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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 1ον : ΣΚΟΠΟΙ

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Αθλοπαιδιών (Π.Ο.Α.) η οποία ιδρύθηκε στην Λευκωσία στις 9
Ιανουαρίου 1966 και η οποία κατά το έτος 1967 μετέβαλε την ονομασία της σε Τοπική
Επιτροπή Αθλοπαιδιών Κύπρου (Τ.Ε.Α.Κ.), τροποποιεί το Καταστατικό της καθ’
ολοκληρία ως ακολούθως:

Η Τοπική Επιτροπή Αθλοπαιδιών Κύπρου (Τ.Ε.Α.Κ.) έχοντας περιορίσει τις
δραστηριότητες της στην καλλιέργεια του αθλήματος της καλαθόσφαιρας μεταβάλλει την
επωνυμία της σε Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας, Κ.Ο.Κ., σκοπό δε έχει:
α) Την διοίκηση, διάδοση, εξύψωση και προώθηση του αθλήματος της
καλαθόσφαιρας.
β) Την οργάνωση και εποπτεία των Πρωταθλημάτων της καλαθόσφαιρας, καθώς
και την παραχώρηση αδείας για οργάνωση τέτοιων Πρωταθλημάτων.
γ) Την διεθνή εκπροσώπηση της καλαθόσφαιρας και
δ) Την ανάπτυξη του πνεύματος ευγενούς άμιλλας καθώς και την καλλιέργεια
φιλάθλου πνεύματος στους αθλητές και φιλάθλους.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της η Ομοσπονδία επιδιώκει:
α) Την διοργάνωση και τέλεση Πρωταθλημάτων και αγώνων μεταξύ των
Σωματείων που ανήκουν στην δύναμη της, βάσει Προκηρύξεων εκδιδομένων εκ
του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή οιουδήποτε άλλου οργάνου το Δ.Σ. ήθελε
εξουσιοδοτήσει
β) Την ηθική και εί δυνατόν την υλική ενίσχυση των μελών της για προαγωγή του
αθλήματος.
γ) Την συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες καλαθόσφαιρας.
δ) Την κατασκευή αγωνιστικών χώρων του αθλήματος και αποκτήσεως
ιδιόκτητου αγωνιστικού χώρου και
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ε) Την έκδοση περιοδικού ή εντύπου ή ιστοσελίδας προς προώθηση των σκοπών
της Ομοσπονδίας και προς την εν γένει διάδοση και εξύψωση του αθλήματος της
Καλαθόσφαιρας.

ΑΡΘΡΟΝ 2ον : ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

1. Πόροι της Κ.Ο.Κ. είναι οι εξής:
(α) Οι Ετήσιες συνδρομές των μελών όπως καθορίζονται κατά καιρούς από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
(β) Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής Σωματείου ως μέλους της Κ.Ο.Κ. εάν και
εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποφασίσει την καταβολή
τέτοιου δικαιώματος.
(γ) Οι δωρεές, κληροδοτήματα και οι πάσης φύσης οικονομικές ενισχύσεις και
επιχορηγήσεις προς την Ομοσπονδία.
(δ) Τα εισοδήματα από όλη την
Ομοσπονδίας.

κινητή και ακίνητη περιουσία της

(ε) Οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται από την Δικαστική Επιτροπή της
Ομοσπονδίας.
(στ) Οι εισπράξεις από τους επίσημους αγώνες.
(ζ) Τα ποσοστά επί των εισπράξεων όλων γενικώς των Πρωταθλημάτων και
αγώνων με ξένες ομάδες τα οποία θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν
την έναρξη των Πρωταθλημάτων και εν πάση περιπτώσει όχι μετά την 30ην
Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
(η) Οι εισπράξεις από τις εκάστοτε, υπέρ της Κ.Ο.Κ., διοργανώσεις, ευεργετικών
καλαθοσφαιρικών συναντήσεων, εορτών κλπ.
(θ) Οι εισπράξεις από αγώνες των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων, όπως
προνοείται στις ειδικές προκηρύξεις.
(ι) Οιαδήποτε δικαιώματα πληρωτέα βάσει του Καταστατικού.
(κ) Δικαιώματα και έσοδα από συμφωνίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων
αγώνων.
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2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο να μειώνει ή/και να εκμηδενίζει τα ποσοστά της Κ.Ο.Κ. επί
των αγώνων, εφ άπαξ ή για ορισμένη περίοδο εάν παρίσταται ικανοποιητική προς
τούτο αιτιολόγηση που καταδεικνύει την μείωση ή/και εκμηδενισμό ως απαραίτητη
για το γενικό συμφέρον του αθλήματος.

3.

Στην περιουσία της Κ.Ο.Κ. περιλαμβάνονται:
α) Όλα τα ακίνητα και κινητά τα οποία κατέχει υπό την απόλυτη νομή, κατοχή και
κυριότητα για τον επιδιωκόμενο σκοπό.
β) Τα έπιπλα των γραφείων και ο ιματισμός των Εθνικών ομάδων.
γ) Το ετήσιο πλεόνασμα των εσόδων εκάστης χρήσης.

4.

Ο ταμίας εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας υποχρεούται να
καταθέτει στο όνομα της Ομοσπονδίας, σε αναγνωρισμένες Τράπεζες που
ευρίσκονται στην έδρα της Ομοσπονδίας, την περιουσία της που είναι σε μορφή
μετρητών, με βάση απόφαση του, όταν το ποσό υπερβαίνει τα τριακόσια σαράντα
ευρώ (€340).Τα κατατιθέμενα ποσά δύναται να επενδύονται, αξιοποιούνται,
χρησιμοποιούνται και εκταμιεύονται με οιονδήποτε τρόπο ήθελεν ορίσει το
Διοικητικό Συμβούλιο προς όφελος του αθλήματος.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον : ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ Κ.Ο.Κ. (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΟΣ)
1.

Η Ομοσπονδία αντιπροσωπεύεται σε όλες τις σχέσεις προς οιεσδήποτε Δημόσιες
Αρχές τόσο στην Κύπρο όσο και το εξωτερικό καθώς και ενώπιον παντός τρίτου δια
του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Γενικού Γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου
προσώπου εξουσιοδοτήσει ο Πρόεδρος γραπτώς σε περίπτωση αδυναμίας των
αναφερόμενων αξιωματούχων να πράξουν κάτι τέτοιο.

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει σε κάθε περίπτωση προς τον Πρόεδρο
τις λεπτομέρειες ορισμένης αντιπροσώπευσης, και αν αυτός δεν αποδέχεται την
απόφαση του Δ.Σ., ορίζεται άλλο μέλος αυτού για να αντιπροσωπεύσει την
Ομοσπονδία στην συγκεκριμένη περίσταση.

ΑΡΘΡΟΝ 4 ον : ΜΕΛΗ
1.

Μέλη της Κ.Ο.Κ. είναι τα εγγεγραμμένα στο αντίστοιχο Μητρώο Μελών της
Ομοσπονδίας που τηρείται και ενημερώνεται στη βάση των διατάξεων του παρόντος
Καταστατικού από τον Γενικό Γραμματέα.
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2.

Κατηγορίες Μελών:
Τα Mέλη της Ομοσπονδίας διακρίνονται σε Δόκιμα και Τακτικά:
(α) Δόκιμα είναι όλα τα Κυπριακά Σωματεία που για πρώτη φορά αιτούνται
εγγραφή τους στην Κ.Ο.Κ. ως Μέλη και η αίτηση τους έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις
εκ του Άρθρου 5 κατωτέρω απαιτούμενες προϋποθέσεις και διαδικασίες ή τα
Κυπριακά Σωματεία που αιτούνται επανεγγραφή στην Κ.Ο.Κ. ως Μέλη μετά που
έπαυσαν να είναι μέλη αυτής για οιονδήποτε λόγο, και η αίτηση τους έχει εγκριθεί
σύμφωνα με τις εκ του Άρθρου 5 κατωτέρω απαιτούμενες προϋποθέσεις και
διαδικασίες, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων και των περιορισμών που το
Καταστατικό περί τούτων προβλέπει.
(β) Τακτικά:
i) Τακτικά Μέλη της Κ.Ο.Κ., είναι τα από της πρώτης εγκρίσεως του παρόντος
Καταστατικού ήδη εγγεγραμμένα στην μετονομασθείσα σε Κ.Ο.Κ. Τ.Ε.Α.Κ.,
Σωματεία Α’ και Β’ Κατηγορίας, εάν εν τω μεταξύ δεν έχουν για οποιοδήποτε λόγο
διαγραφεί.
ii) Τακτικά Μέλη γίνονται εκείνα τα Δόκιμα μέλη που για περίοδο τριάντα έξι (36)
μηνών έπειτα από την εγγραφή τους ως Δόκιμα Μέλη, έχουν επιδείξει τουλάχιστον
την απαιτούμενη αγωνιστική δραστηριότητα, και συμμορφώνονται με το
Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Κ.Ο.Κ.
Νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να προσδώσει την
ιδιότητα του Τακτικού Μέλους, σε Δόκιμο Μέλος η ομάδα του οποίου έχει προαχθεί
στην Α’ Κατηγορία Πρωταθλήματος Ανδρών ή/και Γυναικών της ΚΟΚ, έχει επιδείξει
την απαιτούμενη αγωνιστική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά την τελευταία
αγωνιστική περίοδο και συμμορφώνεται με το Καταστατικό και τους Κανονισμούς
της Κ.Ο.Κ.
Για σκοπούς της παρούσας παραγράφου ως απαιτούμενη αγωνιστική
δραστηριότητα θεωρείται η λειτουργία ακαδημίας, η συμμετοχή του σε όλα τα
πρωταθλήματα αναπτυξιακών ηλικιών και η αναγκαστική σύσταση ανδρικής και/ή
γυναικείας ομάδας η οποία να μετέχει στα οικεία Πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας
κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες και/ή την τελευταία καλαθοσφαιρική
περίοδο πριν την λήξη της δοκιμαστικής περιόδου.

