτουργία της
Επιτροπής, πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τη διαδικασία επιλογής των
αθλητών και προπονητών που συμμετέχουν σε αγώνες εξωτερικού, οι
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οποίοι είναι ταυτισμένοι, κατά το δυνατό, με τους γενικούς κανονισμούς των
Special Olympics International.
(10) Η Τ.Ε. μπορεί να καλεί στις συνεδρίες της, όποτε κρίνει αυτή σωστό, άλλους
προπονητές για να εκφράσουν τις απόψεις τους, οι οποίοι όμως δεν θα
έχουν δικαίωμα ψήφου.
(11) Η Τ.Ε. λειτουργεί, κατά το δυνατό, βάση των κανονισμών των Special
Olympics international.
(12) Ο Πρόεδρος της T.Ε. είναι και αυτός μέλος του Δ.Σ. και έχει δικαίωμα
ψήφου.
(13) Η Τ.Ε. ετοιμάζει και παρουσιάζει αρχές του τελευταίου τριμήνου κάθε
ημερολογιακού έτους, τον Αγωνιστικό Προγραμματισμό της Ομοσπονδίας
για την επόμενη χρονιά.

Άρθρο 25. Εποπτεία
(1)

Οικονομική Εποπτεία

(α) Η Κ.Ο.Ε.Ο. καθορίζει σε συνεργασία με τον Κ.Ο.Α. ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή
και/ή Οργανισμό (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), κριτήρια για την οικονομική
επιχορήγηση των εν ενεργεία Μελών της.

(β) Όλα τα μέλη της Κ.Ο.Ε.Ο., που επιχορηγούνται από αυτήν και/ή από τον
Κ.Ο.Α. υποχρεούνται να υποβάλλουν σε αυτήν κατά το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου κάθε χρόνου, οικονομικό απολογισμό στον
οποίο να περιέχεται λεπτομερής περιγραφή της χρήσης των επιχορηγήσεων
που έλαβαν από αυτή και/ή μέσω αυτής και/ή από τον Κ.Ο.Α.

Άρθρο 26. Κανονισμοί
(1)

Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.Ο. δύναται να καταρτίζει και/ή να τροποποιεί
κανονισμούς, όπως μεταξύ άλλων Εσωτερικούς και Γενικούς Κανονισμούς,
Κανονισμούς Εγγράφων, με τους οποίους να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες
της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και γενικότερα
τα πλαίσια της δραστηριότητας των Επιτροπών της Ομοσπονδίας καθώς
και οιονδήποτε άλλο θέμα είναι απαραίτητο να ρυθμιστεί για την εύρυθμη
και ομαλή λειτουργία και/ή διατήρηση της Ομοσπονδίας και/ή των
Επιτροπών αυτής.
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(2)

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων και/ή προνοιών των
Εσωτερικών και/ή των Γενικών Κανονισμών και/ή οιωνδήποτε Κανονισμών
της Κ.Ο.Ε.Ο. με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού, οι διατάξεις του
Καταστατικού υπερισχύουν.

Άρθρο 27. Προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια
(1)

Όλα τα Μέλη που υπάγονται εις την Ομοσπονδία συμφωνούν, αποδέχονται
και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση όλων ανεξαιρέτως των
διαφορών που αναφύονται μεταξύ τους και οι οποίες έχουν σχέση με την
εφαρμογή και/ή την ερμηνεία του παρόντος Καταστατικού και/ή των
Κανονισμών της Ομοσπονδίας, μόνο τα προβλεπόμενα από τον παρόν
Καταστατικό όργανα της Ομοσπονδίας.

(2)

Απαγορεύεται η προσφυγή Μέλους της Κ.Ο.Ε.Ο. στα πολιτικά Δικαστήρια
κατά των Κανονισμών, προκηρύξεων, ψηφισμάτων ή του Καταστατικού της
Κ.Ο.Ε.Ο. για οποιοδήποτε ζήτημα που ανάγεται στη φύση της αθλητικής
δραστηριότητας της Ομοσπονδίας. Νοείται ότι για τους σκοπούς αυτού του
άρθρου κάθε Μέλος είναι υπεύθυνο για τις πράξεις ή παραλείψεις του
προπονητού ή άλλου μέλους του, του προσωπικού του, των αθλητών του
καθώς και των μελών της διοίκησής του.

