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Το παρόν καταστατικό, που περιέχει σαράντα (40) άρθρα, διαβιβάστηκε και 
ψηφίστηκε στο σύνολό του κατά την Καταστατική Συνέλευση του Ομίλου Σκουός 
Λευκωσίας στις 23 Μαΐου, 2019. 
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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
 
(Α)  ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Ιδρύθηκε σαν Σωματείο στις 26 Οκτωβρίου 1989, με αριθμό μητρώου 849. 
Στο πιο κάτω κείμενο το σωματείο θα ονομάζεται Όμιλος με την επωνυμία 
«ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΥΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ» (Ο.Σ. Λ/σίας) και στην ξενόγλωσση 
μετάφραση “NICOSIA SQUASH ASSOCIATION” (N.S.A.). 

 
(Β)  EΔΡΑ 

Έδρα του ΟΜΙΛΟΥ ΣΚΟΥΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ είναι η Λευκωσία. 
 
 
(Γ)  ΣΧΕΣΗ ΟΜΙΛΟΥ – ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

Απαγορεύεται ρητά στον Όμιλο  να επεμβαίνει, με οποιοδήποτε τρόπο, στην 
διοικητική και οικονομική αυτονομία των μελών Σωματείων του ή να 
εκχωρεί τα κάθε είδους δικαιώματά του υπέρ οποιουδήποτε άλλου 
σωματείου. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΚΟΠΟΙ 
 
(Α)        (α)  Ο Όμιλος έχει ως σκοπό να επεξεργάζεται και να υλοποιεί τα 

προγράμματα για την ανάπτυξη, διάδοση και καλλιέργεια του 
Σκουός, την ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύματος και του «ευ 
αγωνίζεσθε», την προσέλκυση της νεολαίας στον αθλητισμό, και 
γενικότερα την κοινωνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας 
μέσα από το άθλημα, καθώς και την ανάπτυξη της φιλίας και της 
συναδέλφωσης μεταξύ των λαών για την εδραίωση της Παγκόσμιας 
Ειρήνης. Προωθεί και λαμβάνει μέτρα για την πάταξη και τον 
εξοστρακισμό της βίας από τους αθλητικούς χώρους και της λήψης 
διεγερτικών ουσιών από αθλούμενους ή της χρήσης κάθε μέσου 
σωματικής ή νευρικής διέγερσης, που είναι ενδεχόμενο να επιφέρει 
τεχνική μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής ικανότητας των 
αθλουμένων. 

(β)  Επιπρόσθετα ο Όμιλος θα επεξεργάζεται και υλοποιεί τα 
προγράμματα για την ανάπτυξη, διάδοση και καλλιέργεια και 
διαφόρων άλλων μορφών του ως άνω αθλήματος, που δεν 
αντίκεινται στους σκοπούς της. 

 
(Β)  Ο Όμιλος λειτουργεί με σκοπό την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού 

της Επαρχίας Λευκωσίας. Αθλητικός είναι ο σκοπός του Ομίλου.  
 
(Γ)          (α)  Για τους σκοπούς αυτούς συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς 

και ιδιαίτερα με την Κυπριακή Ομοσπονδία Σκουός (ΚΟΣ), το αρμόδιο 
για θέματα αθλητισμού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τον 
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Κυπριακό Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ), την Κυπριακή Ολυμπιακή 
Επιτροπή (ΚΟΕ) κ.α. 

(β)  Ο Όμιλος υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς εισηγήσεις, 
συμπεράσματα, παρατηρήσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη, 
διάδοση και καλλιέργεια του Σκουός, θεωρώντας καθήκον της τη 
θετική και ουσιαστική συμβολή στον αθλητικό σχεδιασμό της 
Επαρχίας Λευκωσίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ 
 
Ο Όμιλος επιδιώκει και επιτυγχάνει τους σκοπούς του με κάθε νόμιμο μέσο και 
ιδιαίτερα: 
 
α)  Με την συνεργασία του με τον σχολικό αθλητισμό και τους μαζικούς φορείς. 
β)  Με την προβολή και διάδοση του αθλήματος του Σκουός. 
γ)  Με τη συνεργασία του με τις Κυπριακές Αθλητικές Αρχές, καθώς και με τους 