3. Δικαιώματα-Υποχρεώσεις Δόκιμων Μελών:
(α) Δόκιμο Μέλος έχει όλα τα δικαιώματα που στο παρόν Καταστατικό
προβλέπονται σε κάθε άρθρο και διάταξη για τα όλα τα Μέλη, καθώς και κάθε δικαίωμα
προσδίδεται εις αυτά από όποιους κανονισμούς ή/και προκηρύξεις δυνάμει του παρόντος
Καταστατικού συνεγράφησαν υπό τους κάτωθι περιορισμούς και εξαιρέσεις:
(i) Να συμμετέχει στα Πρωταθλήματα της ΚΟΚ στα οποία με βάση το Καταστατικό
και τους Κανονισμούς έχει δικαίωμα συμμετοχής με την παρακάτω
προϋπόθεση/περιορισμό.
5
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Συγκεκριμένα για τα Δόκιμα Μέλη των οποίων η αίτηση εγγραφής μόλις έχει
εγκριθεί σύμφωνα με όσα στο Καταστατικό προβλέπονται, θα δικαιούνται να
λάβουν μέρος για πρώτη φορά στην κατώτατη κατηγορία Πρωταθλήματος που
θα διεξαχθεί την επόμενη καλαθοσφαιρική περίοδο, εφόσον η αίτηση τους για
εγγραφή ως Δόκιμο Μέλος της ΚΟΚ έχει κατατεθεί τουλάχιστον 90 μέρες πριν την
έναρξη της, σε διαφορετική δε περίπτωση, θα δικαιούνται να λάβουν μέρος για
πρώτη φορά στην κατώτατη κατηγορία Πρωταθλήματος της μεθεπόμενης
καλαθοσφαιρικής περιόδου.
(ii)Να λαμβάνει ειδοποιήσεις και να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις της
Ομοσπονδίας και να τοποθετείται σε αυτές ΜΟΝΟΝ ως Παρατηρητής, ΧΩΡΙΣ το
δικαίωμα ψήφου, ΧΩΡΙΣ το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ΧΩΡΙΣ το
δικαίωμα να Προτείνει ή να Υποστηρίξει όπως στο παρόν Καταστατικό
προβλέπεται την οποιαδήποτε Υποψηφιότητα για Πρόεδρο της ΚΟΚ ή/και
οποιαδήποτε υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση αξιωματούχου της ΚΟΚ ή/και
θεσμοθετημένου φορέα ή/και Επιτροπών, ΧΩΡΙΣ το δικαίωμα να εκπροσωπείται
στο Δ.Σ. ή στο Ε.Σ. ή σε οποιαδήποτε επιτροπή έχει δυνάμει του παρόντος
οποιαδήποτε εκτελεστική αρμοδιότητα, και ΧΩΡΙΣ Δικαίωμα ορισμού ή διορισμού
εκπροσώπου του σε οποιαδήποτε θέση αξιωματούχου της Ομοσπονδίας.
(β) Τα Δόκιμα Μέλη έχουν όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το Καταστατικό και οι
Κανονισμοί της ΚΟΚ σε όλα τα Μέλη.

4. Δικαιώματα-Υποχρεώσεις Τακτικών Μελών:
(α) Τα Τακτικά Μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα που στο παρόν Καταστατικό
προβλέπονται σε κάθε άρθρο και διάταξη, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων
ψήφου και εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς και κάθε δικαίωμα προσδίδεται εις αυτά από
όποιους κανονισμούς ή/και προκηρύξεις δυνάμει του παρόντος Καταστατικού
συνεγράφησαν.
(β) Τα Τακτικά Μέλη έχουν όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το Καταστατικό και οι
Κανονισμοί της ΚΟΚ σε όλα τα Μέλη.

5. Συνδρομές και Οφειλές Μελών:
Σωματείο μέλος της ΚΟΚ το οποίο δεν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του προς την
Ομοσπονδία το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, χάνει αυτόματα όλα
τα εκ του Καταστατικού απορρέοντα Δικαιώματα του, συμπεριλαμβανομένου και του
δικαιώματος συμμετοχής του στους αγώνες των Πρωταθλημάτων που η Ομοσπονδία
διοργανώνει και που το Σωματείο είχε δικαίωμα να αγωνιστεί ενόσω εκκρεμεί η οφειλή,
και θα παραπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή για επιπλέον ποινή που δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από €1000.
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Μόλις οι υποχρεώσεις διευθετηθούν πλήρως, το εν λόγω Σωματείο επανακτά αμέσως όλα
του τα δικαιώματα από την ημερομηνία διευθέτησης των οφειλών και έπειτα. Εάν εν τω
μεταξύ τα πρωταθλήματα έχουν αρχίσει, το Σωματείο θα αγωνίζεται στους υπόλοιπους
αγώνες και θα έχει μηδενιστεί σε όλους τους προηγούμενους αγώνες που βάση
προγράμματος θα συμμετείχε. Οι εν λόγω αγώνες θα κατακυρώνονται υπέρ του
Σωματείου που με βάση το πρόγραμμα θα αγωνιζόταν το Σωματείο που δεν έχει
διευθετήσει τις οφειλές του με σκορ 20-0 ενώ το Σωματείο που μηδενίζεται δεν θα
λαμβάνει ούτε τον 1 (ένα) βαθμό της ήττας.
Στην περίπτωση που Σωματείο Μέλος της ΚΟΚ δεν εκπληρώνει τις οποιεσδήποτε άλλες
οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι της Ομοσπονδίας το αργότερο μέχρι την 1η
Σεπτεμβρίου εκάστου έτους θα παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή για επιβολή ποινής
αρχικά με πρόστιμο μέχρι €1500, ενώ εάν συνεχίζει αναιτιολόγητα να μην εκπληρώνει τις
οικονομικές του υποχρεώσεις ως την παράγραφο τούτη αναφέρονται και για τις οποίες
έχει ήδη τιμωρηθεί έπειτα από την πρώτη ενώπιον της Δ.Ε. παραπομπή του, θα
παραπέμπεται εκ νέου στη Δ.Ε. για επιβολή ελάχιστης ποινής €3000 μέχρι και με ποινή
διαγραφής από Μέλους της Ομοσπονδίας.
Σε περίπτωση απόφασης για ποινή διαγραφής από τα μητρώα Μελών της Ομοσπονδίας, η
ποινή της διαγραφής δύναται να εφεσιβληθεί στην ΑΔΕΑ.
Νοείται πως η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται έναντι των σωματείων και τις περιπτώσεις
κατά τις οποίες αξιωματούχος, καλαθοσφαιριστής ή προπονητής του σωματείου αμελήσει
ή αρνηθεί να καταβάλει προς την Ομοσπονδία χρηματική ποινή η οποία τυχόν να του έχει
επιβληθεί από τη Δικαστική Επιτροπή, καθιστώντας την οφειλή τοιαύτην αυτομάτως ως
οικονομική υποχρέωση του Σωματείου Μέλους έναντι της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟΝ 5ον : ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Για την εγγραφή Σωματείων ως Μέλη στην δύναμη της Κ.Ο.Κ. απαιτείται έγγραφη
αίτηση. Προς τον ως άνω σκοπό το Σωματείο πρέπει να υποβάλλει προς την Κ.Ο.Κ.:

α) Δήλωση αποδοχής του Καταστατικού και των Κανονισμών της Κ.Ο.Κ.

β) Πίνακα στον οποίο να εμφαίνονται:

(Ι) το ονοματεπώνυμο, και η διεύθυνση των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σωματείου που αιτείται εγγραφή.
(ΙΙ) την έδρα του Σωματείου
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(V) πιστοποιητικό συστάσεως του Σωματείου.
(VI) Πιστό αντίγραφο του Καταστατικού του.
γ) Το Σωματείο θα πρέπει να παρουσιάζει επιστολή από τον Κ.Ο.Α. ότι είναι
εγγεγραμμένο στα μητρώα του Οργανισμού δυνάμει των διατάξεων του περί ΚΟΑ
Νόμου.
2. Η αίτηση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας βάσει των όσων
προνοούνται κατωτέρω στο άρθρο 5Α του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟΝ 5Α – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ.

(1) Ποιοι δύνανται να εγγραφούν ως Μέλη
Μέλη της Κ.Ο.Κ. μπορούν να εγγραφούν Σωματεία που έχουν νόμιμα συσταθεί και
δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία και πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του Περί ΚΟΑ Νόμου, του Καταστατικού και των σχετικών κανονισμών της
ΚΟΚ.

(2) Αίτηση για εγγραφή Δόκιμου Μέλους
(α) Η Εγγραφή Δόκιμου μέλους στο μητρώο δοκίμων μελών θα διενεργείται από
τον Γενικό Γραμματέα της ΚΟΚ, κατόπιν εγκρίσεως της αιτήσεως του
ενδιαφερομένου Σωματείου από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με απόφαση του, το
οποίο και υποχρεούται να αποδεκτεί και να εγκρίνει τέτοια αίτηση, εάν και
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής που καταγράφονται στο Άρθρο 5
πιο πάνω και οι προϋποθέσεις του Περί ΚΟΑ Νόμου και σχετικών κανονισμών.
(β) Τηρουμένων των ως άνω υπό (α) αναφέρονται, το Δ.Σ. της Κ.Ο.Κ
υποχρεούται δια του Γραμματέως του να γνωστοποιήσει στο ενδιαφερόμενο
Σωματείο την απόφαση του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που εν πάση
περιπτώσει δεν μπορεί να είναι πέραν των 40 ημερολογιακών ημερών, με
συστημένο ταχυδρομείο στη διεύθυνση που το Σωματείο δήλωσε ως έδρα του
κατά την υποβολή της αίτησης.

