ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ

Άρθρο 1
A. ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ
Ιδρύεται στη Λευκωσία, στις 2.1.1972, Ομοσπονδία Ξιφασκίας, με την επωνυμία Κυπριακή
Ομοσπονδία Ξιφασκίας και στην ξενόγλωσση μετάφραση CYPRUS FENCING
FEDERATION (C.F.F.), με έδρα τη Λευκωσία.
B. ΜΕΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
1. Η ομοσπονδία εκπροσωπεί το άθλημα διεθνώς, σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς της οικείας διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας (Δ.Ο.Ξ ή F.I.E.) και της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.)
2. Η Ομοσπονδία κατέστει μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (FIE),
της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξιφασκίας (EFC) και της Μεσογειακής Συνομοσπονδίας
Ξιφασκίας (CoMES). Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ομοσπονδία δύναται
να επιδιώξει να καταστεί μέλος και άλλων Διεθνών Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδιών,
ομοειδών σκοπών, ή να αποχωρεί από αυτές.
Γ. ΣΧΕΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ – ΜΕΛΩΝ
Απαγορεύεται ρητά στην ομοσπονδία να επεμβαίνει, με οποιοδήποτε τρόπο, στην
διοικητική και οικονομική αυτονομία των σωματείων – μελών της ή να εκχωρεί τα κάθε
είδους δικαιώματα της υπέρ οποιουδήποτε άλλου σωματείου. Μπορεί μόνο να καθορίζει
τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών παροχών της προς αυτά.
Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ
1. Η ομοσπονδία έχει ως σκοπό να επεξεργάζεται και να
υλοποιεί
τα
προγράμματα για την ανάπτυξη, διάδοση και καλλιέργεια του αθλήματος της ξιφασκίας ως
ολυμπιακού αθλήματος, την καλλιέργεια του αθλητισμού ανάμεσα σε άτομα με αναπηρία,
την ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύματος και του «ευ αγωνίζεσθε», την προσέλκυση της
νεολαίας στον αθλητισμό, και γενικότερα την κοινωνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση της
νεολαίας μέσα από το άθλημα, καθώς και την ανάπτυξη της φιλίας και της συναδέλφωσης
μεταξύ των λαών για την εδραίωση της Παγκόσμιας Ειρήνης. Προωθεί και λαμβάνει μέτρα
για την πάταξη και τον εξοστρακισμό της βίας από τους αθλητικούς χώρους και της λήψης
διεγερτικών ουσιών από αθλούμενους ή της χρήσης κάθε μέσου σωματικής ή νευρικής
διέγερσης, που είναι ενδεχόμενο να επιφέρει τεχνική μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής
ικανότητας των αθλουμένων. Περαιτέρω σκοπός της ομοσπονδίας είναι η ανάληψη της
ευθύνης ως ανωτάτης αρχής για το άθλημα της ξιφασκίας στην Κύπρο.
2. Επιπρόσθετα η ομοσπονδία θα επεξεργάζεται και υλοποιεί τα προγράμματα
για την ανάπτυξη, διάδοση και καλλιέργεια και διαφόρων άλλων μορφών του ως άνω
αθλήματος, που δεν αντίκεινται στους σκοπούς της.
3. Η ομοσπονδία λειτουργεί με σκοπό την προαγωγή του εξωσχολικού,
στρατιωτικού και πανεπιστημιακού αθλητισμού της Κύπρου. Για τους σκοπούς αυτούς
συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και ιδιαίτερα με το αρμόδιο φορέα για θέματα
αθλητισμού με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τον ΚΟΑ, την Κυπριακή Ολυμπιακή
Επιτροπή κ.α.
4. Η ομοσπονδία υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς εισηγήσεις, συμπεράσματα,
παρατηρήσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη, διάδοση και καλλιέργεια του αθλήματος
της ξιφασκίας, θεωρώντας καθήκον της τη θετική και ουσιαστική συμβολή στον αθλητικό
σχεδιασμό της Κύπρου.
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Άρθρο 3
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Η ομοσπονδία επιδιώκει και επιτυγχάνει τους σκοπούς της με κάθε νόμιμο μέσο και
ιδιαίτερα:
α)
Με την οργάνωση και τέλεση κάθε έτος πάσης φύσεως τοπικών ή
Παγκύπριων ή άλλων αγώνων και πρωταθλημάτων βάση προκηρύξεων.
β)
Με την συμμετοχή Κυπρίων αθλητών των Σωματείων που ανήκουν στη
δύναμή της, στους Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους, Πανευρωπαϊκούς ή άλλους πάσης
φύσεως διεθνείς αγώνες.
γ) Με την ηθική καθοδήγηση και υλική κατά το δυνατόν ενίσχυση των
Σωματείων– μελών, στον προγραμματισμό και την οργάνωση προπονήσεων και αγώνων.
δ)
Με εξεύρεση αγωνιστικών χώρων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του
αθλήματος.
ε)
Με την οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, σεμιναρίων προβολών,
δημοσιεύσεων και τη με κάθε πρόσφορο μέσο διάδοση της ξιφασκίας και του φίλαθλου
αγωνιστικού πνεύματος.
στ)
Με την εποπτεία και έλεγχο όλων των αγώνων ή συναντήσεων ξιφασκίας
που οργανώνονται στην Κύπρο καθώς και την ακριβή τήρηση των κανονισμών.
ζ)
Με την έρευνα της τήρησης των φίλαθλων κανόνων από τα μέλη της, την
ενθάρρυνση της άμιλλας και την προστασία της γνησιότητας του αποτελέσματος των
εκάστοτε διοργανωμένων αγώνων.
η)
Με την συνεργασία της με τον σχολικό αθλητισμό, τον αθλητισμό των
ενόπλων δυνάμεων, τον πανεπιστημιακό αθλητισμό και τον αθλητισμό που καλλιεργείται
στους μαζικούς φορείς.
θ)
Με τη συγκρότηση εθνικών ομάδων
όλων των κατηγοριών και
εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς αγώνες.
ι)
Με τη συμμετοχή της ομοσπονδίας και με την εγγραφή της ως μέλους σε
όμοιες ή ομοειδείς ευρωπαϊκές, μεσογειακές, βαλκανικές, παγκόσμιες και ολυμπιακές
ενώσεις, ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες και την αντιπροσώπευση της Κύπρου.
ια)
Με την ίδρυση σχολών, ή διεξαγωγή σεμιναρίων και καμπ ή συμμετοχή σε
σεμινάρια ή καμπ στο εξωτερικό, για την επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση των διαιτητών και
προπονητών.
ιβ)
Με τον καθορισμό και έλεγχο των απαραίτητων προσόντων των διαιτητών
και προπονητών.
ιγ)
Με την συνεργασία, εποπτεία και τον έλεγχο των αθλητικών Σωματείων της
δύναμης της.
ιδ) Με την έκδοση ή μετάφραση κανονισμών και οδηγιών.
ιε) Με την άσκηση της Πειθαρχικής εξουσίας.
Άρθρο 4
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Την ομοσπονδία συγκροτούν φυσικά πρόσωπα που διατηρούν την ιδιότητα του Επίτιμου,
Ιδρυτικού και Τακτικού μέλους ως αυτά αναγνωρίστηκαν μέχρι και την 28 η Σεπτεμβρίου
2013 με βάση των προνοιών του ιδρυτικού καταστατικού της Ομοσπονδίας, καθώς επίσης
και Αθλητικά Σωματεία, που νόμιμα συστάθηκαν και λειτουργούν στη Κυπριακή
Δημοκρατία, και καλλιεργούν το άθλημα της ξιφασκίας προάγοντας την εξωσχολική
σωματική αγωγή και τον αθλητισμό της Κύπρου και έτυχαν αθλητικής αναγνώρισης από
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τον ΚΟΑ και έχουν εγγραφεί στο αθλητικό μητρώο που τηρείται για τον σκοπό αυτό, τα
καταστατικά των οποίων συνάδουν με τις πρόνοιες του καταστατικού της Ομοσπονδίας.
Άρθρο 5
A. ΜΕΛΗ
Μέλη της ομοσπονδίας είναι τα Επίτιμα, Ιδρυτικά και Τακτικά ως αυτά αναγνωρίστηκαν
με βάση τις πρόνοιες του Καταστατικού, καθώς επίσης όλα τα Αθλητικά Σωματεία, που
νόμιμα συστάθηκαν και νόμιμα λειτουργούν το άθλημα της Ξιφασκίας, νοουμένου ότι
εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι τις Ομοσπονδίας, συμφώνως των
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των κανονισμών.
B. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ
1. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ της Ομοσπονδίας οι φίλαθλοι
εκείνοι που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο άθλημα, στα πλαίσια της
Ομοσπονδίας.
2. Ιδρυτικά μέλη είναι τα μέλη εκείνα που προσυπογράφουν το ιδρυτικό
καταστατικό της ομοσπονδίας.
3. Τακτικά μέλη είναι όσα μέλη έγιναν αποδεκτά ως τέτοια συμφώνως του
καταστατικού της ομοσπονδίας ως εκάστοτε τροποποιείται.
4. Αθλητικά Σωματεία μέλη είναι όσα με αίτησή τους ζητούν την εγγραφή τους
στο μητρώο μελών της Ομοσπονδίας και αποδέχονται το παρόν καταστατικό και τους
κανονισμούς αυτής και έχουν λάβει το πιστοποιητικό αθλητικής αναγνώρισης από τον
ΚΟΑ.
5. Δόκιμα μέλη, είναι όσα Αθλητικά Σωματεία με αίτησή τους ζητούν την
εγγραφή τους στο μητρώο μελών της ΚΟΞ και αποδέχονται το Καταστατικό και τους
Κανονισμούς αυτής αλλά ακόμα δεν έχουν λάβει το πιστοποιητικό αθλητικής αναγνώρισης
του ΚΟΑ.
Άρθρο 6
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Δεν επιτρέπεται
η εγγραφή Αθλητικού Σωματείου στην δύναμη της
ομοσπονδίας, εφόσον δεν πληροί σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Δεν υποβάλλει αίτηση εγγραφής με την οποία αποδέχεται τις διατάξεις του
παρόντος καταστατικού και των κανονισμών.
β) Δεν υποβάλλει το ειδικό πιστοποιητικό εγγραφής σωματείου του εφόρου
σωματείων και το ειδικό πιστοποιητικό αθλητικής αναγνώρισης.
γ) Δεν υποβάλλει πιστοποιημένο αντίγραφο του καταστατικού του και
οποιουδήποτε εσωτερικού του κανονισμού. Νοείται ότι τόσο το καταστατικό του σωματείου
όπως επίσης και ο οποιοσδήποτε εσωτερικός κανονισμός του σωματείου θα πρέπει να
συνάδει με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού.
δ) Δεν υποβάλλει ονομαστική κατάσταση των Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, με τη διεύθυνση τους και τα λοιπά στοιχεία ταυτότητας τους. Μέλη του Δ.Σ
αθλητικού σωματείου δεν επιτρέπεται να είναι εν ενεργεία διαιτητές, υπάλληλοι ή
αμειβόμενοι προπονητές του σωματείου, καθώς και οι συμβαλλόμενοι με το
σωματείο για εκτέλεση έργου με αμοιβή, για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση του
έργου.
ε) Δεν υποβάλλει μαζί με την αίτηση εγγραφής του έξι (6) τουλάχιστον
αιτήσεις εγγραφής αθλητών ή αθλητριών ξιφασκίας.
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στ) Δεν υποβάλλει έγγραφο διορισμού ενός αντιπροσώπου με τα πλήρη
στοιχεία ταυτότητας του.