πάσης φύσεως οργανισμούς και υπηρεσίες του κράτους. 
δ)  Με τη διοργάνωση επίσημων ή φιλικών αγώνων σε τοπικά, ενωσιακά,  

καθώς και μεταξύ των σωματείων μελών του. 
ε)  Με την άσκηση της Πειθαρχικής εξουσίας. 
στ)  Με συζητήσεις, ενημερωτικές καμπάνιες, σεμινάρια, εκθέσεις, εκδόσεις, 

προβολές ταινιών, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εκδρομές, 
δημοσιεύσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών και βραβείων, δημιουργία 
βιβλιοθήκης, ισότιμη συνεργασία με άλλους Ομίλους, που επιδιώκουν 
παρεμφερείς σκοπούς, χοροεσπερίδες και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
 
Μέλη του Ομίλου μπορεί να είναι είτε Απλά μέλη (Φυσικά Πρόσωπα) ή μέλη 
Σωματεία. Απλά μέλη μπορεί να είναι οποιοιδήποτε είναι εγγεγραμμένοι στη 
δύναμη του Ομίλου έχοντας συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν 
διευθετήσει τις οποιεσδήποτε οικονομικές οφειλές τους προς τον Όμιλο. Τα 
Σωματεία πρέπει να είναι εγγεγραμμένα σαν Σωματεία στην Επαρχία Λευκωσίας και 
μπορούν να είναι Κυπριακά Αθλητικά Σωματεία, ενώσεις, οργανώσεις, 
γυμναστικούς συλλόγους κλπ, που νόμιμα συστάθηκαν και λειτουργούν στη 
Δημοκρατία, και καλλιεργούν το άθλημα, προάγοντας την εξωσχολική σωματική 
αγωγή και τον αθλητισμό της Κύπρου και έτυχαν αθλητικής αναγνώρισης από τον 
ΚΟΑ και ΚΟΣ και έχουν εγγραφεί στο αθλητικό μητρώο, που τηρείται για τον σκοπό 
αυτό. Ο Όμιλος αναγνωρίζει τα μέλη αυτά ως μέλη του. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 
 
Εγγραφή απλού Μέλους γίνεται μετά την υποβολή αίτησης  στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ομίλου και αφού το μέλος πληρώσει το δικαίωμα εγγραφής ύψους 
Ευρώ 10 (Ευρώ δέκα) θα εγγράφεται σαν μέλος του Ομίλου. 



Σελίδα | 6 
 

 

Το νέο μέλος θα θεωρείτε για περίοδο έξι (6) μηνών δόκιμο μέλος όπου θα μπορεί 
να παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις του Ομίλου χωρίς όμως το δικαίωμα του 
εκλέγειν και εκλέγεσται. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών και με απόφαση του ΔΣ 
που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, το δόκιμο μέλος θα θεωρείται 
κανονικό μέλος, αποκτώντας και όλα τα δικαιώματα του. 
 
Εγγραφή Σωματείου γίνεται μετά την υποβολή αίτησης  στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ομίλου μαζί με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία: 

α)  Καταστατικό, 
β)  Έγκριση από Έφορο Σωματείων Επαρχίας.  

Η πρόταση θα εγκρίνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου που θα είναι παρόντα.  Ο Γραμματέας θα πληροφορεί κάθε καινούργιο 
μέλος για την έγκριση του και αφού το μέλος πληρώσει το δικαίωμα εγγραφής 
ύψους Ευρώ 100 (Ευρώ Εκατό) θα εγγράφεται σαν μέλος του Ομίλου.  

Δεν επιτρέπεται η εγγραφή Σωματείου στον Όμιλο, αν στο καταστατικό του δεν 
προβλέπεται ρητά η δημιουργία τμήματος Σκουός ή τα αντίστοιχα τμήματα του δεν 
έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με τη διαδικασία, που ρητά προβλέπεται από το 
καταστατικό του.  

Δεν επιτρέπεται η εγγραφή Σωματείου στην δύναμη του Ομίλου, 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 οκτώ (8) 
τουλάχιστον αιτήσεις εγγραφής αθλητών ή αθλητριών του Σκουός 

ε)  Δεν υποβάλλει επίσημο έγγραφο διορισμού ενός υπευθύνου για το 
άθλημα του  Σκουός  με τα πλήρη στοιχεία του. 