(3) Μετατροπή Δόκιμου Μέλους σε Τακτικό
(α) Το Δ.Σ της Κ.Ο.Κ, ή/και οποιαδήποτε επιτροπή συσταθείσα προς τούτο από
το Δ.Σ.,θα προβαίνει, σε περιοδικούς ελέγχους των προϋποθέσεων εγγραφής
που προνοούνται στο Άρθρο 5 και 5Α.
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(β) Δόκιμο Μέλος το οποίο πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο Άρθρο 5 και
5Α, καθώς και εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες που στο Άρθρο
4,2,β,ii προβλέπονται, αναβαθμίζεται σε Τακτικό Μέλος της Ομοσπονδίας με
απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, μόλις συμπληρωθούν οι τριάντα έξι (36)
μήνες από την απόφαση για εγγραφή του σχετικού Σωματείου ως Δόκιμου
Μέλους της Κ.Ο.Κ. και η οποία απόφαση γνωστοποιείται στο ενδιαφερόμενο
Σωματείο δια του Γραμματέως το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
ημερομηνία κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση αναβάθμισης του. Η σχετική
απόφαση αποστέλλεται από την Ομοσπονδία στο ενδιαφερόμενο Σωματείο με
συστημένο ταχυδρομείο.
(γ) Δόκιμο Μέλος το οποίο δεν πληροί τα ανωτέρω υπό του 5Α ,4, β
προβλεπόμενα, μετά την πάροδο των τριάντα έξι (36) μηνών από την απόφαση
για εγγραφή του σχετικού Σωματείου ως Δόκιμου Μέλους της Κ.Ο.Κ, παραμένει
κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Δόκιμο Μέλος για
επιπρόσθετη περίοδο δώδεκα (12) μηνών. Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Κ υποχρεούται να
γνωστοποιήσει, με συστημένο ταχυδρομείο, στο ενδιαφερόμενο Σωματείο την
απόφαση του το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά
την οποία συμπληρώνονται οι εξήντα (60) μήνες από την απόφαση για εγγραφή
του σχετικού Σωματείου ως Δόκιμου Μέλους της Κ.Ο.Κ.
Κατά τέτοιας απόφασης, το Σωματείο δικαιούται να προσφύγει εις την Α.Δ.Ε.Α.
βάσει των προϋποθέσεων και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στον Περί
του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμο (Ν. 41/69).
(δ) Αν μετά την παρέλευση και αυτής της παράτασης που προβλέπεται πιο πάνω
υπό το (γ) της παρούσας παραγράφου, το Δόκιμο μέλος εξακολουθεί να μη
πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, τότε το εν λόγω Δόκιμο μέλος διαγράφεται
από την δύναμη της Ομοσπονδίας με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και δεν
δικαιούται να υποβάλει ξανά αίτηση για εγγραφή ως Δόκιμο μέλος της Κ.Ο.Κ.
παρά μόνο μετά την πάροδο τουλάχιστο τριάντα έξι (36) μηνών από την
ημερομηνία της διαγραφής του.
Η απόφαση για διαγραφή αποστέλλεται από την Ομοσπονδία στο επηρεαζόμενο
Σωματείο με συστημένο ταχυδρομείο.
Κατά τέτοιας απόφασης, το Σωματείο δικαιούται να προσφύγει εις την Α.Δ.Ε.Α.
βάσει των προϋποθέσεων και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στον Περί
του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμο (Ν. 41/69).

ΑΡΘΡΟΝ 6ον : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1. Μέλος της Ομοσπονδίας χάνει την ιδιότητα του Μέλους και τα δικαιώματα που
τούτο εξυπακούει και Διαγράφεται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο μητρώο Μελών
με απόφαση Δ.Σ., εφ’ όσον συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους
λόγους:
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(α) Δηλώνει
Ομοσπονδίας
(β)

εγγράφως

παραίτηση

ή

αποχώρηση

από

τις

τάξεις

της

Όταν το Σωματείο διαλυθεί.

(γ) Εάν έχει διαγραφεί από το Μητρώο Σωματείων που τηρεί ο Έφορος
Σωματείων του Υπουργείου Εσωτερικών και/ή το Υπουργείο ανακαλέσει την
εγγραφή ή άδεια του.
(δ) Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις και σύμφωνα με 5Α 3 δ του παρόντος.
(ε) Σε περίπτωση μη δήλωσης συμμετοχής μέχρι και την 15ην Ιουλίου κάθε έτους,
χωρίς προηγούμενη άδεια από το Δ.Σ. σε οποιοδήποτε ένα ή περισσότερα
πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ομοσπονδία και που δυνάμει του παρόντος
Καταστατικού και/ή οποιωνδήποτε Κανονισμών και/ή Προκηρύξεων που δυνάμει
του Παρόντος Καταστατικού συνετάχθησαν, καθορίζεται ρητώς η δήλωση
συμμετοχής στο εν λόγω Πρωτάθλημα από δικαιούχο Σωματείο ως
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Κ. δύναται να παραχωρήσει τέτοιαν άδεια ΜΟΝΟΝ, κατόπιν
σχετικής αιτήσεως από μέρους του ενδιαφερομένου Σωματείου το αργότερο
μέχρι την 15ην Ιουλίου κάθε έτους για το Πρωτάθλημα που ακολουθεί και το Δ.Σ.
υποχρεούται να αποφασίσει αν θα παραχωρήσει τέτοια άδεια το αργότερο μέχρι
την 31ην Ιουλίου κάθε έτους για το Πρωτάθλημα που ακολουθεί και ΜΟΝΟΝ εάν
ικανοποιηθεί από την αιτιολόγηση επί της αιτήσεως του Σωματείου ότι το εν
λόγω Σωματείο δε δύναται, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων να συμμετέχει.
Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση που Σωματείο ενώ αρχικά εμπρόθεσμα έχει
δηλώσει συμμετοχή, παραλείπει ή αρνείται να συμμετάσχει κατά την έναρξη του
Πρωταθλήματος, καθώς επίσης και στην περίπτωση που αποσύρεται από
Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχει πριν από τη λήξη του. Σε αυτές τις
περιπτώσεις το Σωματείο δύναται να αιτηθεί άδεια είτε μη συμμετοχής, είτε
αποχώρησης τουλάχιστον 8 ημέρες πριν την προβλεπόμενη μη συμμετοχή ή
αποχώρηση και το Δ.Σ. υποχρεούται να αποφασίσει επί της αιτήσεως το
αργότερο μέχρι 7 ημέρες από την παραλαβή της αίτησης.
Κατά τέτοιας απόφασης, το Σωματείο δικαιούται να προσφύγει εις την Α.Δ.Ε.Α.
βάσει των προϋποθέσεων και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στον Περί
του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμο (Ν. 41/69).

2. Μέλος της Ομοσπονδίας χάνει την ιδιότητα του Μέλους και τα δικαιώματα που
τούτο εξυπακούει και Διαγράφεται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο μητρώο Μελών
δια του Γραμματέως, δυνάμει αποφάσεως της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΚ, ή
της ΑΔΕΑ, ή άλλου Αρμόδιου Δικαστικού Οργάνου του Αθλητισμού και/ή της
Πολιτείας.
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ΑΡΘΡΟΝ 7ον : ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Αλλαγή επωνυμίας Σωματείου αναγνωρισμένου από την Κ.Ο.Κ. δύναται να επέλθει μετά
από αίτηση του ενδιαφερομένου Σωματείου, η οποία πρέπει να συνοδεύεται με επίσημο
αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του αρμοδίου σώματος του Σωματείου και της
σχετικής έγκρισης της αρμοδίας Κρατικής αρχής.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ- ΜΕΛΟΥΣ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Όλες οι αιτήσεις, καταγγελίες ή παράπονα εκ μέρους Σωματείου της Κ.Ο.Κ. προς
οιανδήποτε αθλητική αρχή πρέπει να κοινοποιούνται και προς το Διοικητικό Συμβούλιο
της Κ.Ο.Κ.
Οιαδήποτε παράβαση της διατάξεως αυτής θα συνεπάγεται κυρώσεις κατά την κρίση της
Δικαστικής Επιτροπής.
2. Όλα τα Σωματεία-Μέλη της ΚΟΚ, οφείλουν να κοινοποιούν στην ΚΟΚ κατάλογο με τα
μέλη του Διοικητικού τους Συμβουλίου καθώς και με τα πρόσωπα και/ή τον συνδυασμό
των προσώπων τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα από αυτά να τα δεσμεύουν με την
υπογραφή τους. Τέτοια κοινοποίηση πρέπει να γίνεται με επιστολή προς την ΚΟΚ την
οποία να υπογράφουν τόσο ο Πρόεδρος του Σωματείου όσο και ο Γενικός του
Γραμματέας αυτού και να λαμβάνει χώρα το αργότερο 15 ημέρες πριν από την έναρξη
της οικείας αγωνιστικής περιόδου και/ή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που
επήλθε οιαδήποτε αλλαγή στα εν λόγω στοιχεία.
Σε περίπτωση που τα Σωματεία δεν συμμορφωθούν με την πρόνοια αυτή τεκμαίρεται ότι
αυτά δεσμεύονται μόνο από πράξεις και/ή έγγραφα που φέρουν τόσο την υπογραφή του
Προέδρου τους όσο και του Γενικού τους Γραμματέα μαζί. Περαιτέρω τα Σωματεία που
δεν συμμορφώνονται με την πρόνοια αυτή θα παραπέμπονται από το Δ.Σ. και/ή το Ε.Σ.
της Ομοσπονδίας στην Δ.Ε.
Νοείται ότι όλες οι πράξεις και/ή έγγραφα προερχόμενα από Σωματεία που δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την ΚΟΚ.
3. Για σκοπούς του παρόντος Καταστατικού ως επίσημη ημερομηνία αποστολής
οιουδήποτε εγγράφου προς την Ομοσπονδία θεωρείται η ημερομηνία ταχυδρόμησης του
εν λόγω εγγράφου που αναγράφεται στο συστημένο ταχυδρομείο.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 9ον : ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. μετά την λήξη των
Πρωταθλημάτων Α’ και Β΄ Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών της Ομοσπονδίας και
όχι αργότερα από την 10ην Ιουλίου εκάστου έτους προς τον σκοπό:

α) Εγκρίσεως της λογοδοσίας επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
μέχρι την ημέρα της σύγκλησης της συνέλευσης για την προηγηθείσα χρονική
περίοδο της θητείας του, της Εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της
Εκθέσεως των ελεγκτών για την ιδίαν περίοδο.

ΑΡΘΡΟΝ 10ον : ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε τέσσερα χρόνια συγκαλείται Εκλογική Γενική Συνέλευση από το Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας με σκοπό την Εκλογή Προέδρου και Μελών Δ.Σ.. Η Εκλογική Γενική
Συνέλευση δεν μπορεί να οριστεί πριν την 15ην Ιουνίου του έτους που λαμβάνει
χώραν και όχι αργότερα από την 10ην Ιουλίου του συγκεκριμένου έτους, με
σκοπούς επιπρόσθετα από όσα στις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις απαιτούνται, τους
ακόλουθους:

α) Εκλογή Προέδρου της Κ.Ο.Κ.
Η εκλογή Προέδρου της ΚΟΚ γίνεται με μυστική ψηφοφορία των εχόντων
δικαίωμα ψήφου.
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα Σωματεία εκείνα τα οποία βάσει του άρθρου 13
του παρόντος Καταστατικού δικαιούνται συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και πάλιν
προκύψει ισοψηφία η εκλογή αποφασίζεται δια κλήρου.
Νοείται περαιτέρω ότι ο εκλεγέντας Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα
είναι πρόσωπο φίλαθλο, το οποίο απολαμβάνει γενικής εκτίμησης και το οποίο
ενδιαφέρεται ενεργώς για την προαγωγή του αθλήματος της καλαθόσφαιρας. Σε
περίπτωση που ο υποψήφιος Πρόεδρος κατέχει άλλη θέση μέλους Δ.Σ.
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Σωματείου υποχρεούται να παραιτηθεί από την θέση του αυτή σε περίπτωση
εκλογής του.

