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ΠΡΟΛΟΓΟ
Η Κππξηαθή Οκνζπνλδία Ξηθαζθίαο (ΚΟΞ) είλαη αζιεηηθή νκνζπνλδία, πνπ ππφθεηηαη
ζηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ησλ αζιεηηθψλ αξρψλ ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο.
Σν ηδξπηηθφ θαηαζηαηηθφ ηεο νκνζπνλδίαο εγθξίζεθε θαη ππνγξάθηεθε απφ ηνπο
ηδξπηέο ηεο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο 15εο Ιαλνπαξίνπ 1987. ηηο 30 Απξηιίνπ 1991
αλαγλσξίζζεθε σο αζιεηηθή Οκνζπνλδία θαη έιαβε εηδηθφ πηζηνπνηεηηθφ αζιεηηθήο
αλαγλψξηζεο θαη εγγξαθήο απφ ηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αζιεηηζκνχ, κε αξηζκφ
κεηξψνπ 202.
Σν ηδξπηηθφ θαηαζηαηηθφ ηξνπνπνηήζεθε κε απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο
ΚΟΞ ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2013, ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 2013 θαη ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2016.
Σν παξφλ Καηαζηαηηθφ απνηειεί πιήξε αλαδηάξζξσζε ηνπ παιαηνχ θαηαζηαηηθνχ ηεο
ΚΟΞ. Απηή ε αλαδηάξζξσζε νινθιεξψζεθε ην 2018, πηνζεηψληαο ηνλ θψδηθα
ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ ηνπ ΚΟΑ1 θαη εγθξίζεθε απφ ηελ
Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΚΟΞ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 24 Ννεκβξίνπ 2018.
Η ιεηηνπξγία ηεο ΚΟΞ δηέπεηαη απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, θαζψο θαη απφ ηνπο
θαλνληζκνχο. θνπφο ησλ θαλνληζκψλ είλαη λα επεμεξγαζηνχλ ηηο αξρέο πνπ
νξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθφ θαη λα ξπζκίζνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο.
Σν θαηαζηαηηθφ εγθξίλεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη κε ςεθνθνξία απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε
(Γ) ηεο ΚΟΞ. Οη θαλνληζκνί εγθξίλνληαη θαη ηξνπνπνηνχληαη κε ςεθνθνξία απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ) ηεο ΚΟΞ.
Μεηαμχ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ, εληεηαικέλν πξνζσπηθφ ηεο ΚΟΞ, εμνπζηνδνηείηαη
λα αλαζηείιεη ή λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο θαλνληζκνχο ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ
απαηηνχληαη επείγνπζεο ιχζεηο. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν
ιεπηνκεξνχο έθζεζεο πνπ ζα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Η ΚΟΞ εθπξνζσπεί ην άζιεκα δηεζλψο, ζπκθψλσο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Κππξηαθήο
Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο (ΚΟΔ) θαη ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο (ΓΟΞ-FIE)
θαη απνηειεί ηελ αλψηαηε αξρή ηνπ αζιήκαηνο ηεο μηθαζθίαο ζηελ Κχπξν.
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ΑΡΘΡΟ 1 – ΙΓΡΤΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ, ΔΓΡΑ-ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ
1.1

ΙΓΡΤΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ
Ιδξχζεθε ζηελ Κχπξν απφ ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξνζππνγξάςεη ην ηδξπηηθφ
θαηαζηαηηθφ, νκνζπνλδία, κε ηελ επσλπκία ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ
(ΚΟΞ) θαη κε ηνλ δηεζλή ηίηιν CYPRUS FENCING FEDERATION.
Η ΚΟΞ αλαγλσξίδεηαη θαη απνθηά λνκηθή νληφηεηα απφ ηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ
Αζιεηηζκνχ (ΚΟΑ) σο ε Δζληθή αζιεηηθή νκνζπνλδία ηνπ αζιήκαηνο. Γηεζλψο ε
λνκηθή νληφηεηα ηεο ΚΟΞ αλαγλσξίδεηαη κέζσ ηεο Κππξηαθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο
(ΚΟΔ), σο ν νξγαληζκφο πνπ δηέπεη φια ηα Οιπκπηαθά αζιήκαηα κίαο ρψξαο.

1.2

ΔΓΡΑ – ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ
Έδξα ηεο ΚΟΞ2 είλαη ε Λεκεζφο. Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο είλαη:
Γηεχζπλζε:
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε:
Ιζηνζειίδα:
Σειέθσλν:

21 Walter Gropius Str. 3076Λεκεζφο – Κχπξνο
info@fencing.org.cy
www.fencing.org.cy
25362111

Η έδξα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο δχλαηαη λα αιιάδνπλ κε απφθαζε ηνπ Γ. Η ΚΟΞ
δχλαηαη λα δηαηεξεί γξαθεία θαη ζε άιιεο πφιεηο.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΦΡΑΓΙΓΑ
Η ΚΟΞ έρεη δηθή ηεο ζθξαγίδα πνπ θέξεη ζην πάλσ κέξνο ηελ νλνκαζία «ΚΤΠΡΙΑΚΗ
ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ» ζην θάησ κέξνο ηελ αγγιηθή νλνκαζία «CYPRUS
FENCING FEDERATION» ζην κέζν έλα μίθνο «Epée» θαη ην έηνο ίδξπζεο 1987.
Όια ηα έγγξαθα ηεο ΚΟΞ απνθηνχλ λνκηθή ππφζηαζε θαη δεζκεχνπλ ηελ ΚΟΞ, κφλν
φηαλ θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηεο θαη ηελ ππνγξαθή ησλ αξκνδίσλ αμησκαηνχρσλ.
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ΑΡΘΡΟ 3 - ΚΟΠΟ
3.1

ΚΟΠΟ
Οη ζθνπνί ηεο ΚΟΞ είλαη:

3.2

α)

ε δηνίθεζε, νξγάλσζε, δηάδνζε θαη αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο ηεο μηθαζθίαο.

β)

ε εθπξνζψπεζε ηεο Κχπξνπ ζην εμσηεξηθφ κε ηελ εγγξαθή ζηε Γηεζλή
Οκνζπνλδία Ξηθαζθίαο (ΓΟΞ – FIE), ζε άιιεο δηεζλείο ζπλνκνζπνλδίεο, σο
θαη ε ζπκκεηνρή ζηνπο επίζεκνπο αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη ζην εμσηεξηθφ κε
ηελ Δζληθή ή άιιε αληηπξνζσπεπηηθή νκάδα.

γ)

Σελ έγθξηζε θαη επνπηεία ησλ αγψλσλ πνπ δηεμάγνληαη ζηελ Κχπξν, Γηεζλψλ
ή φρη, θαη ηε δηνξγάλσζε Παγθχπξησλ ή/θαη Γηεζλψλ αγψλσλ.

δ)

Σελ εζηθή θαη πλεπκαηηθή εμχςσζε ησλ αζιεηψλ, ηελ αλάπηπμε ηνπ
πλεχκαηνο ηεο επγελνχο άκηιιαο θαη θηιίαο κεηαμχ ηνπο θαη ηελ θαιιηέξγεηα
θίιαζινπ πλεχκαηνο ζε αζιεηέο θαη θηιάζινπο.

ΜΔΑ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΧΝ ΚΟΠΧΝ
Σελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο ε ΚΟΞ επηδηψθεη ελδεηθηηθά µε:

3
4

α)

Σελ νξγάλσζε θαη ηέιεζε θάζε έηνο, πάζεο θχζεσο Παγθχπξησλ ή Γηεζλψλ
ή άιισλ αγψλσλ θαη Πξσηαζιεκάησλ, βάζε πξνθεξχμεσλ.

β)

Σε
ζπγθξφηεζε
Δζληθψλ
νκάδσλ
θαη
ζπκκεηνρή
ζηνπο
Οιπκπηαθνχο, Παγθφζκηνπο, Δπξσπατθνχο, Μεζνγεηαθνχο ή άιινπο πάζεο
θχζεσο δηεζλείο αγψλεο.

γ)

Σε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζρνιηθφ αζιεηηζκφ, ηνλ αζιεηηζκφ ησλ ελφπισλ
δπλάκεσλ, ηνλ παλεπηζηεκηαθφ αζιεηηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ πνπ θαιιηεξγείηαη
ζηνπο καδηθνχο θνξείο.

δ)

Σελ επνπηεία θαη έιεγρν φισλ ησλ αγψλσλ ή ζπλαληήζεσλ μηθαζθίαο
πνπ νξγαλψλνληαη ζηελ Κχπξν, θαζψο θαη ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ
θαλνληζµψλ ζε απηνχο.

ε)

Σελ θαηά ην δπλαηφλ ρξεκαηνδφηεζε, αζινζέηεζε θαη επνπηεία, πάζεο θχζεσο
αγψλσλ θαη εθδειψζεσλ3 πνπ γίλνληαη κε ηελ έγθξηζή ηεο.

ζη)

Σελ θαηαπνιέκεζε ηεο ρξήζεο απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη κεζφδσλ
θαξκαθνδηέγεξζεο (ληφπηλγθ)4.

δ)

ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ θαλνληζκψλ απφ ηα κέιε
ηεο, αζιεηέο, πξνπνλεηέο, δηαηηεηέο, παξάγνληεο θαη θηιάζινπο.
ε

Άξζξν 14 Κψδηθα Υξεζηήο Γηαθπβέξλεζεο (1 έθδνζε – Μάηνο 2018)
ε
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5

ε)

ηελ εμαζθάιηζε φηη γίλνληαη ζεβαζηέο νη απαγνξεχζεηο, νη αλαζηνιέο, νη
δηαγξαθέο θαη φιεο νη άιιεο θπξψζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ έλα απφ ηα
αζιεηηθά σκαηεία-κέιε ηεο.

ζ)

ηελ εζηθή θαζνδήγεζε θαη πιηθή θαηά ην δπλαηφλ ελίζρπζε ησλ σκαηείσλ
κειψλ ηεο, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε πξνπνλήζεσλ θαη
αγψλσλ.

η)

ηελ επηκφξθσζε5 αζιεηψλ, δηαηηεηψλ, πξνπνλεηψλ, εζεινληψλ θαη γεληθά
αζιεηηθψλ παξαγφλησλ, κε ηελ νξγάλσζε δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ, πξνβνιψλ
θαη έθδνζε δεκνζηεχζεσλ ή ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνζψπσλ
ζε Δζληθά ή Γηεζλή πξνγξάκκαηα.

ηα)

ηε εγγξαθή ηεο ΚΟΞ ζηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Ξηθαζθίαο (FIE) ή άιιε θαηά
γεσγξαθηθέο δψλεο θαη ηελ επηθνηλσλία, δεκηνπξγία επαθψλ θαη θηιηθψλ
ζρέζεσλ µεηαμχ ησλ νµνεηδψλ μέλσλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ.

ηβ)

ηελ ηήξεζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ Μεηξψσλ θαη/ή βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε
θαλνληζκψλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο.

ε

Άξζξν 15 Κψδηθα Υξεζηήο Γηαθπβέξλεζεο (1 έθδνζε – Μάηνο 2018)
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ΑΡΘΡΟ 4 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
4.1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ
Σν νηθνλνκηθφ έηνο είλαη 12κελε πεξίνδνο, αξρίδεη ηελ 1ελ Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ
31ελ Γεθεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ.

4.2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Οη νηθνλνκηθνί πφξνη ηεο ΚΟΞ απνηεινχληαη απφ:
1)

Σν εθάπαμ ηέινο εγγξαθήο λένπ κέινπο χςνπο 500 Δπξψ

2)

Σελ εηήζηα ζπλδξνκή ησλ κειψλ χςνπο 100 Δπξψ

3)

Σα παξάβνια γηα έθδνζε αδεηψλ-δειηίσλ

4)

Σα παξάβνια γηα ηε ζπκκεηνρή αζιεηψλ ζε αγψλεο

5)

Σα παξάβνια γηα ηε ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα

6)

Σα παξάβνια γηα ηελ εθδίθαζε θαηαγγειηψλ-παξαπφλσλ

7)

Σα δηθαηψκαηα πξνβνιήο θαη δηαθεκίζεσλ

8)

Γσξεέο θαη θάζε άιιν έζνδν απφ ρνξεγνχο

9)

Σα δηθαηψκαηα ρξήζεο απφ ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηεο

10)

Κάζε άιιν έζνδν απφ λφκηκε πεγή.

Σν χςνο ησλ πνζψλ γηα ηα πην πάλσ παξάβνια πιελ ηνπ ηέινπο εγγξαθήο θαη
εηήζηαο ζπλδξνκήο κέινπο, θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.
4.3

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΙΟΛΟΓΙΜΟ
Δίλαη ππνρξέσζε ηεο ΚΟΞ λα ζπληάζζεη γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο πξνυπνινγηζκφ,
απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ ηεο φιεο δηαρείξηζήο ηεο, ηα νπνία ππνβάιιεη ζηελ
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Κ.Ο.Α.
Ο πξνυπνινγηζκφο πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη ην αξγφηεξν κέρξη 31 επηεκβξίνπ θάζε
έηνπο. Σξνπνπνίεζε ηνπ εγθξηζέληνο Πξνυπνινγηζκνχ επηηξέπεηαη, χζηεξα απφ
απφθαζε ηνπ Γ.. θαη έγθξηζε ηνπ Κ.Ο.Α.

4.4

ΔΛΔΓΥΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΧΝ
Ο έιεγρνο ηεο ελ γέλεη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο ΚΟΞ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Διέγρνπ θαη αλεμάξηεην ειεγθηή πνπ δηνξίδεηαη θάζε ρξφλν απφ ηελ Γ.
Ο Σακίαο ηεο ΚΟΞ ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ πην πάλσ φια ηα έγγξαθα,
δηπιφηππεο απνδείμεηο, ινγηζηηθά βηβιία θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ πηζαλφλ
λα δεηήζνπλ.
Ο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ν ειεγθηήο, ππνρξενχληαη λα ηειεηψζνπλ ην
έξγν ηνπο ηξηάληα (30) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα Γ θαη λα
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θαηαξηίζνπλ ηελ έθζεζε ηνπο, πνπ νθείινπλ λα παξαδψζνπλ ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ,
γηα λα ηελ ζπκπεξηιάβεη ζηελ εηήζηα έθζεζε.
Η ΚΟΞ δεκνζηεύζεη6 ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο, ηελ έθζεζε ησλ ειεγθηψλ επί ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ έθζεζε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ επί ηεο νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο.

6

ε

Άξζξν 3.8 Κψδηθα Υξεζηήο Γηαθπβέξλεζεο (1 έθδνζε – Μάηνο 2018)
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ΑΡΘΡΟ 5 – ΜΔΛΗ
5.1

ΤΓΚΡΟΣΗΗ
Σελ ΚΟΞ ζπγθξνηνχλ αζιεηηθά σκαηεία πνπ λφκηκα ζπζηάζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ
ζηε Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη θαιιηεξγνχλ ην άζιεκα ηεο Ξηθαζθίαο, πξνάγνληαο
ηελ εμσζρνιηθή ζσκαηηθή αγσγή θαη ηνλ αζιεηηζκφ ηεο Κχπξνπ.

5.2

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΜΔΛΧΝ
Σα κέιε ηεο ΚΟΞ ρσξίδνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:

5.3

α)

Σαθηηθά Α

β)

Σαθηηθά Β

γ)

Γόθηκα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΝΔΧΝ ΜΔΛΧΝ
Δγγξαθή κέινπο δχλαηαη λα δηελεξγεζεί κεηά απφ γξαπηή αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ
αζιεηηθνχ σκαηείνπ πξνο ην Γ ηεο ΚΟΞ. Η αίηεζε δένλ φπσο ιακβάλεη ρψξα επί
ηνπ εηδηθνύ εληύπνπ πνπ εγθξίλεηαη θαηά θαηξνχο απφ ην Γ ηεο ΚΟΞ θαη πξέπεη
απαξαηηήησο λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο:
α)

Πηζηφ αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ πίλαθα κειψλ, θαζψο θαη εζσηεξηθνχ
θαλνληζκνχ (εάλ πθίζηαηαη)

β)

Πηζηνπνηεηηθφ ζχζηαζεο-ίδξπζεο απφ ηνλ έθνξν σκαηείσλ Δπαξρίαο ή απφ
νπνηαδήπνηε άιιε αξκφδηα αξρή,

γ)

Έγγξαθε δήισζε φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ θαη πξνθεξχμεσλ ηεο ΚΟΞ.

δ)

Γήισζε ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ππεπζχλνπ γηα ην άζιεκα (εθφξνπ) θαη ρψξνπ
πξνπνλήζεσλ (έδξαο). ε πεξίπησζε κε ηδηφθηεηνπ ρψξνπ ή αίζνπζαο,
γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ηνπ ελ ιφγσ ρψξνπ
πξνπνλήζεσλ, κε ηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη ε άδεηα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ γηα
ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα. Απαγνξεχεηαη ε δήισζε έδξαο άιινπ σκαηείνπκέινπο.

ε)

Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηα ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο ηνπο,

ζη)

Πίλαθα ησλ αζιεκάησλ πνπ δηεμάγεη εθκάζεζε θαη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε
είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ αζιεηψλ μηθαζθίαο, καδί κε ηηο αηηήζεηο εγγξαθήο ηνπο
ζηελ ΚΟΞ, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνπλ νη
θαλνληζκνί. Οη σο άλσ αζιεηέο πξέπεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο, λα έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ηα εθηά (7) έηε.

δ)

Αληίγξαθν ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο πνπ έρεη ζπλάςεη κε εγθεθξηκέλν απφ ηελ
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ΚΟΞ πξνπνλεηή (θάηνρν έγθπξεο Δζληθήο Άδεηαο Πξνπνλεηή), ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο (άξζξν 22), ησλ θαλνληζκψλ ή/θαη εγθπθιίσλ
ηεο
Οκνζπνλδίαο.
ε)

5.4

Καηαβνιή ηνπ ηέινπο εγγξαθήο θαη εηήζηαο ζπλδξνκήο, ην νπνίν ζε
πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο επηζηξέθεηαη.

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΞΔΣΑΗ ΑΙΣΗΗ ΝΔΟΤ ΜΔΛΟΤ
Σν Γ ηεο ΚΟΞ ππνρξενχηαη, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ζαξάληα (40) εξγάζηκσλ εκεξψλ,
απφ ηελ ππνβνιή ή απφ ηελ επίδνζε ηεο αίηεζεο γηα εγγξαθή, λα γλσζηνπνηήζεη ζην
ελδηαθεξφκελν αζιεηηθφ σκαηείν ηελ απφθαζε ηνπ.
Γελ επηηξέπεηαη ε εγγξαθή σκαηείνπ ζηελ νκνζπνλδία εθφζνλ:

Απφξξηςε
αίηεζεο

α)

δελ έρεη ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνλνεί ην άξζξν 5.3

β)

ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ δελ πξνβιέπεηαη ξεηά ε δεκηνπξγία ηκήκαηνο μηθαζθίαο ή
ηα ηκήκαηά ηνπ δελ έρνπλ ηδξπζεί ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία, πνπ ξεηά
πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ.

γ)

ν δεισκέλνο πξνπνλεηήο, δελ έρεη έγθπξε Δζληθή άδεηα ή/θαη απαζρνιείηαη ζε
άιιν ζσκαηείν κέινο ή/θαη εθθξεκεί πεηζαξρηθή ππφζεζε ελαληίνλ ηνπ.

δ)

δελ δηαζέηεη θαηάιιειε έδξα βάζεη ησλ θαλνληζκψλ ή/θαη εγθπθιίσλ ηεο ΚΟΞ
γηα ηε δηεμαγσγή πξνπνλήζεσλ θαη αγψλσλ.

ε)

έρεη ιεθζεί απφθαζε δηαγξαθήο ηνπ απφ ηε Γ ηεο ΚΟΞ θαη πξηλ πεξάζνπλ
ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία δηαγξαθήο.

Η αίηεζε ζα εγθξίλεηαη ή ζα απνξξίπηεηαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Γ
πνπ ζα είλαη παξφληα. Ο Γελ. Γξακκαηέαο ζα πιεξνθνξεί γξαπηψο θάζε
ελδηαθεξφκελν ζσκαηείν γηα ηελ έγθξηζε ή απφξξηςε ηεο αίηεζεο.
Η ΚΟΞ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε αίηεζε αζιεηηθνχ σκαηείνπ
ε νπνία δελ ζα είλαη θαηά ηελ θξίζε ηεο πξνο φθεινο ηνπ αζιήκαηνο, φπσο επί
παξαδείγκαηη, νη αθαηάιιειεο θαη αλεπαξθείο εγθαηαζηάζεηο, ε αθαηαιιειφηεηα ηνπ
πξνπνλεηή θαη ν κεγάινο αξηζκφο ζσκαηείσλ ελεξγνπνηεκέλσλ ζην άζιεκα ζηελ
ίδηα επαξρία.
Καηά ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ, ην ελδηαθεξφκελν ζσκαηείν
δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ζηελ Αλψηαηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή Αζιεηηζκνχ (ΑΓΔΑ). Σα
ίδηα δηθαηψκαηα έρεη ην ελδηαθεξφκελν ζσκαηείν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξάζεη
άπξαθηε ε πξνζεζκία ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Αλ ε αίηεζε γηα εγγξαθή απνξξηθζεί, ην ππνςήθην κέινο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη
ηελ επαλεμέηαζή ηεο ζε δψδεθα (12) κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ απνξξίθζεθε.
Δάλ ε αίηεζε απνξξηθζεί θαη πάιη, ην ππνςήθην κέινο δηθαηνχηαη λα ηελ μαλά
ππνβάιεη κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε εηθνζηηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία
πνπ απνξξίθζεθε γηα δεχηεξε θνξά.
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5.5

ΑΝΑΚΗΡΤΞΗ ΝΔΟΤ ΜΔΛΟΤ Δ ΓΟΚΙΜΟ ΜΔΛΟ
ε πεξίπησζε εγθξίζεσο ηεο αίηεζεο ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ
5.4, ην Γ κε απφθαζή ηνπ αλαθεξχζζεη ην λέν κέινο ζε Γόθηκν Μέινο γηα
δνθηκαζηηθή πεξίνδν ηξηάληα έμη (36) κελψλ (απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο
αίηεζεο) θαη ν Γελ. γξακκαηέαο εγγξάθεη απηφ πξνζσξηλά ζην κεηξών κειώλ.

5.6

Τπνβνιή
αηηήκαηνο

Γηαδηθαζία
ιήςεο
απφθαζεο

ΑΝΑΚΗΡΤΞΗ ΓΟΚΙΜΟΤ ΜΔΛΟΤ Δ ΣΑΚΣΙΚΟ ΜΔΛΟ
Με ηελ ιήμε ηεο 36κελεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ, ην Γφθηκν κέινο νθείιεη λα δεηήζεη
εγγξάθσο ηελ αλαθήξπμε ηνπ ζε ηαθηηθφ κέινο απφ ην Γ ηεο ΚΟΞ, επηζπλάπηνληαο
ππεχζπλε δήισζε εγγξαθήο ηνπ ή φρη, ζε άιιε αζιεηηθή Οκνζπνλδία θαη ην
πηζηνπνηεηηθφ αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο ηνπ ΚΟΑ.
Αλ ζηε ιήμε ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ, δηαπηζησζεί φηη ην Γφθηκν κέινο είρε
αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα, δειαδή, ζπκκεηνρή ζηα Παγθχπξηα Πξσηαζιήκαηα κε
ηνπιάρηζηνλ νρηψ (8) αζιεηέο ζε θάζε κία απφ ηηο δχν (2) ηειεπηαίεο αγσληζηηθέο
πεξηφδνπο, δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο ηνπ ΚΟΑ θαη πιεξνί ηα
θξηηήξηα ησλ άξζξσλ 5.8 ή 5.9, ηφηε κε απφθαζε ηνπ Γ αλαθεξχζζεηαη ζε Σαθηηθφ
κέινο Α ή Β αλάινγα, δηαθνξεηηθά ην δφθηκν κέινο δηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ηε
δχλακε ηεο ΚΟΞ.

Δγγξαθή
ζην κεηξψν
Μειψλ

H απφθαζε ηνπ Γ ππφθεηηαη ζε επηθχξσζε απφ ηελ ακέζσο επφκελε Γ θαη ζε
πεξίπησζε εγθξίζεσο, αλαζεσξείηαη ην Μεηξψν Μειψλ ηεο ΚΟΞ, κε ηελ αλαγξαθή
ηνπ έηνπο αλαθήξπμήο ηνπ ζε ηαθηηθφ κέινο.

5.7

ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ ΜΔΛΧΝ

Πεξίνδνο
ειέγρνπ

Σν Γ ηεο ΚΟΞ είλαη αξκφδην λα ειέγρεη θαηά πφζν ηα κέιε ηεο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα
αλαθήξπμεο ζε Σαθηηθά κέιε Α ή Β. Ο έιεγρνο απηφο γίλεηαη κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε
ηνπ ζσκαηείνπ κέινπο πνπ αθνινπζεί ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ή/θαη
θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γ.

Γηαδηθαζία
ιήςεο
απφθαζεο

ηελ πεξίπησζε πνπ Σαθηηθφ κέινο θαηά ηνλ έιεγρν πνπ δηεμάγεη ην Γ ηεο ΚΟΞ,
πιεξνί ή φρη ηα θξηηήξηα αλαθήξπμεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 5.8 ή 5.9,
ηφηε κε απφθαζή ηνπ, ην Γ πξνάγεη ή ππνβηβάδεη ην κέινο. Η απφθαζε γηα
πξναγσγή ή ππνβηβαζκφ ιακβάλεηαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ζηε
ζπλεδξία κειψλ.

Κνηλνπνίεζε
απφθαζεο

Δληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο, ην ελδηαθεξφκελν κέινο
ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ Γελ. Γξακκαηέα γηα ηελ απφθαζε ηνπ Γ θαη ζε πεξίπησζε
πνπ δελ ζπκθσλεί δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ζηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΞ.

5.8

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ ‘Α’
Κξηηήξηα γηα ηελ αλαθήξπμε ζε Σαθηηθφ κέινο Α είλαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ σκαηείνπ λα
πξνβιέπεη ξεηά φηη, ζθνπφο ηνπ σκαηείνπ είλαη ε επξχηεξε δηάδνζε, νξγάλσζε θαη
αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο ηεο Ξηθαζθίαο, κε ηελ ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη ηελ
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αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αζιεηψλ ηνπ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αγψλεο
Ξηθαζθίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΚΟΑ θαη ηελ αληίζηνηρε Δζληθή νκνζπνλδία, αιιά
θαη ηελ θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο, ηεο επγελνχο άκηιιαο θαη ηνπ επ αγσλίδεζζαη.
5.9

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ ‘Β’
Κξηηήξηα γηα ηελ αλαθήξπμε ή ππνβηβαζκφ ζε Σαθηηθφ κέινο Β είλαη ην θαηαζηαηηθφ
ηνπ σκαηείνπ λα πξνβιέπεη ξεηά, φηη ζθνπφο ηνπ σκαηείνπ είλαη ε θαιιηέξγεηα
Οιπκπηαθψλ αζιεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο Ξηθαζθίαο, ή/θαη λα δηαηεξά
άιια αζιεηηθά ηκήκαηα ή/θαη λα ζπκκεηέρεη ζε επίζεκνπο αγψλεο άιισλ αζιεκάησλ
ή/θαη λα είλαη εγγεγξακκέλν ζε άιιεο αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο.

5.10

ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΔΛΧΝ
Σα κέιε αζθνχλ φια ηα πην θάησ δηθαηψκαηα, εθφζνλ είλαη εληάμεη κε ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο θαη δελ ηνπο έρεη επηβιεζεί νπνηαδήπνηε θχξσζε πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5.12
ηνπ παξφληνο.
Η ΚΟΞ δελ πξέπεη λα παξεκβαίλεη ζηελ θαζαξά εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ Μειψλ ηεο,
εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ησλ θαλνληζκψλ ηεο ή ησλ
δηεζλψλ θαλνληζκψλ ηνπ αζιήκαηνο. Σν Γ ηεο ΚΟΞ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο.
α)

πκκεηνρή θαη Γηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε
Σα ηαθηηθά κέιε Α εθπξνζσπνχληαη ζηε Γ ηεο ΚΟΞ κε δύν (2)
αληηπξνζψπνπο κε δηθαίσκα ςήθνπ.
Σα ηαθηηθά κέιε Β εθπξνζσπνχληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΚΟΞ κε έλα (1)
αληηπξφζσπν κε δηθαίσκα ςήθνπ.
Σα δόθηκα κέιε, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε δνθηκαζηηθή πεξίνδνο, έρνπλ
δηθαίσκα αληηπξνζψπεπζεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε κε έλα (1) αληηπξφζσπν
ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.

β)

πκκεηνρή ζηα όξγαλα ηεο ΚΟΞ
Σα κέιε ησλ ηαθηηθψλ κειψλ Α θαη Β έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνληαη ή/θαη λα
δηνξίδνληαη ή/θαη ζπκκεηέρνπλ ζηα φξγαλα ηεο ΚΟΞ.
Σα κέιε ησλ δφθηκσλ κειψλ δελ έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνληαη νχηε λα
δηνξίδνληαη-ζπκκεηέρνπλ ζηα φξγαλα ηεο ΚΟΞ.

γ)

Δπηρνξεγήζεηο
Όια ηα Σαθηηθά κέιε δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ επηρνξεγήζεηο απφ ηελ ΚΟΞ
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.

δ)

πκκεηνρή ζε Δπίζεκνπο Αγώλεο
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Όινη νη αζιεηέο ησλ Μειψλ, δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα Πξσηαζιήκαηα
θαη ηνπο αγψλεο πνπ δηνξγαλψλεη ε ΚΟΞ ή γίλνληαη κε ηελ έγθξηζή ηεο, θαζψο
θαη ζε δηεζλείο αγψλεο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ηηο
εθάζηνηε πξνθεξχμεηο αγψλσλ.
5.11

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
α)

Γεληθά
Η ΚΟΞ αλαγλσξίδεηαη απφ φια ηα Μέιε ηεο σο ε κφλε 7 αζιεηηθή αξρή ηνπ
αζιήκαηνο ζηε ρψξα ("Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία") θαη ξπζκίδεη φια ηα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην άζιεκα ηεο Ξηθαζθίαο.
Σα Μέιε ππνρξενχληαη λα πεηζαξρνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ
θαλνληζκψλ, ζηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΞ. Πεξαηηέξσ δηαζθαιίδνπλ φηη ην θαηαζηαηηθφ ηνπο ζπλάδεη
κε ηηο πξφλνηεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΚΟΞ.
Σα Μέιε νθείινπλ λα απνθεχγνπλ θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ αληηζηξαηεχεηαη
ζην ζθνπφ ηεο νκνζπνλδίαο ή ηελ επίηεπμε απηνχ κε αζέκηηα ή αληηαζιεηηθά
κέζα θαη θάζε ελέξγεηα πνπ βιάπηεη ην θχξνο θαη ηελ εηθφλα ηνπ αζιήκαηνο ζην
επξχ θνηλφ8. Η ππνρξέσζε απηή κεηαθπιείεηαη θαη ζην πάζα πξνζσπηθφ θαη
κέιε ηνπ, φπσο αζιεηέο, πξνπνλεηέο, δηαηηεηέο, αμησκαηνχρνη, παξάγνληεο
θιπ.
Γελ δχλαηαη λα ππάξρεη θακία αλεμάξηεηε ή απηφλνκε (πεξηθεξεηαθή)
νληφηεηα9, ε νπνία κπνξεί λα θαζνξίδεη δηθή ηεο ζηξαηεγηθή, πνπ λα δηαθέξεη
απφ απηήλ πνπ ζεζπίδεηαη απφ ηε Γ θαη ην Γ ηεο ΚΟΞ.

β)

Οηθνλνκηθή Δπνπηεία
Μέρξη ην πξψην δίκελν θάζε έηνπο, όια ηα κέιε ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ
ηελ εηήζηα ζπλδξνκή, ε νπνία νξίδεηαη θαηά θαηξνχο απφ ην Γ ηεο ΚΟΞ
θαη
γεληθά λα ηαθηνπνηνχλ έγθαηξα θαη ηαθηηθά φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο νθεηιέο
πξνο ηελ ΚΟΞ.
ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί απφ ην Γ, ηα ηαθηηθά κέιε Α ππνρξενχληαη λα
ππνβάινπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πξν-πεξαζκέλνπ έηνπο,
ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ζσκαηείσλ θαη ηδξπκάησλ λφκν10, ελψ ηα ηαθηηθά κέιε
Β εηδηθφ απνινγηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ έιαβαλ απφ ηελ
ΚΟΞ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα εληχπνπ πνπ εγθξίλεη θαηά θαηξνχο ην Γ ηεο
ΚΟΞ.

γ)

Αγσληζηηθή Δπνπηεία
Σα Μέιε νθείινπλ:

7

Καηαζηαηηθφ ΓΟΞ (FIE)
ε
Άξζξν 6.1 Κψδηθα Υξεζηήο Γηαθπβέξλεζεο (1 έθδνζε – Μάηνο 2018)
ε
9
Άξζξν 6.1 Κψδηθα Υξεζηήο Γηαθπβέξλεζεο (1 έθδνζε – Μάηνο 2018)
10
Άξζξν 49 ηνπ πεξί σκαηείσλ θαη Ιδξπκάησλ λφκνπο Ν.104(Ι)/2017
8
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(1)

λα έρνπλ εηήζηα αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα, δειαδή, λα
ζπκκεηέρνπλ κε αζιεηέο ηνπο ζε επίζεκνπο αγψλεο ηεο ΚΟΞ.

(2)

λα δηαηεξνχλ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) αζιεηέο/ηξηεο θαη έλα (1) πξνπνλεηή κε
έγθπξε Δζληθή άδεηα ηεο ΚΟΞ.

(3)

λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν αγσληζηηθφ ρψξν (έδξα) βάζεη ησλ θαλνληζκψλ
ή/θαη εγθπθιίσλ ηεο ΚΟΞ

Απαγνξεχεηαη ζηα κέιε λα δηνξγαλψλνπλ πάζεο θχζεσο αγψλεο ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη έγθξηζε απφ ην Γ ηεο ΚΟΞ (βι. άξζξν 3.2 (δ) &
άξζξν 19).
δ)

Δπηθνηλσλία – Δλεκέξσζε
Σα κέιε νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ εγγξάθσο ζηελ ΚΟΞ:
(1)

Άκεζα νηαλδήπνηε αιιαγή πηζαλφλ λα έρεη επέιζεη ζηα Μέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ θαη ηα εηδηθφηεξα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θάζε
ελφο απφ ηα πξφζσπα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα ηα δεζκεχνπλ κε
ηελ ππνγξαθή ηνπο (θπξίσο δε κεηαμχ άιισλ, αξηζκφ ηειενκνηφηππνπ
θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ – email).

(2)

Κάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα εμήληα
(60) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε ρψξα11.

(3)

Σα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ή/θαη αληηπξνζψπσλ ηνπο νπνηεδήπνηε,
αιιά νπσζδήπνηε ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) κέξεο πξηλ ηελ Γ (βι.
άξζξν 8.6 & 8.9)

(4)

Όιεο ηηο αηηήζεηο, θαηαγγειίεο ή παξάπνλα πξνο νηαλδήπνηε αξρή.

Η θνηλνπνίεζε θάζε εγγξάθνπ πνπ αθνξά σκαηείν-µέινο γίλεηαη ζηε
δηεχζπλζε πνπ έρεη δεισζεί απ’ απηφ ή ηε δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ
Πξνέδξνπ ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα απηνχ, µε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή
ηειενκνηφηππν ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.
Γηα ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ σο επίζεκε εκεξνκελία απνζηνιήο
νηνπδήπνηε εγγξάθνπ πξνο/απφ ηελ Οκνζπνλδία, ζεσξείηαη ε εκεξνκελία
ηαρπδξφκεζεο ηνπ ελ ιφγσ εγγξάθνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ζπζηεκέλε
επηζηνιή ή ε εκεξνκελία απνζηνιήο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή
ηειενκνηφηππν.
Σν Μέινο δεζκεχεηαη απφ πξάμεηο θαη/ή έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή
ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ καδί θαη ηελ ζθξαγίδα ηνπ
σκαηείνπ. Ννείηαη φηη νηεζδήπνηε πξάμεηο θαη/ή έγγξαθα πξνεξρφκελα απφ
σκαηεία-κέιε ηεο ΚΟΞ ηα νπνία δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
παξφληνο εδαθίνπ δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε.
ΈΛΔΓΥΟ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΜΔΛΧΝ ΜΔ ΣΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ – ΚΤΡΧΔΙ
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5.12

Δθηφο φπνπ ξεηά αλαθέξεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ, ην Γ ηεο ΚΟΞ
είλαη αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ Μειψλ ηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο νπνηεδήπνηε. Ννείηαη φηη, γηα ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ην Γ
δχλαηαη λα εμνπζηνδνηήζεη κε απφθαζή ηνπ νηνλδήπνηε άιιν φξγαλν θαη/ή
πξνζσπηθφ ηεο ΚΟΞ γηα λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ Μειψλ κε ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο λννπκέλνπ φηη ην Γ ζα ιακβάλεη πάληα ηελ ηειηθή απφθαζε πεξί
ηνπ αλ ην ελ ιφγσ Μέινο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.
Σν Γ κε απφθαζή ηνπ, πέξαλ ησλ πεηζαξρηθψλ κέηξσλ, δχλαηαη λα αλαζηέιιεη
πξνζσξηλά θαη γηα ζπλερηδφκελε πεξίνδν φρη πέξαλ ησλ δχν (2) ρξφλσλ, ηα
δηθαηψκαηα Μέινπο θαη εηδηθφηεξα, λα ζηεξεί12:
α)

απφ Σαθηηθφ Μέινο πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο σο άλσ ππνρξεψζεηο ηνπ,
ην δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο Γ ή/θαη ηελ θαηαβνιή επηρνξήγεζεο ή/θαη ηελ
ζπκκεηνρή αζιεηψλ ηνπ ζε αγψλεο, κέρξηο φηνπ ην ελ ιφγσ ηαθηηθφ Μέινο
ζπκκνξθσζεί κε ηηο ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο ηνπ.

