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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΜΒΛΗΜΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – 1/1/2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΑΚ)
Άρθρο 1
(Α)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Η Ομοσπονδία με την επωνυμία “ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ”
(ΟΑΚ) και στην ξενόγλωσση μετάφραση “CYPRUS ΤΕΝΝΙS FEDERATION”,
ιδρύθηκε το 1951.

(Β)

EΔΡΑ
Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Λευκωσία.

(Γ)

(Δ)

ΜΕΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
(i)

Η Ομοσπονδία εκπροσωπεί το άθλημα διεθνώς, σύμφωνα με τους
ισχύοντες Κανονισμούς της οικείας Διεθνούς και Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) μέσω
της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ).

(ii)

Η Ομοσπονδία είναι Μέλος της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης και της ΚΟΕ.

(iii)

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Ομοσπονδία δύναται να
επιδιώξει να καταστεί Μέλος και άλλων Διεθνών Ομοσπονδιών,
ομοειδών σκοπών, να εγγράφεται ή να αποχωρεί από αυτές αφού
έγκαιρα δώσει εύλογη ειδοποίηση στον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού (ΚΟΑ) για τις επιλογές της αυτές.

ΣΧΕΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ – ΜΕΛΩΝ
Απαγορεύεται ρητά στην Ομοσπονδία να επεμβαίνει, με οποιοδήποτε τρόπο, στην
διοικητική και οικονομική αυτονομία των Μελών της ή να εκχωρεί τα κάθε είδους
δικαιώματά της υπέρ οποιουδήποτε Μέλους.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΙ
Η Ομοσπονδία με απόλυτη πίστη στο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στην άθληση έχει ως
σκοπό:
(Α)
(α) την ανάπτυξη του αθλητισμού μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Χάρτη
για τον Αθλητισμό,
(β)

τη διαφύλαξη και προώθηση των αξιών του αθλητισμού,
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(γ) τη θέσπιση, τροποποίηση, διαφοροποίηση, διατήρηση και εφαρμογή
Κανόνων και Κανονισμών για τον έλεγχο και τη διοίκηση του
Αθλήματος,
(δ) την τήρηση των Κανόνων του αθλήματος και των Κανονισμών της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως και της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως που θα ισχύουν από καιρό σε καιρό,
(ε)

την έγκριση της διοργάνωσης Επίσημων Πρωταθλημάτων και
Διαγωνισμών από Πλήρη ή Εταιρικά ή Ειδικά μέλη της Ομοσπονδίας και η
ρύθμιση των ημερομηνιών και των διευθετήσεων σε σχέση με αυτά,

(στ) την επίλυση όλων των αμφίβολων ή αμφισβητούμενων θεμάτων σε
σχέση με το άθλημα, τους Κανόνες και Κανονισμούς του,
(ζ)

την προστασία και ανάπτυξη των ηθικών και δεοντολογικών βασικών αξιών
του αθλητισμού καθώς και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Πρόσθετα, να
μεριμνά για την ασφάλεια εκείνων, οι οποίοι εμπλέκονται στον αθλητικό
χώρο, προστατεύοντας τον αθλητισμό, τους Αθλητές και τις Αθλήτριες από
την εκμετάλλευση για πολιτικό, εμπορικό και οικονομικό όφελος καθώς και
από πρακτικές που κρίνονται διεφθαρμένες, ψυχοφθόρες ή ταπεινωτικές,
περιλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης φαρμάκων, της σεξουαλικής
παρενόχλησης και εκμετάλλευσης, κυρίως των παιδιών, νεαρών ατόμων και
της γυναίκας.

(η) την ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύματος και του «ευ αγωνίζεσθαι», που
πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για όλους,
(θ)

την ενίσχυση των παραδοσιακών θεμελίων του αθλητισμού που κτίστηκαν
πάνω στο «ευ αγωνίζεσθαι»,την ευπρεπή αθλητική συμπεριφορά και το
κίνημα του εθελοντισμού,

(ι)

την ανάδειξη των νικητών μέσα από το «ευ αγωνίζεσθαι»,

(κ)

την προσέλκυση της νεολαίας στον αθλητισμό και γενικότερα την κοινωνική
και πολιτική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας μέσα από το άθλημα,

(λ)

την ανάπτυξη της φιλίας και της συναδέλφωσης μεταξύ των λαών για την
εδραίωση της Παγκόσμιας Ειρήνης,

(μ)

την προώθηση και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη, την πάταξη, την
παρεμπόδιση, τον έλεγχο, την καταστολή και τον εξοστρακισμό του
αντικoινωνικού φαινομένου της βίας και του χουλιγκανισμού από τους
αθλητικούς χώρους, που υποσκάπτει το αθλητικό οικοδόμημα και συντελεί
στη δυσφήμηση του,

(ν)

την προώθηση και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη, την πάταξη, την
παρεμπόδιση, τον έλεγχο, την καταστολή και τον εξοστρακισμό του doping
και ως αθλητικού και ως ποινικού αδικήματος, που προσβάλει τον
κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο του αθλητισμού, της αρχής του fair play
και τη γνησιότητα του αποτελέσματος,

(ξ)

την προώθηση και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη, την πάταξη, την
παρεμπόδιση, τον έλεγχο, την καταστολή και τον εξοστρακισμό της λήψης
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από αθλούμενους διεγερτικών ουσιών, απαγορευμένων από τους
αρμόδιους φορείς, την Δ.Ο.Ε, την οικεία Διεθνή Ομοσπονδία και της
χρήσης κάθε μέσου σωματικής ή νευρικής διέγερσης, που είναι
ενδεχόμενο να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής
ικανότητας των αθλουμένων σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις που έχει
υπογράψει η χώρα μας.
(ο)

Να επεξεργάζεται και να υλοποιεί τα προγράμματα για την ανάπτυξη της
αντισφαίρισης, τη διάδοση και καλλιέργεια μέσα στα πλαίσια των
Κανονισμών της Διεθνούς Ομοσπονδίας, ως ολυμπιακού αθλήματος.

(Β)

Η Ομοσπονδία έχει την ευθύνη και μεριμνά για την προσαρμογή ερμηνευτικά και/ή
με τροποποίηση του Καταστατικού της και εκείνων των Μελών της, με μεταβολή,
προσθήκη ή κατάργηση διατάξεων, έτσι που να μην αντίκεινται ή να είναι
ασύμφωνα προς οποιαδήποτε διάταξη της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
προς τη νομολογία και/ή τα πορίσματα της νομολογίας του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(Γ)

Η Ομοσπονδία έχει την ευθύνη, καθόσον εξαρτάται από αυτήν, για πιστή
εφαρμογή:

(Δ)

(α)

του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τον αθλητισμό,

(β)

του Κώδικα Αθλητικής Δεοντολογίας,

(γ)

της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Βία εκ μέρους των φιλάθλων και την
ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των Αθλητικών εκδηλώσεων,

(δ)

της Σύμβασης για Αντί-Ντόπινγκ.

Η Ομοσπονδία λειτουργεί με σκοπό την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού
της Κύπρου. Αθλητικός είναι ο σκοπός της Ομοσπονδίας.

(Ε) (α)

Για τους σκοπούς αυτούς συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και ιδιαίτερα
με το αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τον
Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ), την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
(ΚΟΕ) κ.α.

(β)

Η Ομοσπονδία υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς εισηγήσεις, συμπεράσματα,
παρατηρήσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη, διάδοση και καλλιέργεια της
αντισφαίρισης, θεωρώντας καθήκον της τη θετική και ουσιαστική συμβολή στον
αθλητικό σχεδιασμό της Κύπρου, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις αρχές που
τίθενται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τον αθλητισμό.

Άρθρο 3
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ
Η Ομοσπονδία επιδιώκει και επιτυγχάνει τους σκοπούς της με κάθε νόμιμο μέσο και
ιδιαίτερα:
(Α)

(α)

Με την προβολή και διάδοση του αθλήματος της αντισφαίρισης.
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(Β)

(Γ)

(β)

Με την υποστήριξη και την προώθηση της διδασκαλίας του αθλήματος
αντισφαίρισης στον εκπαιδευτικό χώρο, κάθε βαθμού και τομέα εκπαίδευσης.

(γ)

Με την δημιουργία σχολών επιμόρφωσης για την διδασκαλία της τεχνικής και
των Κανονισμών του αθλήματος, καθώς και της παράκτιας αντισφαίρισης.

(δ)

Με τη μέριμνα της για την κατάρτιση, την επιμόρφωση και την μετεκπαίδευση
των Προπονητών, Γυμναστών, Διαιτητών και άλλων εμπλεκομένων στην
προαγωγή του αθλήματος.

(ε)

Με την ίδρυση σχολών Διαιτητών, Προπονητών, καθώς και με τη μελέτη
εισήγησης τροποποιήσεων προς βελτίωση των Τεχνικών Κανονισμών.

(στ)

Με τον καθορισμό και έλεγχο των απαραίτητων προσόντων των
ενεργοποιημένων αθλητικών επαγγελμάτων και/ή ειδικοτήτων με πρότυπο
και με βάση τους Κανονισμούς της αντίστοιχης Διεθνούς Ομοσπονδίας και/ή
των διεθνών οργάνων.

(ζ)

Με τη σύσταση Τεχνικών και άλλων επιτροπών για καλλιέργεια, ανάπτυξη
και διάδοση του αθλήματος.

(α)

Με την έκδοση ειδικών εντύπων, ετήσιας επετηρίδας, περιοδικού δελτίου της
Ομοσπονδίας, εκτύπωση γενικών και ειδικών Κανονισμών, όπως επίσης και
συγγραμμάτων για θέματα και ζητήματα σχετικά με την αντισφαίριση, τους
σκοπούς της και γενικά με την έκδοση κάθε χρήσιμου δημοσιεύματος.