Οι υποψηφιότητες για την θέση του Προέδρου θα πρέπει να υποβάλλονται
εγγράφως (κατόπιν σχετικής αποδείξεως) εις την γραμματεία της Ομοσπονδίας
το αργότερο μέχρι την 20ην Μαΐου του έτους που Εκλογική Γενική Συνέλευση
λαμβάνει χώραν και θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα εξής:

(Ι). Από ενυπόγραφη και ενσφράγιστη επιστολή του Δ.Σ. ενός Σωματείου
μέλους της Κ.Ο.Κ. (το οποίο εξυπακούεται ότι θα πρέπει να είναι ανάμεσα
σε αυτά που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση βάσει του άρθρου 13
του παρόντος Καταστατικού) και στην οποίαν να αναφέρεται ότι το εν
λόγω Σωματείο ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ την υποψηφιότητα του ενδιαφερομένου
υποψηφίου και

(ΙΙ). Από ενυπόγραφη και ενσφράγιστη επιστολή του Δ.Σ. δεύτερου
Σωματείου μέλους της Κ.Ο.Κ. (το οποίον και πάλιν εξυπακούεται ότι θα
πρέπει να είναι ανάμεσα σε αυτά που έχουν δικαίωμα ψήφου στην
Συνέλευση βάσει του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού) και στην
οποία θα αναφέρεται ότι το Δ.Σ. του εν λόγω Σωματείου ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ την
υποψηφιότητα του ενδιαφερομένου υποψηφίου Προέδρου.

Τόσον η γραπτή υποβολή του υποψηφίου όσον και οι συνοδευτικές
επιστολές των δύο Σωματείων (πρόταση και υποστήριξη ) θα πρέπει με τη
λήψη τους (εντός της τακτής χρονικής περιόδου) από την γραμματεία της
Κ.Ο.Κ. να σφραγίζονται, να υπογράφονται και να αναρτώνται στην
πινακίδα ανακοινώσεων της Ομοσπονδίας.

β) Εγκρίσεως του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα όσα κατωτέρω
για το Διοικητικό Συμβούλιο προβλέπονται. Νοείται ότι η έγκριση αυτή είναι
τυπική εάν και εφόσον πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

γ) Εκλογής νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής και ορισμού Επισήμου ανεγνωρισμένου
Ελεγκτικού Οίκου.
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ΑΡΘΡΟΝ 11ον : ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο με απόφαση
Διοικητικού Συμβουλίου ή όποτε αυτό ζητηθεί τούτο εγγράφως από το ένα τέταρτο
τουλάχιστο του συνολικού αριθμού των Τακτικών Μελών της Ομοσπονδίας.
Η ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να λαμβάνει χώρα ουχί ενωρίτερα των 72 ωρών και
το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου ή της λήψης της εγγράφου αιτήσεως του ενός τετάρτου των Τακτικών Μελών
αναλόγως της περιπτώσεως. Εξαιρείται η περίπτωση που η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
αφορά την εκλογή Προέδρου του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σε περίπτωση που για
οποιοδήποτε λόγο προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό η θέση έχει χηρεύσει πριν την
ολοκλήρωση της θητείας. Σε τέτοια περίπτωση η Συνέλευση θα ορίζεται 60 ημέρες μετά
που η θέση έχει χηρεύσει και οι υποψηφιότητες για τη θέση του Προέδρου θα πρέπει να
υποβάλλονται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την ορισθείσα για τη Συνέλευση ημερομηνία.
Νοείται ότι η ημερήσια διάταξη οιασδήποτε Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να
περιλαμβάνει περιοριστικά μόνον όσα θέματα περιλαμβάνονται εις την απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου ή την εν λόγω αίτηση των Τακτικών Μελών τα οποία πρέπει
απαραίτητα να εμπίπτουν εντός των αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Καταστατική Γενική Συνέλευση θα θεωρείται εκείνη η Ετήσια ή Έκτακτη ή Εκλογική
Γενική Συνέλευση κατά την οποία με ειδική προς τούτο σύνοδο πέραν των όποιων
άλλων εργασιών τους, συγκαλείται για την τροποποίηση του Καταστατικού της
Ομοσπονδίας.

2. Για την λήψη έγκυρης απόφασης περί τροποποίησης του Καταστατικού απαιτούνται
οι ψήφοι των τριών τετάρτων των παρευρισκομένων Τακτικών μελών που έχουν
δικαίωμα ψήφου, σε Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό
και έλαβε χώρα δεόντως.

3. Εισηγήσεις για την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού οι οποίες
τροποποιήθηκαν ή απορρίφθηκαν από την Καταστατική Συνέλευση δεν θα
επαναφέρονται προς συζήτηση πριν την λήξη των Πρωταθλημάτων της αγωνιστικής
περιόδου στην οποίαν κατατέθηκαν ή απορρίφθηκαν εκτός κατόπιν ομόφωνης
απόφασης των παρόντων στην Καταστατική Συνέλευση Τακτικών μελών.
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Ουδεμία τροποποίηση της παραγράφου αυτής δύναται να γίνει παρά μόνο με
ομόφωνη απόφαση των παρόντων στην Καταστατική Συνέλευση Τακτικών μελών
που έχουν δικαίωμα ψήφου.

4. Τροποποιήσεις του Καταστατικού που πιθανώς η άμεση εφαρμογή τους να
επηρεάζει Πρωταθλήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν θα εφαρμόζονται στα εν
λόγω εν εξελίξει Πρωταθλήματα και η εφαρμογή τους θα αναστέλλεται μέχρι την
λήξη των Πρωταθλημάτων αυτών και θα εφαρμόζονται αυτόματα στα επόμενα,
εκτός εάν κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως των παρόντων κατά την Καταστατική
Συνέλευση Τακτικών Μελών ήθελαν αποφασίσει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟΝ 13ον : ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση της Κ.Ο.Κ. θα αποτελείται:

(α) Από ένα αντιπρόσωπο από κάθε Σωματείο Τακτικό Μέλος που κατά την
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ή την προηγούμενη εάν το Πρωταθλήματα Α’
Κατηγορίας Ανδρών έχει ολοκληρωθεί και μέχρι η οριστικοποίηση των
συμμετεχόντων
στο
επόμενο
Πρωτάθλημα
Α’
Κατηγορίας
Ανδρών
αποφασισθεί/εγκριθεί από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, συμμετείχε στο
Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας Ανδρών.

(β) Από πέντε μόνιμους και δύο αναπληρωματικούς αντιπροσώπους οι οποίοι
εκλέγονται κάθε έτος από όλα μαζί τα Σωματεία Τακτικά Μέλη που με
απόφαση/έγκριση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, έχει οριστικοποιηθεί ότι θα
συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας Ανδρών της επόμενης αγωνιστικής
περιόδου. Εάν αυτά είναι πέντε ή λιγότερα από 5 τότε εκλέγεται ένας
αντιπρόσωπος από κάθε Σωματείο.

Η εκλογή των αντιπροσώπων των Σωματείων Β΄ κατηγορίας θα πρέπει
απαραίτητα να γίνεται αμέσως μετά την απόφαση/έγκριση του Δ.Σ. για τους
συμμετέχοντες στο Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας Ανδρών της επόμενης
αγωνιστικής περιόδου και εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την
έναρξη του νέου Πρωταθλήματος σε ημερομηνία την οποία καθορίζει το Δ.Σ. της
Κ.Ο.Κ.
Η ψηφοφορία είναι μυστική και η εκλογή γίνεται με απλή πλειοψηφία.
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Η θητεία των αντιπροσώπων της Β’ Κατηγορίας διαρκεί μέχρι της εκλογής νέων
αντιπροσώπων για την επόμενη Καλαθοσφαιρική περίοδο.
Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης οιουδήποτε αντιπροσώπου των Σωματείων
Β’ κατηγορίας τη θέση καταλαμβάνει με τη σειρά κατάταξης στην διαδικασία
εκλογής Αντιπροσώπων Β’ Κατηγορίας ο Αναπληρωματικός Αντιπρόσωπος μέχρι
τη λήξη της θητείας τους.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναπληρωματικός Αντιπρόσωπος ή που ο αριθμός
των παραιτηθέντων ή/και που έχουν εκπέσει είναι μεγαλύτερος του αριθμού των
Αναπληρωματικών Αντιπροσώπων, συγκαλείται ειδική συνεδρία των Σωματείων
Τακτικών Μελών Β’ Κατηγορίας για την πλήρωση της δημιουργηθείσας κενής
θέσης, το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της εν λόγω
παραιτήσεως ή εκπτώσεως.
γ) Από ένα αντιπρόσωπο από κάθε Σωματείο Τακτικό Μέλος που κατά την
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ή την προηγούμενη εάν το Πρωταθλήματα Α’
Κατηγορίας Γυναικών έχει ολοκληρωθεί και μέχρι η οριστικοποίηση των
συμμετεχόντων στο επόμενο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας Γυναικών
αποφασισθεί/εγκριθεί από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, συμμετείχε στο
Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας Γυναικών.
Νοείται ότι Σωματείο το οποίο ήδη αντιπροσωπεύεται σε Γενική Συνέλευση με
αντιπρόσωπο λόγω ορισμού αντιπροσώπου του Σωματείου από τα
Πρωταθλήματα Ανδρών, δεν δικαιούται αντιπρόσωπο για τη ομάδα Γυναικών,
ήτοι απαγορεύεται η διπλή ( με δύο αντιπροσώπους) αντιπροσώπευση Σωματείου
σε Γενική Συνέλευση και ο εν πλήρη απαρτία αριθμός των αντιπροσώπων σε
Συνέλευση προσαρμόζεται αναλόγως.

2. Εκ μέρους κάθε Σωματείου Τακτικού Μέλους το οποίο δικαιούται συμμετοχής στις
Συνελεύσεις παρίστανται δύο κατά ανώτερο αριθμό ορισμένα από αυτό πρόσωπα,
αλλά μόνο ένας εξ αυτών ο οποίος φέρει έγγραφη εξουσιοδότηση του Σωματείου ως ο
Αντιπρόσωπος του δικαιούται να ψηφίζει και να λαμβάνει τον λόγο, ο δεύτερος θα
έχει απλώς την ιδιότητα του Παρατηρητή.