Άρθρο 28. Πρόσληψη Προσωπικού
Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.Ο. δύναται με απόφασή του να προσλαμβάνει κάθε
μορφής υπαλληλικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό για την εξυπηρέτηση και
προώθηση των σκοπών της Ομοσπονδίας. Τα σχετικά με την κατάσταση
και τους όρους υπηρεσίας του προσωπικού της Ομοσπονδίας
προβλέπονται σε ειδικό κανονισμό που εκδίδει και τροποποιεί το Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας.

Άρθρο 29. Τροποποίηση Καταστατικού
(1)

Το Καταστατικό της Κ.Ο.Ε.Ο. δύναται να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση
της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, Έκτακτης ή Τακτικής, και εφόσον την
τροποποίηση προτείνει το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.Ο. ή αν αυτό ζητηθεί από τα δύο
τρίτα (2/3) των Τακτικών Μελών. Νοείται ότι όταν η τροποποίηση ζητείται
από τα Τακτικά Μέλη της Ομοσπονδίας, μαζί με την αίτηση πρέπει να
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υποβάλλονται γραπτώς προς το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.Ο. και οι προτεινόμενες
τροποποιήσεις.
(2)

Κάθε πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού συζητείται για ένα (1)
μήνα τουλάχιστον και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποστέλλονται με
συστημένο ταχυδρομείο στα Μέλη τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από τη
Γ.Σ. (οι δύο προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο
δυνατόν να συντρέχουν).

(3)

Την απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνει η Γ.Σ., η
οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό και/ή ειδικά για τον σκοπό αυτό
από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Μαζί με την πρόσκληση για σύγκληση
Καταστατικής Συνέλευσης που αποστέλλεται από το Δ.Σ. στα Μέλη πρέπει
απαραιτήτως να αποστέλλεται και η ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης και
να αναφέρονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις.

(4)

Η Γ.Σ. που συγκαλείται προς τον σκοπό της τροποποίησης του
Καταστατικού της Κ.Ο.Ε.Ο. βρίσκεται σε απαρτία όπως και κάθε άλλη
Συνέλευση.

(5)

Για την έγκυρη λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Καταστατικού
απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4). Απόφαση
μπορεί να ληφθεί έγκυρα μόνο για θέματα που περιλαμβάνονται στην
ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 30. Μεταβατικές Διατάξεις
Οι διατάξεις του Καταστατικού που αναφέρονται στις αρμοδιότητες της Γ.Σ.
(έγκριση μελών, τροποποίηση καταστατικού, εκλογή Δ.Σ. κλπ) δεν θα έχουν
εφαρμογή αν ο αριθμός των Τακτικών Μελών της Ομοσπονδίας είναι
μικρότερος των τριών (3).
Μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού αυτού η άσκηση των αρμοδιοτήτων θα
παραμείνει στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 31. Διάλυση της Ομοσπονδίας – Περιουσία
(1)

Διάλυση της Ομοσπονδίας μπορεί να αποφασίσει Ειδική Γενική Συνέλευση,
η οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τρία τέταρτα (3/4) των
αντιπροσώπων των Μελών που δικαιούνται ψήφου (τυχόν δεκαδικοί
αριθμοί παραλείπονται αν είναι μικρότεροι του 5 και στρογγυλοποιούνται
προς τα πάνω αν είναι ίσοι ή μεγαλύτεροι του 5).
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(2)

Για την έγκυρη λήψη απόφασης για διάλυση της Ομοσπονδίας απαιτείται
πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παριστάμενων στην Ειδική
Γ.Σ. αντιπροσώπων των Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου (τυχόν
δεκαδικοί αριθμοί παραλείπονται αν είναι μικρότεροι του 5 και
στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω αν είναι ίσοι ή μεγαλύτεροι του 5).

(3)

Σε περίπτωση που η Ομοσπονδία διαλύεται για οποιονδήποτε λόγο η
περιουσία της περιέρχεται στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Άρθρο 32. Σήμα – Σφραγίδα – Σημαία
(1)

Η Κ.Ο.Ε.Ο. έχει σφραγίδα η οποία καθορίζεται από το Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας.

(2)

Η σημαία της Ομοσπονδίας καθορίζεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
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