(β)

Με συζητήσεις, διαλέξεις, ενημερωτικές εκστρατείες, σεμινάρια, εκθέσεις,
εκδόσεις, προβολές ταινιών, συναυλίες, εκδρομές, δημοσιεύσεις,
προκηρύξεις διαγωνισμών και βραβείων, δημιουργία βιβλιοθήκης, ισότιμη
συνεργασία με άλλες Ομοσπονδίες, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς
και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.

(γ)

Με τη διεξαγωγή έρευνας σε επιστημονικά ή τεχνικά θέματα που αφορούν το
άθλημα και τον αθλητισμό γενικότερα.

(δ)

Με την ενημέρωση του φίλαθλου κοινού για το συγκεκριμένο άθλημα,
προφορικά ή γραπτά, με οδηγίες, εγκυκλίους, Κανονισμούς και άλλα
επικοινωνιακά μέσα σύγχρονης τεχνολογίας.

(α)

Με την επικοινωνία της με τις Διεθνείς Ομοσπονδίες, τους Συνδέσμους και
τους Οργανισμούς, που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με την
συνεργασία μαζί τους στη διοργάνωση Πρωταθλημάτων αντισφαίρισης.

(β)

Με τη συνεργασία της Ομοσπονδίας με τις Κυπριακές ή αλλοδαπές
Αθλητικές Αρχές, καθώς και με τους πάσης φύσεως οργανισμούς και
υπηρεσίες του κράτους.

(γ)

Με τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας και με την εγγραφή της ως Μέλους σε
όμοιες ή ομοειδείς Ευρωπαϊκές, Μεσογειακές, Βαλκανικές, Παγκόσμιες και
Ολυμπιακές ενώσεις, Συνδέσμους ή Ομοσπονδίες και την αντιπροσώπευση
της στην Κύπρο.
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(Δ)

(Ε)

(ΣΤ)

(δ)

Με την συνεργασία της με τον σχολικό και πανεπιστημιακό αθλητισμό, τον
αθλητισμό που καλλιεργείται στις ένοπλες δυνάμεις και τους μαζικούς
φορείς.

(α)

Με την συμμετοχή αντιπροσωπευτικών Κυπριακών ομάδων σε Διεθνείς,
Βαλκανικούς,
Κοινοπολιτειακούς,
Μεσογειακούς,
Ευρωπαϊκούς,
Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς Αγώνες κάτω από την διοργανωτική ευθύνη
της Ομοσπονδίας, της ΚΟΕ, του ΚΟΑ ή της ΔΟΕ.

(β)

Με την συγκρότηση Εθνικών Ομάδων και τη συμμετοχή τους σε ανάλογους
αγώνες και συνέδρια στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

(γ)

Με τη συγκρότηση Εθνικών Ομάδων όλων των κατηγοριών.

(δ)

Με τη διοργάνωση επίσημων ή φιλικών αγώνων σε τοπικά, ενωσιακά,
Παγκύπρια Πρωταθλήματα, μεταξύ των Μελών της, καθώς και διεθνών
ημερίδων.

(ε)

Με την προκήρυξη, οργάνωση, διεξαγωγή και εποπτεία των Παγκυπρίων και
Διασωματειακών Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων και άλλων τοπικών
αγώνων διοργανώσεων ψηλού επιπέδου, εντός Κύπρου και διεθνώς.

(στ)

Με την συμμετοχή της σε όλα τα αγωνιστικά, τα οργανωτικά και τα αθλητικά
ζητήματα.

(α)

Με την εποπτεία και τον έλεγχο στα Μέλη της δύναμης της και με την
επικοινωνία με τους Οργανισμούς, που έχουν παραπλήσιους σκοπούς.

(β)

Με την ηθική και υλική κατά το δυνατόν ενίσχυση των Μελών, Αθλητών,
Διαιτητών, Προπονητών, για προαγωγή του καλλιεργούμενου από αυτά
αθλήματος της Αντισφαίρισης.

(γ)

Με την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, γυμναστηρίων
εντευκτηρίων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του αθλήματος.

(α)

Με τη δημοσίευση σαφών οδηγιών αναφορικά με το ποια συμπεριφορά
θεωρείται δεοντολογική ή όχι.

(β)

Με την ενημέρωση αναφορικά με το «ευ αγωνίζεσθαι» στο δικό της χώρο
επιρροής μέσα από εκστρατείες, απονομές βραβείων, εκπαιδευτικού υλικού
και επιμορφωτικών ευκαιριών και τη παρακολούθηση και αξιολόγηση του
αντίκτυπου από τέτοια κίνητρα.

(γ)

Με την καθιέρωση συστημάτων για την επιβράβευση του «ευ αγωνίζεσθαι»
και των προσωπικών επιτυχιών πρόσθετα των επιτυχιών αποτελεσμάτων
από τους διαγωνισμούς.
Με την προσφορά βοήθειας και στήριξης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
ώστε να προωθείται η σωστή συμπεριφορά.

(δ)
(Ζ)

(α)

και

Με τη λήψη μέτρων για να προσφέρονται ευκαιρίες για συμμετοχή στον
αθλητισμό σε όλους τους πολίτες και όπου κρίνεται αναγκαίο, να τίθεται
στόχος η λήψη πρόσθετων μέτρων για να δοθεί η δυνατότητα τόσο σε
ταλαντούχους νέους όσο και σε άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή
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υποφέρουν από κάποια αναπηρία ή ακόμη ομάδες ατόμων, να δράττονται
τέτοιων ευκαιριών με αποτελεσματικό τρόπο.

(Η)

(Θ)

(β)

Με τη λήψη μέτρων ώστε οι ιδιοκτήτες αθλητικών εγκαταστάσεων να
υποχρεώνονται να προβαίνουν στα κατάλληλα διαβήματα ώστε να δίνουν τη
δυνατότητα σε άτομα, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση,
περιλαμβανομένων και εκείνων που είναι σωματικά ή διανοητικά ανάπηροι,
να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες εγκαταστάσεις.

(α)

Με την επιμελή μέριμνα και προσπάθεια για διασφάλιση ότι ο σχεδιασμός και
η φυσική δομή των γηπέδων θα προβλέπουν για την ασφάλεια των
Αθλητών.

(β)

Με τον αποκλεισμό ή την απαγόρευση της εισόδου σε αγώνες και στάδια,
στο μέτρο που αυτό είναι νομικά επιτρεπτό, γνωστών ή πιθανών
ταραχοποιών, ή ανθρώπων που βρίσκονται κάτω από την επίδραση
οινοπνεύματος ή ναρκωτικών.

(γ)

Με τον εφοδιασμό των γηπέδων με αποτελεσματικό σύστημα μεγαφώνων
και της πλήρους αξιοποίησής του, καθώς και του αγωνιστικού
προγράμματος και των άλλων μέσων δημοσιότητας, για να ενθαρρύνονται οι
θεατές να συμπεριφέρονται κόσμια.

(δ)

Με την εξασφάλιση συνεργασίας πριν από τους αγώνες μεταξύ των
συνδέσμων και των ενδιαφερομένων αρχών για διευθετήσεις που πρέπει να
γίνουν για έλεγχο του πλήθους, ώστε να εφαρμόζονται οι σχετικοί
Κανονισμοί με συντονισμένη δράση.

(α)

Με την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας.

(β)

Με την επιβολή υποχρέωσης στα Μέλη της να εξασφαλίζουν την πειθαρχία
όλων των προσώπων, που εμπλέκονται στις δραστηριότητες της (Μελών,
Αθλητών, Προπονητών κ.λ.π.) με πρόβλεψη στο Καταστατικό τους είτε
στους εσωτερικούς Κανονισμούς τους πειθαρχικών ποινών για κάθε
παράβαση της απαραίτητης ευπρεπείας στις αθλητικές σχέσεις, την
ουσιαστική αντίθεση των πράξεων τους στις αρχές του αθλητισμού και του
φίλαθλου πνεύματος και την παράβαση του Καταστατικού και των
εσωτερικών Κανονισμών.

Άρθρο 4
ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Α)

Πλήρη Μέλη της Ομοσπονδίας είναι όλα τα αθλητικά Σωματεία, που νόμιμα
συστάθηκαν και νόμιμα λειτουργούν στη Δημοκρατία που έχουν έδρα στην Κύπρο,
έχουν κύριο σκοπό την προαγωγή του αθλήματος της αντισφαίρισης και δεν είναι
κερδοσκοπικά με οποιοδήποτε τρόπο.
Δεν επιτρέπεται η εγγραφή Σωματείου στην Ομοσπονδία, αν στο Καταστατικό του
δεν προβλέπεται ρητά ότι έχουν κύριο σκοπό την προαγωγή του αθλήματος της
Αντισφαίρισης.
Τα Μέλη πρέπει να διατηρούν στη δύναμη τους Αντισφαιριστές που δεν είναι
γραμμένοι σε άλλο Σωματείο για το ίδιο άθλημα.
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Τα Μέλη πρέπει να διαθέτουν ιδιόκτητους κατάλληλους και επαρκείς χώρους
στέγασης και άθλησης (τουλάχιστον τέσσερα (4) γήπεδα, γραφείο, εντευκτήριο
επαρκών διαστάσεων, αποδυτήρια και αποχωρητήρια ανδρών και γυναικών) ή
δικαίωμα μακρόχρονης χρήσης τέτοιων χώρων, τουλάχιστον 10 χρόνων.
(Β)

Δεν επιτρέπεται η εγγραφή Αθλητικού Σωματείου στη δύναμη της Ομοσπονδίας,
εφόσον δεν πληροί σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α)

Δεν υποβάλλει το ειδικό πιστοποιητικό αθλητικής αναγνώρισης του
ΚΟΑ.