3. Δε δικαιούται να παρίστανται ως αντιπρόσωποι Σωματείων στις Γενικές Συνελεύσεις
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ο.Κ., εν ενεργεία Καλαθοσφαιριστές,
Προπονητές, Διαιτητές, Κριτές, Μέλη της Γραμματείας και Παρατηρητές.

4. Ουδείς δύναται να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις ως αντιπρόσωπος οιουδήποτε
Σωματείου χωρίς το ειδικό ενσφράγιστο πληρεξούσιο έγγραφο εκ μέρους του
Σωματείου του, το οποίο κατατίθεται εις την Συνέλευση πριν την έναρξη των εργασιών
της.
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5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές
Συνελεύσεις και να λαμβάνουν τον λόγο αλλά χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου.
6. Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος της Κ.Ο.Κ. ή σε περίπτωση που
αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος αυτής ή σε περίπτωση που κωλύονται και οι δύο ο
μεταξύ των αντιπροσώπων εκλεγόμενος ως Πρόεδρος της Συνελεύσεως. Εξαιρείται η
Εκλογική Συνέλευση σε περίπτωση που ο απελθόν Πρόεδρος της ΚΟΚ επαναδιεκδικεί
Εκλογή του στη θέση του Προέδρου. Σε τέτοια περίπτωση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος
και σε περίπτωση που και αυτός διεκδικεί τη θέση του Προέδρου εκλέγεται από τη
Συνέλευση Προεδρεύων που δεν μπορεί να είναι υποψήφιος Πρόεδρος της ΚΟΚ στην
διαδικασία.

ΑΡΘΡΟΝ 14ον : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τις Γενικές Συνελεύσεις συγκαλεί κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ο
Πρόεδρος αυτού. Η Ετησία Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά τον χρόνο οι δε
‘Εκτακτες και Καταστατικές αναλόγως των αναφυομένων ζητημάτων.

2. Η Σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων γίνεται με συστημένη επιστολή προς τα
Σωματεία Τακτικά Μέλη Α’ Κατηγορίας και τους αντιπροσώπους Β’ Κατηγορίας δέκα
τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που είναι ορισμένη η Συνέλευση. Η
ειδοποίηση θα αναφέρει τον τόπο, ημερομηνία και ώρα συνεδριάσεως και τα προς
συζήτηση θέματα.
3. Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις θεωρείται ότι ευρίσκονται σε απαρτία όταν τα παρόντα
Τακτικά Μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι περισσότερα από τα απόντα. Σε
περίπτωση που κατά την καθορισμένη ώρα έναρξης της Γενικής Συνελεύσεως δεν
έχει σχηματιστεί η απαιτούμενη απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για περίοδο 30
λεπτών από την καθορισμένη ώρα έναρξης της και μετά την πάροδο της ως άνω
περιόδου θα βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον των
εχόντων δικαίωμα συμμετοχής Τακτικών Μελών.

4. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελέυσεων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία εκτός εάν
άλλως ειδικώς προνοείται. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές εκτός εάν δύο μέλη
ζητήσουν μυστική ψηφοφορία.

5. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που
αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
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6. Κατά τις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικά
των συζητήσεων και αποφάσεων, τα οποία μονογράφονται από τον Πρόεδρο της
Συνέλευσης. Αντίγραφα των πρακτικών αποστέλλονται εις τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και τα Σωματεία Τακτικά Μέλη της Ομοσπονδίας.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΑΡΘΡΟΝ 15ον : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται:

(α) Από ένα μέλος από κάθε Σωματείο Τακτικό Μέλος που κατά την τελευταία
αγωνιστική περίοδο διατηρούσαν ομάδα και συμμετείχε στο Πρωτάθλημα Α’
Κατηγορίας Ανδρών, έκαστο των οποίων ορίζει ένα μέλος ως προνοείται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

(β) Από δύο μέλη τα οποία εκλέγονται από όλα τα Σωματεία Τακτικά Μέλη που
κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο διατηρούσαν ομάδα και συμμετείχε στο
Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας Ανδρών.

(γ) Από δύο Μέλη τα οποία εκλέγονται από όλα μαζί τα Σωματεία Τακτικά Μέλη
που κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο διατηρούσαν ομάδα και συμμετείχε
στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας Γυναικών. Νοείται ότι δικαίωμα υποψηφιότητας
έχουν τα Σωματεία Τακτικά Μέλη Α’ Κατηγορίας Γυναικών εκείνα, τα οποία δεν
εκπροσωπούνται ήδη με άλλο αντιπρόσωπο τους (είτε από την Α είτε από την Β
Κατηγορία Ανδρών) εις το Δ.Σ ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα Τακτικά Μέλη
που κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο διατηρούσαν ομάδα και συμμετείχε
στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας Γυναικών.

(δ) Από τον Πρόεδρο ο οποίος εκλέγεται ανά τετραετία από την Εκλογική
Γενική Συνέλευση όπως στο παρόν Καταστατικό προβλέπεται.
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ε) τον επίτιμο ή επίτιμους Προέδρους της Ομοσπονδίας οι οποίοι συμμετέχουν ex
officio χωρίς δικαίωμα ψήφου και για τον/τους οποίο/ους δεν εφαρμόζονται οι
πρόνοιες του άρθρου (15)(3), (17)(8) και 17(9).

(στ) 1 γυναίκα επιπρόσθετο μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε
περίπτωση που στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν περιλήφθηκε και/ή
περιλαμβάνεται γυναίκα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με βάση
το παρόν έχει θητεία ίση με την υπολειπόμενη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
στο οποίο διορίζεται να συμμετάσχει.

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ο.Κ. θα ορίζεται/εκλέγεται ως προνοείται
κατωτέρω:

(α) Κάθε τέσσερα χρόνια κάθε Σωματείο Τακτικό Μέλος που κατά την τελευταία
αγωνιστική περίοδο διατηρούσε ομάδα και συμμετείχε στο Πρωτάθλημα Α΄
Κατηγορίας Ανδρών, ορίζει ένα πρόσωπο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΚΟΚ με έγγραφη δήλωση του Γραμματέα του Σωματείου η οποία
αποστέλλεται εγκαίρως και εν πάση περιπτώσει το αργότερο 10 ημέρες πριν την
ορισθείσα Εκλογική Συνέλευση, για να κατατεθεί στην Εκλογική Γενική
Συνέλευση της ΚΟΚ.
Νοείται ότι το Σωματείο Τακτικό Μέλος που ανεβαίνει κάθε έτος από την Β’
Κατηγορία Ανδρών εις την Α’ Κατηγορία Ανδρών θα ορίζει ένα πρόσωπο ως
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του Μέλους το οποίον είχε
οριστεί από το υποβιβαζόμενο Σωματείο και που με τον υποβιβασμό εκπίπτει.
Οι εναλλαγές στη Σύνθεση του Δ.Σ. που θα επέρχονται καθ’ έτος συνεπεία
ανόδου/υποβιβασμού Σωματείων Τακτικών Μελών, θα γίνονται αυτόματα μόλις
το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας οριστικοποιήσει διά αποφάσεως/εγκρίσεως του ποιοι
θα συμμετέχουν στην Α’ Κατηγορία Ανδρών και ποιοι στη Β’ Κατηγορία Ανδρών
και εν πάση περιπτώσει το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου κάθε έτους.
(β) Κάθε τέσσερα χρόνια τα Σωματεία Τακτικά Μέλη που κατά την τελευταία
αγωνιστική περίοδο διατηρούσαν ομάδα και συμμετείχε στο Πρωτάθλημα Β΄
Κατηγορίας Ανδρών, σε ειδική προς τούτος σύνοδο που πρέπει να λάβει χώρα
εγκαίρως στην περίοδο μετά τη λήξη του Πρωταθλήματος και εν πάση
περιπτώσει το αργότερο 10 ημέρες πριν την ορισθείσα Εκλογική Συνέλευση,
εκλέγουν δύο μέλη που θα εκπροσωπούν την Β’ Κατηγορία στο Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας και το αποτέλεσμα της εκλογής κατατίθεται ενώπιον της Εκλογικής
Συνέλευσης.
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Σε
περίπτωση κατά την οποίαν το Σωματείο οποιουδήποτε εκ των δύο
αντιπροσώπων της Β’ Κατηγορίας Ανδρών που εκπροσωπούν την Κατηγορία στο
Δ.Σ. της Κ.Ο.Κ. ανέλθουν στην Α’ Κατηγορία Ανδρών, τότε αυτοί δύναται να
παραμείνουν εις το Δ.Σ. σαν αντιπρόσωποι των σωματείων τους στην Α’
Κατηγορία Ανδρών ΜΟΝΟΝ εάν και εφόσον το Σωματείο Τακτικό Μέλος που
αναβαθμίζεται στην Α’ Κατηγορία Ανδρών υποδείξει όπως το παρόν Καταστατικό
προβλέπει τούτους ως εκπροσώπους του. Σε διαφορετική περίπτωση το μέλος
τούτο εκπίπτει αυτόματα του αξιώματος του.
Σχετικά δε με την εκπροσώπηση της Β’ Κατηγορίας σε τέτοια περίπτωση, θα
γίνεται νέα εκλογή Αντιπροσώπων Β’ Κατηγορίας για μία ή δύο αντικαταστάσεις
αναλόγως του αριθμού των κενωθεισών θέσεων, το αργότερο 10 ημέρες από την
ημερομηνία
που
το
Δ.Σ.
της
Ομοσπονδίας
οριστικοποιήσει
διά
αποφάσεως/εγκρίσεως του ποιοι θα συμμετέχουν στην Α’ Κατηγορία Ανδρών και
ποιοι στη Β’ Κατηγορία Ανδρών και εν πάση περιπτώσει το αργότερο μέχρι 10
Σεπτεμβρίου κάθε έτους, από τα Σωματεία Τακτικά Μέλη που έχει
οριστικοποιηθεί ότι θα συμμετέχουν στη Β’ Κατηγορία Ανδρών την επόμενη
αγωνιστική περίοδο.
(γ) Κάθε τέσσερα χρόνια τα Σωματεία Τακτικά Μέλη που κατά την τελευταία
αγωνιστική περίοδο διατηρούσαν ομάδα και συμμετείχε στο Πρωτάθλημα Α΄
Κατηγορίας Γυναικών, σε ειδική προς τούτος σύνοδο που πρέπει να λάβει χώρα
εγκαίρως στην περίοδο μετά τη λήξη του Πρωταθλήματος και εν πάση
περιπτώσει το αργότερο 10 ημέρες πριν την ορισθείσα Εκλογική Συνέλευση,
εκλέγουν δύο μέλη που θα εκπροσωπούν την Α΄ Κατηγορίας Γυναικών στο Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας και το αποτέλεσμα της εκλογής κατατίθεται ενώπιον της
Εκλογικής Συνέλευσης.
Νοείται ότι δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα Σωματεία Τακτικά Μέλη Α’
Κατηγορίας Γυναικών εκείνα, τα οποία δεν εκπροσωπούνται ήδη με άλλο
αντιπρόσωπο τους (είτε από την Α είτε από την Β Κατηγορία Ανδρών) εις το Δ.Σ
ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα Τακτικά Μέλη που κατά την τελευταία
αγωνιστική περίοδο διατηρούσαν ομάδα και συμμετείχε στο Πρωτάθλημα Α’
Κατηγορίας Γυναικών.

3. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για
οιονδήποτε άλλο λόγο που δεν ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν Καταστατικό και/ή που
δεν απαγορεύεται εκ τούτου, αυτό αντικαθίσταται υποχρεωτικά εντός 60 ημερών από
άλλο Μέλος το οποίο ορίζεται ή εκλέγεται αναλόγως της περιπτώσεως, από το όργανο
το οποίο όρισε ή εξέλεξε το μέλος το οποίο απώλεσε την ιδιότητα του. Σε περίπτωση
απώλειας της ιδιότητας του Προέδρου του Δ.Σ. συγκαλείται ειδική προς τούτο
Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή Προέδρου.
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4. Ουδενός Μέλους του Δ.Σ. δύναται να ανακληθεί ο ορισμός/εκλογή από το
ενδιαφερόμενο Σωματείο πριν την κανονική λήξη της θητείας του.

5. Τα μέλη του Δ.Σ. ενός Σωματείου δεν δύνανται να εκπροσωπούν τούτο στο Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας.

6. Δε δύνανται να οριστούν ή να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εν
ενεργεία προπονητές,
καλαθοσφαιριστές,
διαιτητές,
κριτές,
παρατηρητές
στατιστικολόγοι, έφοροι Καλαθόσφαιρας ή/και γενικά οποιοιδήποτε εν ενεργεία
αξιωματούχοι Σωματείου ή/και λειτουργοί της Ομοσπονδίας.

7. Δεν δύναται να οριστούν ή να εκλεγούν ως Μέλη του Δ.Σ. αθλητές και προπονητές εν
ενεργεία ή άτομα που εργοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα μέσω διαφόρων σχεδιασμών του
ΚΟΑ.
8. H μέγιστη διάρκεια των συνεχόμενων θητειών και ανεξαρτήτως ιδιότητας στο ΔΣ
(συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του Προέδρου), δεν υπερβαίνει τα 12 έτη.
9. Εάν μέλος του ΔΣ της ΚΟΚ εκλεγεί ή διοριστεί ως μέλος ΔΣ άλλης Ομοσπονδίας,
θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από το ΔΣ της ΚΟΚ και θα τίθενται σε εφαρμογή οι
πρόνοιες του άρθρου (17)(9) του Καταστατικού.
10. Τα νέα μέλη του ΔΣ, θα τυγχάνουν ενημέρωση/επιμόρφωση για την Ομοσπονδία και
την λειτουργία της, κατά την έναρξη της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟΝ 16ον : ΘΗΤΕΙΑ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΣΩΜΑ Δ.Σ.

1. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και λήγει με την έγκριση του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Εκλογική Γενική Συνέλευση.

2. Εντός 20 ημερών από την έγκριση του από την Εκλογική Γενική Συνέλευση, το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Κ.Ο.Κ. και με
μυστική ψηφοφορία εκλέγει:
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α) Από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρο Α και Αντιπρόεδρο Β, τον Γενικό
Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Βοηθό Ταμία και
τον Υπεύθυνο Εθνικών Ομάδων.
β) Από τα Μέλη του 2 μέλη τα οποία θα αποτελούν μαζί με τον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας, τον Αντιπρόεδρο Α, τον Αντιπρόεδρο Β, τον Γενικό Γραμματέα, τον
Ταμία και τον Υπεύθυνο Εθνικών Ομάδων, το Εκτελεστικό Συμβούλιο αυτής.
Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος δικαιούται να συμμετάσχει στην ψηφοφορία για την
εκλογή των υπολοίπων αξιωματούχων της Ομοσπονδίας.
Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την εκλογή οιουδήποτε αξιωματούχου η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
Εάν πάλι προκύψει ισοψηφία η εκλογή
αποφασίζεται με κλήρωση.
3. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παραδώσει στο νέο Δ.Σ., δια
πρωτοκόλλου, το αρχείο, τα βιβλία, το ταμείο, τα έπιπλα και όλα τα άλλα περιουσιακά
στοιχεία της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟΝ 17ον : ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ – ΕΞΟΥΣΙΕΣ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα, έκτακτα δε όταν το
συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή ζητήσουν την σύγκληση του τέσσερα τουλάχιστον μέλη του
Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται εν απαρτία:

(α) εάν κατά τις συνεδριάσεις αυτού τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα των
απόντων
ή
(β) όταν παρευρίσκονται πέντε μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου και ο
Πρόεδρος.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει επί θεμάτων της αρμοδιότητας
αυτού.
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4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

5. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές πλην των περιπτώσεων που αφορούν προσωπικά
ζητήματα των μελών του Δ.Σ. οπότε είναι μυστικές. Επίσης οι ψηφοφορίες είναι
μυστικές και όταν το αιτηθούν δύο ή περισσότερα Μέλη.

6. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο εκτός όπου ρητώς
διαφορετικά προβλέπεται.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Μεριμνά για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού των
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, της Δικαστικής Επιτροπής και του
Εφετείου.
(β) Αποφασίζει για την σύγκληση Εκτάκτων και/ή Καταστατικών Γενικών
Συνελεύσεων.
(γ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων ετησίας χρήσεως η οποία
λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
(δ) Παραπέμπει στην Δικαστική Επιτροπή και /ή στο Εφετείο προς εκδίκαση
θέματα της αρμοδιότητας αυτής
(ε) Παρίσταται δια του Γενικού Γραμματέα ή άλλου εκπροσώπου του Δ.Σ. στις
συνεδρίες της Δικαστικής Επιτροπής και/ ή του Εφετείου
Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να διορίζει πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους
στα οποία:
(i) θα εκχωρεί τις αρμοδιότητες του υπό τις παραγράφους (δ) και (ε) ανωτέρω
και/ή
(ii) τα οποία θα εκπροσωπούν τον Γενικό Γραμματέα ή το Συμβούλιο ενώπιον
Δ.Ε. και/ή στο Εφετείο και /ή
(ii)

να εκτελούν χρέη εισηγητή ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής και /ή να
εκπροσωπεί την Ομοσπονδία ενώπιον του Εφετείου
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(στ) Αποφασίζει, συντάσσει, καταρτίζει, τροποποιεί, καταργεί, εγκρίνει και
εκδίδει τους Περί Πρωταθλημάτων Γενικούς Κανονισμούς, την Γενική Προκήρυξη
όλων των πρωταθλημάτων, τις Ειδικές Προκηρύξεις όλων των Πρωταθλημάτων
και γενικά οποιουσδήποτε κατά την κρίση του κανονισμούς για εύρυθμη
διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων και Δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας.
(ζ) Ορίζει τις τιμές των εισιτηρίων των αγώνων.
(η) Λογοδοτεί ετησίως προς την Γενική Συνέλευση.
(θ) Ανακηρύσσει Επίτιμους Προέδρους ή Επίτιμα Μέλη αυτού πρόσωπα τα οποία
προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο άθλημα της Καλαθόσφαιρας. Για τέτοια
ανακήρυξη απαιτείται απλή πλειοψηφία των Μελών του Δ.Σ στη συνεδρία που
υπάρχει απαρτία και που εξετάζεται το θέμα.
(ι) Λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας της
Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και των σχετικών διεθνών κανονισμών (της FIBA
και της WADA) αναφορικά με την απαγόρευση λήψης ή χρήσης απαγορευμένων
ουσιών (ντόπινγκ).
(ια) Δύναται να καταρτίζει και/ή να εγκρίνει και/ή τροποποιεί κατόπιν σχετικής
προτάσεως Κανονισμούς Διαιτησίας, Κανονισμούς για την σύσταση και λειτουργία
της Επιτροπής Διαιτησίας, Κανονισμούς για την λειτουργία της Επιτροπής
Επίλυσης Διαφορών, της Σχολής Καλαθοσφαίρισης, τα Μέλη της Γραμματείας και
γενικότερα Κανονισμούς για την σύσταση και λειτουργία όλων των επιτροπών
της Ομοσπονδίας καθώς και για την ρύθμιση διαφόρων άλλων δραστηριοτήτων
και/ή λειτουργιών αυτής.
(ιβ) Διορίζει τα Μέλη της Δικαστικής Επιτροπής και του Εφετείου
(ιγ) Διορίζει τα Μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας
(ιδ) Διορίζει τα Μέλη της Ε.Ε.Δ. (Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών)
(ιε) Δύναται κατά την απόλυτο κρίση του να εκχωρεί εξουσίες και αρμοδιότητες
στο Εκτελεστικό Συμβούλιο.
(ιστ) Επικυρώνει με απόφαση/έγκριση του την οριστικοποίηση των
συμμετεχόντων στα Πρωταθλήματα Α’ Κατηγορίας Ανδρών, Β’ Κατηγορίας
Ανδρών και Α’ Κατηγορίας Γυναικών καθ’ έτος, στην ίδια υποχρεωτικά συνεδρία
που δεν μπορεί να είναι μετά την 31 Αυγούστου κάθε έτους, κατόπιν εισηγήσεως
του Ε.Σ.
(ιζ) Συντάσσει, τροποποιεί, εγκρίνει και επιβλέπει Πειθαρχικούς Κανονισμούς και
Κανονισμούς Λειτουργίας Δικαστικής Επιτροπής και του Εφετείου
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Νοείται ότι το Δ.Σ. δύναται οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από
τις εξουσίες και/ή αρμοδιότητες του στο Ε.Σ. και/ή σε οποιεσδήποτε επιτροπές και/ή
πρόσωπα αποφασίσει.

8. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα παρά το ότι
προσκλήθηκε εγγράφως σε τρεις κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις, χάνει αυτόματα
το αξίωμα του.