στ)  Δεν υποβάλλει αντίγραφο σύμβασης, που έχει συνάψει με 
προπονητή, που κατέχει τουλάχιστο δίπλωμα βάσης. 

ζ)  Δεν καταβάλει την ετήσια συνδρομή. 
 
Το Δ.Σ. του Ομίλου υποχρεούται, σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, από 
την υποβολή ή από την επίδοση της αίτησης, να γνωστοποιήσει στο ενδιαφερόμενο 
σωματείο την απόφαση του. 
 
Κατά της απορριπτικής απόφασης του Δ.Σ. του Ομίλου, το ενδιαφερόμενο σωματείο 
δικαιούται να προσφύγει στην ΑΔΕΑ. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ενός 
Επαρχιακού Σωματείου ή της σύνθεσης της διοίκησης του, πρέπει να 
γνωστοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών στον Όμιλο. 
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ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 
 
(Α)  Κάθε Απλό Μέλος του Ομίλου διαγράφεται από τη δύναμη του: 

α)  Εάν το Μέλος καθυστερεί στην πληρωμή της ετήσιας συνδρομής. Για 
να θεωρηθεί ότι το Μέλος καθυστερεί στη πληρωμή της ετήσιας 
συνδρομής του θα πρέπει να μην έχει πληρώσει τους δύο (2) μήνες 
μετά τη λήξη της προυγούμενης συνδρομής, και αφού ο Γραμματέας 
τον έχει ενημερώσει σχετικά. 

β)  Εάν το Μέλος συμπεριφέρεται με αντιαθλητικό τρόπο και δεν 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού. 

γ)         Εάν το Μέλος με την συμπεριφορά, τις πράξεις ή τις παραλείψεις του, 
επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της αξιοπιστίας ή του 
κύρους του Ομίλου ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα αυτού.  

δ)          Εάν το Μέλος καταδικαστεί από Δικαστήριο της Δημοκρατίας ή 
άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. για αδίκημα που ενέχει ηθική 
αισχρότητα και/ή έλλειψη τιμιότητας και η απόφαση τελεσιδικήσει.  

ε)         Με έγγραφη δήλωση του ότι αποχωρεί. Το Μέλος που αποχωρεί 
υποχρεούται να καταβάλει τις συνδρομές του προς τον Όμιλο μέχρι 
το τέλος του οικονομικού έτους.   

(Β)  Κάθε Μέλος Σωματείου του Ομίλου διαγράφεται από τη δύναμη του: 
α)  Με έγγραφη δήλωση του ότι αποχωρεί. Το Μέλος που αποχωρεί 

υποχρεούται να καταβάλει τις συνδρομές του προς τον Όμιλο μέχρι 
το τέλος του οικονομικού έτους.   

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

γ)  Λόγω μη συμμόρφωσής του προς τις εν γένει διατάξεις του 
καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού της Ομοσπονδίας 

δ)  Λόγω απώλειας της φίλαθλης ιδιότητας του. 
ε)  Εφ’ όσον αποδεδειγμένα, για μία διετία, δεν παρουσίασε αγωνιστική 

δραστηριότητα ούτε πήρε μέρος, σε αγώνες, που διοργανώθηκαν ή 
έτυχαν της εγκρίσεως της Ομοσπονδίας και Ομίλου. 

στ)  Αν για τρία (3) συνεχή χρόνια δεν έχει λάβει μέρος ταυτόχρονα με 4 
αθλητές σε τρεις (3) αγώνες Πρωταθλήματος της ίδιας αγωνιστικής 
περιόδου που διοργανώθηκαν ή έτυχαν της εγκρίσεως της 
Ομοσπονδίας και Ομίλου. 

ζ)  Εφόσον το μέλος Σωματείο, με ενέργειες ή παραλείψεις του, 
ζημιώνει αποδεδειγμένα το σκοπό και τις επιδιώξεις της 
Ομοσπονδίας και του Ομίλου. 

η)  Λόγω μη καταβολής της ετήσιας προς αυτόν συνδρομής και κατόπιν 
έγγραφης προειδοποίησης του με συστημένη επιστολή. 
(i)  Το Σωματείο που διαγράφεται με τον πιο πάνω τρόπο μπορεί 

να επανεγγραφεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αφού 
προηγουμένως καταβάλει τις καθυστερημένες συνδρομές 
του. 