β)

απφ Γφθηκν Μέινο πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο σο άλσ ππνρξεψζεηο ηνπ,
ηελ ζπκκεηνρή αζιεηψλ ηνπ ζε αγψλεο, κέρξηο φηνπ ην ελ ιφγσ δφθηκν Μέινο
ζπκκνξθσζεί κε ηηο ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο ηνπ.

Ννείηαη πάλησο φηη γηα ζθνπνχο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ ην Γ κε απφθαζή ηνπ, δίλεη
ζε θάζε πεξίπησζε ζην ελ ιφγσ Μέινο, δχν (2) κελψλ πξνζεζκία, πξνθεηκέλνπ απηφ
λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ ζρεηηθή ππνρξέσζή ηνπ θαη δχλαηαη λα ιάβεη απφθαζε
ελαληίνλ ηνπ ζρεηηθνχ Μέινπο κφλν αθνχ παξέιζεη άπξαθηε ε πξναλαθεξφκελε
πξνζεζκία ησλ δχν (2) κελψλ ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε.
Μεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελψλ απφ ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ, ζε πεξίπησζε πνπ
ην κέινο ζπλερίδεη λα κελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ην Γ έρεη
ππνρξέσζε λα αλαλεψζεη ηηο πξνζσξηλέο θπξψζεηο θαη παξάιιεια λα ιάβεη
επηπιένλ κέηξα φπσο ππνβνιή θαηαγγειίαο πξνο ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ή/θαη
πξφηαζε πξνο ηε Γ γηα απνβνιή ηνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ην δηάζηεκα ηζρχνο ησλ θπξψζεσλ, ην κέινο
ζπκκνξθσζεί, ην Γ κε απφθαζή ηνπ αίξεη ηηο θπξψζεηο, ελψ νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία
ελψπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο επηηξνπήο ξπζκίδεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ.
5.13

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΟΤ
Η απνβνιή Μέινπο θαη ε δηαγξαθή ηνπ απφ ηελ δχλακε ηεο ΚΟΞ, ιακβάλεη ρψξα
κεηά απφ απφθαζε ηεο Γ ηεο ΚΟΞ.

5.13.1

Λόγνη Γηαγξαθήο
Μέινο ηεο ΚΟΞ απνβάιιεηαη θαη δηαγξάθεηαη απφ ην ζρεηηθφ Μεηξψν, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πην θάησ ιφγνπο:
α)

12

Με ηε δηάιπζε ή δηαγξαθή ηνπ απφ ηα κεηξψα ηνπ εθφξνπ σκαηείσλ ή ηνπ
ε

Άξζξν 6.3 Κψδηθα Υξεζηήο Γηαθπβέξλεζεο (1 έθδνζε – Μάηνο 2018)
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αζιεηηθνχ κεηξψνπ ηνπ ΚΟΑ.

5.13.2

β)

Με ηε γξαπηή παξαίηεζε ηνπ.

γ)

Λφγσ απψιεηαο ηεο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο ή ηεο θίιαζιεο ηδηφηεηαο σο
πξνλνείηαη απφ ηνπο Νφκνπο θαη Καλνληζκνχο ηνπ ΚΟΑ.

δ)

Με ηε κε θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο κέινπο γηα δχν (2) ζπλερφκελα
ρξφληα, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θαηέζηεη πιεξσηέα.

ε)

Με ηε κε ζπκκεηνρή αζιεηψλ ηνπ ζε επίζεκνπο αγψλεο πνπ δηνξγάλσζε ε
ΚΟΞ ή έγηλαλ κε ηελ έγθξηζή ηεο, γηα δχν (2) ζπλερφκελεο αγσληζηηθέο
πεξηφδνπο (σο αγσληζηηθή πεξίνδνο ινγίδεηαη ε πεξίνδνο απφ επηέκβξην
κέρξη Αχγνπζην).

ζη)

Λφγν ζπλερφκελεο κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζπκθψλσο ηνπ
άξζξνπ 5.11 θαη 5.12

δ)

Μεηά απφ επηβιεζείζα πνηλή ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο. ηελ πεξίπησζε
απηή ε δηαγξαθή ηνπ κέινπο θαζίζηαηαη άκεζα εθηειεζηέα.

Γηαδηθαζία Γηαγξαθήο
Σν ζέκα παξαπέκπεηαη ζηελ Γ ηεο ΚΟΞ κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε θαη έγγξαθε
πξφηαζε ηνπ Γ, ε νπνία πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνινγηθή
έθζεζε.

Πιεηνςεθία

Η απφθαζε ηεο Γ γηα δηαγξαθή κέινπο ιακβάλεηαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ δχν
ηξίησλ (2/3) ησλ παξηζηακέλσλ ζηελ Γ αληηπξνζψπσλ ησλ Μειψλ κε δηθαίσκα
ςήθνπ (ηπρφλ δεθαδηθνί αξηζκνί παξαιείπνληαη αλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 5 θαη
ζηξνγγπινπνηνχληαη πξνο ηα πάλσ αλ είλαη ίζνη ή κεγαιχηεξνη ηνπ 5).
Κάζε κέινο πξνηεηλφκελν γηα δηαγξαθή, αζθεί πιήξσο ηα δηθαηψκαηά ηνπ κέρξη ηελ
ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ δηαγξαθή ηνπ, δελ ζπκκεηέρεη φκσο ζηελ ςεθνθνξία πνπ
δηεμάγεηαη ζηελ Γ επί ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαγξαθήο ηνπ.

Κιήζε ζε
απνινγία

Γελ επηηξέπεηαη ε παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο δηαγξαθήο Μέινπο ζηελ Γ εάλ απηφ
δελ θιεζεί εγγξάθσο απφ ην Γ ηεο ΚΟΞ λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ (έγγξαθε
απνινγία). Δάλ ην Μέινο δελ πξνζέξρεηαη λα απνινγεζεί θαη/ή δελ απνζηέιιεη ηελ
γξαπηή απνινγία ηνπ παξά ην φηη έιαβε ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ηφηε ε δηαδηθαζία
δηαγξαθήο αξρίδεη κεηά ηελ πάξνδν ηξηάληα (30) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ ην ελ ιφγσ κέινο έιαβε ηελ πξφζθιεζε πξνο απνινγία. Η ελ
ιφγσ πξφζθιεζε απνζηέιιεηαη ζην ππφ δηαγξαθή Μέινο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή
ηειενκνηφηππν ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.
Γελ επηηξέπεηαη ε επαλεγγξαθή κέινπο πνπ δηαγξάθεθε γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν ή απνρψξεζε, πξηλ πεξάζνπλ εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
πνπ ην γεγνλφο έιαβε ρψξα (βι. άξζξν 5.4).
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ΑΡΘΡΟ 6 – ΟΡΓΑΝΑ ΣΗ ΚΟΞ
Σα φξγαλα ηεο ΚΟΞ είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαζψο θαη νη
πξνβιεπφκελεο Δπηηξνπέο απφ ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΓΟΜΗ

ΓΔΝΙΚΗ
ΤΝΔΛΔΤΗ

ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΘΛΗΣΧΝ

ΣΔΥΝΙΚΟ
ΤΜΒΟΤΛΟ

ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΔΛΔΓΥΟΤ
&
ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΔΓΡΟ

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ
ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ
ΔΛΔΓΚΣΗ

ΣΔΥΝΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΣΔΥΝΙΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΑΓΧΝΧΝ

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ
ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ
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ΑΡΘΡΟ 8 – ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ (Γ)
8.1

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ
Η Γεληθή πλέιεπζε (Γ) είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο ΚΟΞ θαη απνθαζίδεη, σο
θπξίαξρν ζψµα, γηα θάζε ζέµα πνπ ζα ηεζεί ελψπηψλ ηνπ.
Η Γ θαζνξίδεη γεληθά ηελ πνξεία ηεο ΚΟΞ γηα ην ζπκθέξνλ ησλ κειψλ ηεο θαη ηνπ
αζιήκαηνο θαη έρεη, κεηαμχ άιισλ, ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
α)

Δθιέγεη θαη παχεη ηα κέιε ηνπ Γ θαη ησλ επηηξνπψλ ηεο ΚΟΞ

β)

Δθιέγεη ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, φηαλ πξφθεηηαη γηα εθινγηθή Γ

γ)

Απνθαζίδεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ

γ)

Απνθαζίδεη γηα ηε δηάιπζε ηεο ΚΟΞ

δ)

Δγθξίλεη ή απνξξίπηεη:
(1)

ηα πξαθηηθά ησλ Γ (επηθχξσζε)

(2)

ηνλ απνινγηζκφ δξάζεο θαη δηαρείξηζεο, φπσο θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ
πεξαζκέλνπ έηνπο

(3)

ηνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ-εμφδσλ γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο

(4)

ηελ έθζεζε ηνπ ειεγθηή γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε πεξαζκέλσλ
νηθνλνκηθψλ εηψλ,

(5)

ηελ έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο απεξρφκελεο δηνίθεζεο, ηε ινγνδνζία
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ απαιιαγή ηνπ

8.2

(6)

ηελ εγγξαθή (επηθχξσζε) θαη δηαγξαθή κέινπο

(7)

ην ηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο νκνζπνλδίαο

ε)

Γηνξίδεη εμσηεξηθφ Διεγθηή γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο

ζη)

Λακβάλεη απνθάζεηο γηα θάζε ζέκα πνπ παξαπέκπεηαη απφ ην Γ ή δεηά κεηά
απφ γξαπηή αίηεζε ε πιεηνςεθία ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ δηθαηνχκελσλ ςήθνπ
Μειψλ θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε

δ)

Διέγρεη ηηο πξάμεηο θαη παξαιήςεηο ηνπ Γ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη αζθεί
νηεζδήπνηε άιιεο αξκνδηφηεηεο ηεο αλαηίζεληαη ξεηψο απφ ην παξφλ
θαηαζηαηηθφ.

ΣΑΚΣΙΚΗ Γ..
Η Σαθηηθή Γ ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΟΞ, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ,
ππνρξεσηηθά κηα θνξά ηνλ ρξφλν, θαηά πξνηίκεζε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο
(Οθη – Ννε – Γεθ).
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8.3

ΈΚΣΑΚΣΗ Γ..
Έθηαθηε Γ ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΟΞ, είηε κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ
είηε κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ ελφο δεπηέξνπ (1/2) ησλ Μειψλ κε δηθαίσκα
ςήθνπ, επί ηεο νπνίαο πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη εηδηθά ηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ πξνηείλνληαη γηα ζπδήηεζε.
Σν Γ είλαη ππνρξεσκέλν, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
εκέξα ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο λα ζπγθαιέζεη Έθηαθηε Γ, κε ζέκαηα ζηα νπνία
ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε θαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε πνπ
θαηαηέζεθε.

χγθιεζε
έθηαθηεο Γ
απφ ηα
αηηνχληα
κέιε

Αλ δελ εηζαθνπζζεί ε αίηεζε ηνπ ελφο δεπηέξνπ (1/2) ησλ Μειψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ
γηα ζχγθιεζε Έθηαθηεο Γ, κεηά ηελ πάξνδν ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο, κπνξνχλ νη αηηνχληεο λα πξνρσξήζνπλ λφκηκα ζηε ζχγθιεζή
ηεο.
ε απηή θαη κφλν ηε πεξίπησζε, θαη’ εμαίξεζε, φια ηα Σαθηηθά κέιε ζα έρνπλ
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζε απηή ηελ έθηαθηε Γ, αιιά δελ κπνξνχλ λα
παξζνχλ απνθάζεηο γηα Σξνπνπνίεζε (άξζξν 8.4) θαη Γηάιπζε (άξζξν 25).

8.4

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΗ Γ..
Καηαζηαηηθή Γ, ζπγθαιείηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ. ηελ πεξίπησζε αίηεζεο ηνπ ελφο δεπηέξνπ (1/2) ησλ Μειψλ κε
δηθαίσκα ςήθνπ, γηα ζχγθιεζε Έθηαθηεο Γ, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη
ζηελ αίηεζε, εηδηθά νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ςεθνθνξία.

Απαξηία

Σξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΚΟΞ κπνξεί λα απνθαζίζεη κφλν ε Γ, ε νπνία
βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξεπξίζθνληαη ηξία ηέηαξηα (3/4) ησλ αληηπξνζψπσλ
ησλ Σαθηηθψλ Μειψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ (ηπρφλ δεθαδηθνί αξηζκνί παξαιείπνληαη αλ
είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 5 θαη ζηξνγγπινπνηνχληαη πξνο ηα πάλσ αλ είλαη ίζνη ή
κεγαιχηεξνη ηνπ 5).
Αλ ζηε Γ δελ ππάξρεη ε σο άλσ απαξηία, ηφηε δηαθφπηεη ηηο εξγαζίεο ηεο γηα
πεξίνδν 30 ιεπηψλ κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο επξίζθεηαη ζε απαξηία εθφζνλ
παξεπξίζθεηαη ην έλα δεχηεξν (1/2) ζπλ έλαο ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ Σαθηηθψλ
κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ (ηπρφλ δεθαδηθνί αξηζκνί παξαιείπνληαη αλ είλαη
κηθξφηεξνη ηνπ 5 θαη ζηξνγγπινπνηνχληαη πξνο ηα πάλσ αλ είλαη ίζνη ή κεγαιχηεξνη
ηνπ 5). ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε Γ αθπξψλεηαη.

Πιεηνςεθία

Γηα ηελ έγθπξε ιήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ απαηηείηαη
πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξηζηακέλσλ ζηελ Γ
αληηπξνζψπσλ ησλ Σαθηηθψλ Μειψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ (ηπρφλ δεθαδηθνί αξηζκνί
παξαιείπνληαη αλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 5 θαη ζηξνγγπινπνηνχληαη πξνο ηα πάλσ αλ
είλαη ίζνη ή κεγαιχηεξνη ηνπ 5).
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8.5

ΔΚΛΟΓΙΚΗ Γ..
Δθινγηθή Γ, πξαγκαηνπνηείηαη:

8.6

α)

Καηά ην έηνο ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ Γ, µέζα ζην πξψην εμάκελν ηνπ
έηνπο δηεμαγσγήο ησλ Οιπµπηαθψλ Αγψλσλ ή

β)

ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηνπ Γ θαη γεληθά φηαλ δελ µπνξεί λα
εθπιεξψζεη ηα θαζήθνληα θαη ην ζθνπφ ηνπ ή

γ)

ε πεξίπησζε θέλσζεο ζέζεο ηνπ Γ θαη ελ απνπζία αλαπιεξσκαηηθνχ
κέινπο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην παξφλ.

ΤΓΚΛΗΗ Γ..
Σν Γ ελεκεξψλεη γξαπηψο ηα κέιε γηα ηελ επεξρφκελε Γ, κε ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν ή/θαη ηειενκνηφηππν, ζε δχν θάζεηο, ηε εηδνπνίεζε θαη ηελ πξφζθιεζε.
Με ηελ εηδνπνίεζε γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ε πξφζεζε ηνπ Γ λα ζπγθαιέζεη Γ θαη
απνζηέιιεηαη εμήληα (60) ηνπιάρηζηνλ εµέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ζε
πεξίπησζε ηαθηηθήο Γ, ελψ δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εµέξεο πξηλ, ζε
πεξίπησζε έθηαθηεο Γ.
ηελ πεξίπησζε έθηαθηεο Γ ε νπνία ζπγθαιείηαη απφ ην 1/2 ησλ Μειψλ κε
δηθαίσκα ςήθνπ, ε εηδνπνίεζε θαη ε πξφζθιεζε δχλαηαη λα ζπκπίπηνπλ.

8.6.1

Φάζε Α: Η εηδνπνίεζε
Αλαθέξεη ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηελ πξνζσξηλή εκεξήζηα δηάηαμε,
φπσο απηή θαηαξηίζηεθε απφ ην Γ.
Καιεί ηα κέιε λα ππνβάινπλ ζην Γ, αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο:
α)

πξφζζεηα ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε

β)

ηα νλφκαηα ησλ ππνςήθησλ γηα ηηο θελέο ζέζεηο ηνπ Γ ή ησλ εμσηεξηθψλ
επηηξνπψλ

γ)

πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ

ε θάζε πεξίπησζε νξίδεη ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα γίλεη απηφ.
8.6.2

Φάζε Β: Η πξόζθιεζε
Με ηελ πξφζθιεζε θαιεί ηα κέιε ζηε Γ παξέρνληαο φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο
πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή
κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.
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Η πξφζθιεζε δεκνζηεύεηαη13 ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΚΟΞ θαη απνζηέιιεηαη
δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εµέξεο πξηλ ζε φια ηα κέιε θαη ηνπο εζσηεξηθνχο
ελδηαθεξφκελνπο.
ηελ πεξίπησζε ηαθηηθήο Γ επηζπλάπηνληαη απαξαίηεηα ηα παξαθάησ:
α)

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ επφκελνπ έηνπο

β)

Η εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ν ηζνινγηζκφο ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο

γ)

Οη εηήζηεο εθζέζεηο ησλ εμσηεξηθψλ επηηξνπψλ

δ)

Η έθζεζε ηνπ ειεγθηή επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ πξν-πεξαζκέλνπ έηνπο

ηελ πξφζθιεζε αλαθέξνληαη ν ηφπνο, ε εκεξνκελία, ε εµέξα θαη ε ψξα
ζπλεδξίαζεο ηεο Γ, θαζψο θαη ηα ζέµαηα ηεο ηειηθήο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο πνπ έρεη
θαηαξηίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Δπίζεο αλαθέξνληαη ν ηφπνο, ε εκεξνκελία θαη ε ψξα ζπλεδξίαζεο ηεο
επαλαιεπηηθήο Γ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί απαξηία ζηελ πξψηε Γ.
Αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο, πεξηιακβάλεη θαη ηνλ ηειηθφ θαηάινγν ησλ
ππνςεθίσλ
πνπ έρεη εγθξίλεη ε Δπηηξνπή Γενληνινγίαο καδί κε ηα βηνγξαθηθά ηνπο ή ηνλ ηειηθφ
πίλαθα ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
Ηκεξήζηα
Γηάηαμε

Δλδεηθηηθά ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κίαο ηαθηηθήο (απνινγηζηηθήο) Γ
πεξηιακβάλνπλ:
α)

Δπηθχξσζε πξαθηηθψλ Γ εκεξνκελίαο ……..

β)

Γηνηθεηηθφο θαη Οηθνλνκηθφο απνινγηζκφο απφ 01/01/20… έσο 31/12/20…

γ)

Αλάγλσζε Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ - Γενληνινγίαο

δ)

Έγθξηζε Γηνηθεηηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ απφ 01/01/20… έσο
31/12/20… θαη απαιιαγή ηνπ Γ θαη ησλ επηηξνπψλ απφ θάζε επζχλε

ε)

Έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 20….

ζη)

Έγθξηζε

έθζεζεο

ειεγθηψλ

επί ησλ

νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ

απφ

01/01/20… έσο 31/12/20…
δ)

Γηνξηζκφο εμσηεξηθνχ ειεγθηή γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο απφ

01/01/20…έσο

31/12/20…
8.7
Πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο
θαη ςήθνπ

13

ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΦΗΦΟΤ
ηηο Γ ιακβάλνπλ κέξνο δχν (2) αληηπξφζσπνη απφ θάζε Σαθηηθφ Μέινο Α θαη
έλαο (1) αληηπξφζσπνο απφ θάζε Σαθηηθφ Μέινο Β, κε δηθαίσκα κίαο (1) ςήθνπ ν
θαζέλαο, λννπκέλνπ όηη ην Σαθηηθό κέινο πνπ εθπξνζσπνύλ έρεη
ηαθηνπνηήζεη όιεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ νθεηιέο ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30)
ε

Άξζξν 3.1 Κψδηθα Υξεζηήο Γηαθπβέξλεζεο (1 έθδνζε – Μάηνο 2018)
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κέξεο πξηλ ηελ Γ θαη ζπκκεηείρε ζηα Πξσηαζιήκαηα ηεο πξνεγνύκελεο
αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, κε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) αζιεηέο θαη δελ ηνπ
έρνπλ επηβιεζεί θπξώζεηο.
Γηθαίσκα
ζπκκεηνρήο
ρσξίο ςήθν

Υσξίο
δηθαίσκα
ςήθνπ
Υσξίο
δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο

Σα κέιε ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ, έλαο (1) αληηπξφζσπνο απφ θάζε Γφθηκν κέινο, ηα
Δπίηηκα κέιε θαη νη Πξφεδξνη ησλ εμσηεξηθψλ επηηξνπψλ κπνξνχλ λα παξίζηαληαη
ζηηο Γ θαη λα ιακβάλνπλ ηνλ ιφγν, αιιά δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο ςεθνθνξίεο
πνπ δηεμάγνληαη.
ηηο Γ δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ νη αληηπξφζσπνη ησλ Σαθηηθψλ κειψλ πνπ ην
δηθαίσκα ςήθνπ ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο έρεη ζηεξεζεί κε απφθαζε ηνπ Γ, ζχκθσλα κε
ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 5 θαη 8 ηνπ παξφληνο.
ηηο Γ δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νη αληηπξφζσπνη ησλ Σαθηηθψλ ή Γφθηκσλ
κειψλ πνπ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ ζσκαηείσλ ηνπο, έρεη ζηεξεζεί κε απφθαζε
ηνπ Γ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 5 θαη 8 ηνπ παξφληνο.
Δπίζεο, ζηηο Γ γηα ζθνπνχο νξγάλσζεο θαη παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ κπνξεί λα
παξίζηαηαη ην πξνζσπηθφ ή/θαη ζχκβνπινη ηεο ΚΟΞ.

8.8

Πεξίνδνο
ειέγρνπδηαδηθαζία

Κνηλνπνίεζε
απφθαζεο

Λνγνδνζίαέιεγρνο

8.9

ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΦΗΦΟΤ ΣΗ Γ
Σν Γ ηεο ΚΟΞ απνθαζίδεη πνηα κέιε έρνπλ δηθαίσµα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ,
ειέγρνληαο ηελ αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα (θχιια αγψλσλ) ηεο πξνεγνχκελεο
αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, ηελ θαηάζηαζε πιεξσκψλ ησλ εηήζησλ ζπλδξνκψλ, ηνλ
δηνξηζκφ αληηπξνζψπνπ/σλ ησλ Μειψλ θαη ηελ ηζρχ ηπρφλ πξνζσξηλψλ
θπξψζεσλ. Ο έιεγρνο απηφο ιακβάλεη ρψξα ζε ζπλεδξία ηνπ Γ, πξηλ ηελ απνζηνιή
ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο γηα ηελ Γ θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ κε ηα κέιε
πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ.
Η ζρεηηθή απφθαζε σο πξνο ην πνηα Μέιε έρνπλ δηθαίσµα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ
θαζψο θαη νη λνκηκνπνηεκέλνη αληηπξφζσπνί ηνπο, θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζε φια ηα
Μέιε δεθαπέληε (15) κέξεο πξηλ, καδί κε ηελ πξφζθιεζε γηα ηε Γ θαη αλαξηάηαη
µέζα ζηελ αίζνπζα ηελ εµέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γ.
Η θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζπκκεηνρή θαη
ςεθνθνξία ζηε Γ αληηπξνζψπνπ Μέινπο, απνηειεί ιφγν έθπησζεο απφ ην αμίσκά
ηνπο ησλ κειψλ ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ πνπ απνδέρζεθαλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο. Σα αλσηέξσ
ππαίηηα κέιε ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ θαζψο θαη νη αληηπξφζσπνη ησλ Μειψλ πνπ κε δφιν ή
βαξηά ακέιεηα κεηείραλ ζηε Γ θαη ηηο ςεθνθνξίεο, ρσξίο λα ην δηθαηνχληαη,
ηηκσξνχληαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ απφ θάζε φξγαλν ηεο
ΚΟΞ. Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή επηιακβάλεηαη ηεο δηαδηθαζίαο επηβνιήο πνηλήο.
ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΔΤΗ
Κάζε Μέινο ηεο ΚΟΞ αληηπξνζσπεχεηαη ζε θάζε Γ απφ ηνλ πξφεδξφ ηνπ ή/θαη απφ
έλα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν πνπ νξίδεηαη µε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, µε απφθαζε
ηνπ Γ ηνπ σκαηείνπ ε νπνία θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά ηνπ Γ ηνπ σκαηείνπ.
Χο αληηπξφζσπνο νξίδεηαη ν Πξφεδξνο ή/θαη µέινο ηνπ σκαηείνπ, πνπ έρεη θαηά ην
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ρξφλν νξηζµνχ ηνπ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη έρεη απνθηήζεη ην
δηθαίσµα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη ζηα φξγαλά ηνπ.
Γελ κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο Γ ζαλ αληηπξφζσπνη νπνηνπδήπνηε κέινπο, κέιε
ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ.
Οπδείο νξηζκέλνο αληηπξφζσπνο κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηε Γ πεξηζζφηεξα ηνπ
ελφο Μέιε.
Η απφθαζε ηνπ Γ ελφο σκαηείνπ γηα ηνλ νξηζµφ ηνπ αληηπξνζψπνπ θαη ηνπ
αλαπιεξσηή ηνπ, ππνβάιιεηαη ζηελ ΚΟΞ νπνηεδήπνηε, αιιά ην αξγφηεξν ηξηάληα
(30) κέξεο πξηλ απφ ηε εκεξνκελία θαη ψξα ηεο Γ (βι. άξζξν 5.11.4) θαη ηζρχεη επ’
αφξηζην, κέρξη αληηθαηαζηάζεσο.
8.10

ΣΤΠΟ ΓΙΟΡΙΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ/ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ
Οπδείο δηθαηνχηαη λα ςεθίδεη ζηηο Γ ζαλ αληηπξφζσπνο νπνηνπδήπνηε κέινπο, ρσξίο
ην πξσηφηππν εηδηθφ ζθξαγηζκέλν πιεξεμνχζην έγγξαθν απφ ην κέινο πνπ
εθπξνζσπεί, ην νπνίν πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζην πξνεδξείν ηεο Γ πξηλ ηελ έλαξμε
ησλ εξγαζηψλ ηεο.
Σν πιεξεμνχζην δηνξηζκνχ αληηπξνζψπνπ γηα ηηο Γ πξέπεη λα είλαη γξαπηφ,
ππνγξακκέλν θαη ζθξαγηζκέλν απφ ην κέινο πνπ ηνλ δηνξίδεη.
Πιεξεμνχζην έγγξαθν πνπ δηνξίδεη αληηπξφζσπν γηα ηηο Γ ηεο ΚΟΞ, ζα είλαη κε ηνλ
αθφινπζν ηχπν ή ηνλ πιεζηέζηεξν πξνο απηφλ ηνλ ηχπν, φπσο επηηξέπνπλ νη
πεξηζηάζεηο:
Τν Σσκαηείν……………...…………………………….., εγγεγξακκέλν κέινο ηεο Κππξηαθήο
Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο, δηά ηoπ παξόληνο έγγξαθνπ δηνξίδεη θαη θαζηζηά αντιπρόσωπο ηνλ
................................................. από ............................. κε αξηζκό ηαπηόηεηαο ................... γηα
λα [παξαζηεί ή/θαη λα ςεθίζεη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε] γηα ινγαξηαζκό καο ζηελ
[εηήζηα ή έθηαθηε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε] γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Κ.Ο.Ξ. πνπ
ζπγθιήζεθε γηα ηελ ……………………… εκέξα ηνπ ………… 20…., θαη ζε νπνηαδήπνηε
αλαβνιή απηήο.
Με ηo παξόλ έγγξαθν ην ελ ιόγσ Σσκαηείν ππνρξενύηαη θαη αλαιακβάλεη vα αλαγλσξίζεη θάζε
πξάμε, ελέξγεηα θαη ππνγξαθή ηνπ αλαθεξόκελνπ αληηπξνζώπνπ ηoπ.
Γηα ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σσκαηείνπ,
__________________
(νλνκαηεπώλπκν)
Πξόεδξνο

Σθξαγίδα

____________________
(νλνκαηεπώλπκν)
Γξακκαηέαο

………………..
(εκεξνκελία)
εκείσζε: ε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαηεζεί ζην πξνεδξείν ε πην πάλσ εμνπζηνδφηεζε
πξσηφηππε, ν/νη αληηπξφζσπνο/νη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γ.
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8.11

ΑΠΑΡΣΙΑ
Οη Γ ηφζν νη Σαθηηθέο φζν θαη νη Έθηαθηεο, µε ηελ επηθχιαμε ησλ
πξνβιεπνκέλσλ πεξηπηψζεσλ ζηα άξζξα 8.4 (Σξνπνπνίεζε) θαη 25 (Γηάιπζε) ηνπ
παξφληνο, είλαη ζε απαξηία φηαλ παξεπξίζθνληαη ζε απηέο ην έλα δεχηεξν (1/2) ζπλ
έλαο απφ ην ζχλνιν ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ
(ηπρφλ δεθαδηθνί αξηζκνί παξαιείπνληαη αλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 5 θαη
ζηξνγγπινπνηνχληαη πξνο ηα πάλσ αλ είλαη ίζνη ή κεγαιχηεξνη ηνπ 5).
ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ε δηεμαγσγή ηεο Γ κπνξεί λα δηεμαρζεί κέζσ ηειεδηάζθεςεο
κε απφθαζε ηνπ Γ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ΚΟΞ κεξηκλά γηα ηελ απνζηνιή ηνπ
ζρεηηθνχ ζπλδέζκνπ ζπκκεηνρήο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Μέζσ ηεο ηειεδηάζθεςεο νη
αληηπξφζσπνη ησλ κειψλ ιακβάλνληαη ππφςε σο λα είλαη παξφληεο ζηε ζπλέιεπζε
θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απαξηίαο, λννπκέλνπ φηη ειέγρεηαη ε ηαπηνπξνζσπία ηνπ
ζπκκεηέρνληα θαη δηαπηζηψλεηαη ε έγθπξε αληηπξνζψπεπζε. Οη αληηπξφζσπνη
δηθαηνχληαη λα αζθήζνπλ φια ηα δηθαηψκαηά ηνπο, πιελ ηεο δηεμαγσγήο κπζηηθήο
ςεθνθνξίαο.
Αλ ζηε Γ δελ ππάξρεη απαξηία, ηφηε δηαθφπηεη ηηο εξγαζίεο ηεο γηα πεξίνδν 30
ιεπηψλ κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο επξίζθεηαη ζε απαξηία εθφζνλ παξεπξίζθνληαη νη
αληηπξφζσπνη ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ κειψλ πνπ έρνπλ
δηθαίσκα ςήθνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε Γ αθπξψλεηαη.
Σν Γ ηεο ΚΟΞ ειέγρεη θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο λνκηκνπνίεζεο θαη ηεο εγθπξφηεηαο
ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ησλ αληηπξνζψπσλ (πιελ ηεο πεξηπηψζεσο
ηνπ άξζξνπ 8.3), ελψ ν πξνεδξεχσλ ηεο Γ ηεο απαξηίαο θαη ησλ ςεθνθνξηψλαπνθάζεσλ ηεο πλέιεπζεο.

8.12

ΠΡΟΔΓΡΔΙΟ Γ
Σν πξνεδξείν ηεο Γ απνηειείηαη απφ ηα κέιε ηνπ Γ θαη ηνλ Σερληθφ χκβνπιν. Σελ
πξνεδξία αζθεί ν Πξφεδξνο ηνπ Γ ή ν λφκηκνο αληηθαηαζηάηεο απηνχ, κε γξακκαηέα
ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, ν
πξνεδξεχσλ επηιέγεη έλα απφ ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γ.
Ο πξφεδξνο δηεπζχλεη ηηο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελψ
πξφεδξνο δίλεη κε ηε ζεηξά
φζνπο εθηξέπνληαη απφ
ζπκπεξηθνξά.

8.13

εξγαζίεο ηεο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο
ν γξακκαηέαο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. Ο
ηνλ ιφγν ζε φζνπο ην δεηήζνπλ θαη αθαηξεί ηνλ ιφγν ζε
ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο ή δεηθλχνπλ αλάξκνζηε

ΦΗΦΟΦΟΡΙΔ
Οη ςεθνθνξίεο ζηηο Γ είλαη θαλεξέο µε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ ή µε νλνµαζηηθή
θιήζε, µπζηηθέο δε θαη µε ςεθνδέιηηα µφλν θαηά ηελ εθινγή µειψλ Γ, ησλ
εμσηεξηθψλ Δπηηξνπψλ, ζε ζέµαηα εκπηζηνζχλεο πξνο ηε Γηνίθεζε (πξφηαζε
κνκθήο) θαη ζε πξνζσπηθά ζέµαηα.
ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε ζπλεδξία δηαθφπηεηαη πξνζσξηλά. Όηαλ ζπλερηζηεί ε
ζπλεδξία, δηεμάγεηαη μαλά κηα δεχηεξε ςεθνθνξία. Δάλ ππάξμεη θαη πάιη ηζνςεθία γηα
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ην ίδην ζέκα, ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη.
8.14

ΑΠΟΦΑΔΙ
Οη απνθάζεηο ζηηο Γ, µε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ πεξηπηψζεσλ ζηα
άξζξα 8.4 (Σξνπνπνίεζε) θαη 25 (Γηάιπζε) ηνπ παξφληνο, ιαµβάλνληαη θαη’
απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ αληηπξνζψπσλ ησλ Σαθηηθψλ Μειψλ µε
δηθαίσµα ςήθνπ. Η Γ απνθαζίδεη πάληνηε µε ςεθνθνξία, πνηέ φµσο δηα βνήο.
Η Γ ζπδεηεί θαη ιαµβάλεη απνθάζεηο µφλν ζηα ζέµαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πξφζθιεζε πξνο ηα ζσκαηεία. Απφθαζε ζε ζέµα πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα
ζέµαηα ηεο πξφζθιεζεο (εκεξήζηαο δηάηαμεο) είλαη άθπξε.

8.15

ΠΡΑΚΣΙΚΑ
Μεηά ην ηέινο ηεο Γ θαη ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο κέξεο14 , ν Γεληθφο
Γξακκαηέαο έρεη ηελ επζχλε εηνηκαζίαο ησλ πξαθηηθψλ κε ηηο εξγαζίεο θαη ηηο
απνθάζεηο ηεο Γ.
Σα ελ ιφγσ πξαθηηθά απνζηέιινληαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ηεο
νκνζπνλδίαο ζε φια ηα κέιε θαη ινηπνχο εζσηεξηθνχο ελδηαθεξφκελνπο.
Σα πξαθηηθά ηεο Γ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηεο Γ θαη
ππφθεηληαη ζε επηθχξσζε απφ ηελ επφκελε Γ. Καηαρσξνχληαη ζε θάθειν Πξαθηηθψλ
Γεληθψλ πλειεχζεσλ, ην νπνίν ηεξεί ε ΚΟΞ θαη ηα επηθπξσκέλα πξαθηηθά
δεκνζηεχνληαη νιφθιεξα ή ηκεκαηηθά ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα.

8.16

ΔΙΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
Ο Πξφεδξνο, ηα κέιε ηνπ Γ θαη ηα κέιε ησλ Δμσηεξηθψλ Δπηηξνπψλ εθιέγνληαη ζηελ
εθινγηθή ζπλέιεπζε γηα 4εηή ζεηεία.
Η ςεθνθνξία γηα ηνλ Πξφεδξν, ηα κέιε ηνπ Γ θαη ηα κέιε ησλ εμσηεξηθψλ
επηηξνπψλ είλαη κπζηηθή.
Η ςεθνθνξία πξέπεη λα δηεμαρζεί ζε ρσξηζηφ ζάιακν ςεθνθνξίαο, ζηνλ νπνίν νη
αληηπξφζσπνη ησλ κειψλ ζα κεηαβαίλνπλ ην έλα κεηά ην άιιν γηα λα ζπκπιεξψζνπλ
ηα ςεθνδέιηηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ ρξψκα γηα θάζε φξγαλν θαη
λα ηα ηνπνζεηήζνπλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα θιεηζηά θηβψηηα.
Δάλ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ γηα εθινγή δελ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ
εθιεγέλησλ, ν (νη) ππνςήθηνο (νη) ζεσξείηαη φηη εμειέγε (-νληαη) απηφκαηα ρσξίο
επίζεκε εθινγηθή δηαδηθαζία.
Οη εθινγέο γίλνληαη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: Πξφεδξνο Γ, ηφηε κέιε Γ, θαη ηειηθά
Δπηηξνπέο.

14

ε

Άξζξν 3 Κψδηθα Υξεζηήο Γηαθπβέξλεζεο (1 έθδνζε – Μάηνο 2018)
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Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο, ε Γ εθιέγεη ηξία (3) απφ ηα παξφληα κέιε ηεο σο
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή (ΔθΔ). Μέιε ηεο επηηξνπήο δελ κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ άηνκα
ηα νπνία είλαη ππνςήθηνη. Ο γεξαηφηεξνο ησλ εθιεγέλησλ κειψλ αλαιακβάλεη
Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο θαη νξίδεη ηνλ γξακκαηέα απηήο.