β)

Δεν υποβάλλει πιστοποιημένο αντίγραφο του Καταστατικού του και
οποιουδήποτε εσωτερικού του Κανονισμού.

γ)

Δεν υποβάλλει ονομαστική κατάσταση των Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, με τη διεύθυνση τους και τα λοιπά στοιχεία ταυτότητάς
τους.

δ)

Δεν υποβάλλει μαζί με την αίτηση εγγραφής του δέκα (10)
τουλάχιστον αιτήσεις εγγραφής Αθλητών ή Αθλητριών της
Αντισφαίρισης.

ε)

Δεν υποβάλλει αντίγραφο σύμβασης, που έχει συνάψει με
Προπονητή, που κατέχει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άδεια
άσκησης επαγγέλματος Προπονητή του αθλήματος.

στ)

Δεν υποβάλλει πιστοποιητικό εγγραφής για τις εγκαταστάσεις ή
σύμβαση μακρόχρονης ενοικίασης/ χρήσης των εγκαταστάσεών του,
τουλάχιστον 10 χρόνων.

ζ)
(Γ)

(Δ)

Δεν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή.

(α)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας υποχρεούται, σε χρονικό
διάστημα τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή ή από την επίδοση της
αίτησης, να γνωστοποιήσει στο ενδιαφερόμενο Σωματείο την απόφαση του.

(β)

Κατά της απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ομοσπονδίας, το ενδιαφερόμενο Σωματείο δικαιούται να προσφύγει στην
Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας. Τα ίδια δικαιώματα έχει το
ενδιαφερόμενο Σωματείο και στην περίπτωση που περάσει άπρακτη η
προθεσμία της παραγράφου (Γ) (α).

Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ενός Πλήρους Μέλους ή της σύνθεσης της
διοίκησης του, πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερών στην Ομοσπονδία.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ
(Ε)

Εταιρικά Μέλη είναι σώματα και οργανισμοί, των οποίων ο σκοπός μεταξύ άλλων
είναι η προώθηση του αθλήματος της αντισφαίρισης και τηρούν τις πιο κάτω
προϋποθέσεις:
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(α)

Διατηρούν στη δύναμη τους αντισφαιριστές που δεν ανήκουν σε άλλο
Μέλος της Ομοσπονδίας.

(β)

Διαθέτουν ιδιόκτητους ή με μακρόχρονη ενοικίαση τουλάχιστο επτά
(7) χρόνων, κατάλληλους χώρους στέγασης και άθλησης (τρία τουλάχιστο
γήπεδα, εντευκτήριο, αποχωρητήρια).

(γ)

Τα Εταιρικά Μέλη μπορούν να εκλέγουν σε ειδική Συνέλευση τους, ένα
Αντιπρόσωπό τους, ο οποίος θα μπορεί να παρακάθεται και συμμετέχει στις
συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΛΗ
(ΣΤ)

Ειδικά Μέλη, είναι σώματα και οργανισμοί, των οποίων ο σκοπός είναι η προώθηση
της παράκτιας αντισφαίρισης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
(Α)

(Β)

Κάθε Πλήρες Μέλος της Ομοσπονδίας διαγράφεται από τη δύναμη της:
α)

Με έγγραφη δήλωση του ότι αποχωρεί.

β)

Λόγω διαγραφής του από το αθλητικό μητρώο του ΚΟΑ και/ή άρσης της
αθλητικής αναγνώρισης του.

γ)

Λόγω μη συμμόρφωσής του προς τις διατάξεις του Καταστατικού και του
εσωτερικού Κανονισμού της Ομοσπονδίας.

δ)

Λόγω απώλειας της φίλαθλης ιδιότητας του.

ε)

Εάν αποδεδειγμένα, για μία διετία, δεν παρουσίασε αγωνιστική
δραστηριότητα ούτε πήρε μέρος, σε αγώνες, που διοργανώθηκαν από τη
Ομοσπονδία.

στ)

Εάν το Μέλος, με ενέργειες ή παραλείψεις του, ζημιώνει αποδεδειγμένα το
σκοπό και τις επιδιώξεις της Ομοσπονδίας.

ζ)

Λόγω μη καταβολής της ετήσιας προς αυτήν συνδρομής και κατόπιν
έγγραφης προειδοποίησης του με συστημένη επιστολή.

(α)

Τη διαγραφή του Μέλους προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή
του, δεόντως αιτιολογημένη, που λαμβάνεται μετά από έγγραφη ή
προφορική απολογία του Μέλους.

(β)

Το 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. Εάν το Μέλος δεν
απολογηθεί εμπρόθεσμα, η διαδικασία προχωρεί χωρίς την απολογία του.
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(γ)

(δ)

(i)

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διαγραφή ή μη του Μέλους, με
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων Μελών της,
ευρισκόμενη σε απαρτία.

(ii)

Το καθ’ ου η συζήτηση Μέλος μπορεί να παρευρίσκεται και να
συμμετέχει στη σχετική συζήτηση, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η ίδια πιο πάνω διαδικασία ισχύει και για τη διαγραφή Εταιρικού ή Ειδικού
Μέλους.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Πόροι της Ομοσπονδίας είναι:
(Α)

(α)

Οι ετήσιες τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις του ΚΟΑ.

(β)

Οι ετήσιες τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις της ΚΟΕ, της Διεθνούς και
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως.

(γ)

Οι επιχορηγήσεις Υπουργείων, Δημοσίων Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που
χορηγούνται για την ανάπτυξη και διάδοση των αθλημάτων στους χώρους
εποπτείας και ευθύνης τους.

(δ)

Οι από κάθε
κληροδοτήματα.

(ε)

Η ετήσια συνδρομή των Μελών, που καθορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και επικυρώνεται από την Ετήσια ή Έκτακτη Γενική ή Καταστατική
Συνέλευση.

(στ)

Οι τακτικές και έκτακτες εισφορές και δικαιώματα που θα εισπράττουν τα
Μέλη προς όφελος της Ομοσπονδίας.

(ζ)

Οι εισπράξεις από αγώνες, γιορτές ή εκδηλώσεις, που τελούνται από την
Ομοσπονδία ή από διάθεση λαχνών.

(η)

Τα καθοριζόμενα κατά συγκεκριμένη περίπτωση παράβολα, που
καταβάλλουν τα Μέλη, για συμμετοχή τους σε αγώνες, που οργανώνονται με
την έγκριση και την επίβλεψη της Ομοσπονδίας.

(θ)

Τα έσοδα από τις χορηγίες και τις συμβάσεις διαφημίσεων, που συνάπτει το
Διοικητικό Συμβούλιο, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, του δημόσιου ή
ιδιωτικού τομέα, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

(ι)

Τα έσοδα από χορήγηση άδειας (ταυτότητα) σε αθλούμενους να αγωνίζονται
σε Πρωταθλήματα.

(κ)

Τα έσοδα από πώληση εισιτηρίων για συναντήσεις εθνικών ομάδων και
Παγκύπριων ή άλλων Διεθνών Πρωταθλημάτων.

άλλη

πηγή

10

επιχορηγήσεις,

εισφορές,

δωρεές

και

(Β)

(λ)

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.

(μ)

Τα έσοδα από ποσοστά, που της αναλογούν, για παραχώρηση έγκρισης
διαφήμισης σε Μέλη της, στις εμφανίσεις των Αθλητών τους ή από την
τοποθέτηση διαφημίσεων στους αγωνιστικούς χώρους, που διεξάγονται
αγώνες ή συναντήσεις υπό την αιγίδα της.

(ν)

Τα έσοδα από τη διοργάνωση σεμιναρίων, καθώς και από άλλες εμπορικές
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Οικονομική και Τεχνική βοήθεια ΚΟΑ
(α)

Η Ομοσπονδία καταρτίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο στον ΚΟΑ τον
εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της καθώς και έκθεση της αθλητικής
δραστηριότητος ως και οποιαδήποτε άλλα ευλόγως ζητούμενα στοιχεία, για
να μελετηθούν και να καθορισθεί το ύψος της εκάστοτε επιχορήγησης της
από τον ΚΟΑ.

(β)

Η Ομοσπονδία διαθέτει την Οικονομική και Τεχνική βοήθεια του ΚΟΑ
αποκλειστικά για τον σκοπό που της χορηγήθηκε. Απαγορεύεται διάθεση
της Οικονομικής και Τεχνικής βοήθειας του ΚΟΑ για αλλότριο σκοπό.

(γ)

Η Ομοσπονδία αναγνωρίζει την εξουσία του ΚΟΑ για έλεγχο και
παρακολούθηση της διάθεσης των χορηγούμενων σ’ αυτήν από τον ΚΟΑ για
πραγματικό και πλήρη έλεγχο.

(δ)

(i)

Η Ομοσπονδία υποβάλλει στον ΚΟΑ απολογισμό για τα ποσά με τα
οποία επιχορηγήθηκε από τον ΚΟΑ.

(ii)

Για κάθε έργο ή δραστηριότητα της που χρηματοδοτήθηκε από τον
ΚΟΑ, υποβάλλει με την ολοκλήρωση του έργου πλήρη απολογισμό.

(iii)

Η Ομοσπονδία στο τέλος κάθε οικονομικού έτους καταρτίζει
ισολογισμό και λογαριασμό κερδοζημιών και αν της ζητηθεί τον
υποβάλλει στον ΚΟΑ, δεόντως εξελεγμένο.

(ε)

Η Ομοσπονδία αναγνωρίζει ότι η οικονομική ενίσχυση από το κράτος
αποτελεί εκδήλωση της κρατικής προστασίας του αθλητισμού και ότι είναι
υπόλογος για τη διαχείριση του «δημόσιου χρήματος».