(Γ)        (α)  Τη διαγραφή του Μέλους Σωματείου και/ή Απλού Μέλους  προτείνει 
το Διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του, δεόντως αιτιολογημένη, 
που λαμβάνεται μετά από έγγραφη ή προφορική απολογία του 
Σωματείου και/ή Απλού Μέλους. 
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(β)  Το Μέλος Σωματείο και/ή Απλό 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. 

(γ)          (i)  Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διαγραφή ή μη του 
μέλους Σωματείου και/ή Απλού Μέλους, με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών της, ευρισκόμενη 
σε απαρτία. 

(ii)  Το μέλος Σωματείο και/ή Απλό Μέλος μπορεί να 
παρευρίσκεται και να συμμετέχει στη σχετική συζήτηση, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
 
(A)  Σχολές ή σχολεία, δημόσια ή ιδιωτικά, γενικής Τεχνικής ή επαγγελματικής, 

μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης και στρατιωτικές σχολές, όπως 
επίσης οργανισμοί δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εργοστασιακές μονάδες, 
οι Eνοπλες Δυνάμεις, η Κυπριακή Αστυνομία και η Πυροσβεστική, μπορούν 
να μετέχουν με συγκροτημένες ομάδες σε κάθε μορφής αγώνες  Σκουός. 

(B)  Οι παραπάνω ομάδες δεν μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις του Ομίλου 
τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 5. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
 
Πόροι του Ομίλου είναι: 
(Α)  α)  Οι ετήσιες τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις του ΚΟΑ. 

β)  Οι ετήσιες τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις της Κυπριακής 
Ολυμπιακής Επιτροπής. 

γ)  Οι επιχορηγήσεις Υπουργείων, Δημοσίων Οργανισμών, Νομικά 
Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ). και Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου (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 άλλη πηγή επιχορηγήσεις, εισφορές, δωρεές και 
κληροδοτήματα. 

ε)  Το δικαίωμα εγγραφής Μέλους και η ετήσια συνδρομή των Μελών 
έτσι όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Άρθρο 9).  

στ)  Οι εισπράξεις από αγώνες, γιορτές ή εκδηλώσεις, που τελούνται από 
τον Όμιλο. 

ζ)  Τα καθοριζόμενα κατά συγκεκριμένη περίπτωση παράβολα, που 
καταβάλλουν τα μέλη σωματεία και/ή απλά μέλη, για συμμετοχή 
τους σε αγώνες, που οργανώνονται με την έγκριση και την επίβλεψη 
του Ομίλου 
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η)  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. 

θ)  Τα έσοδα από πώληση εισιτηρίων για συναντήσεις εθνικών ομάδων. 
ι)  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 του Ομίλου 

ια)  Τα έσοδα από ποσοστά, που της αναλογούν, για παραχώρηση 
έγκρισης διαφήμισης σε σωματεία - μέλη του, στις εμφανίσεις των 
αθλητών τους ή από την τοποθέτηση διαφημίσεων στους 
αγωνιστικούς χώρους, που διεξάγονται αγώνες ή συναντήσεις υπό 
την αιγίδα του. 

(Β)  Οικονομική και τεχνική βοήθεια ΚΟΣ 
(α)  Ο Όμιλος καταρτίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο στην ΚΟΣ τον 

εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του καθώς και έκθεση της αθλητικής 
δραστηριότητος των τμημάτων του ως και οποιαδήποτε άλλα 
ευλόγως ζητούμενα στοιχεία, για να μελετηθούν και να καθορισθεί 
το ύψος της εκάστοτε επιχορήγησης της ΚΟΣ από τον ΚΟΑ. 

(β)  Ο Όμιλος διαθέτει την οικονομική και Τεχνική βοήθεια της ΚΟΣ 
αποκλειστικά για τον σκοπό που του χορηγήθηκε. Απαγορεύεται 
διάθεση της οικονομικής και τεχνικής βοήθειας της ΚΟΣ για αλλότριο 
σκοπό. 