ζ)
Δεν υποβάλλει αντίγραφο σύμβασης, που έχει συνάψει με προπονητή,
που κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού και των κανονισμών της Ομοσπονδίας.
η) Δεν υποβάλλει έγγραφο διορισμού ενός υπευθύνου για το άθλημα της
ξιφασκίας με τα πλήρη στοιχεία του, δεδομένου ότι στο Σωματείο λειτουργούν και τμήματα
άλλων αθλημάτων
θ) Δεν υποβάλλει την έδρα προπονήσεων των αθλητών του.
ι) Δεν καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή.
2. Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας υποχρεούται, σε χρονικό διάστημα τριάντα (30)
ημερών, από την υποβολή ή από την επίδοση της αίτησης για εγγραφή, να γνωστοποιήσει
στο ενδιαφερόμενο σωματείο την απόφαση του.
3. Κατά της απορριπτικής απόφασης του Δ.Σ της ομοσπονδίας, το
ενδιαφερόμενο σωματείο δικαιούται να προσφύγει στην Δικαστική Επιτροπή. Τα ίδια
δικαιώματα έχει το ενδιαφερόμενο σωματείο και στην περίπτωση που περάσει άπρακτη η
προθεσμία της παραγράφου (Α), περίπτωση 2’ , του παρόντος άρθρου.
4. Σωματείο που έχει εγγραφεί στον έφορο σωματείων αλλά δεν έχει ακόμη πάρει
το πιστοποιητικό αθλητικής αναγνώρισης του ΚΟΑ, δικαιούται εφόσον πληροί τα υπόλοιπα
κριτήρια να ενταχθεί στην ΚΟΞ ως δόκιμο μέλος για διάστημα ενός έτους. Στο διάστημα
αυτό δικαιούται να συμμετέχει σε πάσης φύσεως αγώνες που διοργανώνονται από την
ΚΟΞ καθώς και στις Γενικές Συνελεύσεις της ΚΟΞ με δικαίωμα λόγου μόνο.
Άρθρο 7
Α. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Κάθε σωματείο μέλος της ομοσπονδίας διαγράφεται από τη δύναμη της:
1. Με έγγραφη δήλωση του ότι αποχωρεί.
2. Λόγω διαγραφής του από το αθλητικό μητρώο του ΚΟΑ
3. Λόγω μη συμμόρφωσής του προς τις εν γένει διατάξεις του καταστατικού και
των εσωτερικών κανονισμών της ομοσπονδίας.
4. Λόγω απώλειας της φίλαθλης ιδιότητας του.
5. Εφ’ όσον αποδεδειγμένα, για μια 2ετία, δεν παρουσίασε αγωνιστική
δραστηριότητα ούτε πήρε μέρος, σε αγώνες, που διοργανώθηκαν από τη ομοσπονδία.
6. Αν για τρία (3) συνεχή χρόνια δεν έχει λάβει μέρος ταυτόχρονα με τέσσερις (4)
αθλητές σε τουλάχιστον ένα (1) αγώνα Πρωταθλήματος, αγωνιστικής περιόδου, που
διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
7. Εφόσον το σωματείο – μέλος, με ενέργειες ή παραλείψεις του, ζημιώνει
αποδεδειγμένα το σκοπό και τις επιδιώξεις της ομοσπονδίας.
8. Λόγω μη καταβολής της ετήσιας προς αυτήν συνδρομής και κατόπιν εγγραφής
προειδοποίησης του με συστημένη επιστολή.
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
1. Τη διαγραφή του σωματείου – μέλους προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με
απόφαση του δεόντως αιτιολογημένη, που λαμβάνεται μετά από εγγραφή απολογία του
σωματείου μέλους.
2. Το σωματείο – μέλος καλείται σε απολογία από το Διοικητικό συμβούλιο με
έγγραφη πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται και οι λόγοι της προτεινόμενης διαγραφής
του και κοινοποιείται στο μέλος τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από την
οριζόμενη ημέρα προς απολογία.
3. Εάν το μέλος δεν απολογηθεί εμπρόθεσμα, η διαδικασία προχωρεί χωρίς την
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απολογία του.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διαγραφή ή μη του σωματείου –
μέλους, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών της, ευρισκόμενη
σε απαρτία.
5. Το σωματείο-μέλος μπορεί να παρευρίσκεται και να συμμετέχει στη σχετική
συζήτηση, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 8
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1. Σχολές ή σχολεία, δημόσια ή ιδιωτικά, γενικής, Τεχνικής ή επαγγελματικής,
μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης και στρατιωτικές σχολές, όπως επίσης
οργανισμοί δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εργοστασιακές μονάδες, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η
Κυπριακή Αστυνομία, και η Πυροσβεστική, μπορούν να μετέχουν με συγκροτημένες
ομάδες σε κάθε μορφής αθλητικούς αγώνες, νοουμένου ότι πληρούν τις προϋποθέσεις
που θέτει η Ομοσπονδία με τις εκάστοτε προκηρύξεις των αγώνων.
2. Ο παραπάνω ομάδες δεν μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις της ομοσπονδίας
ούτε σε οποιονδήποτε άλλο όργανο της ομοσπονδίας
Άρθρο 9
Α. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Πόροι της ομοσπονδίας είναι:
1. Οι ετήσιες τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις του ΚΟΑ ή της ΚΟΕ
2. Οι επιχορηγήσεις Υπουργείων, Δημόσιων Οργανισμών, του ευρύτερου
δημόσιου τομέα ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που χορηγούνται για την ανάπτυξη και
διάδοση των αθλημάτων στους χώρους εποπτείας και ευθύνης τους.
3. Οι από κάθε άλλη πηγή επιχορηγήσεις, εισφορές, δωρεές και
κληροδοτήματα.
4. Η ετήσια συνδρομή των μελών ως θα καθορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
5. Οι εισπράξεις από αγώνες, γιορτές ή εκδηλώσεις, που τελούνται από την
ομοσπονδία.
6. Τα καθορισμένα κατά συγκεκριμένη περίπτωση παράβολα, που καταβάλλουν
τα σωματεία-μέλη, για συμμετοχή τους σε αγώνες, που οργανώνονται με την έγκριση και
την επίβλεψη της ομοσπονδίας.
7. Τα παράβολα εγγραφών των αθλητών/τριών, προπονητών και διαιτητών στα
μητρώα της ομοσπονδίας.
8. Τα παράβολα μετεγγραφών των αθλητών/τριών.
9. Τα έσοδα από τις χορηγίες και τις συμβάσεις διαφημίσεων, που συνάπτει το
Διοικητικό Συμβούλιο, με φυσικά ή νόμιμα πρόσωπα, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα,
κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
10. Τα έσοδα από χορήγηση διεθνούς άδειας σε αθλητές να αγωνισθούν στο
εξωτερικό.
11. Τα έσοδα από συμβάσεις για παραχώρηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, για
αναμετάδοση από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. συναντήσεων και αγώνων των εθνικών ομάδων
ή διοργανώσεων, που διεξάγονται υπό την αιγίδα της ομοσπονδίας.
12. Τα έσοδα από ποσοστά, που της αναλογούν, για παραχώρηση έγκρισης
διαφήμισης σε σωματεία-μέλη της, στις εμφανίσεις των αθλητών τους ή από την
τοποθέτηση διαφημίσεων στους αγωνιστικούς χώρους, που διεξάγονται αγώνες ή
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συναντήσεις υπό την αιγίδα της.
13.
Κάθε άλλους νόμιμους πόρους
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
1. Η ομοσπονδία καταρτίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο στον ΚΟΑ τον
εγκεκριμένον Προυπολογισμό της καθώς και έκθεση της αθλητικής δραστηριότητος των
τμημάτων της ως και οποιαδήποτε άλλα ευλόγως ζητούμενα στοιχεία, για να μελετηθούν
και να καθορισθεί το ύψος της εκάστοτε επιχορήγησής της από τον ΚΟΑ.
2. Η ομοσπονδία διαθέτει την οικονομική και τεχνική βοήθεια του
ΚΟΑ
αποκλειστικά για το σκοπό που της χορηγήθηκε. Απαγορεύεται διάθεση της οικονομικής
και τεχνικής βοήθειας του ΚΟΑ για αλλότριο σκοπό.
3. Η ομοσπονδία αναγνωρίζει την εξουσία του ΚΟΑ για
έλεγχο
και
παρακολούθηση της διάθεσης των χορηγούμενων σ΄αυτήν οικονομικής βοήθειας και
παροχής κάθε ζητούμενου στοιχείου για πραγματικό και πλήρη έλεγχο.
4. Η ομοσπονδία υποβάλλει στον ΚΟΑ απολογισμό για τα ποσά με τα οποία
επιχορηγήθηκε.
5. Η ομοσπονδία στο τέλος κάθε οικονομικού έτους καταρτίζει ισολογισμό και
λογαριασμό κερδοζημιών και αν της ζητηθεί τον υποβάλλει στον ΚΟΑ, δεόντως
εξηλεγμένον.
Άρθρο 10
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Η ετήσια συνδρομή των μελών και οι λοιπές υποχρεώσεις τους, καθορίζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις.
Άρθρο 11
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Τα όργανα της Ομοσπονδίας είναι τα εξής:
1. Η Γενική Συνέλευση,
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας,
3. Η Δικαστική Επιτροπή,
4. Κάθε επιτροπή, Διοικητική, Οικονομική, Τεχνική που προβλέπεται από το
παρόν καταστατικό ή που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 12
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1. Την Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας αποτελούν οι αντιπρόσωποι των
αθλητικών σωματείων που υπάγονται σ’ αυτή, καθώς επίσης και τα Επίτιμα, Ιδρυτικά και
Τακτικά μέλη.
2. Στις Γενικές Συνελεύσεις της ομοσπονδίας συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και
εκλογής οι αντιπρόσωποι των αθλητικών Σωματείων μελών που την απαρτίζουν, καθώς
επίσης και τα Ιδρυτικά και Τακτικά μέλη, εφ’ όσον σύμφωνα με το Καταστατικό είναι μέλη
και έχουν εκπληρώσει άπαντες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τουλάχιστον 8 μέρες
πριν την Γενική Συνέλευση.
3. Κάθε αθλητικό Σωματείο μέλος εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από ένα
μόνον αντιπρόσωπο, μέλος του σωματείου αυτού, το οποίο κατά την ημερομηνία που
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ορίζεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης του οικείου
σωματείου, έχει αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του
σωματείου τούτου, αποδεικνυόμενου με έγγραφη βεβαίωση του σωματείου μέλους. Κάθε
αθλητικό σωματείο μέλος διαθέτει μόνο μια ψήφο στη Γενική Συνέλευση.
4. Επιτρέπεται ο ορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου
μέλους, ως αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση.
5. Οι αντιπρόσωποι των αθλητικών σωματείων μελών της ομοσπονδίας,
διορίζονται για μια τετραετία και αντικαθίστανται:
α) Λόγω παραίτησης τους.
β) Λόγω ανάκλησης της εντολής από το αντιπροσωπευόμενο σωματείο. Το
έγγραφο της ανάκλησης κοινοποιείται και στη Γραμματεία της ομοσπονδίας. Η ανάκληση
αυτή ισχύει από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου. Σε περίπτωση που
αντιπρόσωπος αθλητικού σωματείου μέλους, κατά την παραίτηση του ή την ανάκληση της
εντολής του, κατά τα ως άνω οριζόμενα, ήταν ανακηρυχθέν μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, νοείται ότι με την παραίτηση του αντιπροσώπου ή με την
ανάκληση της εντολής του, αυτόματα χάνει την οποιαδήποτε τυχόν θέση του στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και η κενή θέση μέλους αναπληρώνεται από άλλο
αντιπρόσωπο του ιδίου σωματείου.
6. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ιδίως:
α) Για τροποποιήσεις του καταστατικού,
β) Για έγκριση του προϋπολογισμού,
γ) Για έγκριση της έκθεσης για την οικονομική διαχείριση,
δ) Ορισμό ελεγκτή,
ε) Για λήψη αποφάσεων για κάθε θέμα που παραπέμπεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση,
στ) Για την έγκριση των πεπραγμένων της απερχόμενης Διοίκησης και
απαλλαγή του απερχόμενοι Διοικητικού Συμβουλίου,
ζ) Για την έγκριση του απολογισμού δραστηριοτήτων της ομοσπονδίας,
η) Για την εκλογή προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου,
θ) Για τον διορισμό ή/και την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Στην
περίπτωση των άρθρων 6 (η) και (θ) η Γενική Συνέλευση ονομάζεται εκλογική Γενική
Συνέλευση όπου όμως ισχύουν όλα όσα ισχύουν σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση
αναφορικά με την Σύγκλησή της και απαρτία της.
Άρθρο 13
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών της ομοσπονδίας αποτελεί το ανώτατο όργανο
αυτής και συγκαλείται:
α) Τακτικά: Το τελευταίο τρίμηνο κάθε χρόνου, για την έγκριση των πεπραγμένων
της προηγούμενης χρονιάς και τον προϋπολογισμό της τρέχουσας χρονιάς. Ακόμα μέσα
στο τελευταίο τετράμηνο του έτους διεξαγωγής των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων
συγκαλείται τακτική Γενική Συνέλευση με σκοπό μεταξύ άλλων την έγκριση της λογοδοσίας
για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, στη χρονική διάρκεια της θητείας του, την
έγκριση της έκθεσης και την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και την συγκρότηση των
οργάνων της Διοίκησης, δηλαδή τον διορισμό ή/και την εκλογή των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
β) Έκτακτα:
Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε ορισμένα και
συγκεκριμένα θέματα στις παρακάτω περιπτώσεις:
(1) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
(2) Υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από έγγραφη αίτηση
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τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των μελών της, που έχουν
δικαίωμα ψήφου.
(3) Ιδίως συγκαλούνται έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις για συμπληρωματική
εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εκλόγιμες θέσεις.
(4) Αν δεν εισακουσθεί η αίτηση του ενός δευτέρου (1/2) των μελών της
ομοσπονδίας που έχουν δικαίωμα ψήφου, για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,
μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αίτησης, μπορούν οι αιτούντες
να προχωρήσουν νόμιμα στη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε πρόσκληση σύγκλησης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει
να γνωστοποιείται προς όλα τα μέλη και σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της
ομοσπονδίας με προηγούμενη ειδοποίηση δέκα (10) τουλάχιστον μέρες δια μέσου της
ιστοσελίδας, με τηλεομοιότυπο ή/και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
3. Σε κάθε πρόσκληση πρέπει να γράφονται:
(1) Τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία και μόνο
υποχρεωτικά συζητεί η Γενική Συνέλευση.
(2) Ο χρόνος και ο τόπος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και της
επαναληπτικής.
4. Ο Πρόεδρος της Κ.Ο.Ξ, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση με Γραμματέα τον
Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας. Όσες φορές εμποδίζεται ο Πρόεδρος προεδρεύει ο
Αντιπρόεδρος. Όταν όμως και οι δύο εμποδίζονται προεδρεύει ένας από τα υπόλοιπα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
5. Κανένας δεν μπορεί να παρίσταται στις
Γενικές
Συνελεύσεις
σαν
αντιπρόσωπος οποιουδήποτε Σωματείου, χωρίς το ειδικό σφραγισμένο πληρεξούσιο
έγγραφο από το Σωματείο του, το οποίο κοινοποιείται στην γραμματεία πέντε (5) μέρες
πριν από την Γενική Συνέλευση.
6. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αφαιρεί και δίνει το λόγο στα μέλη της
Συνέλευσης και γενικά διευθύνει και κατευθύνει τις εργασίες της.
7. Σε περίπτωση που ο πρόεδρος του Σωματείου δεν είναι ένας από τους
αντιπρόσωπους του Σωματείου, δικαιούται να παρευρίσκεται στη ΓΣ με δικαίωμα λόγου
μόνο.
8. Ψήφος δια πληρεξουσίου αντιπροσώπου επιτρέπεται νοουμένου ότι το
πληρεξούσιο έγγραφο κοινοποιείται στην γραμματεία πέντε (5) μέρες πριν από την Γενική
Συνέλευση. Ο έλεγχος της πληρεξουσιότητας και της νομιμοποίησης των αντιπροσώπων
των αθλητικών σωματείων μελών και μελών καθώς και ο έλεγχος του δικαιώματος ψήφου,
γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
9. Επτά (7) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση κοινοποιείται στα μέλη,
κατάσταση των Μελών και των αθλητικών Σωματείων μελών μετά των Αντιπροσώπων
τους, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις κι έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στη
Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 14
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται το μισό (1/2) συν
ένας τουλάχιστον των μελών και αντιπροσώπων των αθλητικών σωματείων που έχουν
δικαίωμα ψήφου.
2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση,
η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά την πάροδο 30 λεπτών από την οριζόμενη στην
πρόσκληση ώρα. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, οσαδήποτε μέλη κι αν
παρίστανται.
3. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία
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και με φανερή ή μυστική ψηφοφορία.
4. Για τη διενέργεια φανερής ή μυστικής ψηφοφορίας αποφασίζει η Γενική
Συνέλευση.
5. Απαγορεύεται η δια βοής λήψη αποφάσεων.
6. Σε περίπτωση λήψης απόφασης για τροποποίηση του Καταστατικού της
ομοσπονδίας, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4)
των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου προσώπων και με απαρτία τουλάχιστον του ενός
δευτέρου (1/2) πλέον ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της.
7. Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στη σχετική πρόσκληση είναι άκυρη,
έστω κι αν αυτή ληφθεί με πλειοψηφία των παρισταμένων αντιπροσώπων των μελών και
σωματείων.
8. Εάν, λόγω του προχωρημένου της ώρας, γίνεται δύσκολη η λήψη απόφασης
για κάποιο θέμα, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4)
των παρισταμένων αντιπροσώπων τη συνέχιση της συνεδρίασης σε ημέρα και ώρα που
θα οριστεί από την Συνέλευση.
Άρθρο 15
Α.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 7μελές και συγκροτείται από έναν 1
αντιπρόσωπο από κάθε αθλητικό Σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που οι
αντιπρόσωποι των αθλητικών σωματείων μελών που παρίστανται στην εκλογική Γενική
Συνέλευση είναι λιγότεροι των 7, αυτοί ανακηρύσσονται σε μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου από την εκλογική Γενική Συνέλευση, χωρίς εκλογή.
2. Μέχρι τα εγγεγραμμένα αθλητικά Σωματεία μέλη της ΚΟΞ γίνουν επτά (7), οι
θέσεις του ΔΣ οι οποίες, κατόπιν του διορισμού των αντιπροσώπων των αθλητικών
Σωματείων μελών που παρίστανται στην Γενική Συνέλευση μένουν κενές, πληρώνονται
από ιδρυτικά ή τακτικά μέλη, τα οποία εκλέγονται από την εκλογική Γενική Συνέλευση.
Όταν εγγεγραμμένα αθλητικά Σωματεία μέλη της ΚΟΞ αυξηθούν πέραν των επτά (7), τα
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται από τη εκλογική Γενική Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση που αθλητικό σωματείο μέλος δεν ορίσει αντιπρόσωπο στην
εκλογική Γενική Συνέλευση, ή το διορισθέν μέλος κατά τη διάρκεια της θητείας του
Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή ανακληθεί και δεν αναπληρωθεί από το σωματείο
του με άλλο, σύμφωνα με τα χρονικά περιθώρια που ορίζει το καταστατικό, τότε η θέση
του στο Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει κενή, μέχρι τη λήξη της θητείας του
υφιστάμενου ΔΣ.
4. Το ΔΣ μπορεί να λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, σε καμία περίπτωση όμως ο
αριθμός των μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος των τεσσάρων (4).
5. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.
6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα για 3
συνεχείς συνεδριάσεις χάνει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη θέση του.
7. Άνευ επηρεασμού των προνοιών του άρθρου 15(7) η ιδιότητα του μέλους
Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας είναι τιμητική άμισθη. Εφόσον η Ομοσπονδία
δεν εμφανίζει ζημιές ή ελλείμματα και νοουμένου ότι το ΔΣ λαμβάνει προς τούτο σχετική
απόφαση, δύναται να καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν
μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε
υπηρεσίας προς την Ομοσπονδία, έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.
8. Το απερχόμενο Δ.Σ. υποχρεούται να παραδώσει αμελλητί στο νέο Δ.Σ., με
πρωτόκολλο, το αρχείο, τα βιβλία, το ταμείο και όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οτιδήποτε
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άλλο υπάρχει στην απόλυτη κυριότητα, νομή και κατοχή της ΚΟΞ.
9. Οποιοσδήποτε μετέχει στη διοίκηση της ομοσπονδίας δεν μπορεί να λαμβάνει
μέρος στη λήψη απόφασης, όταν υπάρχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον για τον
ίδιο ή μέλη της οικογένειάς του μέχρι δευτέρου βαθμού συγγένειας και το οποίο συμφέρον
έχει υποχρέωση να αποκαλύψει πριν από την έναρξη της διαδικασίας για λήψη
απόφασης. Σε περίπτωση που το συμφέρον δεν αποκαλύπτεται, η απόφαση είναι
ακυρώσιμη και ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή της
ομοσπονδίας.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας έχει δικαίωμα να εκδίδει
εγκυκλίους, με τις οποίες θα καθορίζει τους τρόπους επικοινωνίας και αλληλογραφίας των
σωματείων με την ομοσπονδία.
11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να
έρχεται σε επαφή με ξένες ομοσπονδίες.
Β.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
12. Για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλείται εκλογική Γενική
Συνέλευση κατά το τελευταίο τετράμηνο του έτους διεξαγωγής των θερινών Ολυμπιακών
Αγώνων κατά την οποία υποβάλλονται ξεχωριστά υποψηφιότητες για εκλογή Προέδρου
και υποψηφιότητες για την εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε
περίπτωση
που
οι
θέσεις
δεν
καλύπτονται
από
τον
αριθμό
των
αντιπροσώπων/υποψηφίων των αθλητικών σωματείων μελών.
13. Υποψηφιότητες για την θέση του προέδρου και την πλήρωση των θέσεων του
ΔΣ που δεν καλύπτονται από τον αριθμό των αντιπροσώπων/υποψηφίων των αθλητικών
σωματείων μελών, δύναται να υποβληθούν μόνο από ιδρυτικά και τακτικά μέλη που
πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού.
14. Στην συνέχεια εκλέγεται από τα παριστάμενα μέλη της εκλογικής Γενικής
Συνέλευσης, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή κατόπιν διενέργειας φανερής ψηφοφορίας.
15. Η
Εφορευτική
Επιτροπή,
ανακοινώνει
τον
διορισμό
των
αντιπροσώπων/υποψηφίων των αθλητικών σωματείων μελών, ως μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και αναλαμβάνει τη διενέργεια δύο ψηφοφοριών για τις ως άνω εκλογές
Προέδρου και λοιπών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
16. Η Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας ανακηρύσσει σύμφωνα με
το
αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το πρόσωπο
που συγκέντρωσε τους πιο πολλούς ψήφους και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της
δεύτερης ψηφοφορίας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας τα πρόσωπα
που συγκέντρωσαν τους πιο πολλούς ψήφους.
17. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων για τις εκλόγιμες θέσεις του ΔΣ
είναι όσες και οι κενές θέσεις, τότε δεν διενεργούνται εκλογές και ανακηρύσσονται και αυτοί
μέλη του ΔΣ.
18. Μέλος, που ενδιαφέρεται να διεκδικήσει εκλόγιμη θέση στο νέο Διοικητικό
Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλει σχετική έγγραφη αίτηση τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την
σύγκληση της Γ.Σ. προς το Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να τον ανακηρύξει υποψήφιο,
εφόσον στο πρόσωπό του δεν υπάρχει κάποιο νομικό κώλυμα.
19. Αντιπρόσωπος αθλητικού σωματείου μέλους, που ενδιαφέρεται να διεκδικήσει
διορισθείσα θέση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλει σχετική έγγραφη
αίτηση τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την σύγκληση της Γ.Σ. προς το Δ.Σ., το οποίο
υποχρεούται να τον ανακηρύξει υποψήφιο, εφόσον στο πρόσωπό του δεν υπάρχει κάποιο
νομικό κώλυμα. Υποψηφιότητα για διορισθείσα θέση μέλους στο ΔΣ μπορεί να θέσει μόνο
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αντιπρόσωπος σωματείου μέλους.
20. Τρεις (3) ημέρες πριν από τις εκλογές, αποστέλλεται στα μέλη ο κατάλογος
των υποψηφίων Προέδρων και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
21. Ο πίνακας ανακηρύξεως των υποψηφίων θα συντάσσεται κατά αλφαβητική
σειρά και θα αναρτάται σε εμφανή θέση εντός ή εκτός της αίθουσας της Γ.Σ. πριν την
έναρξή της.
22. Τα ψηφοδέλτια θα εκτυπώνονται με μέριμνα του Δ.Σ. στα οποία θα
αναγράφονται ξεχωριστά οι υποψήφιοι για την Προεδρία καθώς επίσης και για μέλη του
Δ.Σ. με αλφαβητική σειρά, θα αριθμούνται και θα σφραγίζονται. Τα ψηφοδέλτια θα
παραδίδονται στην εφορευτική επιτροπή η οποία θα δίνει από 1 σε κάθε μέλος ή
αντιπρόσωπο αθλητικού Σωματείου.
23. Κάθε μέλος ή αντιπρόσωπος αθλητικού σωματείου μέλους δικαιούται να
ψηφίσει ένα πρόσωπο για την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τόσα μέλη
για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, όσες είναι οι εκλόγιμες θέσεις, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο
και πριν από το όνομα του υποψηφίου, σταυρό με μελάνη.
24. Στα ψηφοδέλτια, σταυροί πέραν του ενός για την Προεδρία του Διοικητικού
Συμβουλίου και πέραν εκλόγιμων θέσεων για μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή
οποιαδήποτε άλλη ένδειξη καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο.
25. Σε περίπτωση ισοψηφίας για εκλόγιμη θέση, η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί
κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων υποψηφίων.
26. Σε περίπτωση μή συμπλήρωσης του αριθμού των μελών του Δ.Σ., για τις
εκλόγιμες θέσεις επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία στην ίδια συνεδρίαση μέχρι την
συμπλήρωσή τους, ενώ για τις διορισθέντες θέσεις αυτές παραμένουν κενές.
27. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύεται ή παραιτείται ή
ανακαλείται για οποιοδήποτε λόγο, εάν η θέση που κατείχε είναι εκλόγιμη, τότε
αναπληρώνεται κατόπιν συμπληρωματικής εκλογής εντός δύο μηνών από την ημέρα
κοινοποίησης του συμβάντος παύσης και /ή παραίτησης και/ή ανάκλησης. Εάν η θέση που
κατείχε προερχόταν από διορισμό, τότε αναπληρώνεται από άλλο αντιπρόσωπουποψήφιο του Σωματείου του εντός δύο μηνών από την ημέρα κοινοποίησης του
συμβάντος παύσης και /ή παραίτησης και/ή ανάκλησης. Εάν η θέση δεν αναπληρωθεί,
τότε παραμένει κενή και το ΔΣ λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση.
Γ.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
28.
Δεν μπορεί να ανακηρυχθεί μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της
ομοσπονδίας:
α) Όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων
φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή,
υπεξαίρεση, λαθρεμπορία, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απάτη,
εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών
και περί μεσαζόντων, και όποιος έχει καταδικαστεί για κακούργημα.
β) Οι αμειβόμενοι προπονητές των αθλητών της εθνικής ομάδας και οι
αθλητές των Εθνικών Ομάδων για όσο διάστημα διαρκεί η συμμετοχή τους και για
τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά τη συμμετοχή τους σε Εθνική ομάδα.
γ) Το πάσης φύσεως προσωπικό της ομοσπονδίας, για όσο χρόνο
διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτή και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη
της.
δ) Όσοι συνάπτουν σύμβαση με σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για
εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές, ή
μέλη διοικητικού συμβουλίου εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής
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υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε
τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.
ε) Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές
και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής
εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή
κάθε είδους αθλητικών ειδών.
στ) Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω
κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους. Η διαπιστωτική πράξη της
έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών αφότου έλαβε γνώση.
Άρθρο 16
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ανακήρυξη του, το Διοικητικό Συμβούλιο της
ομοσπονδίας συνέρχεται για να συγκροτηθεί σε Σώμα υπό την Προεδρία του Εκλεγμένου
Προέδρου του, και αναδεικνύει από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και
τον Ταμία.
Άρθρο 17
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που
αφορούν τους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της ομοσπονδίας με εξαίρεση τα
υπαγόμενα στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον κάθε διμηνία και
έκτακτα συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, ή εφ’ όσον
ζητήσουν εγγράφως την σύγκληση του Συμβουλίου τα τρία (3) από τα επτά (7) μέλη του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα τέσσερα (4)
από τα επτά (7) μέλη του.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία
και καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Σε περίπτωση ισοψηφίας πάνω σε κάποιο θέμα, ο πρόεδρος έχει νικώσα
ψήφο.
Άρθρο 18
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας, δίνοντας και
αφαιρώντας το λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Υπογράφει και επικυρώνει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Επιμελείται κι αυτός προσωπικά για την εκτέλεση των αποφάσεων που
λαμβάνονται και την εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού.
δ) Υπογράφει μαζί με τον Ταμία την είσπραξη μετρητών ή οποιασδήποτε άλλης
αξίας.
ε) Υπογράφει μαζί με τον Ταμία κάθε ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό της
ομοσπονδίας ή από οποιαδήποτε Αρχή ή Οργανισμό.
στ) Σε επείγουσες περιπτώσεις δικαιούται, χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. να
εγκρίνει δαπάνη μέχρι €200 νοουμένου ότι θα ενημερώνει το Δ.Σ. για τη σχετική δαπάνη
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στην επόμενη συνεδρία του.
ζ) Υπογράφει μαζί με τον Ταμία κάθε χορηγία ή ανάληψη ή διάθεση πάσης
φύσεως υλικού.
η) Μονογράφει όλα τα βιβλία και τα υπόλοιπα στοιχεία της Ομοσπονδίας.
θ) Εποπτεύει με κάθε μέσο όλες τις εργασίες της Ομοσπονδίας, έχοντας το
δικαίωμα να ελέγχει κάθε λειτουργία της Ομοσπονδίας, των Υπηρεσιών και Επιτροπών
της.
ι) Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τον Απολογισμό των πεπραγμένων
της Διοίκησης και τον Προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας, καθώς και κάθε έγγραφο που
απευθύνεται είτε σε υπερκείμενη Αρχή, είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Άρθρο 19
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, σε όλα του τα
καθήκοντα.
Άρθρο 20
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1. Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα της
ομοσπονδίας όπως προνοείται στο παρόν καταστατικό και τον βοηθάει στη εκτέλεση της
υπηρεσίας του.
2. Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία της Ομοσπονδίας και τηρεί
τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του Γενικού Γραμματέα, ο Πρόεδρος αναθέτει σε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου την τήρηση περιληπτικών σημειώσεων των πρακτικών της συνεδρίασης
(θέμα, εισήγηση, συζήτηση, απόφαση και τυχόν σοβαρή διαφωνία όταν εκδηλωθεί και
ζητηθεί η καταγραφή της).
α) Τα πρακτικά καθαρογράφονται κανονικά αναπτυγμένα και υπογράφονται
από τους παρόντες σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εύλογο
χρόνο.
β) Αυτούσιο το περιεχόμενο του καθαρογραμμένου πρακτικού καταχωρείται
σε ειδικό φάκελο πρακτικών, που σε κάθε πράξη υπογράφουν οι παρόντες στη
συνεδρίαση.
γ) Οι σχετικές με την τήρηση πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου διατάξεις,
εφαρμόζονται αναλόγως για τη σύνταξη πρακτικών και έκδοση αποφάσεων των Γενικών
Συνελεύσεων και των διαφόρων Οργάνων της ομοσπονδίας.
3. Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία του υπαλληλικού προσωπικού της
Ομοσπονδίας και των υπηρεσιών της Κ.Ο.Ξ. και παρακολουθεί την λειτουργία όλων των
επιτροπών και των οργάνων της.
4. Διαβάζει στο Συμβούλιο τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και
διαβάζει τα έγγραφα που εισέρχονται στην ομοσπονδία.
5. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
6. Έχει στην κατοχή του τα βιβλία, τα έγγραφα και την σφραγίδα
της
Ομοσπονδίας.
7. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα διπλώματα, τις προκηρύξεις και τα λοιπά
έγγραφα της Ομοσπονδίας.
8. Στέλνει στον Ταμία αντίγραφο αποσπάσματος των πρακτικών συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο εγκρίνονται διάφορες δαπάνες και έξοδα.
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9. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί υποχρεωτικά τα κάτωθι σε
έντυπη ή/και
ηλεκτρονική μορφή:
α. Μητρώο Μελών
β. Μητρώο Αθλητών
γ. Μητρώο Προπονητών
δ. Μητρώο Διαιτητών
ε. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων στ. Πρακτικά
Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
ζ. Πρακτικά Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
Άρθρο 21
ΤΑΜΙΑΣ
1. Διαχειρίζεται όλη την περιουσία της Κ.Ο.Ξ. καθώς και τις εισπράξεις και τις
πληρωμές.
2. Ο Ταμίας φροντίζει και εισπράττει με απόδειξη κάθε έσοδο και εισφορά,
συνδρομή, δικαίωμα εγγραφής, κληροδότημα, χορηγία, δωρεά και γενικά κάθε απαίτηση
της ομοσπονδίας.
3. Ο ταμίας τηρεί υποχρεωτικά τα κάτωθι βιβλία της Ομοσπονδίας, είτε
χειρόγραφα είτε ηλεκτρονικά:
α.
Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων
β.
Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων
4. Ο Ταμίας κάνει όλες τις πληρωμές με εντάλματα, που έχουν εκδοθεί, όπως
απαιτείται, και μόνο εξ’ όσον η σχετική δαπάνη ή το έξοδο έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο
πρακτικών μετά από λήψη σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Ο Ταμίας καταχωρεί όλες τις δοσοληψίες του και αποδίδει λογαριασμό στο
Διοικητικό Συμβούλιο, όντας υπεύθυνος για τη διαχείριση, που του έχει ανατεθεί.
Αναλήψεις χρημάτων από την Τράπεζα γίνονται με υπογραφή του Προέδρου και του
Ταμία.