ΑΡΘΡΟ 7
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Η ετήσια συνδρομή των Μελών της Ομοσπονδίας και οι λοιπές υποχρεώσεις τους
καθορίζονται απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνονται από τις Γενικές
Συνελεύσεις. Η ετήσια συνδρομή, θα είναι πληρωτέα το αργότερο μέχρι την 31
Ιανουαρίου κάθε χρόνου και θα είναι:
- Πλήρη Μέλη: €400 Εταιρικά Μέλη: €500 Ειδικά Μέλη:€100
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AΡΘΡΟ 8
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Τα όργανα της Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως Κύπρου, είναι τα εξής:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)

Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των Σωματείων Πλήρων Μελών,
που είναι εγγεγραμμένα στη δύναμη της, τακτική και έκτακτη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Η Δικαστική Επιτροπή.
Η Εξελεγκτική επιτροπή.
Κάθε Επιτροπή, Διοικητική, Τεχνική που προβλέπεται από το παρόν
Καταστατικό ή που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΛΗΡΩΝ ΜΕΛΩΝ
(α)

Κάθε Πλήρες Μέλος θα διορίζει δύο αντιπροσώπους του για το Διοικητικό
Συμβούλιο και θα ειδοποιεί γραπτώς το Γραμματέα της Ομοσπονδίας
σχετικά με τους διορισμούς αυτούς, δίδοντας το όνομα και τη διεύθυνσή
τους. Η ειδοποίηση αυτή πρέπει να φθάνει στο Γραμματέα το αργότερο τρεις
ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

(β)

Τα ονόματα των Αντιπροσώπων αυτών θα υποβάλλονται στη Γενική
Συνέλευση που ακολουθεί, η οποία θα επιβεβαιώνει τυπικά την εκλογή τους.
Κάθε Αντιπρόσωπος, θα δικαιούται να διατηρεί το αξίωμα του στο Διοικητικό
Συμβούλιο μέχρι το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης κάθε τρίτο
χρόνο.
Κάθε πρόσωπο που αποδέχεται διορισμό Αντιπροσώπου στο Διοικητικό
Συμβούλιο, εφ’ όσον έλκει οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον από το
άθλημα, πρέπει πριν από την εκλογή του να δηλώνει γραπτώς στην
Ομοσπονδία κάθε τέτοιο συμφέρον του.

(γ)

Το Σωματείο θα καλείται επίσης, να διορίσει νέο Αντιπρόσωπο στην
περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης ενός των Αντιπροσώπων του.

(δ)

Κάθε Μέλος Σωματείου, ανεξάρτητα από το αν είναι Μέλος Επιτροπής του
Σωματείου ή όχι, μπορεί να διορισθεί ως Αντιπρόσωπος για να υπηρετεί στο
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 10
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
(α)

Τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας αποτελούν οι Αντιπρόσωποι των
Μελών που υπάγονται σ’ αυτή, δικαίωμα ψήφου ωστόσο έχουν μόνο τα
Πλήρη Μέλη. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας θα συγκαλείται
κάθε χρόνο στη Λευκωσία, όχι αργότερα από την 31 Μαΐου.
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Οι εργασίες της Ετήσιας Συνέλευσης θα είναι:
Η έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση του
οικονομικού απολογισμού για τον προηγούμενο χρόνο δεόντως ελεγμένης, η
εκλογή (ή τυπική επικύρωση) κάθε τρίτο χρόνο των Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ο διορισμός Ανεξάρτητου
Ελεγκτή για τον επόμενο χρόνο, ο διορισμός της Δικαστικής Επιτροπής κάθε
τρίτο χρόνο και η εξέταση θεμάτων για τα οποία εδόθη από το Διοικητικό
Συμβούλιο ή από οποιοδήποτε Πλήρες, Ειδικό ή Εταιρικό Μέλος, γραπτή
ειδοποίηση στον Γραμματέα, τρεις μέρες πριν από την Ετήσια Γενική
Συνέλευση.
Μετά τη διεκπεραίωση των εργασιών της ημερήσιας διάταξης, θα μπορεί να
επακολουθήσει συζήτηση οποιωνδήποτε θεμάτων που η Ετήσια Γενική
Συνέλευση θα θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον της Ομοσπονδίας.
(β)

Έκτατη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, μπορεί να συγκληθεί
οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο ή όταν υπάρχει
γραπτή αίτηση από τρία τουλάχιστον Πλήρη Μέλη. Κάθε τέτοια αίτηση, θα
προσδιορίζει την εργασία για την οποία επιζητείται η σύγκληση της
Συνέλευσης και καμιά άλλη εργασία δε θα διεξάγεται κατά τη διάρκεια τέτοιας
Συνέλευσης.

(γ)

Καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί ύστερα από απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.

(δ)

Την ευθύνη σύγκλησης της κάθε Γενικής Συνέλευσης θα έχει ο Πρόεδρος και
ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ε)

Καμιά εργασία εκτός από την τυπική αναβολή της συνεδρίας, θα διεξάγεται
σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση εκτός αν υπάρχει απαρτία και τέτοια
απαρτία θα υπάρχει εφ’ όσον παρευρίσκονται περισσότερα από το ένα τρίτο
(1/3) του συνολικού αριθμού των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου,
νοουμένου ότι εκπροσωπούν όχι λιγότερα από τέσσερα Πλήρη Μέλη. Στην
περίπτωση της Καταστατικής Συνέλευσης θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία εφ’
όσον παρευρίσκονται τα δύο τρίτα (2/3) των προσώπων αυτών.

(στ)

Σε κάθε Γενική Συνέλευση όλα τα θέματα θα αποφασίζονται με ανάταση των
χεριών, εκτός αν πριν από οποιαδήποτε ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση
αποφασίσει μυστική ψηφοφορία.

(ζ)

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός από τις Καταστατικές
Συνελεύσεις και τις εισηγήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο για ανακήρυξη
Επίτιμου Προέδρου και Επιτίμων Μελών, όπου χρειάζεται πλειοψηφία δύο
τρίτων (2/3) των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου και αποτελούν
απαρτία.

(η)

Ο Πρόεδρος και στην απουσία του ο Αντιπρόεδρος, θα προεδρεύει όλων
των Γενικών Συνελεύσεων. Στην απουσία και των δύο, η Γενική Συνέλευση
θα εκλέγει Πρόεδρο.

(θ)

Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
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(ι)

Ειδοποίηση για κάθε Γενική Συνέλευση, θα αποστέλλεται με συστημένη
επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Γραμματέα όλων των Μελών –
Πλήρων, Εταιρικών και Ειδικών – τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την
ημερομηνία που ορίσθηκε για τη Συνέλευση.
Τέτοια ειδοποίηση θα
προσδιορίζει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης και τα
θέματα που θα συζητηθούν.
Στην περίπτωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η ειδοποίηση θα
συνοδεύεται από Κατάσταση Λογαριασμών για τον προηγούμενο χρόνο,
δεόντως ελεγμένη και στην περίπτωση της Καταστατικής Γενικής
Συνέλευσης, οι συγκεκριμένες καταστατικές αλλαγές για τις οποίες
συγκαλείται η Συνέλευση.

(κ)

Η εκπροσώπηση και το δικαίωμα ψήφου σε κάθε Γενική Συνέλευση, θα είναι
δύο Αντιπρόσωποι από κάθε Πλήρες Μέλος με ένα ψήφο ο κάθε ένας.
Επίσης, όλα τα Μέλη του Συμβουλίου, θα δικαιούνται να πάρουν μέρος στις
εργασίες της Γενικής Συνέλευσης με πλήρη δικαιώματα ψήφου.
Επιπρόσθετα, προς τους Αντιπροσώπους αυτούς, άλλα Μέλη Πλήρων,
Εταιρικών ή Ειδικών Μελών, μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές
Συνελεύσεις, να συμμετέχουν στις συζητήσεις, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(λ)

Δε επιτρέπεται ψήφιση δια Αντιπροσώπου.

(μ)

Ο Γραμματέας θα τηρεί τα πρακτικά όλων των συζητήσεων στις Γενικές
Συνελεύσεις και θα τα αποστέλλει στα Πλήρη, Ειδικά και Εταιρικά Μέλη και
στα Μέλη του Συμβουλίου μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(Α)

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει εξουσία:
(α)

Να μεριμνά για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ομοσπονδίας και να
αποφασίζει για όλα τα ζητήματα εκτός από εκείνα που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και να θεσπίζει, διατηρεί και
δημοσιοποιεί όλους τους αναγκαίους σχετικούς Κανονισμούς.

(β)

Να μεριμνά για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και
των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των Κανονισμών.

(γ)

Να διορίζει οποιοδήποτε Μέλος του να συμμετέχει σε Επιτροπή Διεύθυνσης
οποιουδήποτε Πρωταθλήματος ή διαγωνισμού που οργανώνεται από την
Ομοσπονδία.

(δ)

Να παρέχει άδεια για τη διεξαγωγή Πρωταθλημάτων, ανοικτών ή μη και
διαγωνισμών στην Κύπρο.
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(ε)

Να απαγορεύει οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική Μελών, Πλήρων, Ειδικών,
ή Εταιρικών, Επιτροπών ή προσώπων, η οποία κατά τη γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιβλαβής για τα συμφέροντα του αθλήματος
και να χειρίζεται οποιοδήποτε Μέλος, Επιτροπή ή πρόσωπο που
παραγνωρίζει τέτοια απαγόρευση κατά τρόπο όπως θα έκρινε κατάλληλο.

(στ)

Να επιβάλλει κυρώσεις σε Μέλη (Πλήρη, Ειδικά ή Εταιρικά) σε Επιτροπές, σε
Αντισφαιριστές, σε γονείς και φιλάθλους, για οποιαδήποτε παράβαση των
Κανόνων και Κανονισμών της Ομοσπονδίας, ή των Κανόνων του αθλήματος
ή για διαγωγή που κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
επιβλαβής για τα συμφέροντα του αθλήματος.