(γ)  Ο Όμιλος αναγνωρίζει την εξουσία της ΚΟΣ για έλεγχο και 
παρακολούθηση της διάθεσης των χορηγούμενων σ’ αυτόν 
οικονομικών και τεχνικών ενισχύσεων και παρέχει στην ΚΟΣ κάθε 
ζητούμενο στοιχείο για πραγματικό και πλήρη έλεγχο. 

(δ)        (i)  Ο Όμιλος υποβάλλει στην ΚΟΣ απολογισμό για τα ποσά με τα 
οποία επιχορηγήθηκε. 

(ii)  Για κάθε έργο ή δραστηριότητα του που χρηματοδοτήθηκε 
από την ΚΟΣ υποβάλλει, με την ολοκλήρωση του έργου, 
πλήρη απολογισμό. 

(iii)  Ο Όμιλος στο τέλος κάθε οικονομικού έτους καταρτίζει 
ισολογισμό και λογαριασμό κερδοζημιών και αν της ζητηθεί 
τον υποβάλλει στην ΚΟΣ, δεόντως εξελεγμένο. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
 
(Α)  Η ετήσια συνδρομή των Μελών του Ομίλου και οι λοιπές υποχρεώσεις τους 

καθορίζονται απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο. 
(Β)  Η μηνιαία συνδρομή των Μελών της Ακαδημίας και οι λοιπές υποχρεώσεις 

τους καθορίζονται απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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ΑΡΘΡΟ 10 
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
 
Τα όργανα του Ομίλου Σκουός Λευκωσίας είναι τα εξής: 
α)  Γενική συνέλευση των Μελών του Ομίλου, τακτική, έκτακτη και καταστατική. 

Κάθε Μέλος του Ομίλου  έχει δικαίωμα ψήφου και λόγου. 
β)  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου. 
γ)  Κάθε Επιτροπή, Διοικητική, Οικονομική, Τεχνική που προβλέπεται από το      

παρόν καταστατικό ή που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
 
(Α)         (α)  Την Γενική Συνέλευση του Ομίλου αποτελούν τα εγγεγραμμένα απλά 

μέλη και μέλη Σωματεία. 
 (β)  Στις Γενικές Συνελεύσεις του Ομίλου συμμετέχουν με δικαίωμα 

ψήφου μόνο τα μέλη που την απαρτίζουν, εφ’ όσον, σύμφωνα με το 
Καταστατικό, είναι μέλη και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, που 
θέτει ο εκάστοτε Εσωτερικός Κανονισμός. 

(Β)  Κάθε μέλος Σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με δύο (2) 
αντιπροσώπους με δικαίωμα ψήφου και λόγου, το οποίο κατά την 
ημερομηνία που ορίζεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της 
Γενικής Συνέλευσης των μελών Σωματείου Ομίλων, έχει αποκτήσει το 
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του, τούτου 
αποδεικνυόμενου με έγγραφη βεβαίωση στη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη 
Σωματεία και λοιπά μέλη τους δεν εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση 
εκτός και αν αντιπροσωπεύονται δια μέσω των δύο (2) αντιπροσώπων των 
Ομίλων. 

(Γ)  Δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν όσα Μέλη είναι 
εγγεγραμμένα στο μητρώο του Ομίλου και έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες 
από την ημερομηνία εγγραφής τους στα μητρώα του Ομίλου. Στη περίπτωση 
μελών Σωματείων, αυτά θα πρέπει να έχουν το προηγούμενο έτος από αυτό 
της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης συμμετάσχει με τέσσερις (4) αθλητές 
σε τρεις (3) αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου που διοργανώθηκαν ή 
έτυχαν της εγκρίσεως της Ομοσπονδίας και του Ομίλου. Η συμμετοχή σε 
αγώνες αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται 
αποκλειστικά από την Ομοσπονδία ή τις τοπικές επιτροπές της ή των 
Επαρχιακών Ομίλων της, με εντολή ή και έγκριση της ή αντίστοιχων διεθνών 
αγώνων. 