6. Ο Ταμίας καταθέτει στο όνομα της ομοσπονδίας σε Τράπεζα κάθε χρηματικό
ποσόν, πλην ενός ποσού για το οποίο αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και
κάθε αξία και αναλαμβάνει καταθέσεις μόνο μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
7. Οι πληρωμές γίνονται με ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον
Ταμία.
8. Τον Ταμία, που είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση της περιουσίας
της ομοσπονδίας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει προσωρινά στα
καθήκοντα του ο Γενικός Γραμματέας.
9. Ο Ταμίας συντάσσει και υποβάλλει κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους για
έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο απολογισμό και προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας,
βοηθούμενος σε αυτό από το Γενικό Γραμματέα.
Άρθρο 22
ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ο Έφορος Υλικού , εφόσον αυτός διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιμελείται
όλων των περιουσιακών στοιχείων, του εξοπλισμού, των υλικών, των επάθλων, των
αναμνηστικών, της βιβλιοθήκης της ομοσπονδίας και φροντίζει για τη διατήρηση και τη
φύλαξη τους. Τα καθήκοντα του Εφόρου μπορούν να ανατεθούν και σε υπαλληλικό
προσωπικό της ΚΟΞ υπό την εποπτεία του ταμία.
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Άρθρο 23
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1. Το Δ.Σ. της ΚΟΞ δύναται να διορίσει ως Τεχνικό Σύμβουλο πρόσωπο
αναγνωρισμένης αθλητικής δραστηριότητας και κατάρτισης, κατά προτίμηση με πείρα
Διεθνών αγώνων, ο οποίος παρακάθεται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα
ψήφου.
2. Ο Τεχνικός Σύμβουλος συμβουλεύει το Δ.Σ. και μετέχει ως μέλος στην Τεχνική
Επιτροπή.
Άρθρο 24
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
1. Η Ομοσπονδία για την κάλυψη των αναγκών της συγκρότησης, ετοιμασίας και
εμφάνισης Εθνικών αντιπροσωπευτικών Ομάδων για τα Διεθνή και διακρατικά
πρωταθλήματα και αγώνες, προβαίνει μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. στην
πρόσληψη Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Συνεργατών.
2. Η επιλογή των υποψηφίων για τη θέση του Ομοσπονδιακού Προπονητή
Ξιφασκίας γίνεται από το Δ.Σ. μετά από σχετική προκήρυξη στην ιστοσελίδα και
ανακοίνωση στα Σωματεία της Ομοσπονδίας.
3. Στην ανακοίνωση και προκήρυξη αναφέρονται λεπτομερώς τα απαιτούμενα
προσόντα, τα καθήκοντα, τα οικονομικά στοιχεία και η διάρκεια της Σύμβασής του με την
Ομοσπονδία.
4. Στην περίπτωση μή πλήρωσης της θέσης, τα καθήκοντά του διεκπεραιώνονται
προσωρινά από την Τεχνική Επιτροπή, σε συνεργασία με τους προπονητές των αθλητών
που απαρτίζουν την Εθνική Ομάδα.
Άρθρο 25
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε
όλες τις σχέσεις της με κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε κάθε Δικαστική,
Διοικητική αρχή, οποιουδήποτε βαθμού, σε κάθε Οργανισμό και Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου.
2. Ο Πρόεδρος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κάνει
συμβιβασμούς κάθε φύσης δικαστικούς ή εξώδικους, να δέχεται διαιτησίες και να διορίζει
πληρεξούσιους με συγκεκριμένες εντολές.
Άρθρο 26
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας μπορεί να συστήσει Τεχνική επιτροπή.
2. Η Τεχνική επιτροπή έχει σκοπό και αρμοδιότητες:
α) Τη μελέτη κάθε ειδικού θέματος του αθλήματος.
β) Την εισήγηση για την συγγραφή ή τροποποίηση κανονισμών
γ) Την εισήγηση για τη συγκρότηση αντιπροσωπευτικών ομάδων για τις
διεθνείς συμμετοχές.
δ) Την εισήγηση για τον προγραμματισμό των διεθνών συμμετοχών.
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ε) Την εισήγηση για τον προγραμματισμό των εσωτερικών αγώνων.
στ) Την συγκρότηση και εποπτεία των προπονήσεων και την αξιολόγηση της
απόδοσης των αθλητών της Εθνικής ομάδας και του έργου των Ομοσπονδιακών
προπονητών ή/και συνεργατών.
ζ) Την σύνταξη προγραμμάτων και προκηρύξεων αγώνων, την
οργάνωση και εποπτεία αγώνων και πρωταθλημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Καταστατικού, των Εσωτερικών Κανονισμών και των ισχυόντων Διεθνών Κανονισμών.
η) Την εισήγηση για διορισμό διαιτητών και γραμματείας στους αγώνες
θ) Έγκριση και νομιμότητα των εγγραφών-μεταγραφών των αθλητών, των
δελτίων αθλητικής ιδιότητας, την αναμόρφωση των αθλητικών μητρώων και κάθε άλλης
εργασίας, η οποία έχει σχέση με τις αρμοδιότητες αυτές.
ι) Τον έλεγχο, την πιστοποίηση και την εισήγηση προς το Δ.Σ. για
απονομή κατηγορίας σε προπονητές του αθλήματος και κάθε άλλο θέμα που αφορά τους
προπονητές.
ια) Την διεξαγωγή εξετάσεων και την εισήγηση προς το Δ.Σ. για απονομή
κατηγορίας στους διαιτητές του αθλήματος και κάθε άλλο θέμα που αφορά την διαιτησία.
ιη) Παραλαμβάνει τα φύλλα αγώνος μετά από αγώνες εσωτερικού ή
εξωτερικού και τα έντυπα Παρατηρητή, τα οποία παρουσιάζει στην επόμενη τακτική
συνεδρία του Δ.Σ. για έγκριση και κατοχύρωση της βαθμολογίας.
ιθ) Καταρτίζει και κοινοποιεί τις βαθμολογίες και την τρέχουσα Εθνική
κατάταξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη της τρέχουσας αγωνιστικής
περιόδου.
ιβ) Τη μελέτη και το σχεδιασμό αγωνιστικών και επιμορφωτικών
προγραμμάτων, όπως και κάθε θέματος που συμβάλει στην ανάπτυξη του αθλήματος.
ιγ) Ελέγχει την αγωνιστική δράση των αθλητών των Σωματείων και υποβάλλει
στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου την ετήσια αγωνιστική αξιολόγηση προς το ΔΣ της
ΚΟΞ.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται ή παύεται η Τεχνική
Επιτροπή.
4. Η Τεχνική Επιτροπή έχει θητεία ίση με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και
διορίζεται από το νεοεκλεγέν ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΞ το αργότερο 15 μέρες μετά
την εκλογή του. Ο πρόεδρος δε αυτής, κατά προτίμηση πρέπει να προέρχεται από το
∆ιοικητικό Συμβούλιο.
5. Ο αριθμός των μελών της Τ.Ε. είναι πέντε (5). Η Τ.Ε. μπορεί να λειτουργεί με
ελλιπή σύνθεση, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των μελών δεν πρέπει να είναι
μικρότερος των τριών (3).
6. Η Τεχνική Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα από έναν Πρόεδρο, ένα Γραμματέα
και 1 έως 3 Συμβούλους ανάλογα με την σύστασή της, το αργότερο δέκα (10) μέρες από
τον διορισμό της.
α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριών της Επιτροπής και
έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας.
β) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος τον αναπληρώνει ο
Γραμματέας.
γ) Ο Γραμματέας τηρά τα πρακτικά της Επιτροπής όταν δε απουσιάζει ή
κωλύεται τούτος, τον αναπληροί ένας εκ των Συμβούλων.
7. Η Τεχνική Επιτροπή θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται όλα τα μέλη
της σε περίπτωση που είναι 3μελής ή όταν παρευρίσκεται η απλή πλειοψηφία των μελών
της σε περίπτωση που μετέχουν πέραν των 3 μελών.
8. Τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής επιλέγονται και διορίζονται, από το Διοικητικό
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Συμβούλιο της ομοσπονδίας και είναι πρόσωπα που προέρχονται από το άθλημα που
καλλιεργείται από την ομοσπονδία. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι:
α) Ο Τεχνικός Σύμβουλος (εάν υφίσταται)
β) Έμπειροι και διακεκριμένοι αθλητές του αθλήματος διακρινόμενοι για το
ήθος τους,
γ) Προσοντούχοι Προπονητές
δ) Εγκεκριμένοι Διαιτητές της Κ.Ο.Ξ.
9. Ως μέλη της Τεχνικής Επιτροπής δεν μπορούν να υποδειχθούν αμειβόμενοι
προπονητές ή αθλητές της Εθνικής Ομάδας. Μπορούν όμως να παρίστανται χωρίς
δικαίωμα ψήφου οι προπονητές των αθλητών των Εθνικών Ομάδων (Ομοσπονδιακοί
προπονητές/συνεργάτες).
10. Σε περίπτωση παραίτησης ενός από τα μέλη της Επιτροπής το ∆ιοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΞ, μπορεί να διορίσει νέο μέλος για πλήρωση της κενής θέσης.
11. Άλλα μέλη του Δ.Σ. της ομοσπονδίας μπορούν να παρίστανται κατά τις
συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 27
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Δικαστική επιτροπή της ομοσπονδίας αποτελείται από τρία (3) τακτικά και
δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και η θητεία της διαρκεί όσο και η θητεία του Δ.Σ και
συγκροτείται με τον παρακάτω αναφερόμενο τρόπο.
2. Αμέσως μετά τη συγκρότηση του σε Σώμα, το Δ.Σ. της ομοσπονδίας με
επιστολή του καλεί τα αθλητικά σωματεία μέλη, να υποδείξουν εγγράφως έναν
εκπρόσωπο τους, κατά προτίμηση νομικό, υποψήφιο για μέλος της Δικαστικής Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής πρέπει να είναι νομικός και ορίζεται ανεξάρτητα
από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
3. Από τους υποδειχθέντες το Δ.Σ. επιλέγει τα υπόλοιπα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη.
4. Αν τα αθλητικά σωματεία μέλη της ομοσπονδίας δεν υποδείξουν μέσα σε
διάστημα είκοσι (20) ημερών τους πιο πάνω εκπροσώπους, το Διοικητικό Συμβούλιο
διορίζει ελεύθερα τα απαιτούμενα μέλη για τη συγκρότηση ή και συμπλήρωση της.
5. Αμέσως μετά τον διορισμό τους, τα τακτικά μέλη της Δικαστικής Επιτροπής,
μετά από πρόσκληση της Γραμματείας της ομοσπονδίας, συνέρχονται για να
συγκροτηθούν σε σώμα και να εκλέξουν μεταξύ τους τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα
της Δικαστικής Επιτροπής.
6. Καθήκοντα του γραμματέα είναι:
α) τήρηση πρακτικών για τις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής.
β) η διεξαγωγή αλληλογραφίας.
γ) η τήρηση αρχείου των αποφάσεων που εκδίδονται από την Δικαστική
Επιτροπή.
δ) η επιμέλεια για την άμεση ανακοίνωση των αποφάσεων της, που
επιδίδονται στη γραμματεία της ομοσπονδίας για τα περαιτέρω.
7. Η Δικαστική Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα μόνο όταν παρευρίσκονται στη
συνεδρίαση όλα τα μέλη της. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για σωματείο – μέλος
της ομοσπονδίας ή για φυσικό πρόσωπο, δεν μπορεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση της
Δικαστικής Επιτροπής μέλος της, που είναι αντιπρόσωπος του συγκεκριμένου σωματείου
ή συγγενής μέχρι τετάρτου βαθμού του συγκεκριμένου προσώπου. Στην περίπτωση αυτή,
το μέλος αυτό της Δικαστικής Επιτροπής αντικαθίσταται από αναπληρωματικό.