(ζ)

Να εξετάζει και επιλαμβάνεται όλες τις αιτήσεις για εγγραφή Μέλους και να
αποφασίζει όλα τα θέματα αναφορικά με το δικαίωμα αντιπροσώπευσης σε
Γενικές Συνελεύσεις.

(η)

Να καταρτίζει Επιτροπές.

(θ)

Να μεταβιβάζει οποιανδήποτε από τις εξουσίες του στην Εκτελεστική
Επιτροπή ή σε Επιτροπές.

(ι)

Να επιλέγει πρόσωπο ή πρόσωπα μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τους για οποιοδήποτε ειδικό σκοπό.

(κ)

Να αποφασίζει όλα τα θέματα εκλογιμότητας προσώπων που διορίζονται ή
εκλέγονται ως αξιωματούχοι ή άλλα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να
ακυρώνει την εκλογή, αν λόγω μη παρουσίας ή για άλλη αιτία η συνέχιση της
παραμονής τους ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δε θεωρείται ότι
εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας.

(λ)

Να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του Καταστατικού.

(μ)

Να εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων της
Ομοσπονδίας για κάθε χρόνο που ετοιμάζει ο Ταμίας με την Οικονομική
Επιτροπή.

(ν)

Να διορίζει έμμισθο προσωπικό που είναι αναγκαίο για λειτουργία της
Ομοσπονδίας.

(ξ)

Να εφαρμόζει το «Ντόπινγ κοντρόλ» στα Πρωταθλήματα και να εκδίδει
Κανονισμούς με βάση οδηγίες του ΚΟΑ για την εφαρμογή του Δελτίου Υγείας
των Αντισφαιριστών.

(ο)

Να παραπέμπει δια του Γραμματέα στη Δικαστική Επιτροπή προς εκδίκαση
θέματα της αρμοδιότητας της.

(π)

Να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ανακήρυξη Επίτιμου Προέδρου και
Επιτίμων Μελών της Ομοσπονδίας, άτομα που έχουν προσφέρει σημαντικές
υπηρεσίες στο άθλημα.

(ρ)

Να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ανακήρυξη δωρητών ή
ευεργετών της Ομοσπονδίας.
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(Β)

(σ)

Να διορίζει ομόφωνα ένα Ex-Officio Μέλος του Συμβουλίου που θα
παρακάθεται και συμμετέχει στις συνεδρίες, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(τ)

Να διορίζει ομόφωνα ένα Εκπρόσωπο Τύπου της ΟΑΚ που θα
παρακάθεται και συμμετέχει στις συνεδρίες, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(υ)

Να εκλέγει τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνάπτει συμβάσεις εργασίας,
ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις
με οικονομικό αντάλλαγμα με Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις συζύγους,
τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία
μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής
συνεπάγεται την έκπτωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβαν τη
σχετική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΩΝ
(Α)

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή, με μυστική
ψηφοφορία, του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία, αμέσως μετά τη
λήξη της Γενικής Συνέλευσης που επικύρωσε το διορισμό του και θα συνεδριάζει
σε χρόνο και τόπο ως θα κρινόταν αναγκαίο και πρόσφορο, αλλά όχι λιγότερο
από μια φορά κάθε δύο μήνες. Ειδοποίηση για κάθε συνεδρία, αναφέρουσα
τα θέματα που θα συζητηθούν θα αποστέλλεται σε κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για
τέτοια συνεδρία. Απαρτία θα υπάρχει αν παρευρίσκονται περισσότερα από
το ένα δεύτερο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις
καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(Β)

Κάθε Αντιπρόσωπος που αδικαιολόγητα δεν παρευρίσκεται σε τρεις συνεχόμενες
συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, θα χάνει το αξίωμα του και το Σωματείο θα
καλείται να διορίσει νέο Αντιπρόσωπο για να τον αντικαταστήσει.

(Γ)

Δεν μπορεί να ανακηρυχθεί Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και
της Εξελεγκτικής Επιτροπής της:
(α) Όποιος έχει καταδικασθεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας.
(β) Όποιος έχει καταδικασθεί 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 ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.
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(γ) Οι εν ενεργεία Διαιτητές και οι εν ενεργεία Προπονητές του αθλήματος.
(δ) Οι εν ενεργεία Αθλητές των εθνικών ομάδων των αθλημάτων ένα
τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο αγώνα.
(ε) Το πάσης φύσεως προσωπικό της Ομοσπονδίας, για όσο χρόνο διαρκεί η
πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτή και για ένα χρόνο από τη
λήξη της.
(στ) Όσοι συνάπτουν σύμβαση με την Ομοσπονδία για παροχή υπηρεσιών ή για
εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά, είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι, είτε ως
διαχειριστές ή διοικητικοί σύμβουλοι ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο
διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα
(1) χρόνο μετά τη λήξη, της σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο, ή την
παράδοση του έργου, αντίστοιχα.
(ζ)

Έμποροι αθλητικών ειδών, και οι σύζυγοι των καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι,
διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης
εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως
αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους
αθλητικών ειδών.

(η) Όποιος διατηρεί πρακτορείο προγνωστικών αγώνων.
(θ) 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.
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Α)

Όλα τα Μέλη του Συμβουλίου, θα αφυπηρετούν κάθε τρίτο χρόνο, αλλά θα
συνεχίσουν να διατηρούν τη θέση τους μέχρι τη συμπλήρωση της Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης, κατά την οποία θα αφυπηρετήσουν και θα δικαιούνται να
επαναδιορισθούν.

(Β)

Σε περίπτωση ταυτόχρονης παραίτησης του ½ των Μελών του Συμβουλίου,
θα
συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή/ επικύρωση των νέων
μελών που θα υποβληθούν από τα Σωματεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

17

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Α)

(α) Η Εκτελεστική Επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο,
το Γραμματέα, τον Ταμία, τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής και 2 άλλα
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία αμέσως
μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης που επικύρωσε το διορισμό του νέου Δ.Σ.
(β) Νοείται ότι σε περίπτωση ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. τα 2 άλλα Μέλη που
θα απαρτίζουν την Εκτελεστική Επιτροπή θα είναι όπου είναι δυνατό από
άλλους Ομίλους από αυτούς που θα ανήκουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο
Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής.

(Β)

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί εξουσίες και δικαιώματα του στην Εκτελεστική
Επιτροπή, ως θα αναφέρονται στους σχετικούς όρους εντολής.

(Γ)

Η Εκτελεστική Επιτροπή θα συνέρχεται σε χρόνο και τόπο ως θα κρινόταν αναγκαίο,
αλλά όχι λιγότερο από μία φορά το μήνα.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Α)

Κατά την ανακήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακηρύσσεται από τη Γενική
Συνέλευση και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή της οποίας η θητεία είναι ισόχρονη
με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου.

(Β)

Η Εξελεγκτική Επιτροπή κάνει τον έλεγχο της διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου, οποτεδήποτε κρίνει αυτή σκόπιμο ή της ζητηθεί, και υποβάλλει την
έκθεση της στη Γενική Συνέλευση.

(Γ)

Τα Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν πρέπει να είναι υπάλληλοι Σωματείων,
Ομοσπονδιών ή άλλης αθλητικής αρχής και δεν πρέπει να προέρχονται από την
ίδια πόλη.

ΑΡΘΡΟ 16
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(α)

Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους και ενώπιον
κάθε Δικαστικής ή άλλης Αρχής.

(β)

Εποπτεύει με κάθε μέσο την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται και
ελέγχει κάθε λειτουργία της Ομοσπονδίας, των εργασιών και του
προσωπικού της και γενικά φροντίζει
για την πιστή τήρηση του
Καταστατικού της Ομοσπονδίας.
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(γ)

Συγκαλεί και προεδρεύει τις Γενικές Συνελεύσεις και τις συνεδριάσεις του
Συμβουλίου και υπογράφει και επικυρώνει μαζί με τον Γραμματέα τα
πρακτικά.

(δ)

Υπογράφει μαζί με τον Ταμία εντάλματα και επιταγές για την διενέργεια κάθε
πληρωμής εξόδων της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 17
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει σε όλα
του τα καθήκοντα και εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του αναθέσει το
Διοικητικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 18
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Γενικών Συνελεύσεων, είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και εκτελεί
οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 19
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση βιβλίων λογαριασμών εσόδων και
εξόδων, περιουσιακών στοιχείων της Ομοσπονδίας, παρουσιάζει τον οικονομικό
απολογισμό στις Γενικές Συνελεύσεις, ετοιμάζει τον προϋπολογισμό της
Ομοσπονδίας σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή και τον Πρόεδρο,
υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις επιταγές και εντάλματα πληρωμών και εκτελεί
οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 20
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
(Α)

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.

(Β)

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.
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ΑΡΘΡΟ 21
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Α)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας διορίζει Τεχνική
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, Γραμματέα και 3 (τρία) μέλη.

(Β)

Η Τεχνική Επιτροπή σκοπό και αρμοδιότητες έχει:

(Γ)

(Δ)

Επιτροπή

(α)

Τη μελέτη κάθε θέματος του αθλήματος.

(β)

Την εισήγηση για την τροποποίηση των ειδικών Kανονισμών, σύμφωνα με
τις διεθνείς εξελίξεις.

(γ)

Την πρόταση για συγκρότηση των αντιπροσωπευτικών ομάδων για τις
διεθνείς συναντήσεις.

(δ)

Την εισήγηση για την οργάνωση και καλή διεξαγωγή των αγώνων.

(ε)

Τη μελέτη και το σχεδιασμό αγωνιστικών και επιμορφωτικών
προγραμμάτων, όπως και κάθε θέματος που συμβάλλει στην ανάπτυξη του
αθλήματος.