(Δ) Κάθε απλό μέλος και/ή φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.  
(Ε)       Οι αντιπρόσωποι του Ομίλου επιτρέπεται να είναι και αθλητές εν ενεργεία ή 

Προπονητές του Ομίλου. 
(ΣΤ) Οι αντιπρόσωποι του Ομίλου διορίζονται από την Γενική Συνέλευση του 

Ομίλου και πρέπει να είναι Μέλη του. Μπορούν να αντικατασταθούν από το 
ΔΣ του Ομίλου: 

 α) Λόγω παραίτησης τους 
             β) Λόγω ανάκλησης της εντολής από τον αντιπροσωπευόμενο 

Επαρχιακό Όμιλο. Το έγγραφο της ανάκλησης κοινοποιείται και στην 
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Ομοσπονδία. Η ανάκληση αυτή ισχύει από την κοινοποίηση του 
σχετικού εγγράφου.  

   
 
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ιδίως: 

α)  Για εκλογή, παύση ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και εκλογή των κατά σειρά επιλαχόντων μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

β)          Για διορισμό των πέντε (5) αντιπροσώπων του στην Ομοσπονδία. 
γ)  Για τροποποιήσεις του καταστατικού και του Εσωτερικού κανονισμού 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται αλλού. 
δ) Για ενημέρωση των οικονομικών καταστάσεων και/ή ελεγμένων 

λογαριασμών του Ομίλου που ετοιμάζονται από Εγκεκριμένο Ελεγκτή 
σε περίπτωση που απαιτείται με βάση το άρθρο 49 της σχετικής 
νομοθεσίας. 

ε)  Για λήψη αποφάσεων για κάθε θέμα που παραπέμπεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση. 

στ) Για την έγκριση των πεπραγμένων της απερχόμενης Διοίκησης και 
απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 

ζ)  Για την έγκριση του απολογισμού δραστηριοτήτων του Ομίλου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 
 
(Α)  Η Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου αποτελεί το ανώτατο όργανο 

αυτού, αποφασίζει για κάθε υπόθεση του Ομίλου η οποία δεν αποτελεί 
αρμοδιότητα άλλου οργάνου με βάση το Καταστατικό και συγκαλείται: 
(α)  Τακτικά: i)Εντός της πρώτης τετραμηνίας μετά τη λήξη του 

οικονομικού έτους (Σεπτέμβριος – Αύγουστος) , για την έγκριση των 
πεπραγμένων της προηγούμενης χρονιάς. 

         ii) Και πριν την λήξη της θητείας του Διοικητικού 
Συμβουλίου για να εκλέξει τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
τα οποία λαμβάνουν καθήκοντα από την λήξη της θητείας του 
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.  

(β)  Έκτακτα: Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε ορισμένα και 
συγκεκριμένα θέματα: 
(i)  Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
(ii)  Υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από 

έγγραφη αίτηση τουλάχιστον του ενός δευτέρου ½   του όλου 
αριθμού των μελών του, που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

(iii)  Ιδίως συγκαλούνται έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις για έγκριση 
εκτάκτων πιστώσεων ή συμπληρωματική εκλογή μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που δεν υπάρχουν. 

(iv)  Αν δεν εισακουσθεί η αίτηση του ενός δευτέρου ½ των μελών 
του Ομίλου που έχουν δικαίωμα ψήφου για σύγκληση 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μετά την πάροδο είκοσι (20) 
ημερών από την υποβολή της αίτησης, μπορούν οι αιτούντες 
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να προχωρήσουν νόμιμα στη σύγκληση Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης.  

(Β)       (α)  Κάθε πρόσκληση σύγκλησης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
πρέπει να γνωστοποιείται προς όλα τα μέλη που ανήκουν στη 
δύναμη του Ομίλου δέκα πέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν με 
συστημένη επιστολή, ή τηλεμοιότυπο (Φαξ), ή ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. 

(β)  Σε κάθε πρόσκληση πρέπει να γράφονται: 
(i)  Τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία 

και μόνο υποχρεωτικά συζητεί η Γενική Συνέλευση. 
(ii) Ο χρόνος και ο τόπος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 

(Γ)        α)  Η Γενική Συνέλευση του Ομίλου αποτελείται από τα εγγεγραμένα 
μέλη του. Τα δόκιμα μέλη παρίστανται στην Γενική Συνέλευση χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. 

β)  Η Γενική Συνέλευση ορίζει Εγκεκριμένο Ελεγκτή για ετοιμασία 
ελεγμένων λογαριασμών σε περίπτωση που απαιτείται με βάση το 
άρθρο 49 της σχετικής νομοθεσίας. 