8. Η Δικαστική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα:
α) Επιλαμβάνεται και εκδικάζει παραπτώματα των Μελών της Κ.Ο.Ξ. και
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παραπτώματα των προπονητών, αθλητών, κριτών, διαιτητών, μελών των Δ.Σ. και/ή
αξιωματούχων-παραγόντων, εφόσον τα παραπτώματα ανάγονται σε παραβάσεις
διατάξεων του Καταστατικού ή των Κανονισμών ή των προκηρύξεων της Κ.Ο.Ξ. και/ή σε
πράξεις αντίθετες προς το φίλαθλο πνεύμα, το «ευ αγωνίζεσθαι», το πνεύμα
αθλητοπρέπειας ή/και παραβάσεις του κώδικα αθλητικής δεοντολογίας και/ή των
Κανονισμών Διεθνών Ομοσπονδιών και/ή των Κανονισμών της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Αντιντόπινγκ (WADA).
β) Επιλαμβάνεται της εκδίκασης εφέσεων κατά αποφάσεων Διοικητικών
Συμβουλίων ή Δικαστικών Επιτροπών ή/και άλλων οργάνων των Μελών της Κ.Ο.Ξ. ή
Επιτροπών σε σχέση με επιβολή ποινών, ως ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς και/ή
πιο κάτω στο άρθρο 38 του παρόντος Καταστατικού
γ)
Γνωματεύει επί αμφισβητούμενων σημείων του Καταστατικού και/ή
των Κανονισμών της Ομοσπονδίας κατόπιν αιτήσεως του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
δ) Εκδικάζει ενστάσεις, αναφορές, διαμαρτυρίες αναφορικά με γεγονότα που
έλαβαν χώρα σε αγώνες που διοργανώνει η Κ.Ο.Ξ. ή που διοργανώνονται κατόπιν
έγκρισης της, μετά την λήξη των καθηκόντων των Διαιτητών και/ή της Τ.Δ.Α.
ε) Εκδικάζει καταγγελίες που αφορούν πράξεις ή παραλήψεις των
Διαιτητών και/ή παρατηρητών και/ή γραμματείας και/ή Τ.Δ.Α. και/ή Κριτών κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους που παραπέμπει σε αυτή το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
στ) Εκδικάζει προσφυγές κατά των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
ή των Σωματείων σχετικά με εγγραφές και/ή μεταγραφές αθλητών.
(1) Η έφεση ή προσφυγή της παραγράφου αυτής του παρόντος άρθρου,
ασκείται από τον ενδιαφερόμενο μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την
ημέρα της επίδοσης σ’ αυτόν της απόφασης του Δ.Σ. του σωματείου του.
(2) Για την άσκηση έφεσης ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει παράβολο, το
ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας και το οποίο
περιέρχεται στο ταμείο της.
ζ) Εκδικάζει οιανδήποτε άλλη περίπτωση και/ή υπόθεση της ανατίθεται από
το παρόν Καταστατικό και/ή τους δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς και/ή τις
προκηρύξεις της Κ.Ο.Ξ.
η)
Η Δ.Ε. επιλαμβάνεται της εκδίκασης πειθαρχικών παραπτωμάτων
μετά από γραπτή πρόταση-παραπομπή από το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ξ.
θ) Η Δικαστική Επιτροπή, εν τη εκτελέσει των καθηκόντων της, θα
δικαιούται να καταδικάζει αναλόγως των περιστάσεων οιονδήποτε καταγγελλόμενο ή
διάδικο Μέλος ή άλλον κατήγορο και/ή κατηγορούμενο σε έξοδα.
ι) Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι δεσμευτικές για τα
σωματεία, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και την ομοσπονδία, το Δ.Σ. της οποία έχει και
την ευθύνη της εκτέλεσης της.
ια) Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι εκτελεστέες και
προσβάλλονται μόνο στη ΑΔΕΑ, όπως ο νόμος ορίζει και σε περίπτωση κατάργησης της,
στο εκάστοτε αρμόδιο κατά νόμο αθλητικό δικαιοδοτικό όργανο.
ιβ) Αίτηση αναστολής της απόφασης στα
πολιτικά
Δικαστήρια
δεν
επιτρέπεται.
ιγ) Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής υποβάλλονται στο Διοικητικό
Συμβούλιο καθαρογραμμένες και θεωρημένες μέσα σε πέντε (5) μέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης τους και είναι υποχρεωτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο.
ιδ) Το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να τις επικυρώσει με απόφαση του και
μέσα
σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την εν λόγω επικύρωση τους, να τις
κοινοποιήσει στον ενδιαφερόμενο με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή
συστημένη επιστολή.
ιε) Η απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας, η οποία διαβιβάζεται από το
Γενικό Γραμματέα στη Δικαστική Επιτροπή, αποτελεί την έγκληση.
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Άρθρο 28
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Στις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής δεν μπορούν να μετέχουν μέλη της, τα οποία
μετέχουν στις διοικήσεις των ενδιαφερομένων μερών, ή έχουν συγγένεια μέχρι τετάρτου
βαθμού με τους ενδιαφερόμενους στην υπόθεση, που εκδικάζεται.
Άρθρο 29
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ – ΥΠΕΡAΣΠΙΣΗ
1. Μόλις εισαχθεί μια υπόθεση ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής, ο πρόεδρος
της ορίζει ένα από τα μέλη της ως εισηγητή.
2. Ο εισηγητής μέσα στην προθεσμία που καθόρισε ο πρόεδρος ενεργεί εξέταση
της υπόθεσης και έχει δικαίωμα να καλέσει οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.
3. Στην περίπτωση που υπάρχει κατηγορούμενος, αυτός καλείται σε απολογία. Η
κλήση επιδίδεται με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή συστημένη επιστολή
4. Ο εισηγητής τηρεί πρακτικά για τις ενέργειες του. Στις περιπτώσεις που
εξετάζονται πρόσωπα ή απολογείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα πρακτικά
υπογράφονται και από τα πρόσωπα αυτά.
4. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της υπόθεσης, ο εισηγητής υποβάλλει στον
Πρόεδρο έκθεση, ο οποίος και συγκαλεί μέσα σε δέκα (10) μέρες τη Δικαστική Επιτροπή
για την εκδίκαση της υπόθεσης.
6. Στη συζήτηση της υπόθεσης καλείται πάντοτε ο κατηγορούμενος, με πλήρη
δικαιώματα υπεράσπισης.
7. Υπάρχει περίπτωση κατά την εκδίκαση αθλητικών διαφορών να μην κληθουν να
παρευρίσκονται τα εμπλεκόμενα μέρη και η διαδικασία να ολοκληρωθεί με
την
παρουσίαση της εξέτασης της υπόθεσης από τον εισηγητή.
8. Στοιχεία από την υπόθεση δεν δίνονται παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο
και στο Δ.Σ. της ομοσπονδίας η οποία ενήργησε την παραπομπή.
Άρθρο 30
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής συντάσσονται γραπτά, περιέχουν
οπωσδήποτε αιτιολογία και καταχωρούνται σε περίληψη στο προβλεπόμενο βιβλίο.
2. Αντίγραφο της απόφασης κοινοποιείται στον κατηγορούμενο, στο Δ.Σ. της
ομοσπονδίας και στο σωματείο του κατηγορούμενου.
3. Η ποινή αρχίζει από την ημέρα που δημοσιεύεται η απόφαση στο βιβλίο των
αποφάσεων της Δικαστικής Επιτροπής.
Άρθρο 31
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
1. Τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές Ομοσπονδίες
υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε οικονομικό έτος προϋπολογισμό, απολογισμό και
ισολογισμό της όλης διαχείρισής τους.
2. Το Δ.Σ. μέσω του ταμία συντάσσει κάθε έτος και ειδικό απολογισμό της
διαχείρισης των επιχορηγήσεων από τον ΚΟΑ.
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3. Ο λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος των ιδίων πόρων των αθλητικών
φορέων διενεργείται από αναγνωρισμένους ελεγκτές που επιλέγονται από τα αρμόδια
όργανα σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις.
4. Όλα τα αθλητικά Σωματεία μέλη της ΚΟΞ υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε
έτος ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και ειδικό απολογισμό της διαχείρισης των
επιχορηγήσεων από την Ομοσπονδία. Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και ο ειδικός
απολογισμός των αθλητικών σωματείων μελών, υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από την
λήξη του οικονομικού έτους προς το Δ.Σ. της ομοσπονδίας, το οποίο διενεργεί έλεγχο
μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών και σε κάθε περίπτωση μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος
και στο χρονικό διάστημα που προηγείται της ανακοίνωσης των επιχορηγήσεων.
5. Η παράλειψη των υποχρεώσεων των παραγράφων αυτών συνεπάγεται
πέραν άλλων κυρώσεων, την μή καταβολή επιχορηγήσεων οποιασδήποτε μορφής προς
τα υπαίτια αθλητικά σωματεία.
Άρθρο 32
ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
1. Το Δ.Σ της ομοσπονδίας μπορεί, οποτεδήποτε να συστήσει κάθε είδους
Επιτροπές, Πρόεδρος των οποίων κατά προτίμηση είναι μέλος του Δ.Σ. της ομοσπονδίας.
2. Τα καθήκοντα, η θητεία των μελών τους, ο διορισμός και η παύση αυτών, το
αντικείμενο κάθε επιτροπής καθώς και ο χρόνος λειτουργίας τους, καθορίζονται με
απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας.
3. Κάθε απόφαση των επιτροπών αυτών εισάγεται ως πρόταση στο Δ.Σ της
ομοσπονδίας για συζήτηση, μετά την οποία αποφασίζεται η έγκριση, τροποποίηση ή
απόρριψη αυτής.
Άρθρο 33
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ
1. Όλα τα σωματεία – μέλη της ομοσπονδίας υποχρεούνται κατά τη λήξη κάθε
ημερολογιακού έτους, να υποβάλλουν στη γραμματεία αυτής κάθε μεταβολή, που τυχόν
επήλθε στο καταστατικό της.
2. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ενός σωματείου ή της σύνθεσης της
διοίκησης του, πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερών στην ομοσπονδία.
Άρθρο 34
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ
Τα αθλητικά σωματεία – μέλη πρέπει να γνωστοποιούν στην ομοσπονδία την συμμετοχή
τους ή των αθλητών τους σε αγώνες στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς και την προκήρυξη αγώνων. Σε περίπτωση δε οργάνωσης
αγώνων στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, το αθλητικό σωματείο μέλος πρέπει να έχει
προηγουμένως γνωστοποιήσει τη πρόθεσή του και να έχει πάρει την έγκριση της
ομοσπονδίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την προκήρυξη αγώνων.
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Άρθρο 35
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
1. Επίτιμα μέλη μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, που προσέφεραν εξαιρετικές
υπηρεσίες προάγουσες τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και το άθλημα εν γένει, και
ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των
δύο τρίτων (2/3) των παρόντων με δικαίωμα ψήφου μελών, μετά από προηγούμενη
πρόταση του Δ.Σ.
2. Ο αριθμός των επίτιμων μελών δεν μπορεί να υπερβεί το ένα τρίτο (1/3) των
μελών.
3. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου, ούτε να εκλέγουν και να
εκλέγονται, ούτε υποχρεούνται σε καταβολή συνδρομής.