(α)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συγκροτεί την Τεχνική Επιτροπή
από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τεχνικούς, επιστημονικό προσωπικό,
εκπροσώπους αθλητικών φορέων και φιλάθλους.

(β)

Η Τεχνική Επιτροπή τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της, τα οποία
υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

(γ)

Οι αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής υποβάλλονται για έγκριση στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, το οποίο αποφασίζει σχετικά κι έχει
δικαίωμα να δεχθεί, τροποποιήσει ή απορρίψει τις εισηγήσεις της.

(δ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του συντάσσει Kανονισμούς
λειτουργίας της Τεχνικής Επιτροπής.

(α)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται ή παύεται η Τεχνική
Επιτροπή.

(β)

Ως Mέλη της Τεχνικής Επιτροπής προτείνονται και εκλέγονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας πρόσωπα που προέρχονται από το
άθλημα, που καλλιεργείται από την Ομοσπονδία και έχουν αποδεδειγμένα
όλα τα προσόντα που τους καθιστούν γνώστες του αθλήματος που
καλλιεργεί η Ομοσπονδία.
Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να είναι :
(i)

Έμπειροι και διακεκριμένοι Αντισφαιριστές και Προπονητές μη εν
ενεργεία, διακρινόμενοι για το ήθος τους.

(ii)

Εγκεκριμένοι και προσοντούχοι Διαιτητές.
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(γ)

Η θητεία των Μελών της Τεχνικής Επιτροπής είναι ίση με αυτή του
Διοικητικού Συμβουλίου.

(Ε)

Ως Mέλη της Τεχνικής Επιτροπής δεν μπορούν να υποδειχθούν Προπονητές εν
ενεργεία, που αμείβονται από την Ομοσπονδία, Αθλητές εν ενεργεία, και πρόσωπα
που επιδοτούνται από την Ομοσπονδία. Μπορούν όμως να παρίστανται χωρίς
δικαίωμα ψήφου οι Προπονητές των Εθνικών Ομάδων.

(ΣΤ)

(α)

(Ζ)

Η Τεχνική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται σε κάθε συνεδρίαση
από τον Πρόεδρο και Γραμματέα.

(Η)

Στην αρμοδιότητα της Τεχνικής Επιτροπής υπάγονται:

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Ομοσπονδίας μπορούν
να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής χωρίς
δικαίωμα ψήφου.

(α)

Η σύνταξη προγραμμάτων και η μελέτη τρόπων και μεθόδων για τη διάδοση
και βελτίωση του αθλήματος.

(β)

Η κατάρτιση του ετησίου προγράμματος αγώνων - εκδηλώσεων.

(γ)

Η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών των διαφόρων αγώνων, που
διοργανώνονται από την Ομοσπονδία.

(δ)

Η παρακολούθηση της εξέλιξης των Αθλητών και Αθλητριών.

(ε)

Η επιλογή, σε συνεργασία με τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές, των
Αθλητών και Αθλητριών των Εθνικών ομάδων όλων των κατηγοριών.

(στ)

Οτιδήποτε αφορά στον Τεχνικό τομέα του αθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Α)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας συστήνεται Οικονομική
Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο της που είναι πάντοτε ο Ταμίας της
Ομοσπονδίας και δυο άλλα μέλη.

(Β)

Η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό και ισολογισμό της
Ομοσπονδίας, επιβλέπει, ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση του
προϋπολογισμού, τις δαπάνες, τα λογιστικά βιβλία, και γενικά κάθε έσοδο και έξοδο
της Ομοσπονδίας, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την οικονομική
κατάσταση της Ομοσπονδίας, εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε
θέμα και ζήτημα, που έχει σχέση με την πορεία του προϋπολογισμού και την
εξεύρεση πόρων ελέγχει και παρακολουθεί την ταμειακή διαχείριση.
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ΑΡΘΡΟ 23
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
(Α)

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει Επιτροπή Παράκτιας Αντισφαίρισης (Beach Tennis)
αποτελούμενη από αντιπροσώπους των Ειδικών Μελών (Ομίλων Παράκτιας
Αντισφαίρισης) και ένα Μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

(Β)

Η Επιτροπή Παράκτιας Αντισφαίρισης αρμοδιότητα έχει, την προβολή και ανάπτυξη
της Παράκτιας Αντισφαίρισης, την οργάνωση τοπικών και διεθνών πρωταθλημάτων,
τη συγκρότηση αντιπροσωπευτικών ομάδων για τις διεθνείς συναντήσεις, τη
διοργάνωση προπονητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, τη
σύνταξη Κανονισμών και τη μελέτη και προώθηση κάθε θέματος που αφορά την
Παράκτια Αντισφαίριση.

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(Α)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί οποτεδήποτε να συστήσει κάθε
είδους επιτροπές, Πρόεδρος των οποίων κατά προτίμηση είναι Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

(Β)

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 Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

(Γ)

Κάθε απόφαση των επιτροπών αυτών εισάγεται ως πρόταση στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για συζήτηση, μετά την οποία αποφασίζεται η
έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη της.

ΑΡΘΡΟ 25
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΑΚ
Όλα τα Μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται όχι αργότερα από τη λήξη κάθε
ημερολογιακού έτους, να υποβάλλουν στη γραμματεία αυτής κάθε μεταβολή, που
τυχόν επήλθε στο Kαταστατικό τους.
ΑΡΘΡΟ 26
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ
Τα Μέλη πρέπει να γνωστοποιούν και εξασφαλίζουν την έγκριση της Ομοσπονδίας σε
θέματα που αφορούν την οργάνωση ή τη συμμετοχή τους σε αγώνες στην Κύπρο ή στο
εξωτερικό οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στο Καλεντάρι της Ομοσπονδίας.

22

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΜΕΛΗ
(Α)

(Β)

(α)

Επίτιμος Πρόεδρος και Επίτιμα Μέλη είναι φυσικά πρόσωπα, που
προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προάγουσες
τους σκοπούς της
Ομοσπονδίας και της Aντισφαίρισης 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 α) του Διοικητικού Συμβουλίου ή β) του ενός τρίτου
(1/3) των με δικαίωμα ψήφου Mελών της Ομοσπονδίας

(β)

Ο Επίτιμος Πρόεδρος και τα επίτιμα Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να
εκλέγουν και να εκλέγονται.

(α)

Η ιδιότητα του Επιτίμου Προέδρου και του Επίτιμου Μέλους 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 Mέλους Σωματείου από την εκάστοτε
ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, ή γενικά αν στερηθούν τη φίλαθλη ιδιότητά
τους.

(β)

Ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μπορεί να συμμετέχει με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις συνεδριάσεις αυτού, καθώς και στις
Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας με δικαίωμα να εκφέρει τη γνώμη του,
αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ - ΔΩΡΗΤΕΣ
(Α)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να ανακηρύξει δωρητές ή
ευεργέτες της Ομοσπονδίας πρόσωπα που πρόσφεραν ή προσφέρουν χρηματικά
ποσά για την προαγωγή των σκοπών της.

(Β)

Οι ίδιοι τιμητικοί τίτλοι μπορούν να απονεμηθούν με πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σε
πρόσωπα, που με υλικές προσφορές ή θετικές υπηρεσίες προάγουν με κάθε τρόπο
το άθλημα της Αντισφαίρισης.

ΑΡΘΡΟ 29
ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
(α)

Αντισφαιριστής αναγνωρίζεται όποιος είναι κάτοχος του δελτίου εγγραφής στο
Μητρώο της Ομοσπονδίας. Ικανός να λάβει μέρος σε Επίσημα Πρωταθλήματα
είναι ο κάτοχος του δελτίου ταυτότητας της Ομοσπονδίας και του Δελτίου Υγείας
«ΑΣΥΑ».

23

(β)

Αντισφαιριστής που συμμετέχει σε αθλητική εκδήλωση που εμπίπτει στη
δικαιοδοσία άλλης Εθνικής Ομοσπονδίας, οφείλει να συμμορφώνεται με τους
Κανόνες της Ομοσπονδίας αυτής.

(γ)

Κάθε Αντισφαιριστής θα θέτει τον εαυτό του στη διάθεση της Ομοσπονδίας, όταν
του ζητηθεί για προετοιμασία και συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις / Εθνικές
Ομάδες, για τις οποίες μπορεί να επιλέγει για να εκπροσωπήσει τη χώρα του.

(δ)

Κάθε Αντισφαιριστής είναι επιθυμητό να θέτει τον εαυτό του στη διάθεση της
Ομοσπονδίας, όταν του ζητηθεί, για διαιτησία, εποπτεία γραμμών και για ball-boys.

(ε)

Κάθε Αντισφαιριστής μπορεί να αγωνίζεται μόνο για ένα Σωματείο σε κάθε
ημερολογιακό χρόνο.

(στ)

Κάθε Αντισφαιριστής θα αποδέχεται τους όρους συμμετοχής του Πρωταθλήματος
στο οποίο συμμετέχει, περιλαμβανομένων και των όρων αναφορικά με
οποιοδήποτε κώδικα διαγωγής που υιοθετείται για τους σκοπούς του
Πρωταθλήματος αυτού.

(ζ)

Αντισφαιριστές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε Πρωταθλήματα του εξωτερικού
θα πρέπει να ειδοποιούν γραπτώς το Διοικητικό Συμβούλιο.

(η)

Κάθε Αντισφαιριστής, είναι υποχρεωμένος να δέχεται τον έλεγχο ντόπιγκ
οποτεδήποτε του ζητηθεί αυτό επίσημα, ακολουθώντας τη διαδικασία και τις
οδηγίες που καθορίζονται από την αρμόδια Επιτροπή του ΚΟΑ ή της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ).