Αξκνδηφηεηεο

Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή έρεη ηελ επζχλε θαη ηελ αξκνδηφηεηα δηεμαγσγήο ηεο
εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη είλαη ππεχζπλε λα απνθαζίδεη γηα ηπρφλ ελζηάζεηο
θαζψο θαη γηα θάζε ζέκα πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά θαη αθνξά ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία.

Γηαδηθαζία

Η ΔθΔ
παξαιακβάλεη απφ ην Πξνεδξείν ηνπο θαηαιφγνπο ησλ ππνςεθίσλ
Πξνέδξσλ, Μειψλ γηα ην Γ θαη ησλ Δπηηξνπψλ, καδί κε ηα ζθξαγηζκέλα
ςεθνδέιηηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ γηα θάζε ζέζε ή
επηηξνπή.
Ο Πξνεδξεχσλ ηεο ΔθΔ αλαθνηλψλεη ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ, αλαθέξνληαο ηα
νλφκαηα ησλ Σαθηηθψλ Μειψλ πνπ ππνζηήξημαλ ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπο.
Μέινο ηεο ΔθΔ δηαβάδεη έλα-έλα ηα νλφκαηα ησλ παξφλησλ αληηπξνζψπσλ κε
δηθαίσκα ςήθνπ ησλ κειψλ, ζηα νπνία παξαδίδεη έλα ςεθνδέιηην ππνδεηθλχνληαο
ηνπο ηνλ ηξφπν ςεθνθνξίαο.
Δάλ έλα ςεθνδέιηην πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο ςήθνπο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνο
πιήξσζε ζέζεσλ, ην ςεθνδέιηην θαη άξα ε ςήθνο είλαη άθπξε.

Αλαθήξπμε
επηηπρφλησλ

Αλάιεςε
θαζεθφλησλ
λένπ Γ

Σα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή. Ο Πξφεδξνο ηεο ΔθΔ πξνρσξεί ζηελ αλαθήξπμε ησλ επηηπρφλησλ ζηελ
ζέζε ηνπ λένπ Πξνέδξνπ, ησλ λέσλ Μειψλ ηνπ Γ θαη ησλ επηηξνπψλ, θαζψο θαη ησλ
επηιαρφλησλ.
Ο Πξόεδξνο, ηα κέιε ηνπ Γ θαη ησλ Δμσηεξηθώλ Δπηηξνπώλ αλαιακβάλνπλ
θαζήθνληα ηελ πξώηε εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο
ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ή ηεο Δθινγηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, αλάινγα κε ην
πνηα είλαη ε ηειεπηαία.
ηελ πεξίπησζε έθηαθηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο λένπ Γ, ε αλάιεςε ησλ
θαζεθφλησλ ιακβάλεη ρψξα ην ζπληνκφηεξν θαη φρη αξγφηεξα απφ πέληε (5)
εξγάζηκεο κέξεο απφ ηελ δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηψλ.
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ΑΡΘΡΟ 9 – ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΛΟΓΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ,
ΜΔΛΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΧΝ
9.1

ΓΔΝΙΚΑ
Σν Γ ηεο ΚΟΞ είλαη 5κειέο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη 4 κέιε.
Ο Πξόεδξνο ηεο ΚΟΞ, ηα άιια ηέζζεξα (4) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
ηα κέιε ησλ Δμσηεξηθψλ Δπηηξνπψλ, εθιέγνληαη απφ ηελ Δθινγηθή Γεληθή
πλέιεπζε.
Αξραηξεζίεο δηεμάγνληαη ηαθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Οιπκπηαθνχ έηνπο, ή έθηαθηα
φηαλ απαηηεζεί ππφ ηηο πεξηζηάζεηο.
Σα κέιε ησλ Δζσηεξηθψλ Δπηηξνπψλ επηιέγνληαη θαη δηνξίδνληαη απφ ην Γ θαηά
ηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηνπ κεηά ην Δθινγηθφ πλέδξην.
Οη ππνςήθηνη γηα κέιε ηνπ Γ είλαη επηζπκεηφ λα έρνπλ εκπεηξία σο δηνηθεηηθά
ζηειέρε ή αμησκαηνχρνη (Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο, Σακίαο ή
νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα ιεηηνπξγία) ζε αζιεηηθά σκαηεία, ή ζε νπνηαδήπνηε
άιιε νληφηεηα.
Σα κέιε ηνπ Γ δελ κπνξνχλ λα είλαη κέιε κηαο εμσηεξηθήο επηηξνπήο ηεο ΚΟΞ, ή
ηεο πεηζαξρηθήο επηηξνπήο. Δπηπιένλ, ηα κέιε ησλ εμσηεξηθψλ επηηξνπψλ δελ
κπνξνχλ λα είλαη κέιε εζσηεξηθψλ επηηξνπψλ (πιελ ηεο πεηζαξρηθήο).

Αζπκβίβαζην

Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο Γ ηεο ΚΟΞ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηνπο εζληθνχο ξφινπο ηνπ
ηερληθνχ ζπκβνχινπ ή νκνζπνλδηαθνχ πξνπνλεηή ή αζιεηή Δζληθήο νκάδαο,
Η ηδηφηεηα κέινπο ησλ Δμσηεξηθψλ Δπηηξνπψλ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηνπο εζληθνχο
ξφινπο ηνπ ηερληθνχ ζπκβνχινπ, ηνπ δηαηηεηή θαη ηνπ πξνπνλεηή.

Αληηθαηάζηαζε
ππνςεθίνπ

Δάλ έλαο ππνςήθηνο γηα κέινο ηνπ Γ απνρσξήζεη πξηλ απφ ηελ εθινγή, ην Μέινο
ηνπ κπνξεί λα παξνπζηάζεη έλαλ άιιν ππνςήθην πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία ζην
ζεκείν 9.3.

9.2

ΘΗΣΔΙΑ
Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ είλαη γηα ηέζζεξα (4) ρξφληα θαη κπνξνχλ λα είλαη
ππνςήθηα γηα επαλεθινγή ζην ηέινο ηεο ζεηείαο ηνπο.
Σα κέιε ηνπ Γ έρνπλ δηθαίσκα δχν (2) κφλν αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο ηνπο, ε νπνία
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη, ζπλερφκελα, ηα δέθα (10) έηε15.

9.3

ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΔ
Οη ππνςήθηνη γηα ην Γ θαη ηηο Δμσηεξηθέο Δπηηξνπέο κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ κφλν
απφ Σαθηηθά Μέιε ηεο ΚΟΞ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ αθφινπζσλ πξνυπνζέζεσλ:

15

ε

Άξζξν 5.1 Κψδηθα Υξεζηήο Γηαθπβέξλεζεο (1 έθδνζε – Μάηνο 2018)
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Πεξίνδνο
ππνβνιήο
ππνςεθηνηήησλ

9.4

α)

θάζε Σαθηηθφ Μέινο Α κπνξεί λα πξνηείλεη κέρξη δχν (2) ππνςήθηνπο γηα
θάζε ζέζε

β)

θάζε Σαθηηθφ Μέινο Β κπνξεί λα πξνηείλεη κφλν έλα (1) ππνςήθην γηα θάζε
ζέζε

γ)

έλαο ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνβιεζεί κφλν απφ Σαθηηθφ Μέινο ζην νπνίν ν
ππνςήθηνο είλαη κέινο θαη έρεη απνθηήζεη ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη
εθιέγεζζαη (ηζρχεη κφλν γηα ππνςεθίνπο γηα ην Γ).

δ)

νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο, λα έρνπλ ηελ
Κππξηαθή ππεθνφηεηα θαη λα θαηαιαβαίλνπλ θαη λα νκηινχλ ηελ Διιεληθή
γιψζζα.

Όιεο νη ππνςεθηόηεηεο ζα ζηαινύλ ζηελ ΚΟΞ ην αξγόηεξν έσο ηηο 00:00
ώξα, 45 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο εθινγηθήο
Γ. ε πεξίπησζε έθηαθηεο εθινγηθήο Γ γηα ηελ ζπκπιήξσζε θελήο ζέζεο,
νη ππνςεθηόηεηεο ζα πξέπεη λα ζηαινύλ 20 εκεξνινγηαθέο κέξεο πξηλ. Σα
Σαθηηθά κέιε ζα ιάβνπλ ζρεηηθή εηδνπνίεζε από ηελ ΚΟΞ γηα ηελ πεξίνδν
θαηάζεζεο ησλ ππνςεθηνηήησλ (βι. άξζξν 8.6).
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Η ππνςεθηφηεηα πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζσ ελφο εληχπνπ πνπ παξέρεηαη απφ ηελ
ΚΟΞ (κία ζειίδα ζε κνξθή A4) - ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο γιψζζεο πνπ
νκηινχληαη θαζψο θαη ηα πηπρία ή άιια πξνζφληα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή
επηηξνπή.
Η ππνςεθηφηεηα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ:
α)

θσηνηππία ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, φπνπ αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία
γέλλεζεο θαη ε ππεθνφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ,

β)

αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ

γ)

ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεη εάλ:
- είλαη πξφεδξνο Γ κέινπο ηεο ΚΟΞ (σκαηείνπ)
- είλαη κέινο Γ άιιεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ή/θαη ζσκαηείνπ
- είλαη έκκηζζνο ππάιιεινο αζιεηηθνχ θνξέα
- είλαη έκπνξαο αζιεηηθψλ εηδψλ μηθαζθίαο
- είλαη ελ ελεξγεία πξνπνλεηήο ή δηαηηεηήο
- ζπκκεηέρεη κε νπνηνδήπνηε άιιν ξφιν ή ηδηφηεηα ζηελ ΚΟΞ

δ)

Βεβαίσζε ηνπ σκαηείνπ-Μέινπο ηνπ, φηη έρεη ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη
εθιέγεζζαη (ηζρχεη κφλν γηα ππνςεθίνπο γηα ην Γ).
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9.5

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΚΤΡΗΞΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ
Ο Γελ. Γξακκαηέαο ηεο ΚΟΞ, εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ, ζα εηνηκάζεη ηνλ
θαηάινγν φισλ ησλ ππνςεθίσλ θαη ζα ζπκπεξηιάβεη ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα
θαη έληππα πνπ έρνπλ ιεθζεί, ηα νπνία ζα ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο.
Ο Γελ. Γξακκαηέαο απνξξίπηεη άκεζα ππνςεθηφηεηεο πνπ δελ ηεξνχλ ηε
δηαδηθαζία ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα ή
πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία.
Η Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ζα εμεηάζεη φιεο ηηο ππνςεθηφηεηεο εθαξκφδνληαο κία
δηαδηθαζία έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ
νξγάλσλ.

Αξκνδηφηεηεο
Δπηηξνπήο
Γενληνινγίαο

Τπνςήθηνο
Πξφεδξνο

Η Δπηηξνπή Γενληνινγίαο επηβιέπεη θαη ειέγρεη φηη νη ππνςήθηνη ή ηα πθηζηάκελα
κέιε ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ:
α)

είλαη αζιεηήο πνπ έρεη επηιεγεί ζηελ Δζληθή νκάδα θαη γηα έλα (1) ρξφλν κεηά
ηε ζπκκεηνρή ηνπ.

β)

είλαη Μέινο ζε Γ άιισλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ ή ζπλνκνζπνλδηψλ,

γ)

είλαη Πξφεδξνο Γ νηνπδήπνηε εθ ησλ κειψλ ηεο ΚΟΞ,

δ)

είλαη έκκηζζνο ππάιιεινο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο

ε)

είλαη έκπνξαο αζιεηηθψλ εηδψλ, ή κέηνρνο, εηαίξνο, δηαρεηξηζηήο θαη κέινο
ηνπ Γ αζιεηηθήο εηαηξείαο θαη θάζε είδνπο εκπνξηθήο εηαηξείαο, εθφζνλ
απηέο έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπο ηελ εκπνξία ή ηελ θαηαζθεπή
αζιεηηθψλ εηδψλ μηθαζθίαο.

ζη)

είλαη άηνκν πνπ έρεη θαηαδηθαζηεί απφ Γηθαζηήξην γηα αδηθήκαηα βίαο ζηνπο
αζιεηηθνχο ρψξνπο θαη/ή γηα ρξήζε θαη/ή δηάζεζε νπζηψλ ή κεζφδσλ
θαξκαθνδηέγεξζεο θαη/ή θαθνχξγεκα θαη/ή αδίθεκα αηηκσηηθφ θαη/ή εζηθήο
αηζρξφηεηαο θαη/ή άηνκν πνπ θαηαδηθάζηεθε γηα ζνβαξά παξαπηψκαηα ή θαη
γηα παξάβαζε ησλ βαζηθψλ θαη ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο ΚΟΞ απφ ηα αξκφδηα
φξγαλα ηεο ΚΟΞ θαη/ή άηνκν πνπ θαηαδηθάζηεθε απφ ηελ ΑΓΔΑ γηα ηνλ ίδην
ιφγν θαη/ή άηνκν πνπ θαηαδηθάζηεθε απφ ηελ ΑΓΔΑ γηα αληηαζιεηηθή
ζπκπεξηθνξά ή ζηέξεζε ηεο θίιαζιεο ηδηφηεηαο.

δ)

είλαη άηνκν πνπ έρεη παπζεί κε πξφηαζε κνκθήο κεηά απφ απφθαζε ηεο Γ
ηεο ΚΟΞ θαηά ηελ πξνεγνχκελε 8εηία απφ ηελ εκεξνκελία ππνςεθηφηεηάο
ηνπ.

ε)

Έρεη ζπκπιεξψζεη ή πξφθεηηαη λα ζπκπιεξψζεη εάλ εθιεγεί, 10 ρξφληα
ζπλερνχο ζεηείαο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.

ζ)

Έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ειηθίαο ηνπ.

η)

Ο Πξφεδξνο ή ππνςήθηνο πξφεδξνο ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ πξέπεη, επηπξφζζεηα
κε ηα σο άλσ, λα κελ είλαη ελ ελεξγεία πξνπνλεηήο ή δηαηηεηήο ή ηερληθφο
ζχκβνπινο.

Πεξαηηέξσ, ε Δπηηξνπή Γενληνινγίαο επηβιέπεη θαη ειέγρεη φηη νη ππνςήθηνη ή ηα
πθηζηάκελα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ ηεο ΚΟΞ:
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9.5.1

α)

Έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ειηθίαο

β)

Γελ έρνπλ ηηκσξεζεί κε καχξε θάξηα θαηά ηνπο αγψλεο

γ)

Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ή παπζεί, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην ζη) θαη δ)
ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.

Απόξξηςε Τπνςεθηόηεηαο – Απνβνιή Αμησκαηνύρνπ
Η Δπηηξνπή Γενληνινγίαο εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ, ππνβάιιεη ηελ
έθζεζή ηεο ζην Γ, ζρεηηθά κε ηηο ππνςεθηφηεηεο.

Απφξξηςε
ππνςεθηφηεηαο

Απνβνιή
αμησκαηνχρνπ

9.6

Η ππνςεθηφηεηα πξνζψπνπ γηα ην νπνίν ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα πην
πάλσ (παξ. 9.5) ή δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 9.3,
απνξξίπηεηαη απφ ην Γ κε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο.
ε πεξίπησζε πνπ πξφζσπν είλαη ήδε εθιεγκέλν κέινο ηνπ Γ ή επηηξνπήο θαη
δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρεη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο κε αλαθήξπμεο ζε ππνςήθην
(παξ. 9.5), ζεσξείηαη φηη παξαηηείηαη απηνδηθαίσο απφ κέινο ηνπ Γ ή ηεο
επηηξνπήο ηεο ΚΟΞ. Η δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο απνβνιήο, δηαπηζηψλεηαη θαηφπηλ
ελεκέξσζεο απφ ηελ επηηξνπή δενληνινγίαο θαη απφθαζεο ηνπ Γ, κέζα ζε
πξνζεζκία ζαξάληα (40) εκεξψλ αθφηνπ ην Γ έιαβε γλψζε θαη αληηθαζίζηαηαη
θαηά ηα πξνβιεπφκελα.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΔΛΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ
ε πεξίπησζε πνπ φια ηα ζηνηρεία πνπ εμεηάζηεθαλ απφ ηελ επηηξνπή
δενληνινγίαο κέζσ ηεο πην πάλσ δηαδηθαζίαο είλαη λνκφηππα, ην Γ απνδέρεηαη (ή
απνξξίπηεη) ηελ ππνςεθηφηεηα θαη δεκνζηνπνηεί ηνλ ηειηθό θαηάινγν
ππνςεθηνηήησλ, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα έλαξμεο
ηεο εθινγηθήο Γ (βι. άξζξν 8.6).
Κάζε Μέινο κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηνλ ηειηθφ θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ πνπ
αλαθνηλψζεθε απφ ην Γ. Όιεο νη εξσηήζεηο ζα εμεηαζηνχλ ζε ζπλεδξία απφ ην Γ
θαη θαηφπηλ λνκηθήο ζπκβνπιήο ζα δνζεί ζρεηηθή απάληεζε ζηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο. ε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο, ε έλζηαζε φπσο θαη ε
απάληεζε ηνπ Γ κπνξεί λα δηεθπεξαησζεί κε ηειενκνηφηππν ή κε ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν.

9.7

ΔΚΛΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ, εθιεγκέλνο σο ηέηνηνο, δελ κπνξεί κεηαμχ άιισλ, λα
είλαη πξφεδξνο Γ αζιεηηθνχ σκαηείνπ-Μέινπο ηεο ΚΟΞ ή κέινο Γ άιιεο
αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ είλαη αζπκβίβαζηε κε ην ξφιν ηνπ
ελεξγνχ πξνπνλεηή-δηαηηεηή-αζιεηή Δζληθήο-Σερληθνχ πκβνχινπ (βι. άξζξν 9.5).
Γηα λα εθιεγεί θαηά ηελ πξψηε ςεθνθνξία, απαηηείηαη ε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ
ησλ παξφλησλ αληηπξνζψπσλ κε δηθαίσκα ςήθνπ κειψλ.
Δάλ ζηνλ πξψην γχξν ςεθνθνξίαο θαλέλαο ππνςήθηνο δελ ιάβεη ηελ απφιπηε
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πιεηνςεθία ησλ ςεθηζάλησλ, ν ππνςήθηνο πνπ έιαβε ηηο ιηγφηεξεο ςήθνπο
απνζχξεηαη θαη δηνξγαλψλεηαη πξφζζεηνο γχξνο.
Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ γχξνπ δελ ιεθζεί απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
ππνςεθίσλ, ν ππνςήθηνο πνπ έιαβε ηηο ιηγφηεξεο ςήθνπο απνζχξεηαη θαη
δηνξγαλψλεηαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη ζπκπιεξσκαηηθνί γχξνη έσο φηνπ έλαο
ππνςήθηνο ιάβεη πιεηνςεθία ή κέρξηο φηνπ παξακείλνπλ κφλν δχν ππνςήθηνη.
ηελ πεξίπησζε απηή, εθιέγεηαη ν ππνςήθηνο πνπ ιακβάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο
ςήθνπο ζηνλ επφκελν γχξν.
Δάλ ππάξμεη ηζνπαιία κεηαμχ δχν ππνςεθίσλ γηα δχν γχξνπο ςεθνθνξίαο,
εθιέγεηαη ν λεφηεξνο ππνςήθηνο.
9.8

ΔΚΛΟΓΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ Γ
Μέινο ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ, εθιεγκέλν σο ηέηνην, δελ κπνξεί κεηαμχ άιισλ, λα είλαη
πξφεδξνο Γ αζιεηηθνχ σκαηείνπ-Μέινπο ηεο ΚΟΞ ή/θαη κέινο Γ άιιεο
αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, ελεξγνχ αζιεηή Δζληθήο-Σερληθνχ πκβνχινπ (βι. άξζξν
9.5).
Γηα ηελ εθινγή κέινπο ζην Γ εθιέγνληαη νη 4 ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη
ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. Οη επφκελνη 2 ππνςήθηνη θαηά αξηζκφ ςήθσλ
απνηεινχλ ηνπο επηιαρφληεο (αλαπιεξσκαηηθά κέιε).

Αξρή ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο16, νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο
πξέπεη λα εθπξνζσπνχληαη απφ ην 30% ηνπιάρηζηνλ ησλ εθιεγκέλσλ κειψλ ηνπ
Γ. Δάλ νη 4 ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο δελ
πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ 1 άηνκν απφ θάζε θχιν, ην Γ ζα απνηειείηαη απφ 1
ππνςήθην γηα ην Γ ηνπ ππν-εθπξνζσπνχκελνπ θχινπ ν νπνίνο έρεη
ζπγθεληξψζεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ςήθσλ θαη 3 ππνςήθηνπο ηνπ άιινπ θχινπ
πνπ έιαβαλ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ςήθσλ.
ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο κεηαμχ δηαθφξσλ ππνςεθίσλ, ζα δηεμαρζνχλ δχν
επηπιένλ γχξνη ςεθνθνξίαο.
Δάλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ηζνπαιία κεηά ηνπο δχν πξφζζεηνπο γχξνπο
ςεθνθνξίαο, εθιέγεηαη ν λεφηεξνο ππνςήθηνο.

9.9

ΔΚΛΟΓΗ ΣΧΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΧΝ
Καλείο δελ κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία εμσηεξηθέο
επηηξνπέο.
Δίλαη επηζπκεηφ νη ππνςήθηνη γηα ηηο εμσηεξηθέο Δπηηξνπέο λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο
επαγγεικαηηθέο γλψζεηο ή δηαπηζηεπηήξηα σο νξίδεη ην άξζξν 12 (ζχλζεζε
επηηξνπψλ).

16

ε
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Δάλ έλαο ππνςήθηνο εμσηεξηθήο επηηξνπήο απνζπξζεί πξηλ απφ ηελ εθινγή, ην
αζιεηηθφ σκαηείν-κέινο ηνπ κπνξεί λα παξνπζηάζεη έλαλ άιιν ππνςήθην πξηλ
απφ ηελ πξνζεζκία ζην ζεκείν 9.3.
Γηα ηηο εθινγέο ζηηο εμσηεξηθέο επηηξνπέο, νη 3 ππνςήθηνη κε ηηο πεξηζζφηεξεο
ςήθνπο εθιέγνληαη. Ο ακέζσο επφκελνο ππνςήθηνο θαηά αξηζκφ ςήθσλ απνηειεί
ηνλ επηιαρφληα (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο).

Αξρή ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο

Δάλ ηα 3 πξψηα εθιεγκέλα κέιε δελ πεξηιακβάλνπλ έλα κέινο θάζε θχινπ, ε
Δπηηξνπή ζα απαξηίδεηαη απφ ηα πξψηα 2 κέιε πνπ εθιέγνληαη θαη έλα κέινο ηνπ
άιινπ θχινπ πνπ είλαη ππνςήθην γηα ηελ επηηξνπή θαη ην νπνίν έρεη ιάβεη ηνλ
κεγαιχηεξν αξηζκφ ςήθσλ.
Δάλ θαλέλα άηνκν απφ θάπνην θχιν δελ έρεη πξνζθεξζεί σο ππνςήθηνο,
εθιέγνληαη νη 3 ππνςήθηνη κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ςήθσλ.
ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο κεηαμχ δηαθφξσλ ππνςεθίσλ, ζα δηεμαρζνχλ δχν
επηπιένλ γχξνη ςεθνθνξίαο.
Δάλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ηζνπαιία κεηά ηνπο δχν πξφζζεηνπο γχξνπο
ςεθνθνξίαο, εθιέγεηαη ν λεφηεξνο ππνςήθηνο.

Πξνζσξηλέο
επηηξνπέο

9.10

Οη εθινγέο ζε άιιεο, πξνζσξηλέο Δπηηξνπέο, κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ, κε
απφθαζε ηεο Γ, κε ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο. Αιιά ζε απηή ηελ
πεξίπησζε ε δηάξθεηα απηψλ ησλ Δπηηξνπψλ πξέπεη λα θαζνξηζηεί απφ ηε Γ θαη
λα κελ επεθηαζεί πέξαλ ηεο επφκελεο Γ.
ΚΑΣΑΡΣΙΜΟ Δ ΧΜΑ
Σελ εκέξα ηέιεζεο ηεο εθινγηθήο Γ θαη κε ην πέξαο απηήο, νη εθιεγέληεο
ζπλαληψληαη ψζηε λα θαζνξηζζεί ε εκεξνκελία ηεο πξψηεο ζπλεδξίαο γηα ηνλ
θαηαξηηζκφ ηνπο ζε ζψκα, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 10 θαη 8.16.
Καηά ηελ ζπλεδξία απηή, ν Πξφεδξνο ηνπ Γ δηνξίδεη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ
Σακία θαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, εθιέγνληαη αλάκεζα απφ ηα ππφινηπα 2 κέιε, ν
Έθνξνο αζιήκαηνο.

9.11

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ/ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΧΝ17

ΝΔΧΝ

ΜΔΛΧΝ

Γ

ΚΑΙ

Ο λένο Γελ. γξακκαηέαο ηεο ΚΟΞ, ζα ελεκεξψζεη ηνλ πθηζηάκελν πξφεδξν γηα ηε
λέα ζπγθξφηεζε ηνπ Γ θαη ησλ εμσηεξηθψλ επηηξνπψλ.
Ο πξφεδξνο ηνπ Γ, κέρξη ηελ επίζεκε αλάιεςε θαζεθφλησλ ησλ λέσλ κειψλ θαη
νπσζδήπνηε γηα ηηο επφκελεο 2 ηνπιάρηζηνλ ζπλεδξίεο ηνπ Γ, ππνρξενχηαη λα
πξνζθαιέζεη φια ηα κέιε ζε θνηλή ζπλεδξία, δειαδή ηφζν ηα πθηζηάκελα αιιά θαη
ηα λέν εθιεγέληα κέιε.
17

ε
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Κάζε απεξρφκελν κέινο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηα ππφινηπα κέιε γηα ηνλ
κειινληηθφ πξνγξακκαηηζκφ, γηα ηπρφλ ηξέρνπζεο δηαδηθαζίεο θαη εθθξεκφηεηεο
αλαθνξηθά κε ηα θαζήθνληά ηνπ.
9.11.1

Πξσηόθνιιν Παξάδνζεο – Παξαιαβήο
Σα απεξρφκελα κέιε ηνπ Γ ζε ζπλελλφεζε κε ηα λέα κέιε, ππνρξενχληαη λα
παξαδψζνπλ ην ζπληνκφηεξν θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ εκέξα ηεο επίζεκεο
αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 8.16), ηε ζθξαγίδα, ηα
αξρεία, ηα βηβιία, ηα έπηπια, ην αζιεηηθφ πιηθφ θαζψο θαη θάζε ηη πνπ ππάξρεη ζηε
λφκηκε θαηνρή ηεο ΚΟΞ, κε πξσηφθνιιν.
Σν πξσηφθνιιν εθδίδεηαη εηο ηεηξαπινχλ, ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ
απεξρφκελν θαη λπλ Πξφεδξν, Γξακκαηέα θαη Σακία ηνπ Γ. Έλα αληίηππν
παξαιακβάλεη ν θάζε ππνγξάθσλ θαη έλα παξακέλεη ζην αξρείν ηεο ΚΟΞ.
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ΑΡΘΡΟ 10 – ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ (Γ)
10.1

ΡΟΛΟ
Η δηαρείξηζε ηεο ΚΟΞ κεηαμχ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ αλαηίζεηαη ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην. Ο ξφινο ηνπ Γ είλαη λα δεκηνπξγήζεη κία ππεύζπλε ζηξαηεγηθή, ε
νπνία ζα δηαθπιάζζεη ηελ πνιπεηή επεκεξία ηνπ νξγαληζκνχ, κέζσ ελφο
αηηηνινγεκέλνπ θαη ξεαιηζηηθνχ νηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα, λα ηελ
ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ζηε Γ. Σν Γ έρεη γεληθφ επνπηηθφ ξφιν18 θαη παξέρεη ζηα
εθηειεζηηθά φξγαλα αξθεηφ πεξηζψξην γηα λα εθηεινχλ απηφλνκα ηα θαζήθνληά ηνπο.

10.2

ΤΓΚΡΟΣΗΗ – ΑΞΙΧΜΑΣΑ
Σν Γ απνηειείηαη απφ ηνλ Πξόεδξν ζην έλα κέξνο θαη άιια ηέζζεξα (4) κέιε
ζην άιιν κέξνο, ηα νπνία εθιέγνληαη. Μαδί κε ηα ηέζζεξα (4) κέιε ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ,
εθιέγνληαη θαη δχν (2) αλαπιεξσκαηηθά κέιε.
Γχν (2) κέιε ηνπ Γ, εθηεινχλ ηα θαζήθνληα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη Σακία, ηα
νπνία νξίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΟΞ. Απφ ηα ππφινηπα δχν (2) κέιε εθιέγεηαη
ν έθνξνο αζιήκαηνο.
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ έρεη ην δηθαίσκα λα παξίζηαηαη, λα ιακβάλεη κέξνο ζηηο
δηεμαγφκελεο ζπδεηήζεηο θαη λα εθθξάδεη πξνζσπηθέο απφςεηο ν Σερληθφο
χκβνπινο ηεο ΚΟΞ, εάλ πθίζηαηαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
Οπνηαδήπνηε αχμεζε ή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο
Οκνζπνλδίαο, κεηά ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο
ηνπο, δελ επεξεάδεη ηελ αξηζκεηηθή ηνπ ζπγθξφηεζε.

10.3

ΘΗΣΔΙΑ
Η ζεηεία ηνπ Γ ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη ηεηξαεηήο (4εηήο), απηφ δε εθιέγεηαη απφ ηε
Γ εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο δηεμαγσγήο ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ ή
έθηαθηα φηαλ θξηζεί αλαγθαίν.
Η κέγηζηε δηάξθεηα ζπλερφκελεο ζεηείαο αλεμαξηήησο ηδηφηεηαο, απφ ηελ ςήθηζε ηνπ
παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 10 έηε (βι. άξζξν 9.2).

10.4

ΚΔΝΧΗ ΘΔΗ – ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΛΟΤ

10.4.1

Μέινο ηνπ Γ ράλεη ηε ζέζε ηνπ θαη αληηθαζίζηαηαη φηαλ:

18

α)

απνβηώζεη

β)

παξαηηεζεί είηε κε γξαπηή εηδνπνίεζε πξνο ην Γ ηεο ΚΟΞ είηε απηνδηθαίσο
(άξζξν 9.5.1 - απνβνιή αμησκαηνχρνπ),

γ)

παπζεί κε απφθαζε ηεο Γ ή ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο
ε
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δ)

θεξπρηεί έθπησην κε απφθαζε ηνπ Γ (παξ. 10.4.3)

10.4.2

Δμαηξνπκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΚΟΞ, λνείηαη φηη ε παξαίηεζε ή έθπησζε
νπνηνπδήπνηε αμησκαηνχρνπ κέινπο ηνπ Γ απφ ην αμίσκα πνπ θαηέρεη ζην Γ δελ
ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο θαη ηελ παξαίηεζε ή παχζε ηνπ απφ Μέινο ηνπ Γ. ε
πεξίπησζε παξαίηεζεο ή παχζεο αμησκαηνχρνπ απφ ην αμίσκα ηνπ (θαζαίξεζε),
εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 10.4.4.

10.4.3

Μέινο ηνπ Γ θεξύζζεηαη έθπησην κε απφθαζε ηνπ Γ φηαλ:

10.4.4

α)

απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα, αλ θαη έρεη πξνζθιεζεί, γηα ηξεηο (3)
ηαθηηθέο ζπλεδξίεο κέζα ζε έλα εμάκελν,

ζπλερείο

β)

απνπζηάδεη δηθαηνινγεκέλα, αλ θαη έρεη πξνζθιεζεί, γηα έλα εμάκελν,

γ)

ιάβεη κέξνο ζε ςεθνθνξία ελψ ππάξρεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαη απηή
δελ αλαθέξζεθε απφ ην ππαίηην κέινο ψζηε λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά
(άξζξν 10.10)

δ)

επηδείμεη αλάξκνζηε, πβξηζηηθή ή αλήζηθε ζπκπεξηθνξά, ή αλ θαηαδηθαζηεί γηα
πνηληθφ αδίθεκα19.

Γηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο κέινπο Γ
ε πεξίπησζε θέλσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζέζεο κέινπο ηνπ Γ (πιελ ηνπ
Πξνέδξνπ) εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα:
α)

Μέρξη δχν (2) ζέζεσλ, ην Γ είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπκπιεξψζεηαληηθαηαζηήζεη κε απφθαζή ηνπ, ηηο ζέζεηο απηέο κε ηνπο επηιαρφληεο ηεο
ςεθνθνξίαο πνπ έγηλε ζηελ ηειεπηαία εθινγηθή Γ θαηά ηε ζεηξά επηηπρίαο
ηνπο. Σα λέα κέιε ηνπ Γ αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα γηα ην ππφινηπν ηεο
ζεηείαο ηνπ Γ.

β)

ε πεξίπησζε κε χπαξμεο επηιαρφληα ν νπνίνο λα είρε εθιεγεί θαηά ηελ
ςεθνθνξία ηεο ηειεπηαίαο Δθινγηθήο πλειεχζεσο, ην Γ ιεηηνπξγεί κε ειιηπή
ζχλζεζε κέρξη ηελ επφκελε ηαθηηθή Γ.
Ννείηαη φηη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, αθνινπζείηε ε δηαδηθαζία εθινγηθήο Γ γηα
αλαπιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ κειψλ ηνπ Γ. Η δηαδηθαζία ζα είλαη ε ίδηα κε
ηελ δηαδηθαζία εθινγήο λένπ Γ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ,
αιιά ζα δηεμαρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηηο θελέο ζέζεηο.

γ)

19

ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γ, πνπ γηα νπνηνλδήπνηε
ιφγν, κεησζεί θάησ ησλ ηξηψλ (3) (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ)
ζπγθαιείηαη ην ζπληνκφηεξν θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φρη αξγφηεξα απφ
ζαξάληα (40) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηέηνην γεγνλφο έιαβε ρψξα,
εθινγηθή Γ γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ην λέν Γ πνπ ζα
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εθιεγεί αλαιακβάλεη θαζήθνληα γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ Γ πνπ
αληηθαζηζηά.
δ)

10.4.5

Ννείηαη φηη θέλσζε νπνηαζδήπνηε ζέζεο ζην Γ ηεο ΚΟΞ δελ επεξεάδεη ηελ
λνκηκφηεηα ηεο ζπγθξφηεζεο θαη/ή ζχλζεζεο ηνπ παξφληνο Γ, ην νπνίν
ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη λνκφηππα κέρξη ηελ εθινγή λένπ/λέσλ
κειψλ απηνχ θαη/ή κέρξη ηελ εθινγή λένπ εμ νινθιήξνπ Γ ηεο ΚΟΞ.

Γηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ
ε πεξίπησζε θέλσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηεο ζέζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ν Γεληθφο
Γξακκαηέαο εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ πξνζσξηλά. πγθαιείηαη ην ζπληνκφηεξν θαη
ελ πάζε πεξηπηψζεη φρη αξγφηεξα απφ ζαξάληα (40) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
πνπ ηέηνην γεγνλφο έιαβε ρψξα, Δθινγηθή Γ γηα ηελ αλάδεημε λένπ Πξνέδξνπ. ε
ηέηνηα πεξίπησζε ν λένο πξφεδξνο πνπ ζα εθιεγεί αλαιακβάλεη θαζήθνληα γηα ην
ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ πξνέδξνπ πνπ αληηθαζηζηά.

10.5

ΤΝΔΓΡΙΑΔΙ – ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΔΙ

10.5.1

ύγθιεζε
Σν Γ ηεο ΚΟΞ ζπγθαιείηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξία απφ ηνλ Πξφεδξν. Ο αξηζκφο ησλ
ζπλαληήζεσλ θαη ν ηφπνο θαζνξίδεηαη θάζε ρξφλν απφ ην Γ. Έθηαθηεο ζπλεδξίεο
ζπγθαινχληαη απφ ηνλ Πξφεδξν φπνηε απηφο θξίλεη αλαγθαίν ή φπνηε δεηεζεί
γξαπηψο θαη κε εηδηθή αηηηνινγία απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηνπ Γ.
ε πεξίπησζε πνπ ν πξφεδξνο δελ ζπγθαιέζεη ζπλεδξία εληφο δεθαπέληε (15)
εκεξψλ απφ ηελ αίηεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ, ηφηε ηα αηηνχληα κέιε
δηθαηνχληαη λα πξνρσξήζνπλ ζηε ζχγθιεζή ηεο θαη λνκηκνπνηνχληαη εθφζνλ
παξίζηαληαη ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ αλεμαξηήησο ηεο παξνπζίαο ηνπ πξνέδξνπ.

10.5.2

Απαξηία – Ννκηκνπνίεζε απνθάζεσλ
Σν Γ βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξεπξίζθνληαη ν Πξφεδξνο ή ν
αληηθαηαζηάηεο ηνπ θαη δχν (2) εθ ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηνπ Γ.
Απψλ κέινο ηνπ Γ απφ ζπλεδξία δελ κπνξεί λα αληηπξνζσπεπζεί ή ςεθίζεη κέζσ
άιινπ.