4. Η ιδιότητα του Επιτίμου Προέδρου της ομοσπονδίας παύει με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της πρώτης παραγράφου του
παρόντος άρθρου, λόγω αμετάκλητης καταδίκης του για πλημμέλημα ή κακούργημα
προβλεπόμενο σαν κώλυμα απόκτησης ιδιότητας μέλους σωματείου από την εκάστοτε
ισχύουσα αθλητική νομοθεσία ή γενικά αν στερηθεί τη φίλαθλη ιδιότητα του. Σε περίπτωση
θανάτου ή παραίτησης του παύει αυτοδικαίως η ιδιότητα του Επίτιμου Προέδρου της
ομοσπονδίας.
5. Ο επίτιμος Πρόεδρος της ομοσπονδίας μπορεί να συμμετέχει με απόφαση του
Δ.Σ. κατά τις συνεδριάσεις αυτού, καθώς και στις Γενικές Συνελεύσεις της ομοσπονδίας με
δικαίωμα να εκφέρει τη γνώμη του, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 36
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ
1. Το Δ.Σ της ομοσπονδίας μπορεί να ανακηρύξει δωρητές ή ευεργέτες της
ομοσπονδίας πρόσωπα που πρόσφεραν ή προσφέρουν χρηματικά ποσά για την
προαγωγή των σκοπών της.
2. Οι ίδιοι τιμητικοί τίτλοι μπορούν να απονεμηθούν με πρόταση του Δ.Σ. της
ομοσπονδίας και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε πρόσωπα, που με υλικές
προσφορές ή θετικές υπηρεσίες προάγουν με κάθε τρόπο το άθλημα της ξιφασκίας.
Άρθρο 37
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
1. Αθλητικό παράπτωμα σημαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντίκειται
προς τους κρατούντες στη Κύπρο ή προς διεθνείς αθλητικούς κανόνες ή κανονισμούς ή
την διεθνή αθλητική δεοντολογία και περιλαμβάνει κάθε αντιαθλητική συμπεριφορά ή
ενέργεια.
2. Ενδεικτικά καθορίζονται ως αθλητικά παραπτώματα και τα ακόλουθα:
α) Χορήγηση σε αθλητή ή λήψη από αθλητή χημικής ουσίας ή φαρμάκου ή
άλλης ουσίας, που ενδεχόμενο να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής
ικανότητας του (doping) ή χρήση κάθε μέσου σωματικής ή νευρικής διέγερσης.
β) Απαίτηση ή αποδοχή ή συμφωνία ή υπόσχεση να δεχτεί ή απόπειρα να
δεχτεί ή να λάβει περιουσία ή ωφέλημα ή δώρα ή χρηματική αμοιβή ή άλλο
αντάλλαγμα, με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνα, είτε υπέρ είτε κατά
ομάδας ή σωματείου ή με σκοπό να επιδείξει εύνοια υπέρ ενός σωματείου σε αγώνα που
διεξήχθη, διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί.
γ) Προσφορά,
χορήγηση,
παροχή,
προμήθεια
ή υπόσχεση για
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προσφορά ή προμήθεια περιουσίας ή ωφελήματος ή δώρου ή χρηματικής αμοιβής ή
άλλου ανταλλάγματος, με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνα, είτε υπέρ είτε
κατά ομάδας ή σωματείου ή με σκοπό να επιδείξει εύνοια υπέρ ενός σωματείου σε αγώνα
που διεξήχθη, διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί.
δ) Νοείται ότι το αδίκημα μπορεί να διαπραχθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα και
άσχετα από το αν η προσφορά, χορήγημα, παροχή, προμήθεια περιουσίας, ωφελήματος ή
δώρου ή χρηματικής αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος δίνεται, προσφέρεται ή γίνεται σε
συγγενή ή οικείο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, νοουμένου ότι ο σκοπός είναι η αλλοίωση του
αποτελέσματος του αγώνα.
ε) Παρότρυνση ή συμφωνία για αλλοίωση ή επίτευξη συγκεκριμένων
αποτελεσμάτων σε αγώνα ή αγώνες για οποιοδήποτε λόγο, έστω και χωρίς χρηματικό ή
άλλο αντάλλαγμα.
στ) Καταβολή
ή
υπόσχεση
για
καταβολή
έκτακτης
αμοιβής,
φιλοδωρήματος, πριμ ή άλλου έκτακτου ανταλλάγματος από σωματείο – μέλος ή της
Ομοσπονδίας, από μέλος ή μέλη Δ.Σ ή μέλη σωματείου σε άλλο σωματείο ή
αθλητή/αθλήτρια ή αθλητές/ αθλήτριες άλλου σωματείου, με σκοπό να διεγείρουν τις
σωματικές ή ψυχικές δυνάμεις των αθλητών για επίτευξη αποτελέσματος που κρίνεται
ευνοϊκό υπέρ του σωματείου ή του προσώπου που προβαίνει στην καταβολή ή υπόσχεση
για καταβολή αμοιβής, φιλοδωρήματος, πριμ ή άλλου ανταλλάγματος.
ζ) Νοείται ότι δεν διαπράττεται κανένα αδίκημα, όταν σωματείο ή μέλος του
μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου υπόσχεται ή καταβάλλει οποιαδήποτε
παροχή φιλοδώρημα ή πριμ στους αθλητές/ αθλήτριες του δικού του σωματείου για
επίτευξη ευνοϊκού αποτελέσματος υπέρ του δικού του σωματείου.
η) Ενέργειες που ενδέχεται να ενθαρρύνουν ή να
προκαλέσουν τη
δυσπιστία ή καχυποψία για τη διαιτησία ή γενικά για τη διοργάνωση και τον τρόπο
διεξαγωγής του αγώνα ή για την συμμετοχή οποιουδήποτε στον αγώνα ή να προαγάγουν
αισθήματα εχθρότητας ή κακής διάθεσης μεταξύ των οπαδών ή αθλητών ή σωματείων ή
διαιτητών ή φιλάθλων ή άλλων προσώπων που έχουν συνδράμει ή θα συνδράμουν στη
διεξαγωγή του αγώνα.
θ) Ενέργειες που αποδίδουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιοδήποτε
αθλητικό αδίκημα ή κακή πρόθεση ή αντιαθλητική συμπεριφορά που βλάπτει είτε στην
ασχολία του ή το επάγγελμα του ή το εκθέτουν σε γενικό μίσος, περιφρόνηση ή
προκατάληψη ή το γελοιοποιούν.
ι) Πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν αντιαθλητική ή ανάρμοστη
συμπεριφορά.
ια) Πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν Περιφρόνηση ή
ανυπακοή σε
οποιαδήποτε διαταγή ή απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας ή της
Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού του ΚΟΑ.
ιβ) Πράξη ή παράλειψη που προορίζεται να αποτρέψει ή ενδέχεται να
αποτρέψει οποιοδήποτε πρόσωπο από του να ενεργήσει σε διαδικασία της Δικαστικής
Επιτροπής ή της ΑΔΕΑ ή με οποιοδήποτε τρόπο ως συνήγορος, μάρτυρας ή διάδικος.
ιγ) Πράξη ή παράλειψη η οποία είναι ενδεχόμενο να παρεμποδίσει
ή με
οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει οποιαδήποτε, ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής ή της
ΑΔΕΑ διαδικασία, ή οποιαδήποτε έρευνα που διεξάγεται με σκοπό την έναρξη διαδικασίας
ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής ή της ΑΔΕΑ.
ιδ) Ενέργειες που συνιστούν παράβαση ή μη συμμόρφωση στις διατάξεις του
παρόντος Καταστατικού, Εσωτερικών Κανονισμών, των περί ΚΟΑ Νόμων και των
Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει αυτών.
ιε) Διάθεση οικονομικής και τεχνικής βοήθειας ή χορηγήματος του ΚΟΑ ή της
ΚΟΞ δι’ετέρον σκοπόν διάφορον του σκοπού για τον οποίον η οικονομική ή/και τεχνική
βοήθεια ή το χορήγημα χορηγήθηκαν.
3. Τα παραπτώματα των Σωματείων, των αθλητών τους, των μελών τους, των
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μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων και της ομοσπονδίας, των
αντιπροσώπων, των προπονητών, των διαιτητών και άλλων οργάνων της ομοσπονδίας
και των Σωματείων που έχουν σχέση με την παράβαση της απαραίτητης ευπρέπειας στις
αθλητικές σχέσεις και την ουσιαστική αντίθεση των πράξεων τους προς τις αρχές του
αθλητικού, του φίλαθλου πνεύματος και του ευ αγωνίζεσθε, όπως επίσης και η παράβαση
του καταστατικού και των κανονισμών της ομοσπονδίας εκδικάζονται και τιμωρούνται κατά
τον τρόπο που ορίζει το παρόν καταστατικό.
Άρθρο 38
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ
Τα παραπτώματα παραγράφονται εφόσον δεν καταγγέλθηκαν γραπτά προς το Δ.Σ. της
ομοσπονδίας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη τέλεση τους. Η παραγραφή δεν ισχύει για
παραπτώματα, που ο ποινικός νόμος θεωρεί ατιμωτικά.
Άρθρο 39
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Οι αποφάσεις των Δ.Σ των Σωματείων, που επιβάλλουν τιμωρία σε αθλητές
τους σύμφωνα με το καταστατικό ή τους κανονισμούς τους, δεν ισχύουν αν δεν
υποβληθούν μέσα σε είκοσι (20) μέρες απ’ την ημέρα που ελήφθησαν στο Δ.Σ. της
ομοσπονδίας.
2. Οι αποφάσεις αυτές καταχωρούνται από το Γενικό Γραμματέα σε ειδικό βιβλίο
κίνησης και μεταβολών κάθε αθλητή, δημοσιεύονται στο Δελτίο Τύπου της ομοσπονδίας
και ισχύουν όταν καταστούν τελεσίδικες.
Άρθρο 40
ΠΟΙΝΕΣ
1. Οι ποινές που μπορεί να επιβάλλει η Δικαστική Επιτροπή είναι:
α) Στα μέλη Διοικήσεων των Σωματείων ή της Ομοσπονδίας
1.
Γραπτή επίπληξη
2.
Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ’ όλα τα σωματεία
3.
Απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους, προσωρινά

ή

οριστικά.
4.
Απαγόρευση ή παύση προσωρινή ή οριστική, διορισμού ως
αντιπροσώπου στη Γ.Σ. ή μέλους σε επιτροπές ή μέλους στο Δ.Σ.
β) Στα σωματεία
1.
Γραπτή επίπληξη
2.
Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ’ όλα τα σωματεία
3.
Χρηματικό πρόστιμο μέχρι €200.
4.
Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι ένα (1) χρόνο από κάθε επίσημη
διοργάνωση.
γ) Στους αθλητές
1.
Γραπτή επίπληξη
2.
Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ’ όλα τα σωματεία
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3.
Προσωρινή αποβολή από τους αγώνες, επίσημους και ανεπίσημους,
μέχρι δύο (2) χρόνια.
4.
Απαγόρευση επιλογής στην Εθνική ομάδα ή συμμετοχής
σε
διεθνείς αγώνες.
5.
Διαγραφή από τα μητρώα της ομοσπονδίας.
δ) Στα μέλη σωματείων – φιλάθλους
1.
Γραπτή επίπληξη
2.
Γραπτή επίπληξη με ανακοίνωση σ’ όλα τα σωματεία
3.
Απαγόρευση εισόδου, προσωρινή ή οριστική, στους αγωνιστικούς
χώρους όταν γίνονται αγώνες.
4.
Απαγόρευση ή παύση προσωρινή ή οριστική, διορισμού ως
αντιπροσώπου στη Γ.Σ. ή μέλους σε επιτροπές ή μέλους στο Δ.Σ.