γ)  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου, προεδρεύει την Γενική Συνέλευση 
με Γραμματέα τον Γραμματέα του Δ.Σ. του Ομίλου. Όσες φορές 
εμποδίζεται ο Πρόεδρος προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Όταν 
όμως και οι δύο εμποδίζονται προεδρεύει το αρχαιότερο Μέλος του 
Ομίλου το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.  

δ)  Μέλη του Ομίλου που οφείλουν ποσά στον Όμιλο, για οποιαδήποτε 
αιτία, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο έλεγχος του δικαιώματος 
ψήφου γίνεται αποκλειστικά από το Δ.Σ. του Ομίλου και η σχετική 
απόφαση ως προς το ποιοι δικαιούνται ψήφου γίνεται σε όλα τα 
μέλη, οπότε τούτο ζητηθεί πριν από την Γενική Συνέλευση. 

ε)         Μέλος του Ομίλου δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση, 
ούτε στην ψηφοφορία εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη 
διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ 
του Ομίλου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή συγγενή 
αυτού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού 
συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του Ομίλου και 
εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στην 
διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής 
αυτού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού 
συγγένειας 

στ)  Από το Δ.Σ. παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή, μόλις αυτή 
εκλεγεί, ο κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, 
αντίγραφο του καταλόγου των υποψηφίων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, και κάθε στοιχείο χρήσιμο για την ομαλή διεξαγωγή της 
ψηφοφορίας και της διαλογής. 

(Δ         (α)  Ο Πρόεδρος της συνέλευσης αφαιρεί και δίνει το λόγο στα μέλη της 
Συνέλευσης και γενικά διευθύνει και κατευθύνει τις εργασίες της. 

(β)  Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται με φανερή 
ψηφοφορία. 

(Ε)        (α)  Ο έλεγχος της πληρεξουσιότητας και της νομιμοποίησης των  μελών 
του Ομίλου και του δικαιώματος ψήφου, γίνεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ομίλου. 
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(β)  Πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση αναρτάται στη 
Γραμματεία του Ομίλου κατάσταση των μελών, που συγκεντρώνουν 
τις προϋποθέσεις κι έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στη 
Γενική Συνέλευση. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 
(Α)          (α)  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται το μισό 

(½) συν Ένας τουλάχιστον των μελών του Ομίλου, που έχουν 
δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη απαρτίας δίδεται παράταση 
μισής ώρας και τότε τα παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία. 

(Β)                       (i)  Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με 
απόλυτη πλειοψηφία και με φανερή ή μυστική ψηφοφορία. 

 (ii)  Για τη διενέργεια φανερής ή μυστικής ψηφοφορίας 
αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. 

 (iii)  Απαγορεύεται η δια βοής λήψη αποφάσεων. 
  (iv)      Δεν επιτρέπονται τα πληρεξούσια. 
  (v)  Για προσωπικά θέματα η Γενική Συνέλευση μπορεί να παίρνει 

αποφάσεις με μυστική ψηφοφορία. 
(Γ) Σε περίπτωση λήψης απόφασης για τροποποίηση του Καταστατικού του 

Ομίλου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων 
(3/4) των παρόντων και δικαιούμενων ψήφου μελών.  

(Δ)  Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στη σχετική πρόσκληση είναι 
άκυρη, έστω κι αν αυτή ληφθεί με πλειοψηφία των παρισταμένων μελών 
του Ομίλου. 

 
Εάν, λόγω του προχωρημένου της ώρας, γίνεται δύσκολη η λήψη απόφασης για 
κάποιο θέμα, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων 
(3/4) των παρισταμένων αντιπροσώπων τη συνέχιση της συνεδρίασης αυτής για την 
επόμενη μέρα στον ίδιο τόπο και σε ρητά οριζόμενη ώρα, εκτός της περίπτωσης 
που για λόγους ανώτερης βίας δεν είναι δυνατή η συνέχιση της συνεδρίασης κατά 
τον παραπάνω τόπο και χρόνο. 
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ΑΡΘΡΟ 14 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
 
(Α)        (α)  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη τα οποία               

εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση του Ομίλου.  
(Β)  (α)  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 2ετής. 