ΑΡΘΡΟ 30
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
(Α)

Αθλητικό παράπτωμα σημαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που αντίκειται
προς τους κρατούντας, στη Κύπρο ή προς διεθνείς αθλητικούς, Κανόνας ή
Κανονισμούς ή την διεθνή αθλητική δεοντολογία και περιλαμβάνει κάθε
αντιαθλητική συμπεριφορά ή ενέργεια.

(Β)

Ενδεικτικά καθορίζονται ως αθλητικά παραπτώματα και τα ακόλουθα:
(α)

Χορήγηση σε Αθλητή ή λήψη από Αθλητή, χημικής ουσίας ή φαρμάκου ή
άλλης ουσίας, που είναι ενδεχόμενο να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της
φυσικής αγωνιστικής ικανότητάς του (doping) ή χρήση κάθε μέσου
σωματικής ή νευρικής διέγερσης.

(β)

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.
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(γ)

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.

(δ)

Πράξεις ή παραλείψεις
συμπεριφορά.

(ε)

Ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων.

(στ)

Αδικαιολόγητη απουσία ή επίδειξη αδιαφορίας σε αγώνες Πρωταθλήματος.

(ζ)

Άρνηση συμμετοχής σε Εθνικές Ομάδες της Ομοσπονδίας.

(η)

Πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν Περιφρόνηση ή ανυπακοή σε
οποιαδήποτε διαταγή ή απόφαση της Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής
Αθλητισμού ή του ΚΟΑ.

(θ)

Κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας,
πολιτικής ή άλλης άποψης, εθνικής καταγωγής ή κοινωνικής θέσης, σχέσης
με κάποια εθνική μειονότητα, ιδιοκτησίας, γέννησης ή άλλου κριτηρίου,
ενόψει ενδεχόμενης πρόσβασης στις αθλητικές εγκαταστάσεις ή συμμετοχής
στις αθλητικές δραστηριότητες.

(ι)

Ενέργειες που συνιστούν παράβαση ή μη συμμόρφωση στις διατάξεις των
περί ΚΟΑ Νόμων και των Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει αυτών.

(κ)

Διάθεση Οικονομικής και Τεχνικής βοήθειας ή χορηγήματος του ΚΟΑ για
άλλο σκοπό διάφορον του σκοπού για τον οποίον η Οικονομική και Τεχνική
βοήθεια ή το χορήγημα χορηγήθηκαν.

που

συνιστούν

αντιαθλητική

ή

ανάρμοστη

ΑΡΘΡΟ 31
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ
(Α)

(Β)

(α)

Τα παραπτώματα παραγράφονται εφόσον δεν καταγγέλθηκαν γραπτά μέσα
σε τρεις (3) μήνες από την τέλεσή τους.

(β)

Η παραγραφή δεν ισχύει για παραπτώματα, που ο ποινικός νόμος θεωρεί
ατιμωτικά, καθώς επίσης και για τα πιο πάνω στο άρθρο 29 υπό Β (α) (β) (η)
(θ) (ι) (κ).

Τα παραπτώματα των Μελών της Ομοσπονδίας, των Αθλητών τους, των Μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, των Αντιπροσώπων, των
Γυμναστών, των Προπονητών, των Διαιτητών και των άλλων οργάνων της
Ομοσπονδίας, που έχουν σχέση με την παράβαση της απαραίτητης ευπρέπειας
στις αθλητικές σχέσεις και την ουσιαστική αντίθεση των πράξεων τους προς τις
αρχές του αθλητισμού, του φίλαθλου πνεύματος, και του «ευ αγωνίζεσθαι», όπως
επίσης και η παράβαση του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ομοσπονδίας,
εκδικάζονται και τιμωρούνται κατά τον τρόπο που ορίζει το παρόν Καταστατικό.
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ΑΡΘΡΟ 32
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Μελών της Ομοσπονδίας που
επιβάλλουν τιμωρία σε Αθλητές τους σύμφωνα με το Καταστατικό τους, δεν
ισχύουν αν δεν υποβληθούν μέσα σε (10) μέρες απ’ την ημέρα που ελήφθησαν στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
Οι αποφάσεις αυτές καταχωρούνται από το Γραμματέα σε ειδικό βιβλίο κίνησης και
μεταβολών κάθε Αθλητή, δημοσιεύονται στο Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας και
ισχύουν όταν καταστούν τελεσίδικες.
ΑΡΘΡΟ 33
ΠΟΙΝΕΣ
(Α)

Οι ποινές που μπορεί να επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

α)

Σε Μέλη Πλήρη και άλλα Μέλη:
i)
Γραπτή επίπληξη.
ii)
Χρηματικό Πρόστιμο μέχρι €500
.
iii)
Διαγραφή από τα μητρώα της Ομοσπονδίας.

β)

Σε Αντισφαιριστές:
i)
Γραπτή επίπληξη.
ii)
Αφαίρεση Βαθμών.
iii)
Αποκλεισμός από συμμετοχή σε επίσημα πρωταθλήματα.
iv)
Διαγραφή από τα μητρώα της Ομοσπονδίας.
ivi)
Χρηματικό πρόστιμο μέχρι €200.

γ)

Στα Μέλη σωματείων – γονείς / φιλάθλους:
i)
Γραπτή επίπληξη.
ii)
Απαγόρευση εισόδου, προσωρινή ή οριστική, στους αγωνιστικούς χώρους
όταν γίνονται αγώνες.

(Β)

(α)

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.

(β)

Σε περίπτωση που μέσα στο χρόνο της αναστολής το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο διαπράξει και νέο παράπτωμα, τότε εκτίει και την ποινή που
ανεστάλη.

(γ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν επιβάλει οποιαδήποτε ποινή, θα ειδοποιεί
γραπτώς το καταγγελλόμενο πρόσωπο και θα δίνει σ’ αυτό την ευκαιρία να
ακουσθεί.
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ΑΡΘΡΟ 34
ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Έγκριση για τη διεξαγωγή Πρωταθλήματος παρέχεται από την Ομοσπονδία στα
Μέλη της (Πλήρη, Εταιρικά και Ειδικά). Δε θα διεξάγεται Επίσημο Πρωτάθλημα
στην Κύπρο, χωρίς την γραπτή έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε σε
ημερομηνίες άλλες από εκείνες που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλα τα
εγκεκριμένα πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας δημοσιεύονται έγκαιρα στο
Καλεντάρι κάθε χρόνου και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 35
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Ανοικτά Πρωταθλήματα: Ανοικτά Πρωταθλήματα είναι οποιοιδήποτε διαγωνισμοί για
την διεκδίκηση, με ίσους όρους, βραβείων ή επάθλων ή αμοιβών.
Στα
Πρωταθλήματα αυτά, θα δικαιούνται να συμμετάσχουν Κύπριοι υπήκοοι, υπήκοοι
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαποί από τρίτες χώρες. Τα
Πρωταθλήματα αυτά, διοργανώνονται από τα Πλήρη , Εταιρικά και Ειδικά Μέλη.
Κάθε Μέλος της Ομοσπονδίας Πλήρες, Εταιρικό ή Ειδικό, θα δικαιούται να
διοργανώνει ένα ανοικτό Πρωτάθλημα κάθε ημερολογιακό χρόνο.
Εσωτερικά Πρωταθλήματα: Εσωτερικά Πρωταθλήματα είναι τα Πρωταθλήματα που
διοργανώνουν Σωματεία ή άλλοι οργανισμοί για τα Μέλη τους μόνο.
Διεθνή Πρωταθλήματα: Διεθνή Πρωταθλήματα, είναι εκείνα που διοργανώνει η
Ομοσπονδία και τα Μέλη της, στα οποία προσκαλούνται να συμμετάσχουν και
υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαποί από τρίτες χώρες.
Εθνικά Πρωταθλήματα:
Εθνικά Πρωταθλήματα, είναι εκείνοι οι διαγωνισμοί
στους οποίους μόνο Κύπριοι υπήκοοι, υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και αλλοδαποί από τρίτες χώρες που κατοικούν μόνιμα τον τελευταίο
χρόνο στην Κύπρο, δικαιούνται να συμμετάσχουν. Διαμονή για σκοπούς φοίτησης
δεν συμπεριλαμβάνεται. Σκοπός των Εθνικών Πρωταθλημάτων, μεταξύ άλλων,
είναι να δίδει την Εθνική κατάταξη Κυπρίων Αθλητών. Αυτά διοργανώνονται μόνο
από την Ομοσπονδία.
Ετήσια Διασωματειακά Πρωταθλήματα: Ετήσια Διασωματειακά Πρωταθλήματα,
είναι τα Πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ομοσπονδία μεταξύ των Μελών της.
Ειδική προκήρυξη που καθορίζει την περίοδο, τα αγωνίσματα και τους Κανονισμούς
που θα διέπουν την διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων αυτών, θα κυκλοφορεί μεταξύ
των Πλήρων και Εταιρικών Μελών, ένα μήνα πριν την έναρξη του Διασωματειακού
Πρωταθλήματος.
Παγκύπρια Πρωταθλήματα: Παγκύπρια Πρωταθλήματα είναι τα Πρωταθλήματα
που διοργανώνουν τα Πλήρη, Εταιρικά και Ειδικά Μέλη, με την έγκριση της
Ομοσπονδίας και στα οποία δικαιούνται να συμμετάσχουν Κύπριοι υπήκοοι,
υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαποί από τρίτες χώρες
που κατοικούν μόνιμα τον τελευταίο ένα χρόνο στην Κύπρο. Διαμονή για σκοπούς
φοίτησης δεν συμπεριλαμβάνεται.
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ΑΡΘΡΟ 36
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Για τους σκοπούς του Καταστατικού αυτού, Επιτροπή Πρωταθλήματος, είναι σώμα
αποτελούμενο από τρία τουλάχιστον πρόσωπα που ορίζονται από το διοργανωτή,
προς το σκοπό της προώθησης και διεύθυνσης Επίσημου Πρωταθλήματος ή
διαγωνισμού που υπόκειται στην έγκριση της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 37
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Σε όλα τα Πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ομοσπονδία ή Μέλος της
Ομοσπονδίας, κάθε διαγωνιζόμενος θα πληρώνει δικαίωμα συμμετοχής όπως θα
αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, από καιρό σε καιρό και θα
κατέχει έγκυρο δελτίο υγείας του ΚΟΑ και ταυτότητα της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 38
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Οι Κανονισμοί του αθλήματος όπως υιοθετούνται και τροποποιούνται από καιρό σε
καιρό από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως, οι Κανόνες και Κανονισμοί της
Ομοσπονδίας και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε κάθε
αμφίβολο ή αμφισβητούμενο σημείο που προκύπτει σε σχέση με αυτούς, θα είναι
δεσμευτικές για όλα τα Μέλη Πλήρη, Εταιρικά ή Ειδικά και για όλους τους
Αντισφαιριστές που λαμβάνουν μέρος στα Πρωταθλήματα.
ΑΡΘΡΟ 39
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Α)

(α)

Η Δικαστική Επιτροπή διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση για περίοδο τριών
χρόνων και συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β)

Η Δικαστική Επιτροπή αποτελείται από τρία Μέλη και είναι επιθυμητό ο ένας
τουλάχιστο, να είναι νομικός.