9. Σε περίπτωση χηρείας οποιασδήποτε θέσεως αξιωματούχου του Δ.Σ. για οιονδήποτε
λόγο, τηρουμένων των όσων στο Άρθρο 15,3 αναφέρονται, το Διοικητικό Συμβούλιο
συνέρχεται εντός 60 ημερών για την εκλογή νέου αξιωματούχου για το υπόλοιπο
τηςθητείας του Συμβουλίου, πλην του Προέδρου, τον οποίον εκλέγει Ειδική προς
τούτο Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που
επισυμβαίνει η χηρεία της θέσεως του, σύμφωνα με όσα για την Εκλογή Προέδρου
στην Εκλογική Συνέλευση Προβλέπονται.
10. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας είναι οκταμελές (8μελές) και αποτελείται
από τους Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο Α, τον Αντιπρόεδρο Β, τον Γενικό Γραμματέα τον
Ταμία, τον Υπεύθυνο Εθνικών ομάδων και 2 μέλη του Δ.Σ., τα οποία εκλέγονται από
το Δ.Σ.. Η θητεία του Εκτελεστικού Συμβουλίου συμβαδίζει με την θητεία του Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα
τέσσερα από τα οκτώ μέλη του, δεδομένου ότι ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι ένας εκ των
τεσσάρων παριστάμενων μελών. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, για να
βρίσκεται σε απαρτία το Εκτελεστικό Συμβούλιο, θα πρέπει να είναι παρόντα πέντε
τουλάχιστον μέλη.
Δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδρίες του Εκτελεστικού Συμβουλίου, έχουν όλα τα
υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, χωρίς να έχουν ωστόσο δικαίωμα ψήφου.
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο υλοποιεί την γενική πολιτική και συγκεκριμένα:

(α)
Μεριμνά για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού των
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και της Δικαστικής Επιτροπής.

(β) Καταρτίζει Επιτροπές.

(γ) Διορίζει το έμμισθο προσωπικό, το αναγκαίο για την λειτουργία των
διαφόρων υπηρεσιών της Ομοσπονδίας.
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(δ) Συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων ετησίας
χρήσεως η οποία λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

(ε) Εισηγείται στις Γενικές Συνελεύσεις την τροποποίηση του Καταστατικού

(στ) Διοργανώνει τους επίσημους αγώνες της ΚΟΚ και τους Διεθνείς αγώνες.

(ζ) Ορίζει τους εκπροσώπους της ΚΟΚ εις τις επιτροπές που ιδρύονται και/ή
καθορίζονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

(η) Αποφασίζει και εκδίδει τις ειδικές προκηρύξεις όλων των Πρωταθλημάτων
που διεξάγονται από την ΚΟΚ, σύμφωνα με το Καταστατικό.

(θ) Εκδίδει σχετικούς κανονισμούς για την εφαρμογή των δελτίων υγείας των
καλαθοσφαιριστών/στριών και Γενικές Ειδικές Προκηρύξεις όπου απαιτείται
τούτο από το καταστατικό ή τους κανονισμούς.

Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου για
οιονδήποτε άλλο λόγο που δεν ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν Καταστατικό και/ή που δεν
απαγορεύεται εκ τούτου, αυτό αντικαθίσταται υποχρεωτικά εντός 60 ημερών από άλλο
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εκλέγεται αναλόγως της περιπτώσεως, από
το όργανο το οποίο εξέλεξε το Μέλος το οποίο απώλεσε την ιδιότητα του.

11. Για όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού και του Εκτελεστικού Συμβουλίου
τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά τηρεί ο Γενικός Γραμματέας ή οιοσδήποτε άλλος
ο οποίος ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο καθορίζει τον
τρόπο επικυρώσεως τούτων.
Αντίγραφα των πρακτικών αποστέλλονται το
ταχύτερο στα μέλη του Συμβουλίου και τα Σωματεία Α’ και Β’ Κατηγορίας.

12. Επειδή τα Εδάφια 7 και 10 του άρθρου 11 καθορίζουν και/ή κατανέμουν τις
εξουσίες μεταξύ του Διοικητικού και του Εκτελεστικού Συμβουλίου διευκρινίζεται ότι
όπου άλλα άρθρα του καταστατικού αναφέρουν εξουσίες του Διοικητικού
Συμβουλίου που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του όπως αυτές καθορίζονται στο
εδάφιο 7 του παρόντος άρθρου, αυτές θεωρούνται ότι είναι εξουσίες του
Εκτελεστικού Συμβουλίου.
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ΑΡΘΡΟΝ 18ον : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1. Μεριμνά για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της Ομοσπονδίας, συγκαλεί τις
Τακτικές και Έκτακτες Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ως και τις Γενικές
Συνελεύσεις, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή και χωρίς αυτή εφόσον
τούτο επιβάλλεται από το Καταστατικό.

2. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη και
λήξη αυτών, διευθύνει τις συζητήσεις, δίνει σε όλους τον λόγο και εφόσον ο ομιλών,
εκτρέπεται από το θέμα ή τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς, αφαιρεί τον λόγο από
αυτόν.

3. Επιτηρεί την ακριβή τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ομοσπονδίας.

4. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα δελτία
ταυτότητας των καλαθοσφαιριστών καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων μετά την
επικύρωση αυτών.

5. Χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
δικαιούται, κατά την κρίση του, να εγκρίνει από μόνος του δαπάνη η οποία να μη
υπερβαίνει κάθε φορά τα € 500 και από κοινού με τον Ταμία και 1 μέλος του
Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας τα € 1,000 και νοουμένου ότι θα ζητηθεί
ακολούθως και δη στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου έγκριση για την
διενεργηθείσα δαπάνη.

6. Έχει την γενική επίβλεψη και εποπτεία του έμμισθου προσωπικού καθώς και των
γραφείων της Ομοσπονδίας.

7. Εκτελεί ειδικές έκτακτες εξουσίες οι όποιες δυνατόν να ανατεθούν σε αυτό από το
Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.
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8. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία και βοηθό Ταμία τις επιταγές για την ανάληψη των
κατατεθειμένων στις Τράπεζες χρημάτων της Ομοσπονδίας.

9. Ο Πρόεδρος εκχωρεί στο Διευθυντή το δικαίωμα διεξαγωγής της αλληλογραφίας και
υπογραφής συγκεκριμένων εξερχομένων Εγγράφων.

ΑΡΘΡΟΝ 19ον : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΞΟΥΣΙΕΣ Α’ και Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Οι 2 αντιπρόεδροι θα έχουν τα εξής καθήκοντα:
Α’ Αντιπρόεδρος: αναπλήρωση Προέδρου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, με τις ίδιες
εξουσίες και καθήκοντα
Β’ Αντιπρόεδρος: αναπλήρωση Προέδρου, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ο Πρόεδρος
και ο Α’ Αντιπρόεδρος, με τις ίδιες εξουσίες και καθήκοντα

ΑΡΘΡΟΝ 20ον : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα
τα έγγραφα και μαζί με τον Ταμία όλα τα εντάλματα πληρωμών, τηρεί το αρχείο, την
σφραγίδα και τα βιβλία της Ομοσπονδίας και το Μητρώο των καλαθοσφαιριστών/στριών
των διαφόρων Σωματείων, μεριμνά για την κανονική λειτουργία των γραφείων της
Ομοσπονδίας υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα δελτία ταυτότητος των
καλαθοσφαιριστών/στριών, διαβιβάζει προς την Δικαστική Επιτροπή και /ή το Εφετείο,
εκτός εάν άλλως ειδικώς προνοείται, όλα τα ζητήματα της δικαιοδοσίας της και εκτελεί
καθήκοντα εισηγητή και/ή εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε αυτές ειδικώς προνοείται,
όλα τα ζητήματα της δικαιοδοσίας της και εκτελεί καθήκοντα εισηγητή σε αυτή.

ΑΡΘΡΟΝ 21ον
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

:

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

- ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη του συνεδρία, θα ορίζει ένα εκ των μελών
αυτού το οποίο αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση που αυτός κωλύεται.
Το πρόσωπο αυτό θα καλείται και/ή θα κατέχει την θέση του αναπληρωτή Γενικού
Γραμματέα.
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ΑΡΘΡΟΝ 22ον : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας:
1. Ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων της Ομοσπονδίας έναντι διπλοτύπων
αποδείξεων, οι οποίες υπογράφονται από αυτόν.

2. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα τις
επιταγές για την ανάληψη των
κατατεθειμένων στις Τράπεζες χρημάτων της
Ομοσπονδίας.

3.Ενεργεί πληρωμές δυνάμει ενταλμάτων υπογεγραμμένων από αυτόν, τον Πρόεδρο και
τον Γενικό Γραμματέα, έναντι σχετικής αποδείξεως.

4. Δεν δύναται να κρατεί ποσό μεγαλύτερο των €500, όλα δε τα επιπλέον ποσά
κατατίθενται στο όνομα της Κ.Ο.Κ. σε Τράπεζα της εγκρίσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου.

5. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για οιανδήποτε ταμειακή ανωμαλία, ως επίσης και για
πληρωμή την οποία ενήργησε χωρίς απόφαση του Προέδρου ή του Διοικητικού
Συμβουλίου.

6.Τηρεί όποια λογιστικά βιβλία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και με τον τρόπο
που θα αποφασίσει το Δ.Σ..

7. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχέδιο του Προϋπολογισμού και υποβάλλει σε
αυτό τον απολογισμό εκάστης χρήσεως.

8. Υποχρεούται, οσάκις κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να δίδει έκθεση της
οικονομικής καταστάσεως της Ομοσπονδίας.

8. Το οικονομικό έτος της Κ.Ο.Κ. λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
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ΑΡΘΡΟΝ 23ον : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΗΘΟΥ ΤΑΜΙΑ

Σε περίπτωση απουσίας του ταμία στο εξωτερικό και/ή άλλου κωλύματος αυτού, τα
καθήκοντα του ασκούνται από τον Βοηθό Ταμία.

ΑΡΘΡΟΝ 24ον : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζει 1 από τα μέλη του ως Υπεύθυνο εθνικών ομάδων. Το
εν λόγω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλει και επιβλέπει τον αγωνιστικό και
οικονομικό προγραμματισμό των Εθνικών ομάδων και θα αποτελεί τον σύνδεσμο του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις Εθνικές Ομάδες και/ή την/τις Επιτροπή/ες Εθνικών
Ομάδων.»