10.5.3

Πξόζθιεζε - Ηκεξήζηα Γηάηαμε
Σν Γ ζπδεηεί θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αλάγεηαη ζηνλ θχθιν ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηεο ΚΟΞ, κε βάζε εκεξήζηα δηάηαμε κε
ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα.
Σα ζέκαηα θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γελ. Γξακκαηέα θαη
απνζηέιινληαη γξαπηψο καδί κε ηελ πξφζθιεζε, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέξεο πξηλ,
ζε φια ηα κέιε ηνπ θαη ινηπνχο ελδηαθεξφκελνπο. ε έθηαθηεο ή/θαη επείγνπζεο
πεξηπηψζεηο ηα ζέκαηα κπνξνχλ λα ζηαινχλ κέρξη θαη δχν (2) κέξεο πξηλ ηελ
ζπλεδξία.
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Μέινο ηνπ Γ ή ν Σερληθφο χκβνπινο πνπ επηζπκεί λα ζέζεη ζέκα ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε, νθείιεη λα ελεκεξψζεη γξαπηψο ηνλ πξφεδξν ή ηνλ γελ. γξακκαηέα, πξηλ
ηελ ζχγθιεζε ηεο ζπλεδξίαο θαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο κεηά ηε πξφζθιεζε αιιά
κέρξη θαη δχν (2) εκέξεο πξηλ ηελ ζπλεδξία, ψζηε ην ζέκα λα ηεζεί έγθαηξα εηο
γλψζηλ θαη ησλ άιισλ κειψλ ηνπ Γ.
10.5.4

Δπηθύξσζε Απνθάζεσλ (ςεθνθνξίεο) - Σειεδηάζθεςε
Δμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ πξνβιέπεηαη
δηαθνξεηηθφο ηξφπνο ςεθνθνξίαο, νη απνθάζεηο ηνπ Γ ηεο Οκνζπνλδίαο
ιακβάλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία θαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ζηε
ζπλεδξία κειψλ.
ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.

Σειεδηάζθεςε

Απφθαζε
ρσξίο
ζχγθιεζε

10.5.5

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θαη ςεθνθνξία κέζσ
ηειεδηάζθεςεο, θαηά ηελ νπνία ην κέινο ζεσξείηαη παξφλ ζηε ζπλεδξία. Η ςήθνο
κέζν ηειεδηάζθεςεο επηηξέπεηαη λννπκέλνπ φηη πξνο ηνχην ιακβάλεηαη ξεηή
ζπγθαηάζεζε απφ φια ηα κέιε ηνπ Γ θαη επηηπγράλεηαη ηαπηνπξνζσπία.
ε έθηαθηεο/επείγνπζεο πεξηπηψζεηο ν Πξφεδξνο κπνξεί λα ζέζεη ζέκα πξνο ςήθηζε
κε γξαπηή εηδνπνίεζε πξνο ηα κέιε ηνπ Γ. Δθφζνλ ππάξμεη γξαπηή απάληεζε
απφ φια ηα κέιε, ηφηε απηή εγθξίλεηαη αλαιφγσο ηεο πιεηνςεθίαο, ρσξίο ηε
ζχγθιεζε ηνπ Γ. Ννείηαη φηη ε ζρεηηθή απφθαζε ζα θαηαγξαθεί ζε πξαθηηθφ ην
νπνίν ζα επηθπξσζεί ζε επφκελε ζπλεδξία ηνπ Γ.
Πξαθηηθά
ηηο ζπλεδξηάζεηο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ή ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ είλαη ππεχζπλνο γηα
ηελ ηήξεζε πξαθηηθψλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη.
Αθνινχζσο θαη φρη αξγφηεξα απφ δέθα (10) εξγάζηκεο κέξεο, εηνηκάδεη θαη ζηέιλεη
ζηα κέιε ηνπ Γ αληίγξαθα ησλ πξφρεηξσλ πξαθηηθψλ, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε
επηθχξσζε ζηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξία ηνπ Γ.
Σα επηθπξσκέλα πξαθηηθά αθνχ ππνγξαθηνχλ απφ φια ηα κέιε, θαηαρσξνχληαη ζην
αξρείν. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί θαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Πξνέδξνπ,
απνζηέιινληαη ζηα σκαηεία - Μέιε θαη άιινπο εζσηεξηθνχο ελδηαθεξφκελνπο κέζσ
ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ηεο νκνζπνλδίαο θαη δχλαηαη λα δεκνζηεχνληαη
νιφθιεξα ή ηκεκαηηθά ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο.
ηελ πεξίπησζε έγθξηζεο πξαθηηθψλ εζσηεξηθψλ Δπηηξνπψλ, αθνινπζείηαη ε ίδηα
δηαδηθαζία απνζηνιήο, αξρεηνζέηεζεο θαη δεκνζίεπζεο κε ηα πξαθηηθά ηνπ Γ.

10.6

ΑΜΟΙΒΗ ΜΔΛΟΤ
Η ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Μέινπο ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ είλαη ηηκεηηθή θαη άκηζζε.
Δθφζνλ ε ΚΟΞ δελ εκθαλίδεη δεκηέο ή ειιείκκαηα θαη λννπκέλνπ φηη ην Γ ιακβάλεη
πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε, δχλαηαη λα θαηαβάιινληαη ζηα κέιε ηνπ Γ, φηαλ
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κεηαθηλνχληαη εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο γηα πξνζθνξά
νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο πξνο ηελ ΚΟΞ (ζπκκεηνρή ζε απνζηνιέο, ζπλέδξηα,
εκεξίδεο, ζπλαληήζεηο), έμνδα θίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο.
10.7

ΜΔΛΗ Γ ΓΙΑΙΣΗΣΔ / ΠΡΟΠΟΝΗΣΔ
Μέιε ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ, πιελ ηνπ Πξνέδξνπ, κπνξνχλ λα δηαηηεηεχνπλ ρσξίο θψιπκα
πάζεο θχζεσο αγψλεο πνπ γίλνληαη κε ηελ έγθξηζε ηεο ΚΟΞ ή ηεο Γηεζλνχο θαη
Δπξσπατθήο νκνζπνλδίαο (FIE ή EFC) ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ
θαη λα είλαη πξνπνλεηέο.

10.8

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ Γ
Σν Γ δηαζθαιίδεη ηε δηαρείξηζε ηεο ΚΟΞ κεηαμχ ησλ Γ, ζχκθσλα κε ην
θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο θαη ιακβάλεη ηα θαηαιιειφηεξα κέηξα γηα ηελ
νπζηαζηηθή εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ
δπλεηηθψλ θηλδχλσλ.
Η δηαρείξηζε ηεο ΚΟΞ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ησλ δεκνθξαηηθώλ
δηαδηθαζηψλ, ινγνδνζίαο-ειέγρνπ θαη θνηλσληθήο επζύλεο. Δηδηθφηεξα ην Γ:
ρεηηθά κε ηελ Γεληθή πλέιεπζε (άξζξν 7, 8)
- Καζνξίδεη ηελ εκεξνκελία, ηνλ ηφπν θαη ηα ηειηθά ζέκαηα ηεο Γ
- Απνθαζίδεη πνηα κέιε έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γ
- Διέγρεη θαη λνκηκνπνηεί ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ κειψλ ζηηο Γ
- Μπνξεί λα ζπγθαιέζεη Έθηαθηε Γ
- Δηζεγείηαη ζηε Γ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
ρεηηθά κε ηηο Δζσηεξηθέο Δπηηξνπέο (άξζξν 11)
- Γηνξίδεη θαη παχεη ηα κέιε ησλ εζσηεξηθψλ επηηξνπψλ
- Καζνξίδεη ηα ζέκαηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ εζσηεξηθψλ επηηξνπψλ
- Δγθξίλεη ηε ζχληαμε ησλ θεηκέλσλ πνπ εθπφλεζε ε αξκφδηα εζσηεξηθή
Δπηηξνπή. ε θάζε πεξίπησζε, ην Γ είλαη ππεχζπλν γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ
ηξνπνπνίεζε θαη ηε ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ησλ Καλνληζκψλ θαη
πξνθεξχμεσλ.
ρεηηθά κε ηελ Δγγξαθή – Γηαγξαθή Μειψλ (άξζξν 5)
- Δπηιακβάλεηαη ηηο εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ απφ αζιεηηθά σκαηεία πνπ
επηζπκνχλ λα γίλνπλ κέιε ηεο ΚΟΞ, ηηο νπνίεο εγθξίλεη ή απνξξίπηεη αλάινγα
(άξζξν 5.4)
- Αλαθεξχζζεη, πξνάγεη θαη ππνβηβάδεη ηα κέιε ηεο (άξζξα 5.5, 5.6 θαη 8.
- Διέγρεη ηελ ζπκκφξθσζε ησλ κειψλ κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη επηβάιεη ηηο
αλάινγεο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο (άξζξν 5.12).
- Δγθαιεί κέιε πξνο απνινγία θαη εηζεγείηαη ζηε Γ ηελ δηαγξαθή ηνπο (άξζξν
5.13).
ρεηηθά κε Γηνίθεζε – Λεηηνπξγία ηεο ΚΟΞ
- Καηαξηίδεη θαη εγθξίλεη ηελ εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ,
ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ θαη ην πνιπεηέο ηξαηεγηθφ ρέδην ηεο ΚΟΞ. Οη
εθζέζεηο απηέο ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε θαη ζηε Γ (άξζξν 4).
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-

-

-

-

Απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη ηηο ππνςεθηφηεηεο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ κειψλ γηα ηε
ζπγθξφηεζε ηνπ Γ θαη ησλ Δπηηξνπψλ (άξζξν 9.5).
Δθδίδεη εγθπθιίνπο κε ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη νη ηξφπνη επηθνηλσλίαο θαη
αιιεινγξαθίαο ησλ κειψλ κε ηελ Οκνζπνλδία θαη ηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα
εληχπσλ.
ε πεξίπησζε αβεβαηφηεηαο ή ακθηβνιίαο, ην Γ είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδην γηα
ηελ εξκελεία ησλ άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ Καλνληζκψλ ηεο ΚΟΞ, αθνχ
πξψηα δεηεζεί γξαπηή λνκηθή ζπκβνπιή. Η απφθαζε απηή ζα ηεζεί
ππνρξεσηηθά πξνο επηθχξσζε ζηελ ακέζσο επφκελε Γ.
Έξρεηαη ζε επαθή θαη δηαβνπιεχεηαη κε μέλεο Οκνζπνλδίεο
Δπηιακβάλεηαη ηεο δηαλνκήο ησλ πξαθηηθψλ, εθζέζεσλ, αλαθνηλψζεσλ θαη
ινηπψλ εγγξάθσλ ζηα κέιε ηεο θαη ινηπνχο εζσηεξηθνχο ελδηαθεξφκελνπο θαη
ηελ δεκνζηνπνίεζε απηψλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΚΟΞ
Δθηειεί νηαλδήπνηε άιιε αξκνδηφηεηα ηνπ απνλέκεηαη απφ ην παξφλ
Καηαζηαηηθφ θαη/ή ηνπο δπλάκεη απηνχ εθδνζέληεο Καλνληζκνχο θαη/ή ηηο
πξνθεξχμεηο ηεο ΚΟΞ.

ρεηηθά κε Πεηζαξρία
- Κεξχζζεη έθπησην κέινο ηνπ Γ ή εμσηεξηθήο επηηξνπήο θαη ην αληηθαζηζηά
(άξζξν 9.4)
- Δπηβιέπεη ηελ ηήξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ησλ Καλνληζκψλ ηφζν ηεο ΚΟΞ
φζν θαη ησλ Γηεζλψλ Καλνληζκψλ απφ ηα κέιε ηνπ θαη ηα κέιε ησλ νξγάλσλ ηνπ
θαη γεληθά ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ.
- Παξαπέκπεη
ζηνλ λνκηθφ ζχκβνπιν δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή ησλ
Καλνληζκψλ γηα γλσκάηεπζε επί ακθηζβεηνχκελσλ ζεκείσλ.
- Τπνβάιεη θαηαγγειίεο ζηε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ή Δπηηξνπή Γενληνινγίαο
ζρεηηθά κε παξαβάζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ θαη πξνθεξχμεσλ ηεο
ΚΟΞ θαη/ή ησλ δηεζλψλ αξρψλ.
ρεηηθά κε Αγσληζηηθά ζέκαηα
- Αμηνινγεί ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηα πξνζφληα δηαηηεηψλ θαη πξνπνλεηψλ, ηνπο
απνλέκεη Δζληθή θαηεγνξία θαη εγγξάθεη απηνχο ζε εηδηθφ κεηξψν.
- Δγθξίλεη ή απνξξίπηεη εγγξαθέο θαη/ή κεηαγξαθέο αζιεηψλ θαη εγγξάθεη απηνχο
ζε εηδηθφ κεηξψν.
- Δθδίδεη, αλαλεψλεη, αθπξψλεη ή αλαζηέιιεη Δζληθέο θαη Γηεζλείο άδεηεο
- Πξνθεξχζζεη εμεηάζεηο ππνςήθησλ δηαηηεηψλ
- Δγθξίλεη ηελ δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη ζρνιψλ
- Δπηθπξψλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ επίζεκσλ αγψλσλ, θαηαξηίδεη ηνπο πίλαθεο
Παγθχπξηαο θαηάηαμεο, απνλέκεη βαζκνινγία ζηνπο αζιεηέο θαη αλαθεξχζζεη
ηνπο Δζληθνχο Πξσηαζιεηέο.
- Δγθξίλεη ηηο εθζέζεηο ησλ αξρεγψλ απνζηνιήο, απφ ζπκκεηνρέο ζε επίζεκνπο
δηεζλείο αγψλεο θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηά ηνπο.
- Γηνξίδεη ηελ Σερληθή Γηεχζπλζε Αγψλσλ, ηνλ πξφεδξν απηήο, ηνπο ηερληθνχο,
δηαηηεηέο θαη ινηπφ εγθεθξηκέλν πξνζσπηθφ γηα φινπο ηνπο επίζεκνπο αγψλεο.
- Δγθξίλεη ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ επίζεκνπ εκεξνινγίνπ (θαιεληάξη) αγψλσλ.
- Μεξηκλά γηα ηελ άξηηα νξγάλσζε θαη ηελ ηέιεζε πάζεο θχζεσο αγψλσλ θαη
Πξσηαζιεκάησλ ζε Δζληθφ επίπεδν
- Δγθξίλεη ή φρη ηελ δηνξγάλσζε πάζεο θχζεσο αγψλσλ απφ ή κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο ΚΟΞ
- Καηαξηίδεη ηηο Δζληθέο – Πξν-Δζληθέο ή επίιεθηεο νκάδεο
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-

Δγθξίλεη ηελ επηινγή θαη ζπκκεηνρή αμησκαηνχρσλ, δηαηηεηψλ, αζιεηψλ,
πξνπνλεηψλ ζε δηεζλείο απνζηνιέο.
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ Σερληθή Γηεχζπλζε Αγψλσλ λα
εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή επίζεκνπ αγψλα ηεο ΚΟΞ θαη νη νπνίεο
απαηηνχλ πξνζσξηλή αιιαγή ησλ Καλνληζκψλ, ηα παξφληα κέιε ηνπ Γ
κπνξνχλ λα ιάβνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ
αγψλα. Δάλ θαλέλα κέινο ηνπ Γ δελ είλαη παξψλ ζε απηφλ ηνλ αγψλα, ν
Πξφεδξνο ηεο Σερληθήο Γηεχζπλζεο Αγψλσλ απνθαζίδεη κεηά απφ δηαβνχιεπζε
κε ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, εάλ είλαη απαξαίηεην.

ρεηηθά κε Οηθνλνκηθά ζέκαηα
- Καζνξίδεη ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4.2 (Οηθνλνκηθνί πφξνη).
- Δγθξίλεη ηηο ηξέρνπζεο πιεξσκέο (Γειηία Πιεξσκήο)
- Καζνξίδεη θαη εγθξίλεη ηελ θαηαλνκή επηρνξεγήζεσλ ζηα κέιε ηεο θαη ηελ
παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο αζιεηέο
- Καζνξίδεη θαη εγθξίλεη ηηο απνδεκηψζεηο θαη ηα νδνηπνξηθά έμνδα ζην πάζεο
θχζεσο εγθεθξηκέλν πξνζσπηθφ, ζπκβνχινπο θαη κέιε ησλ νξγάλσλ ηεο.
- Γηνξίδεη θαη παχεη ην πξνζσπηθφ, ην αλαγθαίν γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ θαη
ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηεο ΚΟΞ, ηνπο πξνπνλεηέο, ζπκβνχινπο θιπ.
- Γηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηεο ΚΟΞ
Σα πην πάλσ αθνξνχλ ελδεηθηηθά ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ θαη δελ ηηο πεξηνξίδνπλ.
10.9

ΒΙΒΛΙΑ / ΜΗΣΡΧΑ / ΑΡΥΔΙΟ
Σν Γ ηεο ΚΟΞ ηεξεί
παξαθάησ:

Μεηξψα

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ππνρξεσηηθά

ζε έληππε ή/θαη ειεθηξνληθή κνξθή ηα

Μεηξψν Μειψλ
Μεηξψν Αζιεηψλ
Μεηξψν Πξνπνλεηψλ
Μεηξψν Γηαηηεηψλ
Μεηξψν πκθεξφλησλ
Μεηξψν Απνηειεζκάησλ Αγψλσλ
Μεηξψν Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ

εκείσζε: Σα ειεθηξνληθά κεηξψα εθηππψλνληαη νπνηεδήπνηε ππάξμεη αιιαγή,
ζεσξνχληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη θπιάζζνληαη πξσηφηππα ζην αξρείν.
(8)
(9)
Αιιεινγξαθία (10)
(11)
Πξαθηηθά
(12)
Οηθνλνκηθά

Βηβιίν Δζφδσλ – Δμφδσλ (κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ινγηζκηθφ Η/Τ)
Πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ
Μπνξνχλ λα
Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεξνχληαη ζε
Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ
ειεθηξνληθή κνξθή
Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ Δπηηξνπψλ

Με απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ κπνξνχλ λα ηδξπζνχλ θαη άιια βηβιία θαη/ή Μεηξψα,
έληππα ή/θαη ειεθηξνληθά, θαζψο θαη λα θαζνξηζηεί ν ηξφπνο θαη/ή ε κέζνδνο
ηήξεζεο ηνπο θαη νηηδήπνηε άιιν ζρεηηθφ κε απηά.
Σν Γ δχλαηαη λα εμνπζηνδνηεί πξνζσπηθφ ηεο ΚΟΞ θαη/ή εηδηθή επηηξνπή λα εθηειεί
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φιεο ή κεξηθέο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν.
Πνιηηηθή
δηαηήξεζεο
αξρείνπ

Η ΚΟΞ νθείιεη λα δηαηεξεί θαη λα θπιάζζεη φιν ην νηθνλνκηθφ αξρείν, ηα πξαθηηθά
θαη ηα κεηξψα ηεο γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα. Γχλαηαη λα δηελεξγείηαη
εθθαζάξηζε εγγξάθσλ αιιεινγξαθίαο κε γλψκνλα ηελ δηαρξνληθφηεηα θαη ηελ νπζία
ησλ εγγξάθσλ.

Αληίγξαθα
αζθαιείαο

Όιν ην ειεθηξνληθφ αξρείν θπιάζζεηαη ππφ κνξθή αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup).

10.10

ΤΓΚΡΟΤΗ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ
Γηα ηελ νξζή αληηκεηψπηζε ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξαγκαηηθή, θαηλνκεληθή
ή δπλεηηθή), ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ην Γ θαη ην πξνζσπηθφ ηεο
ΚΟΞ, νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο ή θαηαζηάζεηο νη νπνίεο δχλαηαη λα
εξκελεπηνχλ φηη πξνθαινχλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ απφ ηελ νπηηθή γσλία
αλεμάξηεηνπ ηξίηνπ αηφκνπ.

Μεηξψν
ζπκθεξφλησλ

Λήςε
απφθαζεο

Λνγνδνζίαέιεγρνο

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ηεξείηαη κεηξψν ζπκθεξφλησλ20. Σν Γ θαηά ηε ιήςε
απνθάζεσλ φπνπ παξαηεξείηαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή πηζαλφλ λα
παξνπζηαζζεί ζην κέιινλ, ε απφθαζε λα αηηηνινγείηαη εκπεξηζηαησκέλα ζηα
πξαθηηθά, λα θαηαγξάθεηαη ζην κεηξψν ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη λα γίλεηαη
εηδηθή αλαθνξά ζηελ εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ.
Μέινο ηνπ Γ δελ δηθαηνύηαη λα ζπκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε ή ζηελ ςεθνθνξία21, εάλ
ε απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί αθνξά ηε δηελέξγεηα δηθαηνπξαμίαο ή ηελ έγεξζε ή ηελ
θαηάξγεζε δίθεο κεηαμχ ηεο ΚΟΞ θαη ηνπ ζσκαηείνπ πνπ είλαη κέινο, ή ηνπ/ηεο
ζπδχγνπ ηνπ κέινπο απηνχ, ή ζπγγελή απηνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ
ηξίηνπ βαζκνχ, ή αθνξά ηε δηελέξγεηα δηθαηνπξαμίαο κεηαμχ ηεο ΚΟΞ θαη αζιεηηθνχ
ζσκαηείνπ ή εηαηξείαο, ζηελ νπνία ή ζηε Γηνίθεζε ηεο νπνίαο ζπκκεηέρεη ην κέινο
απηφ ή ν/ε ζχδπγνο ή ζπγγελήο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ
βαζκνχ.
Η παξάβαζε ηεο πξνεγνχκελεο δηάηαμεο, ή/θαη ε κή θαηαγξαθή ηνπ ζηα πξαθηηθά,
ζπλεπάγεηαη ηελ έθπησζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ έιαβαλ ηε
ζρεηηθή απφθαζε.
εκείσζε: Δίλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη είλαη θπζηνινγηθφ λα πξνθχπηνπλ
ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ εηδηθά ζηα πιαίζηα ελφο κηθξνχ θξάηνπο, κίαο κηθξήο αζιεηηθήο
νκνζπνλδίαο θαη κηθξνχ αξηζκνχ φζσλ αζρνινχληαη κε ην άζιεκα. Η απιή θαηλνκεληθή
χπαξμε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ δελ κπνξεί θαη δελ είλαη παξάπησκα. Χζηφζν, είλαη
ζεκαληηθφ λα αληηκεησπίδνληαη ζσζηά νη ελ ιφγν ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, κε ηελ
γλσζηνπνίεζε θαη θαηαγξαθή ηνπο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δηαθάλεηα θαη απνθπγή
αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ.

20
21

ε

Άξζξν 9 Κψδηθα Υξεζηήο Γηαθπβέξλεζεο (1 έθδνζε – Μάηνο 2018)
Πεξί σκαηείσλ Νφκνο 14/7/2017
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ΑΡΘΡΟ 11 – ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΜΔΛΧΝ Γ
11.1

11.2

ΔΤΘΤΝΔ ΠΡΟΔΓΡΟΤ
α)

Ο Πξφεδξνο είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο Κππξηαθήο Οκνζπνλδίαο
Ξηθαζθίαο. Δάλ δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηάζρεη ζε ζπλαληήζεηο ή γεγνλφηα,
αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα.

β)

Οξίδεη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία ηνπ Γ θαη δηνξίδεη ηνλ Σερληθφ
χκβνπιν.

γ)

πγθαιεί θαη πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ θαη ηεο Γ, θεξχζζεη ηελ
έλαξμε θαη ιήμε απηψλ, δηεπζχλεη ηηο ζπδεηήζεηο, δίλεη ζε φινπο ην ιφγν κε ηε
ζεηξά πνπ δεηείηαη θαη εθφζνλ ν νκηιεηήο εθηξέπεηαη απφ ην ζέκα ή παξαβαίλεη
ηελ ηάμε θαη ηελ επθνζκία, ηνπ αθαηξεί ηνλ ιφγν.

δ)

Δπηκειείηαη ηελ θαηάξηηζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ππνγξάθεη καδί κε ηνλ
Γεληθφ Γξακκαηέα ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.

ε)

Δγθξίλεη θαη ππνγξάθεη είηε κφλνο, είηε καδί κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θάζε
θχζεο έγγξαθν, αλαθνίλσζε ή δειηίν πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ΚΟΞ θαη
απεπζχλεηαη είηε ζε ππεξθείκελε Αξρή, είηε ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν.

ζη)

Δγθξίλεη θαη ππνγξάθεη είηε κφλνο, είηε καδί κε ηνλ Σακία ηα ζρεηηθά κε ηελ
δηαρείξηζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ηελ ππνγξαθή ησλ εηζπξάμεσλ,
δαπαλψλ θαη ησλ δειηίσλ πιεξσκήο.

δ)

Θεσξεί ηα πξσηφηππα Μεηξψα ηεο ΚΟΞ

ε)

Δπνπηεχεη ηηο εξγαζίεο ησλ νξγάλσλ ηεο ΚΟΞ, επηκειείηαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ
θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ θαη
ηεο Γ ηεο ΚΟΞ θαη έρεη ην δηθαίσκα ειέγρνπ θάζε ιεηηνπξγίαο θαη ππεξεζίαο.

ΣΔΥΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ
Απνηειεί ηνλ ζχκβνπιν ηνπ Πξνέδξνπ θαη ην εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ Γ, αιιά δελ
απνηειεί κέινο ηνπ Γ, απιά ζπκκεηέρεη ζε απηφ.
Χο ν άκεζνο ζπλεξγάηεο ηνπ Πξνέδξνπ, ρεηξίδεηαη ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ηεο ΚΟΞ
θαη εθηειεί ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αξρψλ πνπ
δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ΚΟΞ, ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη
πξνυπνινγηζκψλ θαη ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ.
Δηδηθφηεξα ηα θαζήθνληα πνπ κπνξνχλ λα ηνπ αλαηεζνχλ απφ ηνλ πξφεδξν θαη ην Γ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12.
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11.3

ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΔ ΔΤΘΤΝΔ ΣΟΤ ΣΑΜΙΑ
Ο Σακίαο είλαη πξφεδξνο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ππεχζπλνο γηα ηνλ
ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ ηεο.
α)

Πξνϋπνινγηζκόο
Ο ηακίαο θαηαξηίδεη έλαλ πνιχ ιεπηνκεξή θαη αθξηβή πξνυπνινγηζκφ, κε
πξφζζεηεο επεμεγήζεηο εάλ είλαη απαξαίηεην. Απηφο ν πξνυπνινγηζκφο
πξννξίδεηαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ΚΟΞ, ην Γ, ηνλ Σερληθφ χκβνπιν, ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηνπο ειεγθηέο.
Καηαξηίδεη έλαλ απινπζηεπκέλν πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηα
θχξηα έμνδα θαη ηα έζνδα, πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ηε Γ.

β)

Λνγαξηαζκφο
πξνππνινγηζκνχ

Σξαπεδηθνί Λνγαξηαζκνί – Γαπάλεο – Πιεξσκέο – Δηζπξάμεηο
(1)

Πιεξσκέο
εμφδσλ
θεθαιαίσλ

Ο ινγαξηαζκφο «πξνυπνινγηζκνχ», πξννξίδεηαη γηα ηελ πιεξσκή
ηξερνπζψλ θαη επαλαιακβαλφκελσλ εμφδσλ ηνπ εγθξηζέληνο
πξνυπνινγηζκνχ απφ ηε Γ θαη ιεηηνπξγεί ππφ ηηο ππνγξαθέο ηνπ
Πξνέδξνπ ή/θαη ηνπ Σακία.
Σα δειηία πιεξσκήο πνπ αθνξνχλ δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα
θεθάιαηα
ηνπ
εγθξηζέλ
πξνυπνινγηζκνχ,
κπνξνχλ
λα
πξνζππνγξάθνληαη απφ ηνλ Σακία.
Οη πιεξσκέο κπνξνχλ λα γίλνληαη κε ηελ κνλαδηθή ππνγξαθή ηνπ
ηακία (κέζσ e-banking), θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Γ, ή ηηο ππνγξαθέο ηνπ
πξνέδξνπ θαη ηνπ ηακία καδί (επηηαγέο, εκβάζκαηα).

E-banking

(2)
Λνγαξηαζκφο
δηαρείξηζεο

Ο ινγαξηαζκφο «δηαρείξηζεο», πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ πιεξσκή
απξφβιεπησλ ή άιισλ εμφδσλ εθηφο εγθξηζέληνο πξνυπνινγηζκνχ, ή
ππέξβαζεο ηνπ εγθξηζέληνο πξνυπνινγηζκνχ, ιεηηνπξγεί ππφ ηηο
ππνγξαθέο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Σακία καδί.
Σα δειηία πιεξσκήο πνπ αθνξνχλ δαπάλεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ή
μεπεξλνχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πξέπεη λα εγθξίλνληαη απφ ην Γ θαη ηα
δειηία πιεξσκήο λα πξνζππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Σακία
καδί.

Πιεξσκέο
άιισλ
εμφδσλ

Οη πιεξσκέο πξέπεη λα γίλνληαη κε ηηο ππνγξαθέο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ
Σακία καδί.
(3)
Δηζπξάμεηο

Σακείν
κεηξεηψλ

Οη απνδείμεηο εηζπξάμεσλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ή ηνλ Σακία ή
άιιν εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ θαη θαηαηίζεληαη ζηνλ ηξαπεδηθφ
ινγαξηαζκφ ηεο ΚΟΞ.
Ο ηακίαο κπνξεί λα δηαηεξεί κηθξφ ηακείν κεηξεηψλ, γηα ηελ άκεζε
πιεξσκή εμφδσλ, θαηφπηλ πξνέγθξηζεο ηνπ Πξνέδξνπ, κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 500 Δπξψ.
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γ)

Δλεκέξσζε Γ
Σνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) θνξέο ην ρξφλν ν Σακίαο πξέπεη λα θαηαξηίδεη θαηάζηαζε
νηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη πίλαθα ζχγθξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ησλ
εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.
Πξέπεη λα πξνζζέζεη ζε απηφ κηα πξφβιεςε ησλ εμφδσλ θαη ησλ εζφδσλ γηα
ηνπο πξνζερείο κήλεο θαη κηα δήισζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Σα έγγξαθα απηά πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηνλ Πξφεδξν, ηα κέιε ηνπ Γ θαη
ηνλ Σερλ. χκβνπιν καδί κε ηα ζέκαηα ηεο ζπλεδξίαο (βι. άξζξν 10.5.3).

δ)

Οηθνλνκηθή Έθζεζε
Ο Σακίαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο
έθζεζεο πνπ απνηειεί κέξνο ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηνπ Γ πξνο ηε Γ. Η
πξνεηνηκαζία απηψλ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε ινγηζηηθφ γξαθείν.
Πξέπεη λα πεξηιακβάλεη μερσξηζηέο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηα έμνδα ηαμηδίνπ θαη
ηηο απνδεκηψζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνλ Πξφεδξν θαη ζηα κέιε ηνπ Γ.

11.4

ΔΤΘΤΝΔ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο είλαη πξφεδξνο ηεο ηερληθήο επηηξνπήο θαη ππεχζπλνο γηα ηνλ
ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ ηεο.
Έρεη ππφ ηελ επζχλε ηνπ ηελ επνπηεία ησλ αγψλσλ θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ
αγσληζηηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Με απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα κπνξεί λα αλαπιεξνί άιιν
κέινο ηνπ Γ φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. Σν πξφζσπν απηφ δελ
κπνξεί λα είλαη ν Πξφεδξνο ή ν Σακίαο.
α)

Αιιεινγξαθία - Δλεκέξσζε
Τπνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηα έγγξαθα, ηα δηπιψκαηα θαη ηηο πξνθεξχμεηο.
Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ, ηεο ζθξαγίδαο θαη φισλ ησλ βηβιίσλ θαη
κεηξψσλ ηεο ΚΟΞ.
Μεξηκλά γηα ηελ δεκνζίεπζε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΚΟΞ, εγγξάθσλ πνπ
αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο, γεληθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ζθνπνχο δηαθάλεηαο,
ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα σκαηεία-Μέιε
ηεο.

β)

Πξαθηηθά
Μεξηκλά γηα ηελ ζχληαμε, ηήξεζε θαη επηθχξσζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ
πλεδξηάζεσλ ηνπ Γ, ησλ Γ θαη ησλ Δπηηξνπψλ.
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Σα πξαθηηθά πεξηιακβάλνπλ ην ζέκα, ηπρφλ εηζεγήζεηο, απφθαζε θαη ηπρφλ
ζνβαξή δηαθσλία φηαλ εθδεισζεί θαη δεηεζεί ε θαηαγξαθή ηεο.
Σα πξαθηηθά θαζαξνγξάθνληαη θαλνληθά αλαπηπγκέλα θαη ππνγξάθνληαη
απφ ηνπο παξφληεο ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ θαη ζε εχινγν ρξφλν.
Απηνχζην ην πεξηερφκελν ηνπ θαζαξνγξακκέλνπ πξαθηηθνχ θαηαρσξείηαη ζε
εηδηθφ θάθειν πξαθηηθψλ.
Οη ζρεηηθέο κε ηελ ηήξεζε πξαθηηθψλ ηνπ Γ δηαηάμεηο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο
γηα ηε ζχληαμε πξαθηηθψλ θαη έθδνζε απνθάζεσλ ησλ Γ θαη ησλ δηαθφξσλ
νξγάλσλ ηεο νκνζπνλδίαο.
Δίλαη ν ππεχζπλνο θχιαμεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ,
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ λφκνπ.
γ)

Δηήζηα Έθζεζε Γξαζηεξηνηήησλ
Δηνηκάδεη κε ηνλ Πξφεδξν ηελ εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία πεξηέρεη
αλαιπηηθά ηα Πξσηαζιήκαηα, αγψλεο θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο θαη
εθδειψζεηο πνπ (ζπλ) δηνξγάλσζε ε ΚΟΞ.
ηελ εηήζηα έθζεζε παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ε ΚΟΞ
εθαξκφδεη ηνλ θψδηθα ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΚΟΑ θαη επηπιένλ αλαιχεη
θαη θαηαγξάθεη ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο απνθαζίζηεθε λα παξεθθιίλεη απφ
ηνλ θψδηθα ή πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ηεθκεξηψλνληαο ηνλ
ιφγν.

Κψδηθαο
Υξεζηήο
Γηαθπβέξλεζεο

δ)

Άδεηεο – Μεηξώα
Διέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο, εθδίδεη θαη αλαλεψλεη
Δζληθέο θαη Γηεζλείο άδεηεο θαη εγγξάθεη ηνπο δηθαηνχρνπο ζε εηδηθφ κεηξψν.

11.5

ΈΦΟΡΟ ΑΘΛΗΜΑΣΟ
Ο Έθνξνο επηκειείηαη φινπ ηνπ πιηθνχ (αζιεηηθνχ θαη άιινπ), ησλ επάζισλ θαη ησλ
αλακλεζηηθψλ πνπ αλαγθαηνχλ γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ επίζεκσλ αγψλσλ θαη
εθδειψζεσλ ηεο ΚΟΞ.
Φξνληίδεη γηα ηελ ζπληήξεζε θαη δηαθχιαμε φισλ ησλ πιηθψλ θαη ηεξεί βηβιίν
θαηαγξαθήο ηνπο κε θάζε κεηαβνιή.
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΚΟΞ θαη κεξηκλά γηα
ηελ εμαζθάιηζε/θξάηεζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ ηέιεζεο ησλ επίζεκσλ
αγψλσλ.
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ΑΡΘΡΟ 12 – ΣΔΥΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ
Ο Σερληθφο χκβνπινο δηνξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ θαη πξέπεη λα είλαη
πξφζσπν αλαγλσξηζκέλεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηάξηηζεο, θαηά
πξνηίκεζε κε πείξα Γηεζλψλ αγψλσλ θαη γλψζεηο αζιεηηθήο δηνίθεζεο, δηνίθεζεο
πξνζσπηθνχ θαη κάξθεηηλγθ.
πκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ θαη απνηειεί απηνδηθαίσο κέινο φισλ ησλ
εζσηεξηθψλ επηηξνπψλ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
πλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Γ, αλαιακβάλνληαο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο πνπ ζα ηνπ
αλαηεζνχλ. Δλδεηθηηθά, νη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ
κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:
α)

Γηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε,

β)

Οξγάλσζε ησλ ζπλεδξηψλ ηνπ Γ θαη ηεο Γ,

γ)

Τπνζηήξημε θαη ζπκκεηνρή ζηε δηνξγάλσζε δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο θαη
δεκνζίσλ ζρέζεσλ,

δ)

Γηαρείξηζε θαη δηεθπεξαίσζε ηεο έληππεο θαη ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο,

ε)

Γηαρείξηζε θαη επηκέιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνπο
δηαδηθηπαθνχο ινγαξηαζκνχο.

ζη)

Γηαρείξηζε ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο ζε δηεζλείο αγψλεο θαη έθδνζεο
δηεζλψλ αδεηψλ.

δ)

Δθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ θαη ελεκέξσζε ησλ κειψλ επί ηεο
πνξείαο ησλ ππνζέζεσλ θαη επί παληφο άιισλ ζεκάησλ,

ε)

Δηζήγεζε ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή/θαη ησλ Δζσηεξηθψλ Δπηηξνπψλ,

ζ)

Δθπξνζψπεζε ηεο ΚΟΞ ελψπηνλ θάζε Δζληθήο ή/θαη Γηεζλήο αζιεηηθήο αξρήο
απφ θνηλνχ κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ ή ηνλ λφκηκν αληηπξφζσπφ ηνπ,

η)

Παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, ηνπ
αγσληζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΚΟΞ,

ηα)

Τπνβνιή πξνηάζεσλ θαη εηζεγήζεσλ πξνο ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γ επί παληφο
ζέκαηνο.