ε) Στους προπονητές:
1.
Γραπτή επίπληξη
2.
Γραπτή επίπληξη με ανακοίνωση σ’ όλα τα σωματεία
3.
Απαγόρευση εισόδου, προσωρινή ή οριστική, στους αγωνιστικούς
χώρους όταν γίνονται αγώνες.
4.
Απαγόρευση ή παύση προσωρινή ή οριστική, διορισμού σε επιτροπές
της Ομοσπονδίας
5.
Διαγραφή από τα μητρώα της ομοσπονδίας.
στ) Στους Διαιτητές:
1.
Γραπτή επίπληξη
2.
Γραπτή επίπληξη με ανακοίνωση σ’ όλα τα σωματεία
3.
Απαγόρευση εισόδου, προσωρινή ή οριστική, στους αγωνιστικούς
χώρους όταν γίνονται αγώνες.
4.
Προσωρινή ή οριστική διακοπή ορισμού του ως διαιτητή σε αγώνες
5.
Απαγόρευση συμμετοχής ή ορισμού του ως διαιτητή σε διεθνείς
αγώνες
6.
Απαγόρευση ή παύση διορισμού σε επιτροπές της Ομοσπονδίας
7.
Διαγραφή από τα μητρώα της ομοσπονδίας.
ζ) Η Δικαστική Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει σ’ όλες τις κατηγορίες των
φυσικών ή νομικών προσώπων και την υποχρέωση να ανακαλέσουν οποιοδήποτε γραπτό
κείμενο, που θα κριθεί ότι έχει ύφος ανάρμοστο.
2. Όλες οι παραπάνω ποινές μπορούν να επιβληθούν και με αναστολή, τη
διάρκεια της οποίας καθορίζει η απόφαση, εφόσον το παράπτωμα δεν είναι σύμφωνα με
τον ποινικό νόμο ατιμωτικό και δεν διώκεται από αυτόν.
3. Σε περίπτωση που μέσα στο χρόνο της αναστολής το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο διαπράξει και νέο παράπτωμα, τότε εκτίει και την ποινή που ανεστάλη.
Άρθρο 41
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Σε αγώνες οι οποίοι οργανώνονται από την ομοσπονδία, ή από σωματεία της
δύναμης της, μετέχουν μόνο αθλητές, όπως η ιδιότητα αυτή προβλέπεται και καθορίζεται
από τους Κυπριακούς και Διεθνείς Κανονισμούς για το άθλημα.
2. Οι Επίσημοι αγώνες, αγώνες των Σωματείων όπως και κάθε άλλος αθλητικός
αγώνας του αθλήματος, ρυθμίζονται και προγραμματίζονται από το Δ.Σ. της ομοσπονδίας.
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3. Εν ενεργεία είναι όσοι αθλητές, προπονητές και
διαιτητές με έγγραφη αίτησή
τους και κατόπιν έγκρισης της ΚΟΞ εγγράφηκαν στα μητρώα της και κατέχουν έγκυρο (εν
ισχύ) Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας (αθλητή, προπονητή, διαιτητή). Ο όρος «εν ενεργεία» για
τους αθλητές, προπονητές και διαιτητές ορίζεται ως η διάρκεια ισχύος του Δελτίου
αθλητικής ιδιότητας που εκδίδει η Ομοσπονδία. Σε περίπτωση που αθλητής, προπονητής
ή διαιτητής επιθυμεί να καταστεί μή ενεργός, πριν την ημερομηνία λήξης του δελτίου,
οφείλει να το δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση και να παραδώσει το δελτίο του στην
Ομοσπονδία.
Άρθρο 42
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1. Είναι δυνατή και επιτρέπεται η συγχώνευση δύο ή περισσότερων
αναγνωρισμένων από την ομοσπονδία σωματείων.
2. Η συγχώνευση γίνεται με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των σωματείων
για τη διάλυση και τη συγχώνευση τους σε ένα νέο.
3. Συγχώνευση μπορεί να γίνει και με διάλυση ενός ή περισσότερων σωματείων
και την προσχώρηση τους σε άλλο.
4. Η συγχώνευση ισχύει από τη σύσταση του νέου σωματείου βάσει της σχετικής
νομοθεσίας.
5. Για να έχει τα δικαιώματα που του παρέχει το παρόν καταστατικό, το νέο
σωματείο ή τα σωματεία που μετά τη διάλυση συγχωνεύτηκαν σε άλλο, πρέπει
απαραίτητα να αναγνωρισθεί από την ομοσπονδία.
6. Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας, μετά από
αίτηση του νέου σωματείου ή των σωματείων τα οποία συγχωνεύθηκαν. Η αίτηση αυτή
πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από:
α) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μελών των σωματείων που δέχθηκαν
τη διάλυση.
β) Επίσημο αντίγραφο του καταστατικού του νέου σωματείου, που προήλθε
από τη συγχώνευση, και πιστοποιητικό για την εγγραφή του στο βιβλίο των σωματείων.
γ)
Επίσημο αντίγραφο του καταστατικού του Σωματείου στο οποίο έγινε η
συγχώνευση, για την περίπτωση (Α) του παρόντος άρθρου, με τις τροποποιήσεις που
έγιναν στο Καταστατικό του.
δ) Κατάσταση των αθλητών των σωματείων που διαλύθηκαν και αίτηση για
την εγγραφή τους στο νέο ή σ’ αυτό που συγχωνεύθηκαν για έκδοση και των σχετικών
δελτίων.
7. Η απόφαση του Δ.Σ της ομοσπονδίας λαμβάνεται απαραίτητα μέσα σε
χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της αίτησης και των αναγκαίων
εγγράφων.
8. Οι αθλητές των σωματείων που διαλύθηκαν για να συγχωνευθούν σε νέο ή να
προσχωρήσουν σε άλλο, δεν θεωρούνται ελεύθεροι, αλλά εγγράφονται αυτοδίκαια στη
δύναμη του νέου σωματείου.
Άρθρο 43
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Όλα τα αθλητικά σωματεία μέλη που υπάγονται στην ομοσπονδία, καθώς και τα μέλη τους
συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση όλων,
χωρίς εξαίρεση, των διαφορών που αναφύονται μεταξύ τους και οι οποίες έχουν σχέση με
την εφαρμογή και ερμηνεία των νόμων που ισχύουν κάθε φορά, του Καταστατικού, των
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Κανονισμών της ομοσπονδίας και των προκηρύξεων των αγώνων, μόνο τα προβλεπόμενα
διοικητικά όργανα από το παρόν Καταστατικό.
Άρθρο 44
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ – ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.
Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας με απόφασή του προσλαμβάνει το κάθε μορφής
υπαλληλικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
2.
Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει, εγκρίνει και τροποποιεί
τους Εσωτερικούς Κανονισμούς όπως παρακάτω:
α) την ενσωμάτωση των κανονισμών που αφορούν στον έλεγχο
φαρμακοδιέγερσης, έτσι όπως κάθε φόρα ισχύουν.
β) τον τρόπο λειτουργίας των τοπικών και ομοσπονδιακών προπονητικών
κέντρων και Εθνικών ομάδων όλων των κατηγοριών.
γ) τη διαδικασία, προϋποθέσεις και κριτήρια επιχορηγήσεων των Σωματείων
δ) τις αποζημιώσεις και οδοιπορικά του προσωπικού.
ε) τη διαδικασία, προϋποθέσεις και κριτήρια ένταξης και βαθμολόγησης των
αθλητών των Εθνικών ομάδων.
στ) σχεδιασμούς – προγράμματα του αθλήματος
ζ) όλα τα θέματα που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
εγγραφών και μεταγραφών αθλητών, το χρόνο διενέργειάς τους, καθώς και τη διαδικασία
και τα αρμόδια για την έγκρισή τους όργανα.
η) τα θέματα που αφορούν τους προπονητές του αθλήματος. θ)
τα
θέματα που αφορούν τους διαιτητές του αθλήματος
3.
Για την κατάρτιση των κανονισμών αυτών, όπου απαιτείται, είναι υποχρεωτικό
να ληφθούν υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί του αθλήματος, οι ισχύοντες νόμοι
του κράτους και τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Καταστατικό.
4.
Αν παραστεί ανάγκη αναμόρφωσης των πιο πάνω κανονισμών, η
αναμόρφωση αυτή γίνεται από το Δ.Σ της ομοσπονδίας κατόπιν εισήγησης των σχετικών
αρμόδιων επιτροπών, εάν απαιτείται.
ΑΡΘΡΟ 45
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
1. Η Ομοσπονδία για την κάλυψη των αναγκών οργάνωσης και διεξαγωγής
αγώνων, προβαίνει μετά από σχετική εισήγηση της Τ.Ε. και απόφαση του Δ.Σ. στην
διεξαγωγή εξετάσεων για την ανάδειξη Εθνικών Διαιτητών.
2. Η επιλογή των υποψηφίων για τις εξετάσεις, γίνεται από την επιτροπή
εξετάσεων, η οποία συγκροτείται μετά από εισήγηση της Τ.Ε. κι έγκρισης του Δ.Σ.
3. Οι εξετάσεις προκηρύσσονται με σχετική ανακοίνωση και ενημέρωση των
Σωματείων της Ομοσπονδίας.
4. Στην ανακοίνωση αναφέρονται λεπτομερώς τα απαιτούμενα προσόντα των
υποψηφίων διαιτητών και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν.
5. Υποψήφιος ο οποίος επιτύχει στις εξετάσεις, του απονέμεται κατηγορία
σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις εκάστοτε αποφάσεις της ΚΟΞ.
6. Οι Διαιτητές έχουν καθήκοντα και υποχρεώσεις, όπως αυτά καθορίζονται
στους κανονισμούς και τις προκηρύξεις της ΚΟΞ και τον διεθνή κανονισμό της ΔΟΞ (FIE).
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ΑΡΘΡΟ 46
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1. Το καταστατικό της ομοσπονδίας μπορεί να τροποποιηθεί από τη Γενική
Συνέλευση είτε με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή μετά από εγγραφή
αίτησης του μισού (1/2) του συνόλου των εγγεγραμμένων μελών της.
2. Η τροποποίηση αποφασίζεται σε Γενική Συνέλευση ειδικά συγκαλούμενη για
αυτό το σκοπό με απαρτία την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εχόντων δικαίωμα
ψήφου μελών της και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
3. Μαζί με την πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, θα
αποστέλλονται στα μέλη οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 47
ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1. Σε περίπτωση διάλυσης της ομοσπονδίας, αν τυχόν απομείνει περιουσία,
περιέρχεται στον ΚΟΑ. Ουδέποτε η περιουσία της ομοσπονδίας μετά τη διάλυσή της
διανέμεται μεταξύ των μελών της.
2. Η διάλυση της ομοσπονδίας πέραν των νομίμων περιπτώσεων, μπορεί να
αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, ειδικά συγκαλούμενη γι΄αυτό με απαρτία των τριών
τετάρτων (3/4) των παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 48
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η ομοσπονδία έχει δική της σφραγίδα που φέρει στο πάνω μέρος την ονομασία
«Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας» στο κάτω μέρος την αγγλική ονομασία «Cyprus
Fencing Federation» στο μέσο ένα ξίφος «Epée» και το έτος ίδρυσης 1987.
ΑΡΘΡΟ 49
ΤΕΛΙΚΟ
Το παρόν καταστατικό, που περιέχει σαράντα εννέα (49) άρθρα, διαβάστηκε και
ψηφίστηκε στο σύνολό του κατά την Καταστατική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που
έλαβε χώρα την 17 Δεκεμβρίου 2016 στη Λεμεσό.
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