(γ)

Η Δικαστική Επιτροπή καταρτίζεται σε σώμα με Πρόεδρο και Γραμματέα και
Σύμβουλο.

(δ)

Κωλυομένου του Προέδρου, προεδρεύει ο Γραμματέας.

(ε)

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου δύο Μελών της Δικαστικής Επιτροπής
θα συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για το διορισμό δύο νέων Μελών.
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(Β)

(Γ)

Η Δικαστική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα :
(α)

Να εκδικάζει εφέσεις που ασκούνται από Πλήρη, Ειδικά ή Εταιρικά Μέλη ή
από Αντισφαιριστές και φιλάθλους που θίγονται από οποιαδήποτε απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου και οποιεσδήποτε άλλες υποθέσεις που το
Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο να εκδικασθούν από τη Δικαστική
Επιτροπή.

(β)

Να γνωμοδοτεί σε ερωτήματα της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού
Συμβουλίου σε νομικά ζητήματα και ζητήματα ερμηνείας του Καταστατικού
των Κανόνων και Κανονισμών του αθλήματος.

(γ)

Να επιβάλλει, μεταβάλλει και διαγράφει ποινές που επιβάλλει το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

(α)

Η Δικαστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν δύο τουλάχιστο Μέλη της
είναι παρόντα.

(β)

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο
Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του έχει νικώσα ψήφο.

(γ)

Το θιγόμενο από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέρος υποβάλλει
την έφεσή του εντός 15 ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της
απόφασης, κατά της οποίας στρέφεται η έφεσης, σε δύο αντίγραφα στη
Δικαστική Επιτροπή μέσω του Γραμματέα της Ομοσπονδίας με ένα
αντίγραφο για το Διοικητικό Συμβούλιο.

(δ)

Η Δικαστική Επιτροπή ορίζει την ημερομηνία και ώρα της ακρόασης και τα
ενδιαφέροντα μέρη ενημερώνονται σχετικά. Το χρονικό όριο της ειδοποίησης
δεν θα είναι λιγότερο από εικοσιτέσσερις ώρες.

(ε)

Η εκδίκαση κάθε υπόθεσης που παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή θα
πρέπει να αρχίσει σε 15 μέρες και να περατώνεται χωρίς χρονοτριβή.

(στ)

Οι αποφάσεις είναι αιτιολογημένες και κοινοποιούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(ζ)

Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι δεσμευτικές για την
Ομοσπονδία, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας έχει την ευθύνη
εκτέλεσής τους, είναι εκτελεστές και προσβάλλονται μόνο στην
Α.Δ.Ε.Α.

(η)

Σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη
κατά την ημέρα της ακρόασης και αφού αποδειχθεί η επίδοση της
ειδοποίησης η Δικαστική Επιτροπή εξετάζει την υπόθεση και της εκδικάζει
ή την απορρίπτει ανάλογα.

(θ)

Οποιαδήποτε πραγματικά έξοδα σχετικά με την ακρόαση της κάθε
υπόθεσης θα καταβάλλονται από το μέρος που θα αποφασίζει η
Δικαστική Επιτροπή.

(ι)

Όπου υπάρχει κενό στη διαδικασία σύγκλισης και εκδίκασης των
υποθέσεων θα συμπληρώνεται από τη Δικαστική Επιτροπή.
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(κ)

Η Δικαστική Επιτροπή έχει εξουσία όπως ρυθμίζει την διαδικασία των
συνεδριάσεών της και τον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης.

(λ)

Στις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής δεν μπορούν να μετέχουν
Μέλη της, τα οποία μετέχουν στις διοικήσεις των ενδιαφερόμενων μερών ή
έχουν συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με τους ενδιαφερόμενους στην
υπόθεση που εκδικάζεται.

(μ)

Επίδοση οποιασδήποτε ειδοποίησης θα θεωρείται ότι έγινε κανονικά αν
στάληκε η σχετική ειδοποίηση είτε με τηλεομοιότυπο (φαξ), είτε με
συστημένο ταχυδρομείο, είτε με e-mail, είτε με το χέρι στην ορθή διεύθυνση
ή στον ορθό αριθμό (αν στάληκε με τηλεομοιότυπο).

ΑΡΘΡΟ 40
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ / ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(α)

Ο οικονομικός χρόνος της Ομοσπονδίας θα κλείνει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου
και ο Ταμίας θα ετοιμάζει όσο το δυνατό πιο σύντομα, αλλά όχι αργότερα από την
28 Φεβρουαρίου, τις Οικονομικές Καταστάσεις για το χρόνο αυτό τις οποίες θα
υποβάλει στους Ελεγκτές της Ομοσπονδίας για έλεγχο και ετοιμασία των
Οικονομικών Καταστάσεων του έτους.

(β)

Η Ομοσπονδία διατηρεί λογαριασμούς σε Κυπριακές Τράπεζες.
Τους
λογαριασμούς αυτούς διαχειρίζεται ο Πρόεδρος και ο Ταμίας με αναπληρωτή το
Γραμματέα.

(γ)

Η Ομοσπονδία, μπορεί να δανείζεται ή να έχει παρατράβηγμα στους λογαριασμούς
μέχρι το ποσό των €20.000 μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 41
ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
(Α)

Οι Επιδιαιτητές και Διαιτητές αγώνων επίσημων Πρωταθλημάτων, έχουν τη
δικαιοδοσία που προβλέπεται από τους Διεθνείς Κανονισμούς του αθλήματος της
Αντισφαίρισης, καθώς και από τους Κανονισμούς που εκδίδει το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

(Β)

Τα Μέλη της Επιτροπής συντονισμού θεμάτων διαιτησίας Πρωταθλημάτων
ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

(Γ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, αποφασίζει για όλες τις καταγγελίες
που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις των Επιδιαιτητών και Διαιτητών κατά την
ενάσκηση των καθηκόντων τους.
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ΑΡΘΡΟ 42
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Όλα τα Μέλη (Πλήρη, Εταιρικά και Ειδικά) που υπάγονται στην Ομοσπονδία
συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση
όλων, ανεξαίρετα, 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 Κανονισμών της Ομοσπονδίας και των προκηρύξεων των
αγώνων, μόνο τα προβλεπόμενα διοικητικά όργανα από το παρόν Καταστατικό.
ΑΡΘΡΟ 43
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ - ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
(Α)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με απόφασή του προσλαμβάνει το κάθε
μορφής υπαλληλικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό για την εξυπηρέτηση των
σκοπών του.

(Β)

Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει, εγκρίνει και τροποποιεί τον
εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας των Υπηρεσιών του σύμφωνα με την κείμενη
Νομοθεσία, για την καλύτερη λειτουργία τους.

(Γ)

Με γενικούς ή ειδικούς Κανονισμούς που συντάσσει και εγκρίνει το Διοικητικό
Συμβούλιο, τίθενται οι Κανόνες που ισχύουν για:

(Δ)

(α)

την ενσωμάτωση των Κανονισμών που αφορούν στον έλεγχο της
φαρμακοδιέγερσης, έτσι όπως κάθε φορά ισχύουν.

(β)

τον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Τένις και ομάδων όλων των
κατηγοριών.

(γ)

τη διαδικασία διενέργειας των προμηθειών σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε
φορά νόμους.

(δ)

τον Οργανισμό υπηρεσιακής κατάστασης του εκάστοτε προσωπικού.

(ε)

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.

(στ)

τα θέματα που αφορούν τους Προπονητές του αθλήματος.

Για την κατάρτιση των Κανονισμών αυτών, όπου απαιτείται, είναι υποχρεωτικό να
ληφθούν υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς Κανονισμοί του αθλήματος.
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ΑΡΘΡΟ 44
ΕΜΒΛΗΜΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
(Α)

Η Ομοσπονδία χρησιμοποιεί ως επίσημο έμβλημα αυτό που εγκρίνει κατά καιρούς
το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άλλα εμβλήματα ή διακριτικά μπορούν να
χρησιμοποιούνται κατά καιρούς για διάφορους σκοπούς μετά από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.

(Β)

Το επίσημο έμβλημα, μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 45
ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
(Α)

Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας, αν τυχόν απομείνει περιουσία,
περιέρχεται στο ΚΟΑ.

(Β)

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) τουλάχιστον των αντιπροσώπων των Πληρών Μελών, οι
δε σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των
παρόντων.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ

1/1/2012

32