ε πεξίπησζε πνπ δελ δηνξηζζεί, ηα θαζήθνληά ηνπ δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηνλ
Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ Γ.
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ΑΡΘΡΟ 13 – ΔΠΙΣΡΟΠΔ
13.1

ΟΙ ΔΠΙΣΡΟΠΔ
Οη Δπηηξνπέο ηεο ΚΟΞ ρσξίδνληαη ζηηο Δζσηεξηθέο θαη Δμσηεξηθέο.
Δζσηεξηθέο είλαη απηέο πνπ ζπγθξνηεί θαηφπηλ δηνξηζκνχ κε απφθαζή ηνπ ην Γ θαη
ζθνπφ έρνπλ λα ππνβνεζνχλ ην Γ ζην έξγν ηνπ, ελψ εμσηεξηθέο απηέο πνπ
ζπγθξνηνχληαη θαηφπηλ εθινγήο απφ ηε Γ θαη ζθνπφ έρνπλ λα ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία
ηνπ Γ.
Δμαηξνπκέλεο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία πξέπεη απαξαηηήησο λα
δηνξίδεηαη/θαηαξηίδεηαη, ζε πεξίπησζε πνπ ε Γ ή ην Γ δελ δηνξίζεη/θαηαξηίζεη κηα
επηηξνπή, ηφηε ηα θαζήθνληα ηεο ελ ιφγν Δπηηξνπήο είηε ζπλδπάδνληαη κε άιιε
επηηξνπή είηε εμαζθνχληαη απφ ην Γ.

13.1.1

Δζσηεξηθέο Δπηηξνπέο
Οη εζσηεξηθέο επηηξνπέο ηεο ΚΟΞ είλαη ηερληθά ζψκαηα. Σν Γ ζπκβνπιεχεηαη ηηο
επηηξνπέο γηα ηα ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Οη εζσηεξηθέο
επηηξνπέο είλαη νη αθφινπζεο:
α)

Σερληθή

β)

Οηθνλνκηθή

γ)

Πεηζαξρηθή (αλεμάξηεηε)

Ακέζσο κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ην Γ ηεο ΚΟΞ κε επηζηνιή ηνπ θαιεί
ηα κέιε, λα ππνδείμνπλ εγγξάθσο άηνκα γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ εζσηεξηθψλ
επηηξνπψλ.
Ο δηνξηζκφο ησλ κειψλ γίλεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ, θαηφπηλ επηινγήο
απφ ηνπο ππνδεηρζέληεο, κε θξηηήξην ηελ ηθαλφηεηα θαη εκπεηξία ηνπο, ζχκθσλα κε ηα
βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηψκαηα.
Αλ ηα κέιε δελ ππνδείμνπλ άηνκα κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ, ην Γ
δηνξίδεη ειεχζεξα ηα απαηηνχκελα κέιε γηα ηε ζπγθξφηεζε ή θαη ζπκπιήξσζε ηνπο.
13.1.2

Δμσηεξηθέο Δπηηξνπέο
Οη εμσηεξηθέο επηηξνπέο ηεο ΚΟΞ είλαη ζψκαηα ειέγρνπ. Οη επηηξνπέο ππνβάινπλ
έθζεζε ζην Γ κε εηζεγήζεηο-πξνηάζεηο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ θαηαζέηεη ηελ
έθζεζε θαη ηα κέηξα πνπ έιαβε ζηε Γ. Οη εμσηεξηθέο επηηξνπέο είλαη νη αθφινπζεο:
α)

Διέγρνπ & Γενληνινγίαο

β)

Αζιεηώλ
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Οη εμσηεξηθέο Δπηηξνπέο αληηπξνζσπεχνληαη ζηε Γ ηεο ΚΟΞ απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπο,
ν νπνίνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη σο παξαηεξεηήο, λα εθθέξεη ιφγν, αιιά δελ έρεη
δηθαίσκα ςήθνπ.
13.1.3

Πξνζσξηλέο Δπηηξνπέο
Η Γ ή ην Γ κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ άιιεο πξνζσξηλέο επηηξνπέο, φηαλ θξίλνπλ
απαξαίηεην.

13.2

ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΣΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΧΝ
Κάζε επηηξνπή (πιελ ηεο Πεηζαξρηθήο) απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε κε δηθαίσκα
ςήθνπ θαη έλα (1) αλαπιεξσκαηηθφ. Η Πεηζαξρηθή επηηξνπή απνηειείηαη απφ πέληε
(5) κέιε θαη έλα (1) αλαπιεξσκαηηθφ.
Οη εμσηεξηθέο επηηξνπέο ζα ζπλεδξηάζνπλ θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο
ΚΟΞ, γηα λα εθιέμνπλ ηνλ Πξφεδξν ηνπο θαη λα πξνεηνηκάζνπλ ην εκεξνιφγην
εξγαζίαο ηνπο.
Ο Πξφεδξνο ηεο θάζε επηηξνπήο δηνξίδεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ηνλ Γξακκαηέα απηήο.
Ο Πξόεδξνο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο δηνξίδεηαη απεπζείαο απφ ην Γ ηεο ΚΟΞ
θαη πξέπεη λα είλαη λνκηθφο εγλσζκέλνπ θχξνπο.
Δθινγή πξνέδξνπ εμσηεξηθώλ επηηξνπώλ:
α) Κάζε δηνξηζκέλν ή εθιεγκέλν κέινο κπνξεί λα πξνηείλεη νπνηνδήπνηε κέινο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ.
β) Η ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή θαη δηεμάγεηαη κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ είλαη παξφληεο.
γ) Ο ππνςήθηνο πνπ έρεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςεθνθφξσλ είλαη ν
Πξφεδξνο. Δάλ απηφ δελ επηηεπρζεί (1+ ππνςήθηνη), ν ππνςήθηνο κε ηηο ιηγφηεξεο
ςήθνπο απνζχξεηαη θαη δηεμάγεηαη κηα δεχηεξε ςεθνθνξία, ζηελ νπνία απαηηείηαη
απιή πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ. ε πεξίπησζε ηζνπαιίαο ζηε δεχηεξε ςεθνθνξία (ή
ζηελ πξψηε ςεθνθνξία φηαλ ππάξρνπλ κφλν δχν ππνςήθηνη), ν πξφεδξνο ζα είλαη ν
λεφηεξνο ππνςήθηνο.
Οη εμσηεξηθέο Δπηηξνπέο κπνξνχλ, γηα ηε κειέηε εηδηθψλ ζεκάησλ, λα πξνζθαινχλ
έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εκπεηξνγλψκνλεο σο παξαηεξεηέο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.

13.3

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΘΗΣΔΙΑ
Σα κέιε θάζε επηηξνπήο, δηνξίδνληαη ή εθιέγνληαη γηα ηε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ Γ.
Η δηάξθεηα ζεηείαο πξνζσξηλψλ Δπηηξνπψλ, θαζνξίδεηαη απφ ην Γ ή ηε Γ θαη δελ
κπνξεί λα εθηείλεηαη πέξαλ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ηνπ Γ ή ηεο επφκελεο Γ
αληίζηνηρα.
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13.4

ΚΔΝΧΗ ΘΔΗ - ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΛΟΤ
ε πεξίπησζε θέλσζεο ζέζεο ελφο κέινπο, εθιεγκέλνπ απφ ηε Γ, απηφ
αληηθαζίζηαηαη απφ εθιεγκέλν ππνςήθην, ν νπνίνο έιαβε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ
ςήθσλ ζηελ ηειεπηαία εθινγηθή ζπλέιεπζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, ηφηε ην Γ κπνξεί λα δηνξίζεη άιιν κέινο, ην νπνίν ζα
θαηέρεη ην αμίσκα κέρξη ηελ επφκελε εθινγηθή πλέιεπζε.
ε πεξίπησζε θέλσζεο ζέζεο ελφο κέινπο, δηνξηζκέλνπ απφ ην Γ, απηφ
αληηθαζίζηαηαη απφ άιιν, κε απφθαζε ηνπ Γ.
Σα κέιε πνπ δηνξίδνληαη θαη' απηφ ηνλ ηξφπν ζα παξακείλνπλ ζηελ εμνπζία κφλν γηα
ην ππφινηπν δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπ Γ.
Κέλσζε ζέζεο πξνθχπηεη φπσο θαη ζην Γ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 101.4.
ηελ πεξίπησζε απνπζίαο ελφο κέινπο κηαο επηηξνπήο ηεο ΚΟΞ γηα δχν δηαδνρηθέο
ζπλεδξηάζεηο, εμαηξνπκέλσλ ησλ αλαπφθεπθησλ πεξηζηάζεσλ, ησλ νπνίσλ ην Γ ζα
θξίλεη, ην ελ ιφγσ κέινο θεξχζζεηαη έθπησην κε απφθαζε ηνπ Γ θαη αληηθαζίζηαηαη
κε ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.
Ννείηαη φηη θέλσζε ζέζεσο κέινπο Δπηηξνπήο ηεο ΚΟΞ δελ επεξεάδεη ηελ λνκηκφηεηα
ηεο ζπγθξφηεζεο θαη/ή ζχλζεζεο ηεο επηηξνπήο, ε νπνία εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί
θαλνληθά θαη λνκφηππα κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κέινπο απηήο. ε πεξίπησζε
θέλσζεο ζέζεο ηνπ Πξνέδξνπ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία εθινγήο λένπ πξνέδξνπ
ζχκθσλα κε ηε πξνθαζνξηζκέλε δηαδηθαζία.

13.5

ΤΝΔΓΡΙΑΔΙ ΔΠΙΣΡΟΠΧΝ

13.5.1

Γεληθά
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, νη επηηξνπέο θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπο θαη
ζχκθσλα κε ην εγθξηζέλ εκεξνιφγην εξγαζίαο ηνπο, ζπλαληψληαη γηα λα κειεηήζνπλ
ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο ή ζέκαηα πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί απφ ην
Γ.

13.5.2

πρλόηεηα πλεδξηάζεσλ
Οη Δμσηεξηθέο Δπηηξνπέο, ζπλεδξηάδνπλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εηεζίσο, θαηφπηλ
πξφζθιεζεο ηνπ πξνέδξνπ ηνπο θαη πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ εηήζηα έθζεζή
ηνπο, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηε ηαθηηθή Γ, ηελ νπνία ππνβάινπλ ζην
Γ.
Οη Δζσηεξηθέο επηηξνπέο, ζπλεδξηάδνπλ φπνηε απαηηεζεί, θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ
πξνέδξνπ ηνπο, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο ζπλεδξίαο, γηα ηα νπνία
δεηείηαη εηζήγεζε πξνο ην Γ. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο πξνο ηε Πεηζαξρηθή
Δπηηξνπή αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα.
ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη κφλν γηα επείγνληα ή εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα, δχλαηαη λα
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ζπγθιεζνχλ έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ζπγθαινχκελεο απφ ηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο,
θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν Πξφεδξνο
ηεο επηηξνπήο αλαθέξεη γξαπηψο ηνπ ιφγνπο θαη ηα ζέκαηα ηεο ζπλεδξίαο.
13.5.3

ύγθιεζε
Ο Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο απνζηέιιεη γξαπηψο πξφζθιεζε ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο,
καδί κε ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. Ο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο, αθνχ ζπληνληζηεί κε
ηα κέιε ηνπ, νξίδεη ηνλ ηφπν θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη φρη
αξγφηεξα απφ εθηά (7) εκέξεο αθφηνπ δεηήζεθε ε εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο.

13.5.4

Απαξηία - Φεθνθνξίεο - Απνθάζεηο
Η Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα κφλν φηαλ παξίζηαηαη ν
Πξφεδξνο θαη ε πιεηνςεθία ησλ ππφινηπσλ κειψλ. Γηαθνξεηηθά, νη πξνηάζεηο πνπ
ζα απνθαζηζηνχλ, ζα ππνβιεζνχλ κε αιιεινγξαθία ζηα απφληα κέιε, ηα νπνία ζα
πξέπεη λα εθθξάζνπλ γξαπηψο ηελ άπνςή ηνπο εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ. Αλ δελ ην
θάλνπλ απηφ, ε ζησπή ηνπο ζα εξκελεπζεί σο ζπκθσλία κε ηελ ππνβιεζείζα
πξφηαζε. Η ζπλεδξίαζε ζεσξείηαη φηη δηεμάγεηαη ζηε ζέζε φπνπ παξίζηαηαη ν
Πξφεδξνο.
Κάζε κέινο ηεο επηηξνπήο δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε ζπλεδξία,
ηειεθσληθά ή κε ηειεδηάζθεςε, εθφζνλ πιεξνχληαη θαη νη δχν αθφινπζνη φξνη:
α)

ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο είλαη ζε ζέζε λα εμαθξηβψζεη ηελ ηαπηφηεηα θάζε
πξνζψπνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ζπλεδξίαζε θαη

β)

φινη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηε
ζπδήηεζε θαη ηαπηφρξνλα λα ςεθίζνπλ ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο
ζπλεδξίαζεο.

Κάζε κέινο πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ηειεθσληθά ή κέζσ ηειεδηάζθεςεο,
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ππνβάιιεη ην αίηεκα ζηνλ Πξφεδξν, ηνπιάρηζηνλ 2 εκέξεο
πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. Χζηφζν, δελ απαηηείηαη ηέηνηα πξνεηδνπνίεζε 2 εκεξψλ εάλ
έλα κέινο ηεο επηηξνπήο δελ κπνξεί λα παξαζηεί απηνπξνζψπσο ζηε ζπλάληεζε
ιφγσ αλσηέξαο βίαο πνπ πεξηιακβάλεη αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζε αζζέλεηα ή
ηξαπκαηηζκφ πνπ εκπνδίδεη έλα άηνκν λα έξζεη ζηε ζπλεδξίαζε ή λα δηαθφςεη ηε
δηαδξνκή ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ πνπ εκπνδίδνπλ ην άηνκν λα θηάζεη εγθαίξσο ζηε
ζπλεδξίαζε.
Η ζπκκεηνρή κέζσ ηειεθψλνπ ή ηειεδηάζθεςεο δελ επηηξέπεηαη φηαλ απαηηείηαη
κπζηηθή ςεθνθνξία.
Οη πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν
ζην Γ εληφο εθηά (7) εκεξψλ αθφηνπ έιαβε ρψξα ε ζπλεδξία, ελψ γηα έθηαθηα θαη
επείγνληα ζέκαηα απζεκεξφλ.
Γηα θάζε ζπλεδξία ηεξνχληαη παξνπζίεο θαη πξαθηηθά ησλ ζπδεηήζεσλ θαη
απνθάζεσλ, ηα νπνία αθνχ επηθπξσζνχλ ζηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξία,
ππνγξάθνληαη απφ 2 κέιε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θαη
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απνζηέιινληαη ζην Γ γηα ηήξεζε ζην αξρείν θαη δεκνζίεπζή ηνπο.
Οη εζσηεξηθέο Δπηηξνπέο πιελ ηεο Πεηζαξρηθήο, ινγνδνηνχλ κφλν ζην Γ ελψ νη
Δμσηεξηθέο Δπηηξνπέο θαη ε Πεηζαξρηθή, ζηε Γ ηεο ΚΟΞ.
Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε φισλ ησλ
Δπηηξνπψλ, δελ ππφθεηληαη ζε πνηληθή δίσμε θαη δελ επζχλνληαη αζηηθψο έλεθα
νπνηαζδήπνηε εθθξαζζείζαο γλψκεο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηηο εθδηδφκελεο απφ απηνχο
εθάζηνηε εηζεγήζεηο ή απνθάζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ή άζθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ
απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο θαλνληζκνχο θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο.
13.6

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

13.6.1

ύλζεζε
Η ηερληθή Δπηηξνπή, απνηειείηαη απφ πξνζνληνχρα άηνκα, πξνεξρφκελα απφ ην
άζιεκα θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
α)

Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ,

β)

Έλα (1) πξνπνλεηή ή/θαη δηαηηεηή Α’ Δζληθήο θαηεγνξίαο,

Ο Σερληθφο χκβνπινο (εάλ πθίζηαηαη) ζπκκεηέρεη ζηελ επηηξνπή εθ ζέζεσο (ex
officio) κε πιήξε δηθαηψκαηα ιφγνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια, πξνζνληνχρα άηνκα, ην Γ
δχλαηαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ επηηξνπή θαηά ηελ θξίζε ηνπ.
13.6.2

Καζήθνληα θαη Αξκνδηόηεηεο
Κχξην θαζήθνλ ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο είλαη ε νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ
θάζε είδνπο επίζεκσλ αγώλσλ ηεο ΚΟΞ, ε παξαθνινχζεζε ηεο αζιεηηθήο
δξάζεο ησλ ζσκαηείσλ µειψλ, ησλ µειψλ ησλ Δζληθψλ Οµάδσλ, ησλ
Οκνζπνλδηαθψλ πξνπνλεηψλ, ησλ δηαηηεηψλ θαη ε ελ γέλεη θαηαηφπηζε ηνπ Γ ζε
αγσληζηηθά ζέκαηα θαη πξνκήζεηεο αλαγθαίνπ αζιεηηθνχ πιηθνχ. Πεξαηηέξσ, ε ΣΔ
έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
α)

πληάζζεη εθζέζεηο ζρεηηθά κε θάζε ζέκα γα ην νπνίν είλαη αξκφδηα. Σηο
εθζέζεηο απηέο ηηο ππνβάιιεη κε ζρεηηθή εηζήγεζε πξνο ην Γ ηεο ΚΟΞ.

β)

Δηζεγείηαη ζην Γ ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο θαλνληζκνχο θαη ζηηο πξνθεξχμεηο
ησλ αγψλσλ.

γ)

Δηζεγείηαη ζην Γ θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη ρψξνη δηεμαγσγήο
αγψλσλ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη βέιηηζηε νξγάλσζε ηνπ
αγσληζηηθνχ ρψξνπ.

δ)

Δηζεγείηαη ηελ απνλνκή Δζληθήο θαηεγνξίαο ζε πξνπνλεηέο θαη δηαηηεηέο ζηε
βάζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ αζιήκαηνο.
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ε)

Αμηνινγεί ηελ απφδνζε θαη εηζεγείηαη ζην Γ ηελ επηινγή αζιεηψλπξνπνλεηψλ-δηαηηεηψλ πνπ ζα αληηπξνζσπεχνπλ ηελ Κχπξν ζε δηεζλείο
αγψλεο-απνζηνιέο.

ζη)

Δηζεγείηαη πξφγξακκα θαηάξηηζεο ησλ δηαηηεηψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαιή
δηαηηεζία ζηνπο αγψλεο.

δ)

πληάζζεη θαη ππνβάιεη ζην Γ αγσληζηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνθεξχμεηο
αγψλσλ.

ε)

Δπζχλεηαη γηα ηελ νξγάλσζε θαη επνπηεία ησλ επίζεκσλ αγψλσλ θαη ηελ
ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ θαλνληζκψλ ζε απηνχο

ζ)

Δηζεγείηαη ζην Γ ηνλ δηνξηζκφ εγθεθξηκέλνπ πξνζσπηθνχ (δηαηηεηψλ θαη
πξνζσπηθνχ γξακκαηείαο) ζε αγψλεο.

η)

Δθηειεί νηαλδήπνηε άιιε αξκνδηφηεηα θαη/ή ιεηηνπξγία ηεο αλαζέζεη ην Γ ηεο
ΚΟΞ θαη ε νπνία ζρεηίδεηαη κε αγσληζηηθά θαη/ή άιια ζέκαηα ηνπ αζιήκαηνο

13.7

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

13.7.1

ύλζεζε
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, απνηειείηαη απφ πξνζνληνχρα άηνκα, θαηά πξνηίκεζε απφ
ην ρψξν ηνπ αζιήκαηνο θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
α)

Σνλ Σακία ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ,

β)

Έλα (1) άηνκν κε γλψζεηο ινγηζηηθήο,

Ο Σερληθφο χκβνπινο (εάλ πθίζηαηαη) ζπκκεηέρεη ζηελ επηηξνπή εθ ζέζεσο (ex
officio) κε πιήξε δηθαηψκαηα ιφγνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια, πξνζνληνχρα άηνκα, ην Γ
δχλαηαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ επηηξνπή θαηά ηελ θξίζε ηνπ.
13.7.2

Καζήθνληα θαη Αξκνδηόηεηεο
Οη αξκνδηφηεηέο ηεο αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ νηθνλνκηθήο θχζεο θαη αθνξνχλ:
α)

ηελ εηνηκαζία ηνπ εηήζηνπ αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ,

β)

ηελ εηνηκαζία ηνπ εηήζηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ,

γ)

έιεγρν ησλ εγθξηζέλησλ δαπαλψλ (πξνκεζεηψλ-ζπκβάζεσλ)

δ)

έιεγρν ηήξεζεο-πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,

ε)

εμεχξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ
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13.8

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ (ΠΔ) – ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ (ΠΓ)

13.8.1

ύλζεζε
Απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε, ήηνη ηνλ Πξφεδξν θαη άιια ηέζζεξα (4) κέιε. Δίλαη
αλεμάξηεηε απφ ην Γ θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη:
α)

Σνλ Ννκηθφ χκβνπιν ηεο ΚΟΞ (εάλ πθίζηαηαη)

β)

Σνπιάρηζηνλ έλα (1) άηνκν κε γλψζεηο λνκηθήο ή λα αζθεί ην επάγγεικα ηνπ
δηθεγφξνπ, ηνπ δηθαζηή ή ζπκβνιαηνγξάθνπ,

γ)

Έλα (1) κέινο ηεο επηηξνπήο αζιεηψλ,

δ)

Έλα (1) κέινο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ & δενληνινγίαο.

Γελ κπνξνχλ λα δηνξίδνληαη κέιε ηεο ΠΔ φζνη ηπγράλνπλ κέιε ηνπ Γ θαη ησλ
εζσηεξηθψλ επηηξνπψλ ηεο ΚΟΞ ή/θαη κέιε ησλ Γ ησλ κειψλ ηεο ΚΟΞ.
13.8.2

Καζήθνληα θαη Αξκνδηόηεηεο
α)

Δπηιακβάλεηαη ηεο εμέηαζεο θαηαγγειηψλ-παξαπφλσλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ
πεηζαξρηθνχ ραξαθηήξα θαη ζε δεχηεξν βαζκφ εθέζεηο θαηά απνθάζεσλ
Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ή Γηθαζηηθψλ Δπηηξνπψλ ή/θαη άιισλ νξγάλσλ ηεο
ΚΟΞ ή ησλ κειψλ ηεο ΚΟΞ.

β)

Η ΠΔ κπνξεί λα δξάζεη θαη απηεπάγγειηα ζε πεξίπησζε πνπ ππνπέζεη ζηελ
αληίιεςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηεο ε παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ ηνπ
Πεηζαξρηθνχ ή Γενληνινγηθνχ θψδηθα, απφ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ. Όκσο,
ζε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ππάξρεη έγγξαθε θαηαγγειία, ε
ΠΔ δελ θέξεη επζχλε γηα πηζαλή κε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο.

γ)

Δηζεγείηαη ζην Γ ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Πεηζαξρηθφ θψδηθα.

13.9

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ (ΔΔΓ)

13.9.1

ύλζεζε
Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ & Γενληνινγίαο (ΔΔΓ) νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε ηεο ΚΟΞ θαηφπηλ εθινγήο. Η επηηξνπή απνηειείηαη απφ κέιε πνπ δελ
βξίζθνληαη ζην Γ ή ηηο εζσηεξηθέο επηηξνπέο (πιελ ηεο Πεηζαξρηθήο).
Δίλαη ζεκηηφ φπσο ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηεο επηηξνπήο είλαη νξθσηφο ειεγθηήο ή
ινγηζηήο ζε αλαζηνιή ή ζπληαμηνχρνο ή δηαζέηεη επαξθή γλψζε ζηελ ειεγθηηθή θαη
ινγηζηηθή θαη έλα κέινο λα έρεη γλψζεηο λνκηθήο ή λα αζθεί ην επάγγεικα ηνπ
δηθεγφξνπ, ηνπ δηθαζηή ή ζπκβνιαηνγξάθνπ.
Η ΔΔΓ δχλαηαη λα απαηηήζεη απφ νπνηνλδήπνηε άιιν πξφζσπν ηεο ΚΟΞ λα
παξαζηεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηε βνεζήζεη
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ζηε ζπδήηεζε θαη εμέηαζε νπνηνπδήπνηε ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο.
Η Δπηηξνπή ζα επηζθνπεί ηε ζχλζεζή ηεο ηνπιάρηζηνλ χζηεξα απφ ηελ παξέιεπζε
δχν εηψλ θαη ζα πξνηείλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε πηζαλέο αιιαγέο.
13.9.2

Καζήθνληα θαη Αξκνδηόηεηεο
Βαζηθή απνζηνιή ηεο ΔΔΓ είλαη λα βνεζά ην Γ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ,
επηβιέπνληαο ηηο δηαδηθαζίεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ηηο πνιηηηθέο θαη ην
ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηεο ΚΟΞ, ηελ επίβιεςε ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο
ή/θαη δηνξηζκψλ ή/θαη επαλαδηνξηζκψλ ησλ κειψλ ηνπ Γ θαη ησλ Δπηηξνπψλ, ηελ
θαηαιιειφηεηα ηεο ζχλζεζεο ηνπ Γ θαη ησλ Δπηηξνπψλ θαη ηεο ηήξεζεο ηνπ θψδηθα
δενληνινγίαο απφ ηελ νηθνγέλεηα ηεο ΚΟΞ.
α)

Διέγρεη ηηο ππνςεθηφηεηεο γηα ηηο ζέζεηο ηνπ Γ θαη ησλ Δπηηξνπψλ
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ππνβάιεη έθζεζε ζην Γ ηεο
ΚΟΞ.

β)

Διέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ηξέρνπζαο ζχλζεζεο ηνπ Γ θαη ησλ
Δπηηξνπψλ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ππνβάιεη έθζεζε
ζην Γ ηεο ΚΟΞ. Ο έιεγρνο απηφο πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά
εηεζίσο θαη ε εηήζηα έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην Γ ην
πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο θαη νπσζδήπνηε δχν (2) κήλεο πξηλ ηελ εηήζηα Γεληθή
πλέιεπζε.

γ)

Δηζεγείηαη ζην Γ ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ θψδηθα Γενληνινγίαο.

δ)

Μπνξεί λα δξάζεη θαη απηεπάγγειηα ζε πεξίπησζε πνπ ππνπέζεη ζηελ
αληίιεςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηεο ε παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ
δενληνινγίαο απφ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ. Όκσο, ζε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε
θαηά ηελ νπνία δελ ππάξρεη έγγξαθε αλαθνξά, ε ΔΓ δελ θέξεη επζχλε γηα
πηζαλή κε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο.

ε)

Γηα θάζε ππφζεζε, ν Πξφεδξνο ηεο ΔΔΓ κπνξεί λα νξίζεη έλαλ εηζεγεηή απφ ηα
κέιε ηεο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο δηεξεπλά ηελ ππφζεζε θαη ελεκεξψλεη ηνλ
Πξφεδξν γηα ηα επξήκαηά ηνπ.
Ο εηζεγεηήο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ, κπνξεί λα
θαιέζεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν ελψπησλ ηεο ΔΓ λα θαηαζέζεη ή λα
θνηλνπνηήζεη έγγξαθα. Σπρφλ άξλεζε ή ακέιεηα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ λα
πξνζέιζεη ζηελ ΔΔΓ ή λα θαηαζέζεη ππφκλεκα κε ηηο ζέζεηο ηνπ απνηειεί
πεηζαξρηθφ παξάπησκα.
Δθφζνλ ππάξρνπλ απνρξψζεηο ή ελδείμεηο παξάβαζεο ησλ θαλφλσλ
δενληνινγίαο, ν Πξφεδξνο νξίδεη ζπλάληεζε ηεο ΔΔΓ θαηά ηελ νπνία ζπδεηείηαη
ην ζέκα θαη απνθαζίδεηαη θαηά πιεηνςεθία ε θαηαγγειία ηνπ γεγνλφηνο ζηε
Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή. Οπνηαδήπνηε εηθαδόκελε παξαβίαζε ηνπ Κώδηθα
Γενληνινγίαο είλαη ιόγνο ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζύκθσλα κε ηνλ
Πεηζαξρηθό Κώδηθα.
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13.9.3

δ)

πλεηζθέξεη ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ησλ Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Η ΔΔ
ζα παξαθνινπζεί ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ησλ εηεζίσλ θαη ελνπνηεκέλσλ
ινγαξηαζκψλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ηεο ΚΟΞ.

ε)

Δπηβιέπεη ηελ πξφζιεςε, ηελ απφδνζε θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ εμσηεξηθψλ
ειεγθηψλ. Η ΔΔΓ ζα εηζεγείηαη ζην Γ επί ηνπ νξηζκνχ ησλ εμσηεξηθψλ
ειεγθηψλ. Θα επηζεσξεί ηελ απφδνζε θαη ζα παξαθνινπζεί
ηελ
παξνρή
επηπξφζζεησλ ππεξεζηψλ απφ ην γξαθείν ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ.

ζ)

Δπηβιέπεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο ΚΟΞ. Η ΔΔΓ ζα επηζεσξεί ηε
κεζνδνινγία ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Γ. Θα
επαλεμεηάδεη ηνπο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ε ΚΟΞ, ην
πξφγξακκα ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ,
θαζψο θαη ηελ πξφνδν φζνλ αθνξά ηα κέηξα απηά.

η)

Διέγρεη εάλ ηα θεθάιαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ,
εάλ ηεξήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ινγνδνζίαο, εάλ
εμαζθαιίδεηαη ε (καθξνπξφζεζκε) νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη εάλ νη πφξνη
ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνηειεζκαηηθά. Ο έιεγρνο απηφο πξέπεη λα γίλεηαη
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εηεζίσο θαη ε εηήζηα έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα
ππνβιεζεί ζην Γ ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο θαη νπσζδήπνηε δχν (2) κήλεο
πξηλ ηελ εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε.

Γηθαηνδνζία
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε ΔΔΓ αληιεί ηε ζρεηηθή εμνπζία
παξφλ Καηαζηαηηθφ, ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ
πκβνπιίνπ. Δπηπξνζζέησο, ε επηηξνπή έρεη απεξηφξηζηε πξφζβαζε
ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο
ηεο.

13.10

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΘΛΗΣΧΝ (ΔΑ)

13.10.1

ύλζεζε

ηεο απφ ην
Γηνηθεηηθνχ
ζε φια ηα
απνζηνιήο

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αζιεηψλ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΚΟΞ θαηφπηλ
εθινγήο.
Η ΔΑ, απνηειείηαη απφ αζιεηέο μηθαζθίαο, νη νπνίνη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε Δζληθά
Πξσηαζιήκαηα ή/θαη ζε ηνπιάρηζηνλ 1 Παγθφζκην ή Δπξσπατθφ πξσηάζιεκα, πξηλ
απφ ηελ εθινγή ηνπο ή/θαη λα ππήξμαλ κέιε ηεο Δζληθήο νκάδαο.
Βαζηθφο φξνο γηα ζπκκεηνρή ζηελ επηηξνπή, είλαη ν αζιεηήο λα κελ έρεη ηηκσξεζεί γηα
ζνβαξφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα ή γηα αδηθήκαηα ληφπηλγθ θαη λα κελ έρεη δερζεί
καχξε θάξηα ζε αγψλεο.
13.10.2

Καζήθνληα θαη Αξκνδηόηεηεο
Απνζηνιή θαη βαζηθφ έξγν ηεο ΔΑ είλαη λα αληηπξνζσπεχεη ηνπο αζιεηέο, λα εθθξάδεη
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ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα δηαζθαιίδεη φηη ε θσλή ηνπο αθνχγεηαη ζηελ ΚΟΞ.
Καζήθνλ ηεο επηηξνπήο είλαη ε κειέηε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηνπο αζιεηέο, ηηο
αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο, ηνπο θαλνληζκνχο αγψλσλ θαη ηηο πξνθεξχμεηο, ε δηεθδίθεζε
ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ αζιεηψλ θαη ε ππνβνιή ζρεηηθψλ
εηζεγήζεσλ πξνο ην Γ ηεο ΚΟΞ. Δπηπιένλ δηαηεξεί επαθή θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηελ
Δπηηξνπή Αζιεηψλ ηεο ΚΟΔ θαη κε απηή ηεο ΓΟΞ (FIE).
13.12

ΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΣΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΧΝ
Όινη νη πξφεδξνη ησλ επηηξνπψλ, αλαγλσξίδνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εθηεινχλ ηα
θαζήθνληά ηνπο κε ζνβαξφηεηα θαη επαγγεικαηηζκφ, ζε εχινγν ρξφλν φηαλ ηνπο
δεηεζεί απφ ην Γ ηεο ΚΟΞ. πγθεθξηκέλα είλαη ππφινγνη έλαληη ηεο Γ ηεο ΚΟΞ θαη
επηιακβάλνληαη:
α)

ηεο δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπο

β)

ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εκεξνινγίνπ εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνλ έιεγρν ηεο
εθαξκνγήο ηνπ, ζε ζπληνληζκφ κε ην Γ ηεο ΚΟΞ.

γ)

δεζκεχνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο.

δ)

ηελ ππνβνιή επηθπξσκέλσλ-ππνγεγξακκέλσλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ
θαη ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ, ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπο,
πξνο ην Γ ηεο ΚΟΞ, ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ θαζνξίδνληαη.
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ΑΡΘΡΟ 14 – ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ
Η ΚΟΞ σο ε κφλε αλαγλσξηζκέλε «Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία» ηνπ αζιήκαηνο,
εθπξνζσπεί ην άζιεκα δηεζλψο, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ θαη ηεο νηθείαο
Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο μηθαζθίαο (ΓΟΞ) θαη ηεο Κππξηαθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο
(ΚΟΔ).
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ εθπξνζσπεί ηελ ΚΟΞ δηθαζηηθά θαη εμψδηθα, ζε φιεο ηηο ζρέζεηο
ηεο κε θάζε ηξίην, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζε θάζε Γηθαζηηθή, Γηνηθεηηθή αξρή,
νπνηνπδήπνηε βαζκνχ, ζε θάζε Οξγαληζκφ θαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ ή
Ιδησηηθνχ δηθαίνπ.
Μφλν ν Πξφεδξνο ηνπ Γ εθπξνζσπεί ηελ ΚΟΞ δηεζλψο θαη έξρεηαη ζε επαθή κε
μέλεο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ή αξρέο.
Ο Πξφεδξνο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα θάλεη ζπκβηβαζκνχο
θάζε θχζεο δηθαζηηθνχο ή εμψδηθνπο, λα δέρεηαη δηαηηεζίεο θαη λα δηνξίδεη
πιεξεμνχζηνπο αληηπξνζψπνπο κε ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο.
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ΑΡΘΡΟ 15 – ΠΡΟΦΤΓΗ ΣΑ ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΓΙΚΑΣΗΡΙΑ
Όια Μέιε πνπ ππάγνληαη ζηελ ΚΟΞ ζπκθσλνχλ, απνδέρνληαη θαη θαζηζηνχλ
απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ δηαθνξψλ πνπ
αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο θαη νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή θαη/ή ηελ
εξκελεία ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη/ή ησλ Καλνληζκψλ ηεο ΚΟΞ θαη/ή ησλ
πξνθεξχμεσλ ησλ αγψλσλ, κφλν ηα πξνβιεπφκελα απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ
φξγαλα.
Ννείηαη φηη γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ άξζξνπ, θάζε Μέινο είλαη ππεχζπλν γηα ηηο
πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο (αμησκαηνχρσλ), ησλ αζιεηψλ,
πξνπνλεηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ή άιινπ κέινπο ηνπ.
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ΑΡΘΡΟ 16 – ΠΡΟΧΠΙΚΟ
Πξόζιεςε Πξνζσπηθνύ
Σν Γ δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ λα πξνζιακβάλεη θάζε κνξθήο ππαιιειηθφ, ηερληθφ
θαη ινηπφ πξνζσπηθφ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο ΚΟΞ. Σα ζρεηηθά κε ηε
δηαδηθαζία ξπζκίδνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο, ελψ ηα ζρεηηθά κε ηα
πξνζφληα, ηελ θαηάζηαζε θαη ηνπο φξνπο ππεξεζίαο θαζνξίδνληαη απφ ην Γ.
Γξακκαηεία - Γξαθείν Καηαρσξήζεσλ
Η ΚΟΞ δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί Γξαθείν σο Γξακκαηεία, ην νπνίν ππφ ηελ επνπηεία θαη
ηνλ έιεγρν ησλ κειψλ ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ, είλαη ππφρξεν λα ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη κε
ηπρφλ αιιαγέο θαη/ή πξνζζήθεο ηα βηβιία, κεηξψα θαη νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα
ή εξγαζίεο αλαηεζνχλ απφ ην Γ.
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ΑΡΘΡΟ 17 – ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ – ΠΡΟΚΗΡΤΞΔΙ ΑΓΧΝΧΝ
Σν Γ ηεο ΚΟΞ δχλαηαη λα θαηαξηίδεη θαη/ή λα ηξνπνπνηεί θαλνληζκνχο θαη
πξνθεξχμεηο αγψλσλ, κε ηνπο νπνίνπο λα ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο εθαξκνγήο
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη γεληθφηεξα ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο,
θαζψο θαη νηνλδήπνηε άιιν ζέκα είλαη απαξαίηεην λα ξπζκηζηεί γηα ηελ εχξπζκε θαη
νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ΚΟΞ θαη/ή ησλ νξγάλσλ απηήο.
θνπφο ηεο έθδνζεο θαλνληζκψλ είλαη αθελφο κελ ε ηππνπνίεζε θαη ν θαζνξηζκφο
ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ ηα φξγαλα ηεο ΚΟΞ θαη αθεηέξνπ
ε δηαθάλεηα θαη αμηνθξαηία ζηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ ηεο.
ε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ θαη/ή πξνλνηψλ ησλ θαλνληζκψλ
ή/θαη πξνθεξχμεσλ κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, νη δηαηάμεηο ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ππεξηζρχνπλ.
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ΑΡΘΡΟ 18 – ΑΘΛΗΣΔ

Μεηξψν
αζιεηψλ

Η Οκνζπνλδία ηεξεί Μεηξψν Αζιεηψλ, ζην νπνίν εγγξάθνληαη θαη θαηαρσξνχληαη νη
αζιεηέο ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο, θαηφπηλ ππνβνιήο ππ’ απηψλ ζρεηηθήο αίηεζεο
εγγξαθήο θαη εθφζνλ πθίζηαληαη νη πξνβιεπφκελεο ζηνλ Καλνληζκφ ηεο
Οκνζπνλδίαο πξνυπνζέζεηο.