ΑΡΘΡΟΝ 25ον : ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και διενεργεί τον έλεγχο της εν γένει
οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας.
Η θητεία της είναι τετραετής και εκλέγεται κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας υποχρεούνται να θέσουν στην
διάθεση αυτής όλα τα σχετικά έγγραφα, διπλοτύπους αποδείξεις και οτιδήποτε
απαιτείται για την εκτέλεση του έργου της.

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να περατώσει το έργο της είκοσι τουλάχιστον
ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε έτους και να συντάξει την έκθεση της
την οποία οφείλει να παραδώσει στον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να την υποβάλει
στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Αντίγραφο της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής μαζί με αντίγραφο του σχετικού
οικονομικού ισολογισμού θα αποστέλλονται προς τα Σωματεία εγκαίρως πριν αυτά
κατατεθούν στην Ετήσια Συνέλευση. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής οφείλουν να
παρίστανται στην Συνέλευση κατά την κατάθεση της έκθεσης.
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ΑΡΘΡΟΝ 25Α : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Δίδεται εξουσία στο Δ.Σ. να προχωρήσει στη δημιουργία Επιτροπής Δεοντολογίας η οποία
θα είναι υπεύθυνη να εξετάζει θέματα απρεπούς ή/και αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς
μελών του Δ.Σ και άλλων αξιωματούχων της ΚΟΚ. Το Δ.Σ. θα ετοιμάσει και/ή θα
αναθέσει την ετοιμασία κανονισμών που θα διέπουν τη λειτουργία και εξουσίες της
Επιτροπής Δεοντολογίας. Άμεσα μόλις οι εν λόγω κανονισμοί εγκριθούν από το Δ.Σ. η
Επιτροπή Δεοντολογίας θα νομιμοποιείται να εξασκήσει τις παρεχόμενες σε αυτή
εξουσίες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δυνάμει τροποποίησης του Καταστατικού της ΚΟΚ που εγκρίθηκε σε Γενική Καταστατική
Συνέλευση στις 06 Ιουλίου 2016 καθιδρύεται δευτεροβάθμιο Δικαστικό Όργανο με την
ονομασία Εφετείο και ο τρόπος σύνθεσης και λειτουργίας του θα καθορίζονται στους
Πειθαρχικούς Κανονισμούς ως περιγράφεται πιο πάνω. Από της ημερομηνίας έγκρισης
της παρούσας τροποποίησης, εγκρίθηκε επίσης ότι αρμοδιότητα για σύνταξη,
τροποποιήσεις, μετατροπές, και οτιδήποτε άλλο δέον γενέσθαι επί των Πειθαρχικών
Κανονισμών, υπέχει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

31

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2018

ΑΡΘΡΟΝ 26ον - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ – ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Η λειτουργία των Εθνικών Ομάδων διέπεται από κανονισμούς που εκδίδει και εγκρίνει το
Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟΝ 27ον ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(1) Καλαθοσφαιριστής/στρια για τους σκοπούς του παρόντος καταστατικού και των
δυνάμει αυτού εκδιδομένων κατά καιρούς Κανονισμών και/ή Γενικών και/ή Ειδικών
Προκηρύξεων σημαίνει πρόσωπο που έχει την Κυπριακή Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια
Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη Ιθαγένεια τρίτης
χώρας.

(2) Εξαιρουμένων των αναγκαίων μέτρων που λαμβάνει η Ομοσπονδία για προστασία
και καλλιέργεια των εγχώριων τμημάτων υποδομής και εκπαίδευσης
καλαθοσφαιριστών/στριων, απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ αθλητών,
αθλητριών υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Οποιαδήποτε διάταξη ή πρόνοια του καταστατικού εισάγει ή καθιερώνει οποιαδήποτε
διάκριση μεταξύ αθλητών/αθλητριών, υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αντίκειται
με το πνεύμα και το γράμμα των πιο πάνω διατάξεων, καθίσταται ανενεργός. Από
την παρούσα πρόνοια εξαιρούνται τα αναγκαία μέτρα που λαμβάνει η Ομοσπονδία
για προστασία και καλλιέργεια των εγχώριων τμημάτων υποδομής και εκπαίδευσης
και ανάπτυξης γηγενών καλαθοσφαιριστών/στριων

(4) Η έννοια Κύπριος/α καλαθοσφαιριστής / στρια, για τους σκοπούς του παρόντος
καταστατικού και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κατά καιρούς Κανονισμών και/ή
Γενικών και/ή Ειδικών Προκηρύξεων σημαίνει πρόσωπο που έχει την Κυπριακή
Ιθαγένεια και έχει εγγραφεί στην Ομοσπονδία πριν την ηλικία των 18 ετών προς
όφελος Σωματείου, η έννοια Κοινοτικός/ή καλαθοσφαιριστής/στρια σημαίνει κάθε
πρόσωπο που κατέχει την Ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης
(συμπεριλαμβανομένων και των Κυπρίων), η δε έννοια μη Κοινοτικός/ή
καλαθοσφαιριστής/στρια σημαίνει πρόσωπο που κατέχει οποιαδήποτε Ιθαγένεια
κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΑΡΘΡΟΝ 28ον - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
(1) Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Κ. δύναται να καταρτίζει και/ή να τροποποιεί κανονισμούς, όπως
μεταξύ άλλων Εσωτερικούς και Γενικούς Κανονισμούς, Πειθαρχικούς Κανονισμούς,
Κανονισμούς
Εγγραφών
–
Μεταγραφών
Καλαθοσφαιριστών,
Κανονισμούς
Πρωταθλημάτων,
Κανονισμούς
Επιτροπής
Διαιτησίας,
Κανονισμούς
Σχολής
Καλαθόσφαιρας, Κανονισμούς Εθνικών Ομάδων κτλ, με τους οποίους να ρυθμίζονται οι
λεπτομέρειες της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και γενικότερα
τα πλαίσια της δραστηριότητας των Επιτροπών της Ομοσπονδίας καθώς και οιονδήποτε
άλλο θέμα είναι απαραίτητο να ρυθμιστεί για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της
Ομοσπονδίας και/ή των Επιτροπών αυτής.

(2)
Απαγορεύεται
τροποποίηση
των
Κανονισμών
Εγγραφών-Μεταγραφών
Καλαθοσφαιριστών και των Γενικών Περί Πρωταθλημάτων Κανονισμών της Ομοσπονδίας
κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου καθώς και 10 μέρες πριν από την έναρξη
αυτής.

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

ΑΡΘΡΟΝ 29ον - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
(1) Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπορεί οποτεδήποτε να προχωρήσει με σχετική απόφαση
του στην σύσταση κάθε είδους Επιτροπές για εξυπηρέτηση των σκοπών της Ομοσπονδίας
και για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία αυτής. Πρόεδρος των σχετικών
Επιτροπών κατά προτίμηση διορίζεται μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
(2) Τα καθήκοντα, η θητεία, ο διορισμός και η παύση των μελών των εν λόγω επιτροπών
καθώς και οι αρμοδιότητες της καθορίζονται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας.
(3) Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπορεί να προχωρήσει στην σύσταση, υπό την ευθύνη και
εποπτεία του, Τοπικών Επιτροπών και να καθορίσει τα καθήκοντα και δικαιώματα, την
έδρα και τη δικαιοδοσία της κάθε μιας.
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ΓΕΝΙΚΑ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 30ον - Προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια

(1) Όλα τα Σωματεία που υπάγονται και/ή είναι μέλη της Ομοσπονδίας συμφωνούν,
αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση όλων ανεξαιρέτως
των διαφορών που αναφύονται μεταξύ τους και οι οποίες έχουν σχέση με την
εφαρμογή και/ή την ερμηνεία του παρόντος Καταστατικού και/ή των Κανονισμών της
Ομοσπονδίας και/ή των προκηρύξεων των αγώνων, μόνο τα προβλεπόμενα από το
παρόν Καταστατικό όργανα της Ομοσπονδίας.

(2) Απαγορεύεται η προσφυγή Σωματείου μέλους της Κ.Ο.Κ στα πολιτικά Δικαστήρια
κατά των Κανονισμών, ψηφισμάτων ή του Καταστατικού της Κ.Ο.Κ. για οποιοδήποτε
ζήτημα που ανάγεται στη φύση του αθλήματος και/ή εναντίον οιονδήποτε
αποφάσεων οργάνων και/ή Επιτροπών της Κ.Ο.Κ. Σωματείο το οποίο παραβαίνει τον
πιο πάνω κανονισμό, παραπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή με την ποινή της
διαγραφής από τα μητρώα της ΚΟΚ.

ΑΡΘΡΟΝ 31ον - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι υπάρχουσες εν αδρανεία εκτοπισμένες ομάδες (ΑΝΟΡΘΩΣΗ, ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ,
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν οποτεδήποτε κατά πόσον θα αρχίσουν να
αγωνίζονται στην Α’ ή την Β΄ Κατηγορία.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις εκτοπισμένες ομάδες ασκήσει το δικαίωμα
επαναδραστηριοποίησης τότε θα υποβιβάζονται τόσες περισσότερες ομάδες από τον
αρχικό αριθμό υποβιβαζομένων στην Β’ κατηγορία όσες από τις εκτοπισμένες ομάδες
άσκησαν το δικαίωμα αυτό.

2. Ουδεμία τροποποίηση των άρθρων που καθορίζουν την θέση των εκτοπισμένων
Σωματείων μπορεί να γίνει χωρίς την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσής. Η
παρούσα πρόνοια θα ισχύσει εφόσον θα ισχύει η έκρυθμη κατάσταση η οποία προήλθε
συνεπείας της Τουρκικής εισβολής.
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3. Έκρυθμος κατάστασης σημαίνει την υφιστάμενη κατάσταση συνεπεία της Τουρκικής
εισβολής ,η οποία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρις ότου το Υπουργικό Συμβούλιο μέσω
γνωστοποιήσεως δημοσιευμένης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ορίσει
ημερομηνία λήξεως της τοιαύτης καταστάσεως.
Νοείται ότι στην περίπτωση που η ρηθείσα ημερομηνία λήξεως είναι κατά την διάρκεια
μιας καλαθοσφαιρικής περιόδου τότε η ημερομηνία λήξεως θα θεωρείται η τελευταία
ημερομηνία της τότε τρεχούσης καλαθοσφαιρικής περιόδου.

4. Oι παρούσες πρόνοιες του καταστατικού τροποποιήθηκαν με απόφαση της Έκτακτης
Καταστατικής συνέλευσης της ΚΟΚ ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2018 και τίθενται σε ισχύ από
τις 5 Ιουλίου 2018.
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