Δζληθή
άδεηα

Δγθεθξηκέλνο αζιεηήο αλαγλσξίδεηαη ν θάηνρνο Δζληθήο Άδεηαο Αζιεηή, ηελ νπνία
εθδίδεη ε Οκνζπνλδία, εθφζνλ είλαη θαηαρσξεκέλνο ζην πην πάλσ Μεηξψν.

Γειηίν
πγείαο

Η πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο ησλ αζιεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί πξνυπφζεζε
γηα ηελ εγγξαθή θαη έθδνζε Δζληθήο άδεηαο, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνπνλήζεηο θαη
αγψλεο. Η πηζηνπνίεζε απηή γίλεηαη κε ην Γειηίν Τγείαο, πνπ εθδίδεη ν Κππξηαθφο
Οξγαληζκφο Αζιεηηζκνχ (ΚΟΑ) θαη ηεξεί ην ζσκαηείν-κέινο.
Η ζπκκεηνρή θάζε ζσκαηείνπ ζε αγψλεο επηηξέπεηαη, εθφζνλ νη αζιεηέο ηνπ
θαηέρνπλ ηελ πην πάλσ άδεηα. Η άδεηα έρεη ηζρχ φζε θαη ην δειηίν πγείαο πνπ εθδίδεη ν
ΚΟΑ.
Καλείο αζιεηήο δελ κπνξεί λα είλαη ζπγρξφλσο κέινο δχν ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο
Οκνζπνλδίαο.

Μεηαγξαθέο

Mεηαγξαθή αζιεηψλ κπνξεί λα γίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ
Καλνληζκφ ηεο Οκνζπνλδίαο. Σα ζσκαηεία επηηξέπεηαη λα εγγξάθνπλ ή λα
κεηαγξάθνπλ ζηε δχλακή ηνπο αιινδαπνχο θαη νκνγελείο αζιεηέο, εθφζνλ ηεξνχλ
ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο.
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ΑΡΘΡΟ 19 – ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΘΛΗΣΧΝ Δ ΑΓΧΝΔ
19.1

ΔΠΙΗΜΟΙ ΑΓΧΝΔ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΙ)
Οη επίζεκνη αγψλεο ηεο ΚΟΞ πεξηιακβάλνπλ ηα Δζληθά Πξσηαζιήκαηα θαη Κχπειια
ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη νπνηνδήπνηε άιιν αγψλα εγθξίλεηαη απφ ην Γ θαη
πεξηιακβάλεηαη ζην επίζεκν εκεξνιφγην (θαιεληάξη) ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Οη
Δπίζεκνη αγψλεο ξπζκίδνληαη θαη πξνγξακκαηίδνληαη απφ ην Γ ηεο νκνζπνλδίαο.
Καλέλαο άιινο αγψλαο ζηελ ίδηα ειηθηαθή θαηεγνξία κπνξεί λα ζπκπίπηεη κε
επίζεκνπο αγψλεο ή λα δηνξγαλψλεηαη ζε εκεξνκελίεο πνπ εκπνδίδνπλ έλαλ αζιεηή
λα ιάβεη κέξνο ζε απηνχο.
ε πεξίπησζε δηνξγάλσζεο αγψλσλ απφ αζιεηηθά σκαηεία-Μέιε, πξέπεη ην
σκαηείν λα έρεη πξνεγνπκέλσο γλσζηνπνηήζεη ηε πξφζεζή ηνπ θαη λα έρεη πάξεη ηελ
έγθξηζε ηεο ΚΟΞ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ηελ πξνθήξπμε
αγψλσλ.

19.2

ΜΗ ΜΔΛΗ ΣΗ ΚΟΞ
ρνιέο ή ζρνιεία, δεκφζηα ή ηδησηηθά, γεληθήο, Σερληθήο ή επαγγεικαηηθήο, κέζεο,
αλψηεξεο ή αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηξαηησηηθέο ζρνιέο, φπσο επίζεο νξγαληζκνί
δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, εξγνζηαζηαθέο κνλάδεο, νη Έλνπιεο Γπλάκεηο, ε
Κππξηαθή Αζηπλνκία, θαη ε Ππξνζβεζηηθή, κπνξνχλ λα κεηέρνπλ κε αζιεηέο ή
ζπγθξνηεκέλεο νκάδεο ζε θάζε κνξθήο αζιεηηθνχο αγψλεο, λννπκέλνπ φηη πξνλνείηαη
θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε ΚΟΞ κε ηηο εθάζηνηε πξνθεξχμεηο ησλ
αγψλσλ.
Ο παξαπάλσ νκάδεο δελ κεηέρνπλ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηεο ΚΟΞ νχηε ζε
νπνηνλδήπνηε άιιν φξγαλν ηεο, νχηε έρνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ ηεο ΚΟΞ.

19.3

ΜΔΛΗ ΣΗ ΚΟΞ
Σα αζιεηηθά σκαηεία-Μέιε πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ ζηελ ΚΟΞ ηελ ζπκκεηνρή ησλ
αζιεηψλ ηνπο ζε επίζεκνπο αγψλεο ζηελ Κχπξν ή ζην εμσηεξηθφ, ζχκθσλα κε ηνπο
ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ηελ πξνθήξπμε αγψλσλ.
ε αγψλεο νη νπνίνη νξγαλψλνληαη απφ ηελ νκνζπνλδία, ή απφ ζσκαηεία ηεο
δχλακεο ηεο, κεηέρνπλ κφλν εγγεγξακκέλνη αζιεηέο ζην κεηξψν ηεο ΚΟΞ κε έγθπξε
Δζληθή άδεηα.
Κακία νκάδα ή αζιεηήο ελφο αζιεηηθνχ σκαηείνπ-κέινπο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα
ζπκκεηέρεη ζε νπνηνδήπνηε αγψλα πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ αζιεηηθφ σκαηείν πνπ
δελ είλαη κέινο ή απφ άηνκν/α ή άιιε νληφηεηα πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ ΚΟΞ
θαη ην αληίζηξνθν.
Απαγνξεύεηαη ζηνπο αζιεηέο ησλ αζιεηηθψλ σκαηείσλ-κειψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
αγψλεο ή εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ άηνκν/α ή νληφηεηα πνπ δελ έρεη
αλαγλσξηζηεί απφ ηελ αζιεηηθή αξρή ηεο ρψξαο, εθηφο αλ νη ζπγθεθξηκέλνη αγψλεο ή
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εθδειψζεηο έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί εηδηθά απφ ηελ ίδηα ηελ αζιεηηθή αξρή.
19.4

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΑΓΧΝΔ
Σα πεξί ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη/ή φξσλ ζπκκεηνρήο ζε αγψλεο πνπ δηνξγαλψλνληαη
απφ ηελ ΚΟΞ ή θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο, θαζψο θαη φια ηα ζπλαθή κε ηελ νξγάλσζε θαη
δηεμαγσγή ησλ ελ ιφγσ αγψλσλ θαη/ή κε ηελ ζπκκεηνρή ζε αγψλεο ζην εμσηεξηθφ
θαη/ή κε ηελ δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή δηεζλψλ αγψλσλ ζηελ Κχπξν, ξπζκίδνληαη κε
ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη πξνθεξχμεηο πνπ εθδίδεη θαη ηξνπνπνηεί ην Γ ηεο ΚΟΞ.
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ΑΡΘΡΟ 20 – ΔΘΝΙΚΗ / ΓΙΔΘΝΗ ΑΓΔΙΑ
20.1

ΝΟΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΑΓΔΙΑ
Η ρνξήγεζε αδεηψλ ππνρξεψλεη ηνλ θάηνρν λα ηεξεί ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο
πξνθεξχμεηο αγψλσλ θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο ΚΟΞ, ηεο ΓΟΞ (FIE) θαη ησλ άιισλ
δηεζλψλ ζπλνκνζπνλδηψλ ζηηο νπνίεο είλαη κέινο ε ΚΟΞ. Δηδηθφηεξα, νη αζιεηέο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο, δεζκεχνληαη λα ζέβνληαη ηνπο θαλφλεο αληη-ληφπηλγθ, λα κελ
ρξεζηκνπνηνχλ νχηε απαγνξεπκέλεο νπζίεο, νχηε απαγνξεπκέλεο κεζφδνπο θαη
ζπκθσλνχλ λα ππνβάιινληαη ζε ειέγρνπο εληφο θαη εθηφο αγψλσλ.

20.2

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΑΓΔΙΑ
Η άδεηα απηή είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο εγθεθξηκέλνπο αζιεηέο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαλδήπνηε επίζεκε δηνξγάλσζε ηεο ΚΟΞ ή γίλεηαη ππφ ηελ
έγθξηζή ηεο. Κακία δήισζε ζπκκεηνρήο ζε αγψλα δελ ζα ηζρχεη, εάλ έλαο
αγσληδφκελνο δελ έρεη έγθπξε Δζληθή άδεηα γηα ην ηξέρνλ έηνο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα
δηεζλείο επίζεκνπο αγψλεο ηεο Παγθφζκηαο (FIE) θαη Παλεπξσπατθήο (EFC)
Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο, φπνπ ζηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα έρεη έγθπξε Γηεζλή
άδεηα, ζπκθψλσο ησλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ.
Η άδεηα είλαη επίζεο ππνρξεσηηθή γηα ηα αθφινπζα πξφζσπα:

20.3

α)

Όινπο ηνπο εγθεθξηκέλνπο πξνπνλεηέο ηεο ΚΟΞ;

β)

Όινπο ηνπο εγθεθξηκέλνπο δηαηηεηέο ηεο ΚΟΞ.

γ)

Μέιε ηνπ Γ θαη ησλ επηηξνπψλ ηεο ΚΟΞ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΈΚΓΟΗ
α)

Οη άδεηεο γηα ηνπο αζιεηέο παξαγγέιινληαη απφ ηα αζιεηηθά σκαηεία-Μέιε
ηνπο.

β)

Οη άδεηεο γηα ηνπο δηαηηεηέο θαη πξνπνλεηέο παξαγγέιινληαη απφ ηνπο ίδηνπο

γ)

Οη δηεζλείο άδεηεο γηα ηνπο αζιεηέο παξαγγέιινληαη απφ ηελ ΚΟΞ, κεηά απφ
αίηεζε ηνπ σκαηείνπ ηνπο, κφλν γηα φζνπο θαηέρνπλ ηελ Κππξηαθή
ππεθνφηεηα.

δ)

Οη δηεζλείο άδεηεο γηα ηνπο δηαηηεηέο παξαγγέιινληαη απφ ηελ ΚΟΞ, κεηά απφ
αίηεζε ησλ ηδίσλ, κφλν γηα φζνπο θαηέρνπλ ηελ Κππξηαθή ππεθνφηεηα.

Όιεο νη άδεηεο εθδίδνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο ΚΟΞ.

20.4

ΆΡΝΗΗ ΔΚΓΟΗ/ΑΝΑΝΔΧΗ ΑΓΔΙΑ
Σν Γ ηεο ΚΟΞ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ή/θαη λα αξλεζεί ηελ έθδνζε ή/θαη
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αλαλέσζε άδεηαο, εθφζνλ ππάξρνπλ ιφγνη πξνο ηνχην, νη νπνίνη ζα γλσζηνπνηεζνχλ
ζηνλ ελδηαθεξφκελν.
ε ηέηνηα πεξίπησζε ν ελδηαθεξφκελνο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη παξάπνλν πξνο ηα
αξκφδηα φξγαλα ηεο ΚΟΞ.
20.5

ΆΡΝΗΗ ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ ΑΓΔΙΑ
ε πεξίπησζε πνπ έλα αζιεηηθφ σκαηείν-κέινο αξλείηαη λα παξαγγείιεη ή λα
ππνβάιεη αίηεζε γηα άδεηα αζιεηή, ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηελ ΚΟΞ θαη λα εμεγήζεη
ηνπο ιφγνπο. ε ηέηνηα πεξίπησζε ν αζιεηήο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη παξάπνλν
πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο ΚΟΞ.

20.6

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ/ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ/ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ/ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ/ΠΑΡΑΒΟΛΑ
Η άδεηα αζιεηή έρεη ηζρχ φζε θαη ην δειηίν πγείαο πνπ εθδίδεη ν ΚΟΑ.
Η άδεηα δηαηηεηή θαη πξνπνλεηή έρεη 3εηή δηάξθεηα ηζρχνο θαη ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε
ηα θαζνξηδφκελα ζηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ή ζε απνπζία απηψλ, ζχκθσλα κε
απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ.
Η άδεηα κειψλ ηνπ Γ θαη ησλ επηηξνπψλ έρεη ηζρχ φζε θαη ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο
ηνπο.
Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο, ξπζκίδνληαη κε ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο πνπ εθδίδεη θαη
ηξνπνπνηεί ην Γ ηεο ΚΟΞ.

ΚΟΞ
66

Καηαζηαηηθφ ΚΟΞ, Απξίιηνο 2021

ΑΡΘΡΟ 21 – ΔΘΝΙΚΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ / ΔΘΝΙΚΗ ΟΜΑΓΑ
21.1

ΓΔΝΙΚΑ
Γηα λα κπνξέζεη λα ζπκκεηάζρεη ζηνπο Οιπκπηαθνχο, Μεζνγεηαθνχο, ζε φινπο ηνπο
επίζεκνπο αγψλεο, Παγθφζκηνπο (FIE), Eπξσπατθνχο (EFC), άιινπο δηεζλείο θαη
Δζληθνχο, έλαο αζιεηήο πξέπεη λα ζέβεηαη θαη λα ηεξεί ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΚΟΞ
πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο απηνχο.

21.2

ΔΘΝΙΚΗ ΟΜΑΓΑ - ΔΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΑΘΛΗΣΧΝ
Η ζπκκεηνρή ζηελ Δζληθή νκάδα απνηειεί χςηζηε ππνρξέσζε ησλ αζιεηψλ. Αζιεηήο
πνπ αξλείηαη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ Δζληθή νκάδα γηα ιφγνπο άιινπο
εθηφο απφ ηαηξηθνχο, ηηκσξείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο ΚΟΞ, ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη ζην παξφλ θαη ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο, ε νπνία δελ αλαζηέιιεηαη γηα
θαλέλα ιφγν. Αζιεηήο πνπ ηηκσξείηαη γηα παξάβαζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ παχεη λα δηθαηνχηαη ηηο θάζε είδνπο παξνρέο ηεο ΚΟΞ, φπσο επίζεο θαη
ηηο θάζε είδνπο παξνρέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
Καλέλαο αζιεηήο δελ δηθαηνχηαη λα εληαρζεί ζηελ Δζληθή Οκάδα ή/θαη λα ιάβεη κέξνο
ζε επίζεκνπο Γηεζλείο αγψλεο εθπξνζσπψληαο ηελ Κχπξν, εάλ δελ θαηέρεη ηελ
Κππξηαθή ππεθνφηεηα.
Η αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αζιεηψλ ησλ Δζληθψλ θαη πξν-εζληθψλ Οκάδσλ δελ
απνηειεί άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οηθνλνκηθέο ή άιιεο παξνρέο πνπ
δίλνληαη απφ ηελ Οκνζπνλδία ζηνπο αζιεηέο ησλ Δζληθψλ θαη πξν-εζληθψλ Οκάδσλ,
σο ελίζρπζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αζιεηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, δελ απνηεινχλ
νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα.

21.3

ΔΘΝΙΚΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ - ΔΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΑΘΛΗΣΧΝ
Γηα ηα επίζεκα Δζληθά Πξσηαζιήκαηα ηεο ΚΟΞ, νη αγσληδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ
απζηεξά ηελ ππεθνφηεηα ή λα δηακέλνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα ζηε ρψξα.
Δμαίξεζε ζα απνηειεί ε θαηεγνξία πακπαίδσλ-παγθνξαζίδσλ (θάησ ησλ 14 εηψλ)
φπνπ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή αλεμαξηήησο ππεθνφηεηαο.
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ΑΡΘΡΟ 22 – ΠΡΟΠΟΝΗΣΔ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Οξηζκφο

Μεηξψν
πξνπνλεηψλ

Πξνπνλεηήο είλαη ν επαγγεικαηίαο πνπ κε ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή
θαηάξηηζε, ηελ εκπεηξία θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε πνπ δηαζέηεη ζρεηηθά κε ην
άζιεκα, αλαιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ θαζνδήγεζε, ηελ αχμεζε ηεο αζιεηηθήο
απφδνζεο θαη ηελ πξφνδν ησλ αζιεηψλ, θαζψο θαη φζσλ αζινχληαη ζε
πξνγξάκκαηα καδηθνχ αζιεηηζκνχ, δεκφζηα θαη ηδησηηθά θαη ηαπηφρξνλα δηαθπιάηηεη
θαη βειηηψλεη ηελ πγεία ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ.
Η Οκνζπνλδία ηεξεί Μεηξψν Πξνπνλεηψλ, ζην νπνίν εγγξάθνληαη θαη
θαηαρσξνχληαη νη πξνπνλεηέο, θαηφπηλ ππνβνιήο ππ’ απηψλ ζρεηηθήο αίηεζεο
εγγξαθήο θαη εθφζνλ πθίζηαληαη νη πξνβιεπφκελεο ζηνλ Καλνληζκφ ηεο
Οκνζπνλδίαο πξνυπνζέζεηο.
Δγθεθξηκέλνο πξνπνλεηήο αλαγλσξίδεηαη ν θάηνρνο Δζληθήο Άδεηαο Πξνπνλεηή, ηελ
νπνία εθδίδεη ε Οκνζπνλδία, εθφζνλ είλαη θαηαρσξεκέλνο ζην πην πάλσ Μεηξψν.

Απαζρφιεζε
πξνπνλεηή

Δγγξαθή ζην
κεηξψν

Σα αζιεηηθά σκαηεία ή ηκήκαηα, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απαζρνινχλ
πξνπνλεηέο εγθεθξηκέλνπο απφ ηελ ΚΟΞ, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη
ζηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο ΚΟΞ θαη ησλ δηεζλψλ αξρψλ ηνπ αζιήκαηνο.
Οη πξνπνλεηέο εγγξάθνληαη ζηελ ΚΟΞ, ψζηε λα ηπγράλνπλ επηινγήο ζε απνζηνιέο,
αμηνινγήζεσλ θαη απνλνκήο Δζληθήο θαηεγνξίαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη
ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηεο ΚΟΞ.
ΟΜΟΠΟΝΓΙΑΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Πξφζιεςε

Γηαδηθαζία

Σχπνο
πξνθήξπμεο
ζέζεο

Η Οκνζπνλδία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ζπγθξφηεζεο, εηνηκαζίαο θαη
εκθάληζεο Δζληθψλ αληηπξνζσπεπηηθψλ Οκάδσλ γηα ηα Γηεζλή θαη δηαθξαηηθά
πξσηαζιήκαηα θαη αγψλεο, πξνβαίλεη κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ ζηελ
πξφζιεςε Οκνζπνλδηαθψλ Πξνπνλεηψλ ή/θαη πλεξγαηψλ.
Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα ηε ζέζε ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Πξνπνλεηή Ξηθαζθίαο
γίλεηαη απφ ην Γ κεηά απφ ζρεηηθή πξνθήξπμε ηεο ζέζεο θαη αλαθνίλσζε ζηελ
ηζηνζειίδα θαη ζηα σκαηεία-Μέιε ηεο ΚΟΞ.
ηελ πξνθήξπμε αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, ηα θαζήθνληα,
ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ε δηάξθεηα ηεο χκβαζήο ηνπ κε ηελ ΚΟΞ.
ηελ πεξίπησζε κή πιήξσζεο ηεο ζέζεο, ηα θαζήθνληά ηνπ δηεθπεξαηψλνληαη
πξνζσξηλά απφ ηελ Σερληθή Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνπνλεηέο ησλ
αζιεηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ Δζληθή Οκάδα
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ΑΡΘΡΟ 23 – ΓΙΑΙΣΗΣΔ
ΓΙΑΙΣΗΣΔ
Οξηζκφο

Γηαηηεηήο είλαη απηφο πνπ κε ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, εκπεηξία θαη εμεηδηθεπκέλε
γλψζε, επηηεξεί θαη ξπζκίδεη ηε δηεμαγσγή ελφο παηρληδηνχ (bout) ή ελφο αγψλα
(match), ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηεζεί.

Μεηξψν
δηαηηεηψλ

Η Οκνζπνλδία ηεξεί Μεηξψν Γηαηηεηψλ, ζην νπνίν εγγξάθνληαη θαη θαηαρσξνχληαη
νη Γηαηηεηέο, θαηφπηλ ππνβνιήο ππ’ απηψλ ζρεηηθήο αίηεζεο εγγξαθήο θαη εθφζνλ
πθίζηαληαη νη πξνβιεπφκελεο ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Οκνζπνλδίαο πξνυπνζέζεηο.
Δγθεθξηκέλνο δηαηηεηήο αλαγλσξίδεηαη ν θάηνρνο Δζληθήο Άδεηαο Γηαηηεηή, ηελ νπνία
εθδίδεη ε Οκνζπνλδία, εθφζνλ είλαη θαηαρσξεκέλνο ζην πην πάλσ Μεηξψν.
Οη δηαηηεηέο εγγξάθνληαη ζηελ ΚΟΞ, ψζηε λα ηπγράλνπλ επηινγήο γηα δηαηηεζίεο,
αμηνινγήζεσλ θαη απνλνκήο Δζληθήο θαηεγνξίαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη
ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηεο ΚΟΞ.

Καζήθνληα,
ππνρξεψζεηο

Δμεηάζεηο

Οη Γηαηηεηέο έρνπλ θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηνπο
θαλνληζκνχο θαη ηηο πξνθεξχμεηο ηεο ΚΟΞ θαη ηνλ δηεζλή θαλνληζκφ ηεο ΓΟΞ (FIE)
Η Οκνζπνλδία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο αγψλσλ,
πξνβαίλεη κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ ζηελ δηεμαγσγή εμεηάζεσλ γηα ηελ
αλάδεημε Δζληθψλ Γηαηηεηψλ.
Οη εμεηάζεηο πξνθεξχζζνληαη κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε θαη ελεκέξσζε ησλ σκαηείσλ
ηεο Οκνζπνλδίαο.

Πξνζφληα
ππνςεθίσλ

ηελ αλαθνίλσζε αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ
ππνςεθίσλ δηαηηεηψλ θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα
πξνζθνκίζνπλ.

Σχπνο
εμεηάζεσλ

Η εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ πεξηιακβάλεη ζεσξία θαη πξαθηηθή θαη γίλεηαη απφ ηελ
επηηξνπή εμεηάζεσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Σ.Δ. θη έγθξηζεο
ηνπ Γ..

Καηεγνξίεο

Τπνςήθηνο ν νπνίνο επηηχρεη ζηηο εμεηάζεηο, ηνπ απνλέκεηαη θαηεγνξία ζχκθσλα κε
ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηεο ΚΟΞ.
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ΑΡΘΡΟ 24 – ΣΙΣΛΟ ΔΠΙΣΙΜΟΤ ΜΔΛΟΤ
Η Γ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γ ή ηεο πιεηνςεθίαο
ησλ ηαθηηθψλ κειψλ, κπνξεί λα απνλέκεη κε απφθαζή ηεο ηνλ ηίηιν ηνπ Δπίηηκνπ
Μέινπο ζε πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο πξνάγνπζεο
ηνπο ζθνπνχο ηεο ΚΟΞ θαη ην άζιεκα ελ γέλεη.
Σα επίηηκα κέιε δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο Γ κε δηθαίσκα λα εθθέξνπλ ηε
γλψκε ηνπο, αιιά ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη.
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ΑΡΘΡΟ 25 – ΓΙΑΛΤΗ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ – ΠΔΡΙΟΤΙΑ
Η ΚΟΞ δηαηεξεί ηελ λνκηθή ηεο νληφηεηα, λννπκέλνπ φηη εμαθνινπζεί λα έρεη ζηε
δχλακή ηεο ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) Σαθηηθά Μέιε.

Απαξηία

Πιεηνςεθία

Πεξηνπζία

Γηάιπζε ηεο ΚΟΞ κπνξεί λα απνθαζίζεη θαη ε Γ, ε νπνία βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ
παξεπξίζθνληαη ηξία ηέηαξηα (3/4) ηνπ ζπλφινπ ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ Σαθηηθψλ
Μειψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ (ηπρφλ δεθαδηθνί αξηζκνί παξαιείπνληαη αλ είλαη
κηθξφηεξνη ηνπ 5 θαη ζηξνγγπινπνηνχληαη πξνο ηα πάλσ αλ είλαη ίζνη ή κεγαιχηεξνη
ηνπ 5).
Γηα ηελ έγθπξε ιήςε απφθαζεο γηα δηάιπζε ηεο ΚΟΞ απαηηείηαη πιεηνςεθία ησλ
ηεζζάξσλ πέκπησλ (4/5) ησλ παξηζηακέλσλ ζηελ Γ αληηπξνζψπσλ ησλ Σαθηηθψλ
Μειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ (ηπρφλ δεθαδηθνί αξηζκνί παξαιείπνληαη αλ είλαη
κηθξφηεξνη ηνπ 5 θαη ζηξνγγπινπνηνχληαη πξνο ηα πάλσ αλ είλαη ίζνη ή κεγαιχηεξνη
ηνπ 5).
ε πεξίπησζε πνπ ε Οκνζπνλδία δηαιχεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε πεξηνπζία ηεο
πεξηέξρεηαη ζηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αζιεηηζκνχ (ΚΟΑ).
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ΑΡΘΡΟ 26 – ΙΥΤ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ
Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ απνηεινχκελν απφ 26 άξζξα, 2 παξαξηήκαηα θαη ζχλνιν 96
ζειίδσλ, αλαγλψζηεθε θαη εγθξίζεθε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΚΟΞ ηεο 24εο
Ννεκβξίνπ 2018 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2019 κε κεηαβαηηθή πεξίνδν
ελφο (1) έηνπο, δειαδή κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2019.
ΗΜΔΙΧΔΙ:

Ιζρχο

Σν θαηαζηαηηθφ απνηεινχκελν απφ 26 άξζξα, 2 παξαξηήκαηα θαη ζχλνιν 96 ζειίδσλ,
αλαγλψζηεθε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΚΟΞ ηεο 4εο Απξηιίνπ 2021 θαη εγθξίζεθε κε
άκεζε ηζρχ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»
ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΚΧΓΙΚΑ
Α.1.1

ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ
Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή (Πεηζαξρηθφ Γηθαζηήξην), ε νπνία έρεη δηνξηζηεί απφ ην Γ,
έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα λα απνθαίλεηαη γηα φια ηα αδηθήκαηα θαηά ηνπ
Καηαζηαηηθνχ, ησλ Καλνληζκψλ, ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο, ηεο πεηζαξρίαο ή ηεο
αζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΚΟΞ, εθηφο απφ ηηο
εηδηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ πεηζαξρία ζηνπο ρψξνπο ησλ αγψλσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ αγσληζηηθή πξνθήξπμε ηεο ΚΟΞ. Σν Γ ζα δηαζθαιίζεη ηνλ
ζεβαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο.

Α.1.2

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ - ΠΡΟΧΠΑ ΠΟΤ ΤΠΟΚΔΙΝΣΑΙ
Όια ηα άηνκα ή νληφηεηεο ππφθεηληαη ζηελ πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία ηεο Πεηζαξρηθήο
Δπηηξνπήο ηεο ΚΟΞ, φπσο γηα παξάδεηγκα φπνηνο:
- είλαη κέινο ηεο ΚΟΞ (αζιεηηθά σκαηεία);
- είλαη θάηνρνο Δζληθήο αδείαο ηεο ΚΟΞ (αζιεηέο, πξνπνλεηέο, δηαηηεηέο);
- είλαη κέιε ή θίιαζινη ησλ κειψλ ηεο ΚΟΞ (αμησκαηνχρνη, γνλείο θιπ)
- είλαη κέιε ησλ νξγάλσλ ή Δζληθψλ αληηπξνζσπεηψλ-απνζηνιψλ ηεο ΚΟΞ
Απηά ηα πξφζσπα ζα νλνκάδνληαη θαησηέξσ ν «ελαγφκελνο».
Σα αδηθήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη ζην πιαίζην εζσηεξηθψλ ζεκάησλ ελφο αζιεηηθνχ
σκαηείνπ-κέινπο, ππφθεηληαη ζηνπο θαλφλεο θαη ηε δηθαηνδνζία ηνπο, εθηφο εάλ είλαη
ηδηαίηεξα ζνβαξέο, ή αλ αθνξνχλ κεκνλσκέλνπο θαηεγνξνχκελνπο πνπ πξνέξρνληαη
απφ άιιν αζιεηηθφ σκαηείν-κέινο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή
ηεο ΚΟΞ κπνξεί ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα ελδηαθεξφκελα σκαηεία ή πξφζσπα.

Α.1.3

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΚΧΓΙΚΑ ΑΓΧΝΧΝ ΣΗ ΓΟΞ (FIE)
Ο παξφλ θψδηθαο έρεη πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο θαλφλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηνπο Καλφλεο Αγψλσλ ηεο ΓΟΞ θαη εηδηθφηεξα ζην άξζξν t.94s, Πεηζαξρηθφο
Κψδηθαο Αγψλσλ.

Α.1.4

ΚΤΡΧΔΙ
Οη πνηλέο πνπ κπνξεί λα επηβιεζνχλ απφ ην πεηζαξρηθφ δηθαζηήξην ηεο ΚΟΞ είλαη νη
αθφινπζεο:
α)

Δπίπιεμε (Έγγξαθε πξνεηδνπνίεζε)

β)

Παύζε απφ ηα φξγαλα ηεο ΚΟΞ
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γ)

Απνθιεηζκόο (απηφ ζεκαίλεη ηελ απψιεηα
ζπγθεθξηκέλν ηνπξλνπά θαη φισλ ησλ βξαβείσλ).

ηεο

θαηάηαμεο

απφ

ην

δ)

Απνβνιή, ε νπνία ζηεξεί ηνλ ελαγφκελν απφ θάζε ζπκκεηνρή ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο, αζιεηηθέο ή άιιεο, πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ ΚΟΞ ή γίλνληαη
ππφ ηελ αηγίδα ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ δηεζλψλ αγψλσλ ή αγψλσλ άιισλ
Δζληθψλ νκνζπνλδηψλ.
Σν πεηζαξρηθφ δηθαζηήξην ζα θαζνξίζεη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα ηεζεί
ζε ηζρχ ε απνβνιή θαη ηε δηάξθεηά ηεο.
ε πεξίπησζε απνβνιήο κε αηνκηθήο (νκάδαο, ζσκαηείνπ θιπ.), φινη νη
θάηνρνη άδεηαο πνπ είλαη κέιε ή πνπ ζπλδένληαη κε έλα ή άιιν κέζν ζε ηέηνηα
νξγάλσζε, απνβάιινληαη εμίζνπ, εθηφο εάλ ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ
Γηθαζηεξίνπ ηεο ΚΟΞ ηνπο επηηξέπεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζα
θαζνξηζηνχλ, λα αζθνχλ ηηο αηνκηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.
Η απνβνιή ζα πεξηιακβάλεη ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο (γηα πξφζσπα) ή ηεο
ηδηφηεηαο κέινπο (γηα νληφηεηεο) γηα ηε δηάξθεηα ηεο απνβνιήο. ε πεξίπησζε
παξαβίαζεο ηεο απνβνιήο, ε δηάξθεηά ηεο ζα δηπιαζηαζηεί απηφκαηα, κε ηελ
επηθχιαμε άιισλ πνηλψλ πνπ κπνξεί λα επηβιεζνχλ απφ ην Πεηζαξρηθφ
Γηθαζηήξην.
Η ΚΟΞ ζα δηαζθαιίζεη φηη ε απνβνιή ζα ηεζεί ζε γλψζε φισλ ησλ αζιεηηθψλ
σκαηείσλ-κειψλ θαη αξρψλ θαηά ηε ζηηγκή πνπ ζα ηεζεί ζε ηζρχ.

ε)

Γηαγξαθή. Η πνηλή απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο ή
ζε πεξηπηψζεηο επαλάιεςεο αδηθεκάησλ.
Η πνηλή απηή πεξηιακβάλεη ηε κφληκε απνβνιή ηνπ ελαγνκέλνπ απφ φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην άζιεκα θαη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ νπνηνδήπνηε
κεηξψν ηεο ΚΟΞ.

ζη)

Πξόζηηκν. Η πνηλή απηή κπνξεί λα εθδνζεί έλαληη φισλ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ,
ην χςνο ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 100 Δπξψ θαη άλσ ησλ
1000 Δπξψ γηα ηα άηνκα, ελψ ηα θαηψηαηα φξηα είλαη 200 Δπξψ ειάρηζην θαη
2000 Δπξψ ην αλψηαην γηα ηηο νληφηεηεο.
Σν χςνο ηνπ πξνζηίκνπ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 1000 Δπξψ ζηελ πεξίπησζε
πνπ εθδίδνληαη ηαπηφρξνλα πνιιαπιέο πνηλέο πξνζηίκνπ, νπφηε είλαη
ζσξεπηηθέο.

δ)

πκπιεξσκαηηθέο Πνηλέο. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πνηλέο κπνξνχλ
επηβιεζνχλ ηαπηφρξνλα πέξαλ ηεο θχξηαο πνηλήο. Απηέο κπνξεί λα είλαη:

λα

(1)

απαγφξεπζε παξνπζίαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα

(2)

κε επηιεμηκφηεηα ζηηο Δζληθέο θαη Γηεζλείο αξρέο (φξγαλα) θαη απνζηνιέο·
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(3)

αλάθιεζε γξαπηνχ θεηκέλνπ ή δεκνζίεπζεο.

Οη θπξψζεηο (πνηλέο) ζα δεκνζηεπζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΚΟΞ θαη ζα
απνζηέιινληαη ζε φια ηα κέιε θαη εζσηεξηθνχο ελδηαθεξφκελνπο κε ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν.
Α.1.5

ΑΝΑΣΟΛΗ ΣΗ ΚΑΣΑΓΙΚΗ
Όιεο νη πνηλέο εθηφο απφ ηελ πξνεηδνπνίεζε ή επίπιεμε, κπνξνχλ λα αλαζηαινχλ ελ
φιν ή ελ κέξεη γηα 2 ρξφληα.
Η πνηλή πνπ έρεη αλαζηαιεί δελ ζα εθηειεζηεί αλ, εληφο δχν εηψλ απφ ηε θαηαδίθε,
δελ έρεη δηαπξαρζεί απφ ηνλ ελαγφκελν θαλέλα άιιν αδίθεκα παξφκνηαο ή
κεγαιχηεξεο ζνβαξφηεηαο.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπξάηηεηαη παξφκνην ή ζνβαξφηεξν αδίθεκα εληφο ηεο δηεηνχο
πεξηφδνπ, ε αλαζηνιή ζα αλαθιεζεί απηνκάησο θαη ε πνηλή πνπ ζα πξνθχςεη ζα
πξνζηεζεί ζηελ πνηλή πνπ έρεη εθδνζεί γηα ηελ επαλάιεςε ελφο αδηθήκαηνο.

Α.1.6

ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΝΟ ΑΓΙΚΗΜΑΣΟ
Ο θαηεγνξνχκελνο ζεσξείηαη φηη έρεη επαλαιάβεη έλα αδίθεκα φηαλ ηειηθά έρεη
ηηκσξεζεί γηα αδίθεκα θαη δηαπξάηηεη λέν αδίθεκα ηεο ίδηαο ή κεγαιχηεξεο
ζνβαξφηεηαο εληφο δχν εηψλ απφ ηελ νξηζηηθή απφθαζε πνπ ηνλ ηηκσξεί.

Α.1.7

ΑΓΙΚΗΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΠΣΧΜΑΣΑ
Αζιεηηθφ παξάπησκα ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε, αληίθεηηαη πξνο
ηνπο θξαηνχληεο ζηε Κχπξν ή πξνο ηνπο δηεζλείο αζιεηηθνχο θαλφλεο ή θαλνληζκνχο
ή ηελ δηεζλή αζιεηηθή δενληνινγία θαη πεξηιακβάλεη θάζε αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά
ή ελέξγεηα.
Σα αδηθήκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζηελ θξίζε ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαζηεξίνπ ηεο ΚΟΞ
είλαη ηα αθφινπζα:
α)

Παξάβαζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή/θαη ησλ θαλνληζκψλ ή/θαη ηεο αγσληζηηθήο
πξνθήξπμεο ηεο ΚΟΞ ή ησλ αζιεηηθψλ σκαηείσλ-κειψλ.

β)

Αληηαζιεηηθή ή αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά

γ)

Αλήζηθε ζπκπεξηθνξά

δ)

Βίαηε ζπκπεξηθνξά

ε)

Δπηζεηηθή ζπκπεξηθνξά - ιεθηηθή, ζσκαηηθή, λνεηηθή ή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε

ζη) Γηαθζνξά
δ)

Καηάρξεζε
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ε)

Φεπδείο δειψζεηο (θαηά ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζε αγψλεο ή θαηά ηηο
ππνςεθηφηεηεο γηα δηνξηζκφ ή εθινγή ή άιισο πσο)

ζ)

Δπίδνζε καχξεο θάξηαο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο αγψλα

η)

Πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά ή δηαηάξαμε ηεο ηάμεο

ηα) Απεηιή
Οη παξαβηάζεηο ησλ θαλφλσλ θαξκαθνδηέγεξζεο (Anti-doping) δελ ππνβάιινληαη
ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΚΟΞ. Αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα
κε ηνπο Καλφλεο ηεο Κππξηαθήο Αξρήο Αληηληφπηλγθ (CyADA) ή ηεο ΓΟΞ (FIE).
Δλδεηθηηθά θαζνξίδνληαη σο αζιεηηθά παξαπηψκαηα θαη ηα αθφινπζα:
ηβ)

Απαίηεζε ή απνδνρή ή ζπκθσλία ή ππφζρεζε λα δερηεί ή απφπεηξα λα δερηεί
ή λα ιάβεη πεξηνπζία ή σθέιεκα ή δψξα ή ρξεκαηηθή ακνηβή ή άιιν
αληάιιαγκα, κε ζθνπφ ηελ αιινίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο αγψλα, είηε ππέξ είηε
θαηά νκάδαο ή ζσκαηείνπ ή κε ζθνπφ λα επηδείμεη εχλνηα ππέξ ελφο ζσκαηείνπ
ζε αγψλα πνπ δηεμήρζε, δηεμάγεηαη ή πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί.

ηγ)

Πξνζθνξά,
ρνξήγεζε,
παξνρή,
πξνκήζεηα
ή ππφζρεζε
γηα
πξνζθνξά ή πξνκήζεηα πεξηνπζίαο ή σθειήκαηνο ή δψξνπ ή ρξεκαηηθήο
ακνηβήο ή άιινπ αληαιιάγκαηνο, κε ζθνπφ ηελ αιινίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο
αγψλα, είηε ππέξ είηε θαηά νκάδαο ή ζσκαηείνπ ή κε ζθνπφ λα επηδείμεη εχλνηα
ππέξ ελφο ζσκαηείνπ ζε αγψλα πνπ δηεμήρζε, δηεμάγεηαη ή πξφθεηηαη λα
δηεμαρζεί.
Ννείηαη φηη ην αδίθεκα κπνξεί λα δηαπξαρζεί είηε άκεζα είηε έκκεζα θαη
άζρεηα απφ ην αλ ε πξνζθνξά, ρνξήγεκα, παξνρή, πξνκήζεηα πεξηνπζίαο,
σθειήκαηνο ή δψξνπ ή ρξεκαηηθήο ακνηβήο ή άιινπ αληαιιάγκαηνο δίλεηαη,
πξνζθέξεηαη ή γίλεηαη ζε ζπγγελή ή νηθείν ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν, λννπκέλνπ
φηη ν ζθνπφο είλαη ε αιινίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αγψλα.

ηδ)

Παξφηξπλζε ή ζπκθσλία γηα αιινίσζε ή επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ
απνηειεζκάησλ ζε αγψλα ή αγψλεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, έζησ θαη ρσξίο
ρξεκαηηθφ ή άιιν αληάιιαγκα.

ηε)

Καηαβνιή
ή
ππφζρεζε
γηα
θαηαβνιή
έθηαθηεο
ακνηβήο,
θηινδσξήκαηνο, πξηκ ή άιινπ έθηαθηνπ αληαιιάγκαηνο απφ ζσκαηείν – κέινο
ή ηεο Οκνζπνλδίαο, απφ κέινο ή κέιε Γ. ή κέιε ζσκαηείνπ ζε άιιν ζσκαηείν
ή αζιεηή/αζιήηξηα ή αζιεηέο/ αζιήηξηεο άιινπ ζσκαηείνπ, κε ζθνπφ λα
δηεγείξνπλ ηηο ζσκαηηθέο ή ςπρηθέο δπλάκεηο ησλ αζιεηψλ γηα επίηεπμε
απνηειέζκαηνο πνπ θξίλεηαη επλντθφ ππέξ ηνπ ζσκαηείνπ ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ
πξνβαίλεη ζηελ θαηαβνιή ή ππφζρεζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο, θηινδσξήκαηνο,
πξηκ ή άιινπ αληαιιάγκαηνο.
Ννείηαη φηη δελ δηαπξάηηεηαη θαλέλα αδίθεκα, φηαλ ζσκαηείν ή κέινο ηνπ κέζσ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζσκαηείνπ ππφζρεηαη ή θαηαβάιιεη
νπνηαδήπνηε παξνρή θηινδψξεκα ή πξηκ ζηνπο αζιεηέο/ αζιήηξηεο ηνπ δηθνχ
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ηνπ ζσκαηείνπ γηα επίηεπμε επλντθνχ απνηειέζκαηνο ππέξ ηνπ δηθνχ ηνπ
ζσκαηείνπ.

Α.1.8

ηζη)

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

ηδ)

Δλέξγεηεο πνπ απνδίδνπλ ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν νπνηνδήπνηε αζιεηηθφ
αδίθεκα ή θαθή πξφζεζε ή αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ βιάπηεη είηε ζηελ
αζρνιία ηνπ ή ην επάγγεικα ηνπ ή ην εθζέηνπλ ζε γεληθφ κίζνο, πεξηθξφλεζε ή
πξνθαηάιεςε ή ην γεινηνπνηνχλ.

ηε)

Πξάμεηο ή παξαιείςεηο
ζπκπεξηθνξά.

ηζ)

Πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ζπληζηνχλ Πεξηθξφλεζε ή αλππαθνή ζε
νπνηαδήπνηε δηαηαγή ή απφθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο Οκνζπνλδίαο
ή ηεο Αλψηαηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο Αζιεηηζκνχ ηνπ ΚΟΑ.

θ)

Πξάμε ή παξάιεηςε πνπ πξννξίδεηαη λα απνηξέςεη ή ελδέρεηαη λα
απνηξέςεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν απφ ηνπ λα ελεξγήζεη ζε δηαδηθαζία ηεο
Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ή ηεο ΑΓΔΑ ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν σο ζπλήγνξνο,
κάξηπξαο ή δηάδηθνο.

θα)

Πξάμε ή παξάιεηςε ε νπνία είλαη ελδερφκελν λα παξεκπνδίζεη ή κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν λα επεξεάζεη νπνηαδήπνηε, ελψπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο
Δπηηξνπήο ή ηεο ΑΓΔΑ δηαδηθαζία, ή νπνηαδήπνηε έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη κε
ζθνπφ ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ή ηεο ΑΓΔΑ.

θβ)

Δλέξγεηεο πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ή κε ζπκκφξθσζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ, αγσληζηηθψλ πξνθεξχμεσλ,
ησλ πεξί ΚΟΑ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ, πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηψλ.

θγ)

Γηάζεζε νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο βνήζεηαο ή ρνξεγήκαηνο ηνπ ΚΟΑ ή ηεο ΚΟΞ
δη’ έηεξνλ ζθνπφλ δηάθνξνλ ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίνλ ε νηθνλνκηθή ή/θαη
ηερληθή βνήζεηα ή ην ρνξήγεκα ρνξεγήζεθαλ.

πνπ

ζπληζηνχλ

αληηαζιεηηθή

ή

αλάξκνζηε

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΓΙΚΗΜΑΣΑ
ε πεξίπησζε πνιιαπιψλ θπξψζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνιιά αδηθήκαηα, εθηφο
απφ ηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο, ην πεηζαξρηθφ δηθαζηήξην ζα απνθαζίζεη εάλ
επηβάιιεηαη κφλν ε ζνβαξφηεξε απφ ηηο θπξψζεηο ή εάλ επηβάιινληαη φιεο νη
θπξψζεηο.

Α.1.9

ΤΝΔΝΟΥΟ
Η ζπλέξγηα, κε ηε βνήζεηα, ηελ ππνθίλεζε ή ηελ παξνρή κέζσλ απφ έλα άηνκν πνπ

ΚΟΞ
77

Καηαζηαηηθφ ΚΟΞ, Απξίιηνο 2021

γλσξίδεη φηη ε ππνζηήξημή ηνπ είλαη ρξήζηκε γηα ην αδίθεκα, ηηκσξείηαη κε ηνλ ίδην
ηξφπν φπσο θαη ην ίδην ην αδίθεκα.
Α.1.10

ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ
Μηα απφπεηξα παξάβαζεο, ε νπνία δηαθφπηεηαη κφλν απφ παξέκβαζε ή απφ
πεξηζηάζεηο πνπ δελ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ελαγνκέλνπ, ηηκσξείηαη κε ηνλ
ίδην ηξφπν φπσο θαη ην ίδην ην αδίθεκα.

Α.1.11

ΑΠΟΓΔΙΞΗ
Η απφδεημε ηεο ελνρήο ή ηεο αζσφηεηαο νπνηνπδήπνηε θαηεγνξνπκέλνπ κπνξεί λα
παξνπζηαζηεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Οη δειώζεηο ηεο ηερληθήο δηεχζπλζεο ελφο
αγψλα, ζσζηά ζπγθξνηεκέλνπ, ή ησλ νξγάλσλ ηεο ΚΟΞ, ζεσξνχληαη αιεζείο εθηφο
αλ απνδεηθλχεηαη δηαθνξεηηθά.
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ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
Α.2.1

Η ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ
α)

πγγξαθέαο ηεο θαηαγγειίαο
Οπνηνδήπνηε άηνκν, θπζηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη
ή φρη θάηνρνο αδείαο ηεο ΚΟΞ, αλ είλαη πξνζσπηθά ζχκα ελφο απφ ηα
αδηθήκαηα πνπ απαξηζκνχληαη παξαπάλσ ζην άξζξν Α.1.7, κπνξεί λα
ππνβάιεη θαηαγγειία ελψπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο.
Δπηπξφζζεηα, ηα κέιε ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ, ε Σερληθή Γηεχζπλζε Αγψλσλ ή νη
πξφεδξνη ησλ Δπηηξνπψλ ή ησλ αζιεηηθψλ σκαηείσλ-κειψλ, κπνξνχλ λα
δειψζνπλ ηελ χπαξμε ελφο αδηθήκαηνο πνπ κπνξεί λα επηιεθζεί ε Πεηζαξρηθή
Δπηηξνπή θαη λα ηελ ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά.
ηελ πεξίπησζε πνπ θαηαγγέιισλ είλαη ε ΚΟΞ, ηφηε ζα πξέπεη λα έρεη ιεθζεί
ζρεηηθή απφθαζε απφ ην Γ. Η θαηαγγειία απεπζχλεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΠΔ
θαη δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε παξαβφινπ.

β)

Μνξθή ηεο θαηαγγειίαο
Η θαηαγγειία πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζην Γ ηεο ΚΟΞ, εληφο εμήληα (60)
εκεξψλ απφ ηηο ελνρνπνηεηηθέο πξάμεηο ή απφ ηελ εκεξνκελία αλαθάιπςήο
ηνπο. Η ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ ηνπ θαθέινπ ή ε ζθξαγίδα παξαιαβήο ηνπ
ηειενκνηφηππνπ ή ε εκεξνκελία ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαζνξίδεη ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα.
Η θαηαγγειία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:
-

ην πιήξεο φλνκα ηνπ αηφκνπ ή ηεο νληφηεηαο, ην αζιεηηθφ σκαηείν πνπ
είλαη κέινο, ηε δηεχζπλζε, ηειέθσλν θαη ηνλ ηίηιν ηνπ θαηαγγέιινληνο·

-

ηελ πιήξε επσλπκία ηνπ αηφκνπ ή ηεο νληφηεηαο θαη ην αζιεηηθφ
σκαηείν πνπ είλαη κέινο ην πξφζσπν ή νληφηεηα πνπ δηψθεηαη ή ηελ
έλδεημε φηη ε δηεχζπλζή ηνπ είλαη άγλσζηε.

-

ζχλνςε ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ, ησλ ζηφρσλ ηεο θαηαγγειίαο, κε
έλδεημε ηνπ παξαβηαζζέληνο θαλνληζκνχ ή ηεο αξρήο · θαη

-

ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαγγέιινληνο.

Η θαηαγγειία κπνξεί, επηπιένλ λα ζπλνδεχεηαη απφ έγγξαθα πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα ηνλ θάθειν δηεξεχλεζεο.
πκπιεξσκαηηθέο ή λέεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα θνηλνπνηεζνχλ έσο ηελ
εμεθνζηή (60ε) εκέξα κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο θαηαγγειίαο ή
θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ δηθαζηεξίνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ.

ΚΟΞ
79

Καηαζηαηηθφ ΚΟΞ, Απξίιηνο 2021

γ)

Παξάβνιν
Κάζε θαηαγγειία ελψπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη
απφ παξάβνιν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.
Σν παξάβνιν ζε πεξίπησζε δηθαίσζεο ηνπ θαηαγγέιινληνο επηζηξέθεηαη θαηά
ην ήκηζπ, ελψ ζε πεξίπησζε αζψσζεο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ εθπίπηεη ππέξ ηεο
ΚΟΞ.
Πέξαλ ηεο θαηαβνιήο παξαβφινπ απφ ηνλ θαηαγγέιινληα, ην Πεηζαξρηθφ
Γηθαζηήξην ελ ηε ηειέζεη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, δηθαηνχηαη λα θαηαδηθάδεη
αλαιφγσο ησλ πεξηζηάζεσλ νηνλδήπνηε θαηαγγειιφκελν ή δηάδηθν κέινο ή
άιινλ θαηήγνξν ή/θαη θαηεγνξνχκελν ζε έμνδα.

Α.2.2

ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟΤ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟΤ
Ο Γελ. γξακκαηέαο ηεο ΚΟΞ ζα ελεκεξψζεη ηνλ Πξφεδξν ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο
θαη ηα εκπιεθφκελα κέξε, γηα θάζε θαηαγγειία-παξάπνλν πνπ έρεη θαηαηεζεί ζηελ
ΚΟΞ, εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο θαηαγγειίαο.
ε πεξίπησζε αζπκβίβαζηνπ ηεο θαηαγγειίαο, ν πξφεδξνο ηεο ΠΔ, εληφο εθηά (7)
εκεξψλ απφ ηελ ελεκέξσζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαγγειία απφ ην Γ, ζα απνθιείζεη
ηα κέιε ηεο ΠΔ πνπ έρνπλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, είηε ιφγσ ησλ αζιεηηθψλ
σκαηείσλ-κειψλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε δηακάρε είηε ιφγσ ζπκκεηνρήο ζην
πεξηζηαηηθφ ζε άιιν ξφιν (π.ρ. ΣΓΑ, Γηαηηεηήο, ζπγγέλεηα θιπ).
ηε ζπλέρεηα, ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο, ζα επηιέμεη ηα άιια δχν (2) κέιε ηεο
πεηζαξρηθήο επηηξνπήο πνπ ζα νξηζηνχλ σο δηθαζηήξην, ζπλ έλα επηπξφζζεην
πξφζσπν πνπ ζα επηιεγεί σο αλαπιεξσηήο, ν νπνίνο ζα αληηθαηαζηήζεη κέινο ηνπ
δηθαζηεξίνπ εάλ έλα απφ ηα 2 άηνκα πνπ είραλ επηιεγεί αξρηθά δελ είλαη δηαζέζηκν ή
ζα θξηζεί φηη έρεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ πνπ πξνθαιεί ηελ αληηθαηάζηαζε απηνχ
ηνπ πξνζψπνπ απφ ην δηθαζηήξην.
Πξφεδξνο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Γηθαζηεξίνπ είλαη ν πξφεδξνο ηεο ΠΔ. Κάζε κέινο ηνπ
Γηθαζηεξίνπ πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο έρεη ηελ επζχλε λα
απνθαιχςεη νπνηεζδήπνηε ζρέζεηο κε ηνπο δηαδίθνπο θαη λα αξλεζεί λα δερζεί
νπνηαδήπνηε αλάζεζε ζε δηθαζηήξην φπνπ ππάξρεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ.
Οη δηαδηθαζίεο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Γηθαζηεξίνπ ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε θαηαγγειία,
ζα είλαη απνιχησο εκπηζηεπηηθέο, κέρξηο φηνπ ιεθζεί απφθαζε. Καλέλα αληίγξαθν
ηεο θαηαγγειίαο δελ θνηλνπνηείηαη ζε νπνηνλδήπνηε άιιν εθηφο απφ ηα εκπιεθφκελα
κέξε, ηνλ Γελ. γξακκαηέα ηεο ΚΟΞ θαη ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή.

Α.2.3

ΣΟ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ – ΔΞΟΤΙΔ – ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
Ο Πξφεδξνο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Γηθαζηεξίνπ, αθνχ ζπγθξνηεζεί, ζα δηαβηβάζεη κέζα ζε
δεθαπέληε (15) εκέξεο, αληίγξαθν ηεο θαηαγγειίαο ζην πξφζσπν πνπ δηψθεηαη.
Αληίγξαθν ηεο θαηαγγειίαο απνζηέιιεηαη επίζεο ζηνλ πξφεδξν ή ηνπο πξνέδξνπο
ησλ αζιεηηθψλ σκαηείσλ-κειψλ ζηα νπνία αλήθνπλ ηα κέξε.
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Σν πεηζαξρηθφ δηθαζηήξην κπνξεί, απηεπαγγέιησο, λα απνθαζίζεη φηη δελ ππάξρεη
ιφγνο λα αζθεζεί δίσμε θαηά ηεο θαηαγγειίαο πνπ ηνπ ππνβιήζεθε. Η απφθαζε απηή
κπνξεί λα πξνζβιεζεί ζηελ ΑΓΔΑ.
Σν πεηζαξρηθφ δηθαζηήξην δηαζέηεη φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο
θαηαγγειίαο θαη ηελ εθδίθαζε, αλ ππάξρεη πεξίπησζε πνηλήο.
Πξέπεη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα ζέβεηαη θαη λα δηαζθαιίδεη ην ζεβαζκφ ησλ
δηθαησκάησλ φισλ ησλ κεξψλ.
Α.2.4

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΝΧΠΙΟΝ ΣΟΤ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟΤ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟΤ

Οξηζκφο
Δηζεγεηή

Σν ίδην ην πεηζαξρηθφ δηθαζηήξην επηιέγεη έλα απφ ηα κέιε ηνπ σο εηζεγεηή, ν νπνίνο
ζα είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο θαη
ζπιιέγνληαο ηηο απνδείμεηο ππέξ θαη θαηά ηνπ ελαγφκελνπ.

Γηεξεχλεζε
ππφζεζεο

Ο εηζεγεηήο κπνξεί λα αλαθξίλεη φινπο ηνπο κάξηπξεο θαη λα ιάβεη φια ηα ρξήζηκα
έγγξαθα απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, εάλ ρξεηάδεηαη κε δηθαζηηθφ έληαικα.
ε πεξίπησζε άξλεζεο πξνζψπνπ λα θαηαζέζεη ή λα θνηλνπνηήζεη έγγξαθα, ν
εηζεγεηήο παξαπέκπεη ην δήηεκα ζηνλ πξφεδξν ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαζηεξίνπ, ν
νπνίνο έρεη ηελ εμνπζία λα ηηκσξεί ηα πξφζσπα πνπ παξαθξαηνχλ πιηθφ, κε
ρξεκαηηθή πνηλή 400 έσο 4000 Δπξψ, αθνχ ηνπο έρεη θαιέζεη λα δψζνπλ εμήγεζε.
Σν πεηζαξρηθφ δηθαζηήξην ξπζκίδεη ηελ θαηαγγειία (θαηαγγειίεο) πνπ ηνπ έρνπλ
ππνβιεζεί εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο ζηνλ πξφεδξν ηεο ΠΔ.

Κιήηεπζε ζε
αθξφαζε

Η θιήηεπζε πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηνλ ελαγφκελν κε ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν ή
άιια κέζα φπνπ κπνξεί λα επαιεζεπηεί ε απφδεημε, ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκέξεο
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία αθξφαζεο πνπ νξίδεη ην πεηζαξρηθφ δηθαζηήξην. Θα
ππνδείμεη φηη ν ελαγφκελνο ζα κπνξεί λα επηθνπξείηαη ή λα εθπξνζσπείηαη απφ ην
πξφζσπν ηεο επηινγήο ηνπ.
Απηή ε θιήζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ έλα λέν αληίγξαθν ηεο θαηαγγειίαο θαζψο θαη έλα
αληίγξαθν φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο.
Δάλ είλαη αδχλαην ή δχζθνιν λα γίλνπλ ηέηνηα αληίγξαθα, ην πεξηερφκελν ηνπ
θαθέινπ ζα ππάξρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ελαγνκέλνπ ζην δηνηθεηηθφ γξαθείν ηεο ΚΟΞ ή
ζε άιιν ηφπν πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηθαζηεξίνπ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αζθαιψλ κέζσλ φπσο "drop-boxes" ηνπ ππνινγηζηή, εάλ
θαη ηα δχν κέξε έρνπλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ηέηνηα αξρεία ππνινγηζηή).

Μαξηπξία
ππεξάζπηζεο

Αθξνακαηηθή
δηαδηθαζία

Όρη αξγφηεξα απφ νθηψ (8) εκέξεο πξηλ απφ ηελ αθξφαζε, ν ελαγφκελνο πξέπεη λα
γλσζηνπνηήζεη ζην πεηζαξρηθφ δηθαζηήξην φια ηα έγγξαθα θαη ηε καξηπξία γηα ηελ
νπνία πξνηίζεηαη λα ζηεξίμεη ηελ ππεξάζπηζή ηνπ, θαζψο θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ
καξηχξσλ ζηνπο νπνίνπο ζα ήζειε λα αθνπζηεί, δειψλνληαο ηνλ ιφγν γηαηί ηα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπο ζα είλαη ρξήζηκα γηα ηελ επίηεπμε ηεο αιήζεηαο.
Σελ εκέξα ηεο αθξφαζεο, ν πξφεδξνο ζα νξίζεη έλα πξφζσπν γηα λα εμαζθαιίζεη φηη
ππάξρεη γξακκαηέαο ηεο αθξφαζεο θαη λα ηεξεί αξρείν ησλ δηαθφξσλ δειψζεσλ ππφ
ηνλ έιεγρφ ηνπ.
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Θα επαιεζεχζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θαηαγγέιινληνο, ηνπ θαζ’νχ θαη ησλ καξηχξσλ.
Θα θαιέζεη ηνλ εηζεγεηή λα παξνπζηάζεη ηελ έθζεζή ηνπ.
ηε ζπλέρεηα, αθνχεη ηηο δειψζεηο ηνπ θαηαγγέιινληνο θαη ηνπ θαζ’νχ.
ηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε εμέηαζε ησλ καξηχξσλ πνπ ζα παξακείλνπλ
εθηφο ηεο αθξφαζεο έσο φηνπ θαηαζέζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο.
Ο πξφεδξνο κπνξεί λα αθνχζεη φια ηα άηνκα ή λα δεηήζεη φια ηα ρξήζηκα έγγξαθα
γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο αιήζεηαο.
ε γεληθέο γξακκέο, ν πξφεδξνο ειέγρεη κφλν ηε δηαδηθαζία θαη έρεη ηελ εμνπζία, αλ
πξνθχςεη πεξίπησζε, λα απνθιείζεη ηα άηνκα πνπ δεκηνπξγνχλ δηαηαξαρή, λα
εμεηάζεη ή φρη ηνπο κάξηπξεο, λα δηαηάμεη πξφζζεηε έξεπλα, λα απνθαζίζεη λα
ππνβάιεη πξφηαζε ζηελ πεηζαξρηθή επηηξνπή λα ηηκσξήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
κεξψλ.
ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο, ν πξφεδξνο δίλεη ζηνλ ελαγφκελν, ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ή,
αλ ππάξρεη, ζηνλ ζχκβνπιν ππεξάζπηζεο, ην δηθαίσκα λα κηιήζεη ηειεπηαίνο.

Έθδνζε
απφθαζεο

Σν ζέκα εμεηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε μερσξηζηή ζπλεδξία απφ ην Γηθαζηήξην. ηε
ζπλεδξία πξέπεη λα είλαη παξφληα φια ηα κέιε ηνπ δηθαζηεξίνπ. Η απφθαζε
ιακβάλεηαη κε απιή πιεηνςεθία. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν θαηεγνξνχκελνο
αζσψλεηαη.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαο ιακβάλνληαη απφ ηνλ γξακκαηέα ηεο ζπλάληεζεο,
ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε θαη ππνβάιινληαη ζην Γ ηεο ΚΟΞ εληφο εθηά (7)
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο θαη ιήςεο απφθαζεο.

Παξάηαζε

Α.2.5

ε πεξίπησζε δπζθνιίαο, ν πξφεδξνο ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαζηεξίνπ κπνξεί λα
δεηήζεη απφ ην Γ ηεο ΚΟΞ, παξάηαζε φρη κεγαιχηεξε ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ γηα
ηε ζπιινγή ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζα
θνηλνπνηεζνχλ ζηνλ ελαγφκελν θαη ζηνλ θαηαγγέιινληα γηα λα απαληήζνπλ εληφο ηεο
πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή. Μηα λέα αθξφαζε κπνξεί λα
ζπγθιεζεί, εάλ είλαη απαξαίηεην, ε νπνία ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο φξνπο
κε ηελ πξψηε αθξφαζε.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ
Ο πξφεδξνο ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαζηεξίνπ ζα ελεκεξψζεη ηνλ ελαγφκελν, ηνλ
θαηαγγέιινληα θαη ηα αζιεηηθά σκαηεία ηνπο γηα ηελ απφθαζε ηνπ πεηζαξρηθνχ
δηθαζηεξίνπ (κε αηηηνιφγεζε θαη πνηλή). Η θνηλνπνίεζε γίλεηαη κε ηειενκνηφηππν
ή/θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Η πνηλή αξρίδεη απφ ηελ εκέξα θνηλνπνίεζεο ηεο
απφθαζεο.
Ο πξφεδξνο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Γηθαζηεξίνπ δηαβηβάδεη επίζεο αληίγξαθα ηεο
απφθαζεο ζην Γ ηεο ΚΟΞ, ην νπνίν επηθπξψλεη ηελ απφθαζε ζηελ ακέζσο
επφκελε ζπλεδξία ηνπ.
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Α.2.6

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΑΚΡΟΑΗ
α)

Σόπνο αθξόαζεο
Οη αθξνάζεηο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Γηθαζηεξίνπ ζα δηεμαρζνχλ ζηα γξαθεία ηεο
ΚΟΞ ή ζε άιιν ηφπν πνπ επέιεμε ν πξφεδξνο ηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ιφγνπο
επθνιίαο.

β)

πκκεηνρή θαηά ηελ επ 'αθξναηεξίνπ ζπδήηεζε
1.

Ο Καηαγγέιισλ
Ο Καηαγγέιισλ δελ ππνρξενχηαη λα εκθαλίδεηαη πξνζσπηθά. Μπνξεί λα
εθθέξεη ηελ άπνςή ηνπ ζην πεηζαξρηθφ δηθαζηήξην κε νπνηνδήπνηε κέζν
επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη κε ηελ απνζηνιή ππνκλήκαηνο θαη
δηθαηνινγεηηθψλ.

2.

Ο θαηεγνξνύκελνο
Η παξνπζία ηνπ ελαγνκέλνπ ζηηο αθξνάζεηο δελ είλαη ππνρξεσηηθή.
Μπνξεί λα εθπξνζσπεζεί απφ έλαλ ππεξαζπηζηή πνπ εμνπζηνδνηείηαη
εηδηθά κε γξαπηή εμνπζηνδφηεζε ή κπνξεί λα παξεπξεζεί ηειεθσληθά
θαιψληαο ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θιήηεπζε
ζηνλ ηφπν πνπ έρεη νξίζεη ην Γηθαζηήξην. Ο ελαγφκελνο ζα είλαη
ππεχζπλνο γηα ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο θαη δηακνλήο ηνπ, θαζψο θαη γηα
εθείλνπο ηνπ ππεξαζπηζηή ηνπ θαη ηπρφλ κάξηπξεο πνπ κπνξεί λα
θαιέζεη.
ε πεξίπησζε επηπφιαηνπ θαηαγγειίαο, ην Πεηζαξρηθφ Γηθαζηήξην ζα
επηβάιεη ζηνλ θαηαγγέιινληα φια ηα έμνδα ηνπ ελαγνκέλνπ.

3.

Οη Μάξηπξεο
Οη κάξηπξεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα εκθαλίδνληαη κφλν θαηφπηλ εηδηθνχ
αηηήκαηνο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Γηθαζηεξίνπ, νπφηε ηα έμνδα ηαμηδίνπ ηνπο ζα
θαηαβιεζνχλ απφ ηελ ΚΟΞ.
Δάλ ν θαηεγνξνχκελνο επηζπκεί ηε θπζηθή παξνπζία ελφο κάξηπξα, είλαη
ππεχζπλνο λα ηνπ δεηήζεη λα παξαζηεί θαη λα πιεξψζεη ηα έμνδά ηνπ.
Γξαπηή καξηπξία επηηξέπεηαη. Πξέπεη λα είλαη γξακκέλν, ρξνλνινγεκέλν
θαη ππνγεγξακκέλν ζην ρεηξφγξαθν ηνπ κάξηπξα. Η ππνγξαθή ηνπ
πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο ηεο ρψξαο.
Η ηειεθσληθή καξηπξία επηηξέπεηαη. Πξηλ απφ ηελ εμέηαζε ηνπ, ν
πξφεδξνο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζα επαιεζεχζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ κε
νπνηνδήπνηε θαηάιιειν κέζν.
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Α.2.7

ΠΡΟΦΤΓΗ
Οη απνθάζεηο ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαζηεξίνπ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηα ζσκαηείακέιε, ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ηελ ΚΟΞ, ην Γ ηεο νπνίαο έρεη θαη ηελ
επζχλε ηεο εθηέιεζεο ηνπο.
Κάζε απφθαζε ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαζηεξίνπ κπνξεί λα πξνζβιεζεί απνθιεηζηηθά
κέζσ πξνζθπγήο ελψπηνλ ηεο Αλψηαηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο Αζιεηηζκνχ
(«ΑΓΔΑ»), ε νπνία ζα επηιχζεη νξηζηηθά ηε δηαθνξά ζχκθσλα κε ηνπο πεξί ΚΟΑ
λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. Αίηεζε αλαζηνιήο ηεο απφθαζεο ζηα πνιηηηθά Γηθαζηήξηα
δελ επηηξέπεηαη.

Α.2.8

ΠΡΑΚΣΙΚΑ
Οη αξρηθέο απνθάζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γηθαζηεξίνπ.
Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ιακβάλνληαη απφ ηνλ γξακκαηέα ηεο ζπλάληεζεο θαη
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα θαη ππνβάιινληαη ζην Γ εληφο
εθηά (7) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο θαη ιήςεο απφθαζεο.

Α.2.9

ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΤΠΔΡΑΠΙΗ
Οπνηαδήπνηε παξαηππία ζηε δηαδηθαζία ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαζηεξίνπ κπνξεί λα
αθπξψζεη ηελ απφθαζή ηνπ εάλ επεξεάζεη αξλεηηθά ηα δηθαηψκαηα ππεξάζπηζεο.
Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαζηεξίνπ είλαη δεκφζηεο.
Η δηθαζηηθή δηαδηθαζία πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα
ππεξάζπηζεο.

Α.2.10

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΚΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ Γ ΣΗ ΚΟΞ
ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ην Γ ηεο ΚΟΞ κπνξεί λα ιάβεη, ζην πιαίζην ηεο
αξκνδηφηεηαο θξίζεο ηνπ, πξνθαηαξθηηθά Γηνηθεηηθά κέηξα πνπ αλαζηέιινπλ ηελ
Δζληθή ή/θαη Γηεζλή άδεηα ή ηελ ηδηφηεηα κέινπο, ηνπ ελαγνκέλνπ κέρξη ηελ έθδνζε
νξηζηηθήο απφθαζεο απφ ην πεηζαξρηθφ δηθαζηήξην. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κφλν ζε
πεξηπηψζεηο φπνπ ε ζνβαξφηεηα ηνπ αδηθήκαηνο ή νη ζπλέπεηέο ηνπ ην απαηηνχλ.
Χο πξνυπφζεζε γηα φιεο απηέο ηηο απνθάζεηο, ην Γ θαιεί ηνλ ελαγφκελν θαη ηνλ
θαηαγγέιινληα ελψπηνλ ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ κε επηβεβαησκέλε αιιεινγξαθία, κία
εβδνκάδα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε, δηεπθξηλίδνληαο φηη ν ελαγφκελνο κπνξεί λα ιάβεη
ζπλδξνκή ή λα εθπξνζσπεζεί απφ πξφζσπν ηεο επηινγήο ηνπ.
Καηά ηε ζηηγκή ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Πξφεδξνο βεβαηψλεηαη φηη ε θιήηεπζε έρεη
πξνζθνκηζζεί δεφλησο ζηνλ ελαγφκελν.
ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο, ην Γ αλαθνηλψλεη ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ ελαγφκελν θαη
ζηνλ θαηαγγέιινληα κε επηθπξσκέλν ηαρπδξνκείν, δεηψληαο απφδεημε παξαιαβήο.
Η απφθαζή ηνπ είλαη δεζκεπηηθή θαη κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν πξνζθπγήο.
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Η δηάξθεηα ηπρφλ αλαζηνιήο ηεο πνηλήο, θαζνξίδεηαη απφ ην Γ. Γελ κπνξεί λα
ππεξβεί φκσο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην πεηζαξρηθφ δηθαζηήξην ξπζκίδεη. Δάλ
ην πεηζαξρηθφ δηθαζηήξην δηαηάμεη νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα αλαζηνιήο, ε
δηνηθεηηθή αλαζηνιή πνπ δηαηάζζεηαη απφ ην Γ ηεο ΚΟΞ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί
ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β»
ΚΧΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ
Β.1

ΔΙΑΓΧΓΗ
Ο θψδηθαο δενληνινγίαο ηεο ΚΟΞ βαζίδεηαη ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο ΓΟΞ (FIE)
θαη ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε ησλ εζηθψλ αμηψλ θαη αξρψλ ηνπ Οιπκπηαθφ Υάξηε θαη
πνπ πξέπεη λα εκπλένπλ θαη λα θάλνπλ επξχηεξα θαηαλνεηή ηελ ζπκπεξηθνξά φισλ
φζσλ αζρνινχληαη κε ηε Ξηθαζθία (ζην εμήο επίζεο αλαθέξεηαη σο "νηθνγέλεηα
ΚΟΞ").
Ο θψδηθαο δενληνινγίαο ηεο ΚΟΞ ("Κψδηθαο") νξίδεη ηηο αξρέο ζπκπεξηθνξάο πνπ
ζα πξέπεη λα ξπζκίδνπλ ηηο αζιεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νληφηεηαο
θαη ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ. Ο θψδηθαο απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε θαη δηαθχιαμε ησλ
ηδαληθψλ ηεο αμηνπξέπεηαο, ηεο αθεξαηόηεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ αζιεηηθνύ θαη
ηνπ ζεκηηνύ αληαγσληζκνύ θαη ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, πνπ ζα πξέπεη λα
ραξαθηεξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ.
Η νηθνγέλεηα ΚΟΞ πεξηιακβάλεη: αμησκαηνχρνπο ησλ νξγάλσλ ηεο ΚΟΞ θαη ησλ
αζιεηηθψλ σκαηείσλ-κειψλ, ηα αζιεηηθά σκαηεία θαη ηα κέιε ηνπο, φπσο θαη ηνπο
αζιεηέο, πξνπνλεηέο, δηαηηεηέο, άιια κέιε Δζληθψλ αληηπξνζσπεηψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηνδήπνηε αγψλα ή εθδήισζε πνπ δηεμάγεηαη απφ ηελ ΚΟΞ ή ππφ
ηελ αηγίδα ηεο θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ππαιιήινπο, ζπλεξγάηεο θαη πάξνρνπο
ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ ΚΟΞ.

Β.2

ΘΔΜΔΛΙΧΓΗ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΔ
Η νηθνγέλεηα ΚΟΞ ππνρξενχηαη λα ζέβεηαη θαη λα δηαζθαιίδεη ηνλ ζεβαζκφ ησλ
αθφινπζσλ αξρψλ θαη θαλφλσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ηελ δηεμαγσγή
νπνηνπδήπνηε επίζεκνπ αγψλα, εθδήισζεο ή δξαζηεξηφηεηαο πνπ δηεμάγεηαη απφ
ηελ ΚΟΞ ή γίλεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο, θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
νξγάλσλ ηεο.

Β.2.1

Αμηνπξέπεηα:
1.

Πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αμηνπξέπεηα νπνηνπδήπνηε θαη ην ζεβαζκφ ησλ
ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπο σο βαζηθή απαίηεζε ηνπ Οιπκπηζκνχ θαη ηεο
ΚΟΞ.

2.

ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζεβαζκφο θαη εθηίκεζε γηα ηελ
νηθνγέλεηα ΚΟΞ θαη ην επξχ θνηλφ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ νη αξρέο ηεο
λνκηκφηεηαο, ηεο αζιεηνπξέπεηαο θαη ηνπ ηίκηνπ παηρληδηνχ.

3.

Γελ ζα ππάξμεη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ ιφγσ θπιήο, θχινπ,
ζξεζθείαο, πνιηηηθήο ή θηινζνθηθήο γλψκεο, νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ ιφγνπ.

4.

Κακία πξαθηηθή πνπ παξαβηάδεη ηε ζσκαηηθή ή δηαλνεηηθή αθεξαηφηεηα,
αμηνπξέπεηα, ηηκή θαη θήκε ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ ζα είλαη αλεθηή. Οπνηαδήπνηε
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κνξθή ληφπηλγθ, ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν, απαγνξεχεηαη απνιχησο. Οη
Καλφλεο θαηά ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο ζα παξαθνινπζνχληαη ζρνιαζηηθά.

Β.2.2

5.

Η ρξήζε κέζσλ ελεκέξσζεο ή θνηλσληθψλ δηθηχσλ γηα ζπθνθαληία ή
ππνλφκεπζε ηεο ηηκήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ δελ ζα γίλεη αλεθηή.

6.

Απαγνξεχνληαη φιεο νη κνξθέο ζσκαηηθήο, ςπρνινγηθήο, επαγγεικαηηθήο ή
ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο.

7.

Οη δηνξγαλσηέο ησλ αγψλσλ ζα εμαζθαιίζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο
αζθάιεηαο, επεκεξίαο θαη ηαηξηθήο πεξίζαιςεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο ηζνξξνπίαο γηα ηελ νηθνγέλεηα ΚΟΞ.

Α.

Αθεξαηόηεηα πκπεξηθνξάο

1.

Η νηθνγέλεηα ΚΟΞ πξέπεη λα απνξξίπηεη θαη λα θαηαγγέιιεη θάζε κνξθή
δηαθζνξάο ή επλνηνθξαηίαο, νπνηαζδήπνηε θχζεο, εμαζθαιίδνληαο ηελ
εηιηθξίλεηα θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αζιήκαηνο. Πξέπεη πάληνηε λα ελεξγνχλ κε
ην πςειφηεξν επίπεδν αθεξαηφηεηαο θαη ηδηαίηεξα, φηαλ ιακβάλνπλ απνθάζεηο,
πξέπεη λα ελεξγνχλ κε ακεξνιεςία, αληηθεηκεληθφηεηα, αλεμαξηεζία θαη
επαγγεικαηηζκφ

2.

Η νηθνγέλεηα ΚΟΞ δελ κπνξεί λα δεηήζεη, λα απνδερζεί ή λα πξνζθέξεη
νπνηαδήπνηε θξπθή ακνηβή, πξνκήζεηα, φθεινο ή ππεξεζία νπνηαζδήπνηε
θχζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηνξγάλσζε επίζεκσλ αγψλσλ, δξαζηεξηνηήησλ ή
εθδειψζεσλ ή κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ππαιιήισλ ηεο ΚΟΞ.
Οπνηαδήπνηε θξπθή πξνκήζεηα, απνδεκίσζε, φθεινο ή ππεξεζία
νπνηαζδήπνηε θχζεσο ε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ηα θαλνληθά πξφηππα
θηινμελίαο ζχκθσλα κε ηα ηνπηθά έζηκα ηεο ρψξαο, ε παξνρή ηνπ δψξνπ, πνπ
ιακβάλεηαη απφ έλαλ ππάιιειν ή αμησκαηνχρν ηεο ΚΟΞ, πξέπεη λα δεισζεί
εγγξάθσο ζηε Γξακκαηεία ηεο ΚΟΞ εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ.
ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο σο πξνο ηελ αμία, ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ
κπνξεί λα δεηήζεη ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο δενληνινγίαο.
Η επηηξνπή δενληνινγίαο ζα επαλεμεηάζεη ηηο δεισκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ζα
απνθαζίζεη εληφο 90 εκεξψλ εάλ ν δηθαηνχρνο ησλ παξνρψλ απηψλ είλαη ε
ΚΟΞ ή φηη πξέπεη λα επηζηξαθνχλ ζηελ πεγή ηνπο.

3.

Η νηθνγέλεηα ΚΟΞ δελ πξέπεη λα είλαη ζπλεξγάηεο νχηε λα έρεη θακία ζρέζε κε
νληφηεηεο ή άηνκα ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα είλαη θάησ απφ πξφηππα
αληηθαηηθά ή αζπκβίβαζηα κε ηηο αξρέο ηνπ Οιπκπηαθνχ Υάξηε ή ηνπ παξφληνο
Κψδηθα.

4.

Μφλν ηα δψξα ησλ νπνίσλ ε αμία είλαη εληφο ησλ θαλνληθψλ πξνηχπσλ
θηινμελίαο γηα ηε ρψξα πνπ παξέρεη ην δψξν, κπνξνχλ λα δνζνχλ θαη λα γίλνπλ
δεθηά απφ ηα κέιε ηεο Οηθνγέλεηαο ΚΟΞ σο έλδεημε ζεβαζκνχ θαη θηιίαο.

5.

Η νηθνγέλεηα ΚΟΞ νπδέπνηε ζα δψζεη νχηε ζα δερζεί νδεγίεο γηα λα ςεθίζεη ή
λα παξέκβεη κε έλαλ δεδνκέλν ή πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν εληφο ησλ νξγάλσλ ή
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ησλ αξρψλ ηεο ΚΟΞ.
6.

Η θηινμελία ησλ κειψλ, ησλ αμησκαηνχρσλ θαη ησλ δηεπζπληψλ-ζπκβνχισλ ηεο
νηθνγέλεηαο ΚΟΞ θαη ησλ ζπληξφθσλ ηνπο, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα
θαλνληθά πξφηππα. Οη πξνζθιήζεηο γηα εθδξνκέο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπο
δηνξγαλσηέο αγψλσλ ή εθδειψζεσλ ή ηα αζιεηηθά σκαηεία-Μέιε (εθηφο απφ
εθείλα πνπ είλαη κέινο ν αμησκαηνχρνο), νη νπνίεο δελ βαζίδνληαη ζε ζπκθσλία
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ δηνξγαλσηή θαη ηνπ αζιεηηθνχ σκαηείνπ-Μέινπο ή ηεο
ΚΟΞ, πξέπεη λα δειψλνληαη ζηελ επηηξνπή δενληνινγίαο πξηλ απφ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ. Η επηηξνπή δενληνινγίαο κπνξεί λα πξνηείλεη
ζην ελ ιφγσ πξφζσπν λα απνξξίςεη ηελ πξφζθιεζε αλ είλαη αληίζεηε πξνο ηνλ
Κψδηθα.

7.

Η νηθνγέλεηα ΚΟΞ πξέπεη λα απνθεχγεη θάζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ
κεηαμχ ηνπο, ηεο νξγάλσζεο ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη θάζε άιινπ πξνζψπνπ ή
νξγαληζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Οιπκπηαθφ θίλεκα. ε πεξίπησζε πνπ
πξνθχςεη ή ελδέρεηαη λα πξνθχςεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, ηα κέξε
ιακβάλνπλ κέηξα θαη ελεκεξψλνπλ ηελ επηηξνπή δενληνινγίαο ηεο ΚΟΞ.
Πεξηπηψζεηο πηζαλήο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πεξηιακβάλνπλ:
α.

πκκεηνρή ζην Γ ελ ελεξγεία δηαηηεηψλ θαη ελ ελεξγεία πξνπνλεηψλ ηνπ
αζιήκαηνο

β.

πκκεηνρή ζην Γ ελ ελεξγεία αζιεηψλ ή ζπγγεληθψλ ηνπο πξνζψπσλ
έλα ηνπιάρηζην έηνο κεηά ηελ ηειεπηαία ζπκκεηνρή ηνπ αζιεηή ζε επίζεκν
αγψλα

γ.

πκκεηνρή ζην Γ Σερληθψλ πκβνχισλ

δ.

πκκεηνρή ζην Γ έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ

ε.

πκκεηνρή ζην Γ αηφκσλ ηα νπνία έρνπλ άκεζα ή έκκεζα νηθνλνκηθά
ζπκθέξνληα ζε ζρέζε κε ην άζιεκα ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΚΟΞ

ζη.

Πξνζσπηθφ ην νπνίν θαηέρεη θαη άιινπο ξφινπο ζηελ ΚΟΞ, φπσο
πξνπνλεηή

δ.

Λήςε απφθαζεο πνπ αθνξά άηνκν πνπ δηαηεξεί ζπγγέλεηα ή άιινπ
είδνπο ζρέζε κε κέινο ηνπ Γ ή Δπηηξνπήο.

8.

Σα κέιε ηεο Οηθνγέλεηαο ΚΟΞ ελεξγνχλ κε ηελ απαηηνχκελε κέξηκλα θαη
επηκέιεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, κε ελεξγψληαο κε θαλέλαλ
ηξφπν λα βιάςνπλ ηε θήκε ηεο Ξηθαζθίαο, ηεο ΚΟΞ ή ηνπ Οιπκπηαθνχ
θηλήκαηνο.

Β.

Αθεξαηόηεηα Αγώλσλ

1.

Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ αλαιακβάλνπλ λα θαηαπνιεκήζνπλ θάζε κνξθή
εμαπάηεζεο θαη ζα ιάβνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ
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αθεξαηφηεηα ησλ αζιεηηθψλ αγψλσλ.

Β.2.3

2.

Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Παγθφζκηνπ
Κψδηθα θαηά ηεο Φαξκαθνδηέγεξζεο θαη ηνλ Κψδηθα Οιπκπηαθήο Κίλεζεο γηα
ηελ Πξφιεςε ηεο ρεηξαγψγεζεο αληαγσληζκνχ.

3.

Οη ζπκκεηέρνληεο ζε αγψλεο δελ πξέπεη, κε θαλέλαλ ηξφπν, λα ρεηξαγσγνχλ ην
απνηέιεζκα απηνχ θαηά ηξφπν αληίζεην πξνο ηελ αζιεηηθή δενληνινγία.

4.

Απαγνξεχνληαη φιεο νη κνξθέο ζπκκεηνρήο ή πξνψζεζεο ζηνηρεκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνπο αγψλεο.

Σίκην Παηρλίδη "Fair Play":
Η έλλνηα ηνπ «ηίκηνπ παηρληδηνχ», πέξα απφ ηελ απιή ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο
θαη ηνπο θαλνληζκνχο, επεθηείλεηαη ζηηο έλλνηεο ηεο πίζηεο, ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ
θαη ηεο ζσζηήο αζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Καιχπηεη ηελ θαηαπνιέκεζε νπνηαζδήπνηε
αθαηάιιειεο ρξήζεο ζηνλ αληαγσληζκφ ελφςεη αζέκηηνπ πιενλεθηήκαηνο, δφιηαο
ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ
θαλφλσλ, ληφπηλγθ, βίαο (ζσκαηηθήο θαη
ιεθηηθήο), αληζφηεηαο επθαηξηψλ ή δηαθζνξάο.
Ο αζιεηηζκφο είλαη κηα ζεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ εκπινπηίδεη ην άηνκν θαη ηελ
θνηλσλία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γίλεηαη κε εηιηθξηλή θαη έληηκν ηξφπν, επνκέλσο
είλαη θαζήθνλ φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ λα απνθεχγνπλ λα
ζπκπεξηθέξνληαη θαηά ηξφπν αληίζεην πξνο ην δίθαην παηρλίδη κε ηελ επξχηεξε έλλνηα
ηνπ.

Β.2.4

Καιή δηαθπβέξλεζε θαη Πόξνη:
1.

Οη πφξνη ηεο ΚΟΞ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ην άζιεκα θαη ηνπο
ζθνπνχο ηεο ΚΟΞ.

2.

Πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηέο νη βαζηθέο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ
Οιπκπηαθνχ θαη ηνπ Αζιεηηθνχ Κηλήκαηνο, ηδίσο ηεο δηαθάλεηαο, ησλ
δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ινγνδνζίαο-ειέγρνπ θαη θνηλσληθήο επζχλεο.

3.

Σα έζνδα θαη νη δαπάλεο ηεο ΚΟΞ ζα θαηαγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηα
αλαγλσξηζκέλα δηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο θαη νη
ινγαξηαζκνί απηνί ζα ειέγρνληαη απφ αλεμάξηεην επαγγεικαηία ειεγθηή.

4.

ε πεξίπησζε ρξήζεο ησλ πφξσλ ηεο ΚΟΞ γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο
ππνζηήξημεο ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ (σκαηεία, αζιεηέο θ.ιπ.), ν
πξννξηζκφο ησλ ελ ιφγσ θεθαιαίσλ πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ζηνπο
ινγαξηαζκνχο.

5.

Η νηθνγέλεηα ΚΟΞ αλαγλσξίδεη ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή πνπ ηα Μέζα Μαδηθήο
Δλεκέξσζεο, νη ρνξεγνί, νη εηαίξνη θαη νη άιινη ππνζηεξηθηέο ησλ αζιεηηθψλ
εθδειψζεσλ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ην θχξνο ηνπ Οιπκπηαθνχ
θηλήκαηνο ζε φιν ηνλ θφζκν. Χζηφζν, ε ελ ιφγσ ππνζηήξημε πξέπεη λα είλαη
θαηάιιειε θαη ζπλεπήο κε ηνπο θαλφλεο ηνπ αζιήκαηνο θαη ηηο αξρέο πνπ
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νξίδνληαη ζηνλ Οιπκπηαθφ Υάξηε θαη ζηνλ παξφληα Κψδηθα. Η νξγάλσζε θαη ε
δηεμαγσγή επίζεκσλ αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο
ΚΟΞ.
6.

Β.2.5

Β.2.6

Οη θξαηηθνί θνξείο, ηα ΜΜΔ, νη ρνξεγνί θαη νη άιινη ππνζηεξηθηέο δελ ζα πξέπεη
λα παξεκβαίλνπλ ζηε εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο ΚΟΞ.

ρέζεηο κε αζιεηηθά σκαηεία:
1.

Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ ζα εξγαζηνχλ γηα λα δηαηεξήζνπλ αξκνληθέο
ζρέζεηο κε ηα φξγαλα ησλ αζιεηηθψλ σκαηείσλ-Μειψλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο
ηεο θαζνιηθφηεηαο θαη ηεο νπδεηεξφηεηαο. Χζηφζν, ην πλεχκα ηνπ
αλζξσπηζκνχ, ηεο αδειθνζχλεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ πνπ εκπλέεη ην Οιπκπηαθφ ηδεψδεο απαηηεί απφ ηηο Γηνηθήζεηο ησλ
αζιεηηθψλ σκαηείσλ λα ζέβνληαη θαη λα εθαξκφδνπλ ζρνιαζηηθά ηηο αξρέο ηνπ
Οιπκπηαθνχ Υάξηε θαη απηνχ ηνπ Κψδηθα.

2.

Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ είλαη ειεχζεξα λα αλαπηχζζνπλ ην άζιεκα.
Δληνχηνηο, δελ επηηξέπεηαη λα αζθνχλ θακία δξαζηεξηφηεηα ή λα αθνινπζνχλ
κηα ηδενινγία πνπ ζησπά ζησπεξά ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδνληαη
ζηνλ Οιπκπηαθφ Υάξηε ή εθείλνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα Κψδηθα.

3.

Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχνπλ
ην πεξηβάιινλ ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δηνξγαλψλεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο ΚΟΞ,
αλαιακβάλνληαο ηε δέζκεπζε λα δηαηεξήζνπλ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ζχκθσλα κε ηα γεληθά απνδεθηά πεξηβαιινληηθά πξφηππα.

Δκπηζηεπηηθόηεηα:
Δθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα Κψδηθα, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ ζα
θπιάζζνπλ κπζηηθά φιεο ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο. Η απνθάιπςε
νπνησλδήπνηε πιεξνθνξηψλ δελ πξέπεη λα γίλεηαη γηα πξνζσπηθή ρξήζε νχηε λα
γίλεηαη κε θαθφ ηξφπν γηα λα βιάςεη ηε θήκε, ηελ εηθφλα νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή
νξγαληζκνχ.

Β.3

ΚΑΝΟΝΔ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ
Όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ ζα πξέπεη πάληα λα εκπλένληαη απφ ηνπο
πξναλαθεξζέληεο δεζκεπηηθνχο θαλφλεο θαη αξρέο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηνπο
αθφινπζνπο Καλφλεο πκπεξηθνξάο.
Οη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο δεκηνπξγνχλ επζχλεο, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ
πξέπεη λα αλαιεθζνχλ απφ φινπο φζνπο αζρνινχληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κε ην
άζιεκα θαη ζηα δηάθνξα επίπεδα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ αζιήκαηνο ηεο
Ξηθαζθίαο.

Β.3.1

Η ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΚΟΞ
1.

Πξέπεη λα γλσξίδεη, λα ηεξεί θαη λα εθαξκφδεη ηνπο λφκνπο, ην παξφλ
θαηαζηαηηθφ, ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ην άζιεκα ηεο
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μηθαζθίαο. Οκνίσο, πξέπεη λα ζέβεηαη ηηο πξάμεηο θαη ηηο λνκηθέο δηαδηθαζίεο
πνπ θαζνξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΚΟΞ θαη ηηο
ζπζηάζεηο ηνπ ΚΟΑ γηα ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε.
2.

Θα επηθεληξψζεη ηελ πξσηνβνπιία θαη ηε δέζκεπζε ηεο νληφηεηαο πξνθεηκέλνπ
λα πξνσζήζεη ηα λφκηκα ζπκθέξνληα ηεο μηθαζθίαο κέζα ζηηο παξακέηξνπο
ηεο δηαθάλεηαο, ηεο εηιηθξίλεηαο θαη ηεο αζιεηνπξέπεηαο, πξνσζψληαο θαη
αμηνπνηψληαο ηελ νξζή πξαθηηθή ηνπ αζιήκαηνο ηεο μηθαζθίαο.

3.

Να ζπλεξγαζηεί κε ηε ΚΟΔ, ηνλ ΚΟΑ, ηα Γ ησλ κειψλ θαη ηνπο ρνξεγνχο
δηαηεξψληαο δεζκνχο ζεβαζκνχ θαη ππφιεςεο θαη ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ
αζιεηηζκνχ γηα ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
πγεία ησλ αζιεηψλ ηνπ.

4.

Να εληζρχζεη θαη λα δηαηεξήζεη θαιέο ζρέζεηο κε φια ηα κέζα ελεκέξσζεο,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ επηζπκεηή αθεξαηφηεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα
φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ μηθαζθία, πέξα απφ ηελ
πξνψζεζε ηνπ αζιήκαηνο ζην θνηλφ.

5.

Λακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο φπνπ δηεμάγνληαη νη αγψλεο, ιακβάλνληαο θπξίσο ππφςε ηε
ζσκαηηθή θαη εζηθή επεκεξία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηνξγάλσζε.

6.

Να δηαηεξεί ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά, απνθεχγνληαο ηε ζπκκεηνρή ζε
πξάμεηο πνπ πξνθαινχλ βιάβε ζηε δηθή ηνπο αμηνπηζηία ή ζέηνπλ ζε θίλδπλν
ηελ εηθφλα ηεο ΚΟΞ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ.

7.

Να πξνιακβάλεη, λα απνηξέπεη θαη λα θαηαγγέιιεη (θαη λα ελζαξξχλεη ηελ
αλαθνξά νπνηνλδήπνηε), ηε ρξήζε κε εμνπζηνδνηεκέλσλ νπζηψλ, αζέκηηνπ
νθέινπο ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο δηαθζνξάο ζην άζιεκα ηεο μηθαζθίαο.

8.

Να απαγνξεχζεη ζηελ νηθνγέλεηα ΚΟΞ λα πξνηείλεη ή λα ζπζηήζεη πξνψζεζε,
δηαθήκηζε ή δεκνζηφηεηα νπνηνπδήπνηε αγαζνχ ή ππεξεζίαο πνπ κπνξεί λα
βιάςεη ηε γεληθή πγεία, ηηο πγηεηλέο ζπλήζεηεο, ην πεξηβάιινλ.

9.

Να απαγνξεχεη θαη λα ππνβάιιεη ζηελ επηηξνπή δενληνινγίαο θάζε είδνπο
πξνηηκήζεηο ή πξνθαηαιήςεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εζληθφηεηα, ην ρξψκα,
ην θχιν, ηε ζξεζθεπηηθή πεπνίζεζε, ηελ αλαπεξία, ηνλ πνιηηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή ή πλεπκαηηθή θαηάζηαζε, ηνλ
ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ειηθία, κνξθέο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζε
νπνηνλδήπνηε αγψλα.

10.

Να ηηκσξεί πξάμεηο βίαο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε ζσκαηηθή θαη εζηθή
αθεξαηφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ, ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηνπ
επξένο θνηλνχ, εμαζθαιίδνληαο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επεκεξία ηνπο,
ζπκβάιινληαο ζηελ παξνρή ζεηηθήο εηθφλαο ηνπ αζιήκαηνο θαη πξνβάιινληαο
ηελ άπνςε απηή ζε άιινπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο.

11.

Να θαηαπνιεκήζεη φιεο ηηο πξάμεηο πνπ ελδέρεηαη λα δπζθεκίζνπλ ή λα
δηαθπβεχζνπλ ην θαιφ φλνκα ηεο ΚΟΞ θαη φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο
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ΚΟΞ. Πξέπεη επίζεο λα απνθεχγνπλ, λα παξεκπνδίδνπλ θαη λα θαηαγγέιινπλ
ηε ρξήζε κέζσλ ή θνηλσληθψλ δηθηχσλ γηα λα ζπθνθαληνχλ ή λα βιάςνπλ ηε
θήκε ηεο ΚΟΞ θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ.

Β.3.2

12.

Θα ππνζηεξίμεη ηα ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηα άηνκα πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ
μηθαζθία, δηαηεξψληαο ηνπο εθπαηδεπκέλνπο θαη ελεκεξσκέλνπο ζρεηηθά κε ηηο
βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαιήο δηαρείξηζεο ηνπ αζιεηηζκνχ.

13.

Να πξνσζήζεη ηελ ππεξάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη λα
πξνσζήζεη θαη λα ζπκκεηάζρεη ζε ελέξγεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ
πφξσλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ πγηεηλψλ ζπλεζεηψλ.

14.

Να ππνβάιιεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε πιήξεηο θαη νξζέο πιεξνθνξίεο,
ειεγκέλεο απφ αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο ειεγθηέο, εληφο ησλ ρξνληθψλ
νξίσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εζηθήο θαη δηαθαλνχο δηαρείξηζεο.

15.

Να θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο
δηαηηεηέο απφ νπνηαδήπνηε πίεζε απφ αζιεηέο, πξνπνλεηέο, ζπλαδέιθνπο,
αμησκαηνχρνπο, κέζα ελεκέξσζεο ή επξχ θνηλφ.

16.

Ιδηαίηεξα ην πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη ζε αγψλεο (εθπξφζσπνη ζσκαηείσλ,
πξνπνλεηέο κέιε ηεο ΣΓΑ, Ιαηξηθνί θιπ) δελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα
επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα ελφο αγψλα, λα επεξεάζνπλ ή λα πηέζνπλ ηνπο
δηαηηεηέο θαη απνθεχγνπλ ηνλ νξηζκφ Γηαηηεηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
επεξεαζηνχλ απφ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλν
αγψλα.

ΓΙΑΙΣΗΣΔ ΚΑΙ ΚΡΙΣΔ
1.

Πξέπεη λα δηαηεξνχλ κηα αληηθεηκεληθή θαη ακεξφιεπηε ζηάζε θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ αγψλσλ, ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ πηέζεηο αζιεηψλ, πξνπνλεηψλ,
ζπλαδέιθσλ, αμησκαηνχρσλ, κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ή θνηλνχ.

2.

Πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηελ απνδνρή δηνξηζκνχ σο δηαηηεηή ζε νπνηνλδήπνηε
αγψλα ζηνλ νπνίν έρεη αληηιεθζεί ή ππάξρεη "ύγθξνπζε πκθεξόλησλ" κε
νπνηνλδήπνηε ζπκκεηέρνληα (*). ε πεξίπησζε αλαγθαίνπ δηνξηζκνχ, λα γίλεηαη
αλαθνξά ζηα πξαθηηθά ηεο απφθαζεο.
Χο ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ λνείηαη θάζε θαηάζηαζε ζηελ νπνία ππάξρεη
ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ελφο
δηαηηεηή ή θξηηή ζηνλ νπνίν έρεη άκεζα ή έκκεζα ηδησηηθά ζπκθέξνληα πνπ
επεξεάδνπλ, ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ή λα θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ ηελ
απφδνζε κε εζθαικέλν ηξφπν, ηηο επζχλεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ δηαηηεηή.

3.

Πξέπεη λα παξακείλνπλ ελήκεξνη γηα ηνπο θαλφλεο ηεο μηθαζθίαο θαη ηεο
εμέιημήο ηεο. Δθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο απνηειεζκαηηθά, κε ην πςειφηεξν
θίλεηξν θαη δέζκεπζε.

4.

Λακβάλνπλ ζσζηέο απνθάζεηο ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ εηζήγεζε ησλ
βνεζψλ ηνπο.
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5.

Να αληηκεησπίδνπλ κε ζεβαζκφ ηνπο αζιεηέο, ηνπο πξνπνλεηέο θαη ηνπο
αμησκαηνχρνπο, ελψ ηαπηφρξνλα εθηεινχλ ην έξγν ηνπο θαη επηβάιινπλ
θπξψζεηο γηα ηελ απζηεξή επηβνιή ησλ θαλφλσλ.

6.

Να απνθχγνπλ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα ππνλνκεχζεη
αζέκηηα ή λα πξνθαζνξίζεη ην απνηέιεζκα ησλ αγψλσλ.

7.

Να ελεκεξψζνπλ ακέζσο ηνλ ππάιιειν ή ηελ επηηξνπή ηεο ΚΟΞ γηα θάζε
απφπεηξα δηαθζνξάο θαη αθαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ έθβαζε ελφο αγψλα.

8.

Να ζέβνληαη ην θνηλφ ζε θάζε πεξίπησζε, ελεξγψληαο επγεληθά, αληηθεηκεληθά
θαη ακεξφιεπηα.

9.

Να απνθεχγνπλ ζρφιηα θαη δειψζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ
αληηπαξαζέζεηο θαη λα ππνλνκεχζνπλ ηελ εηθφλα ησλ δηαηηεηψλ ηεο ΚΟΞ,
παξέρνληαο κφλν ηερληθέο αλαιχζεηο θαη απνθάζεηο.

10.

Γελ πξέπεη λα αλερηνχλ, ζηνλ ηνκέα επηξξνήο ηνπο, ηε ρξήζε κε
επηηξεπφκελσλ θαξκάθσλ ή νπζηψλ, ζπλεξγαδφκελνη πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε θαη εμαπιψλνληαο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηέηνησλ πξαθηηθψλ
ζηελ νηθνγέλεηα ΚΟΞ.

11.

ε θάζε πεξίπησζε, δελ πξέπεη λα αλερηνχλ θακία πξνηίκεζε πνπ απνξξέεη
απφ ηελ εζλφηεηα, ηε θπιή, ην ρξψκα, ην θχιν, ηε ζξεζθεπηηθή πεπνίζεζε, ηελ
αλαπεξία, ηνλ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ ή πλεπκαηηθφ
θαζεζηψο, ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ειηθία θαη ηελ νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε.

12.

Να κελ πξνσζνχλ, λα δηαθεκίδνπλ, λα εκπνξεχνληαη ή λα εκθαλίδνπλ
νπνηεζδήπνηε κάξθεο θαξκάθσλ, ηξνθίκσλ, θαπλνχ, αιθνφι θαη νπνησλδήπνηε
αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ βιάπηνπλ ή ελδέρεηαη λα βιάςνπλ ηε γεληθή πγεία,
πγηεηλέο ζπλήζεηεο, πεξηβάιινλ ή παξαβηάδνπλ ην λφκν.

(*) Αθνινπζεί κε εμαληιεηηθφο θαηάινγνο παξαδεηγκάησλ πεξηπηψζεσλ ππφ ηηο
νπνίεο κπνξεί λα πξνθχςεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. Απηέο πεξηιακβάλνληαη σο
επεμεγήζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ δηαηηεζίαο θαη
ηεο ΚΟΞ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο χπαξμεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Οη δπλεηηθέο
ζπγθξνχζεηο θαηεγνξίαο Α είλαη πην πηζαλφ λα απαηηήζνπλ δξάζε απφ ηνπο δηαηηεηέο,
θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο δηαηηεζίαο απφ εθείλνπο ηεο θαηεγνξίαο Β.

-

πγθξνύζεηο θαηεγνξίαο Α:
Ο δηαηηεηήο είλαη ή ήηαλ κέινο ζσκαηείνπ πνπ αλήθεη έλα εκπιεθφκελν κέξνο.
Ο δηαηηεηήο απαζρνιείηαη ή έρεη πξνζιεθζεί απφ έλα εκπιεθφκελν κέξνο εληφο
ησλ ηειεπηαίσλ δχν (2) εηψλ.
Ο δηαηηεηήο είλαη ζπγγελήο ή εηαίξνο ελφο εκπιεθφκελνπ κέξνπο.
Ο δηαηηεηήο είλαη ή ήηαλ ν πξνπνλεηήο ελφο εκπιεθφκελνπ κέξνπο κέζα ζηα
ηειεπηαία δχν (2) ρξφληα.
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Β.3.3

πγθξνύζεηο θαηεγνξίαο Β:
Οπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπγθξνχζεηο θαηεγνξίαο Α έρεη ζπκβεί πεξηζζφηεξν απφ
δχν (2) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ αγψλα.
Ο δηαηηεηήο έρεη άιιεο ζρέζεηο κε έλα εκπιεθφκελν κέξνο.

ΑΘΛΗΣΔ
1.

Θα αληαγσλίδνληαη ζην πλεχκα ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ ηίκηνπ παηρληδηνχ. Θα
απνθεχγνπλ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν
αζέκηηα ή λα πξνθαζνξίζεη ην απνηέιεζκα ησλ αγψλσλ

2.

Πξέπεη λα έρνπλ πιήξε επίγλσζε, λα εθηηκνχλ θαη λα επηβάιινπλ ηνπο θαλφλεο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πεηζαξρία.

3.

Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηεο Σερληθήο Γηεχζπλζεο Αγψλσλ θαη ησλ
δηαηηεηψλ, αληηκεησπίδνληαο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο αληηπάινπο κε
ζεβαζκφ. Δπηπιένλ, δελ πξέπεη λα δηαπξάηηνπλ θακία πξνζβιεηηθή πξάμε κε
ιφγηα, ελέξγεηεο θαη ρεηξνλνκίεο, ελαληίνλ ησλ δηαηηεηψλ ή ην επξχ θνηλφ νχηε λα
ελζαξξχλνπλ ή λα πξνθαινχλ αζεβείο θαη πξνθαηεηιεκκέλεο ζπκπεξηθνξέο.

4.

Να ππεξαζπίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ηεο μηθαζθίαο εηδηθφηεξα θαη ηνπ αζιεηηζκνχ
ελ γέλεη, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο αμίεο, ηηο πξαθηηθέο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο βειηίσζεο πνπ πξέπεη λα
θαζνδεγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αζιεηή.

5.

Να απνθεχγνπλ, λα απνξξίπηνπλ θαη λα θαηαγγέιινπλ θάζε κνξθή βίαο ή
έθπησζεο, ιφγσ εζληθφηεηαο, θπιήο, ρξψκαηνο, θχινπ, ζξεζθεπηηθψλ
πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, πνιηηηθήο πξνηίκεζεο, νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο ή
πλεπκαηηθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ειηθίαο ή
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.

6.

Να απνξξίςνπλ νπνηαδήπνηε ρξήζε απαγνξεπκέλσλ θαξκάθσλ, κε
εμνπζηνδνηεκέλσλ ρεκηθψλ δηεγεξηηθψλ θαη ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε ελεξγή
ή παζεηηθή δηαθζνξά, ηφζν ζην πεδίν ηνπ παηρληδηνχ φζν θαη εθηφο απηνχ.

7.

Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ πεηζαξρία θαη λα εθθξάζνπλ δηαθσλία, αλ ππάξρεη,
κε εξεκία θαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν ηξφπν.

8.

Να εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κε ηξφπν ππεχζπλν, ηζνξξνπεκέλν θαη
ζχκθσλν κε ηηο αξρέο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο νξγάλσζεο πνπ εθπξνζσπνχλ
θαη λα απέρνπλ απφ ηηο δεκφζηεο επηθξίζεηο θαη ηα αθαηάιιεια ζρφιηα ζρεηηθά
κε ηα πεξηζηαηηθά ηνπ αγψλα, ψζηε λα κελ βιάπηνπλ ηελ εηθφλα νπνηνπδήπνηε
αζιεηή, δηαηηεηή, αμησκαηνχρνπ ή ηερληθνχ θαη γεληθά ηελ εηθφλα ηεο ΚΟΞ θαη
ηνπ αζιήκαηνο.

9.

Να απέρνπλ απφ ηελ πξνψζεζε, ηε δηαθήκηζε, ην κάξθεηηλγθ, ηελ εκπνξία
νπνηνπδήπνηε αγαζνχ ή ππεξεζίαο πνπ επεξεάδεη δπζκελψο ή ζα κπνξνχζε
λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε γεληθή πγεία, ηηο πγηεηλέο ζπλήζεηεο, ην πεξηβάιινλ ή
παξαβηάδεη ην εθαξκνζηέν δίθαην.
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10.

Β.3.4

Β.4

Να κελ θξχβνπλ ηπρφλ ηξαπκαηηζκνχο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ
αζθαιή ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αζιεηηζκφ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο γηαηξνχο
θαη ηνπο πξνπνλεηέο πνπ αλαιχνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο.

ΠΡΟΠΟΝΗΣΔ
1.

Να κελ εθδειψλνπλ δεκφζηα θξηηηθή γηα ηνπο δηαηηεηέο, αζιεηέο,
αμησκαηνχρνπο, δηαγσληδφκελνπο, ζπλαδέιθνπο, κέζα ελεκέξσζεο θαη θνηλφ κε
ιφγηα, ελέξγεηεο ή ζπκπεξηθνξέο.

2.

Θα πξέπεη λα θαζνδεγνχλ ηνπο αζιεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνπφλεζεο θαη
ησλ αγψλσλ, λα ζπκκεηέρνπλ κε αζιεηνπξέπεηα, λα δέρνληαη ηηο απνθάζεηο
ησλ δηαηηεηψλ θαη λα δηαηεξνχλ ην ζεβαζκφ πξνο ηνπο αζιεηέο θαη ην θνηλφ.

3.

Να ελεκεξψλνπλ θαη λα θαζνδεγνχλ ηνπο αζιεηέο κε ηελ έλλνηα ηεο δηαηήξεζεο
ηεο πεηζαξρίαο θαη ηεο εξεκίαο ελ φςεη ελδερφκελεο πνηλήο.

4.

Πξέπεη λα δίλνπλ ζπλερή πξνζνρή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αζιεηψλ, λα
εληνπίδνπλ, λα απνθεχγνπλ, λα απνξξίπηνπλ, λα θαηαγγέιινπλ, λα
απνηξέπνπλ, λα πξνιακβάλνπλ θαη λα αλαθέξνπλ βηαηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ
ιφγσ εζληθήο, θπιεηηθήο, ρξψκαηνο, θχινπ, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ,
θνηλσληθή ή πλεπκαηηθή θαηάζηαζε, ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ειηθία,
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε.

5.

Πξέπεη λα απνθεχγνπλ, απνηξέπνπλ θαη αλαθέξνπλ ηε ρξήζε απαγνξεπκέλσλ
λαξθσηηθψλ ή ρεκηθψλ δηεγεξηηθψλ, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε δηαθζνξά πνπ
ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ εηθφλα ηεο νηθνγέλεηαο ΚΟΞ πνπ εθπξνζσπνχλ ή ην θαιφ
φλνκα ηνπ αζιήκαηνο.

6.

Να απνθεχγνπλ λα πξνβαίλνπλ ζε νπνηαδήπνηε πξάμε ή ζπκθσλία πνπ
κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη αζέκηην φθεινο, πξνθαζνξηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο ή
παξάλνκε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε.

ΔΦΑΡΜΟΓΗ - ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ
Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ησλ αξρψλ θαη ησλ θαλφλσλ ηνπ Οιπκπηαθνχ Υάξηε θαη
ηνπ παξφληνο Κψδηθα, ε ΚΟΞ ζπζηήλεη ηελ επηηξνπή δενληνινγίαο.
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Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ, πεξηέρεη είθνζη έμη (26) άξζξα θαη δχν (2) παξαξηήκαηα, ζχλνιν ελελήληα
έμη (96) ζειίδεο, δηαβάζηεθε θαη ςεθίζηεθε νκφθσλα ζην ζχλνιφ ηνπ θαηά ηελ Καηαζηαηηθή
πλέιεπζε ηεο Οκνζπνλδίαο πνπ έιαβε ρψξα ηελ 4ε Απξηιίνπ 2021.

______________________

______________________
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