(β)  Δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση στο 
Δ.Σ. οποιαδήποτε απλά Μέλη του Ομίλου και οποιαδήποτε φυσικά 
πρόσωπα μέλη των Σωματείων Μελών του Ομίλου που έχουν 
εξουσιοδοτηθεί προς τούτο και που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος 
της ηλικίας τους, και δεν είναι έμμισθοι του Ομίλου. 

(γ) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν Υπηκοότητα 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

(Γ)  Τα ονόματα των υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα 
αποστέλλονται 7 μέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης το 
αργότερο και ο κατάλογος των υποψηφίων αναρτάται στα γραφεία του 
Ομίλου. 
α)  Οι εκλογές δια την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. κατά την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των μελών, λαμβάνουν χώρα κάθε (2) χρόνια.  
β)  Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς επτά (7) τουλάχιστον 

μέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ομίλου 

 γ)  Τέσσερις μέρες (4) πριν από τις εκλογές τοποθετείται στα γραφεία 
του Ομίλου ο κατάλογος των υποψηφίων του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 δ)  Αντίγραφο του καταλόγου τούτου με σφραγισμένα ψηφοδέλτια, που 
περιλαμβάνουν τα ονόματα των υποψηφίων, παραδίδεται στην 
Εφορευτική Επιτροπή, που διενεργεί την εκλογή κα διαλογή. 

 ε) Για να είναι ένα ψηφοδέλτιο έγκυρο πρέπει να έχει σημειωμένα 
πέντε (5) ονόματα με τα σημεία "ν" ή "χ" ή "+" δίπλα από τα ονόματα 
των υποψηφίων. Ψηφοδέλτια που έχουν σημειωμένα λιγότερα ή 
περισσότερα από πέντε (5) ονόματα, θεωρούνται άκυρα. 

στ) Επιτυχών θεωρείται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. 
  ζ) Σε περίπτωση ισοψηφίας για κατάληψη θέσης στο Δ.Σ., η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μόνον για τους ισοψηφήσαντες 
υποψηφίους. Αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία, η εκλογή αποφασίζεται 
με κλήρο. 

 η)  Τα αποτελέσματα των εκλογών παραδίδονται από την Εφορευτική 
Επιτροπή στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. 

(Δ)        (α)  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που παραιτείται ή απουσιάζει 
αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις χάνει μετά από 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη θέση του και 
αντικαθίσταται με τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση 
του Ομίλου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχόντα μέλος είτε 
γιατί παραιτήθηκε είτε γιατί δεν εκλέχθηκε, τότε το Διοικητικό 
Συμβούλιο δικαιούται να διορίσει άλλο μέλος ως μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την λήξη της θητείας του. Το νέο μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει στη θέση του μέχρι την λήξη 
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της θητείας του εκλεγμένου Δ.Σ. και όχι από 2 έτη από τον διορισμό 
του.  

(β)       (i)  Η ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου 
είναι τιμητική και άμισθη. 

(ii)  Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε 
άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του Δ.Σ., 
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. 

(iii)  Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς τον 
Όμιλο, από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την 
αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. 

(iv)  Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μετακινούνται 
εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά 
οποιασδήποτε υπηρεσίας προς τον Όμιλο, επιτρέπεται να 
καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής. 

(γ)  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου έχει δικαίωμα να εκδίδει 
εγκυκλίους, με τις οποίες θα καθορίζει τους τρόπους επικοινωνίας 
και αλληλογραφίας των μελών με τον Όμιλο. 

(δ)        1)  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου έχει το αποκλειστικό 
δικαίωμα να έρχεται σε επαφή με ξένες 
ομοσπονδίες/ομίλους/σωματεία. 

2) Δεν επιτρέπεται αθλητική συνάντηση των μελών του Ομίλου με 
ξένα σωματεία ή ομοσπονδίες χωρίς τη γραπτή άδεια του 
Ομίλου.  

               (ε)     Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου υποχρεούται να τηρεί πλήρως 
ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται 
τουλάχιστον άπαξ κατ’ έτος και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση 
από τον Έφορο Σωματείων και προς οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο 
συμφέρον.  

 (στ)    Μέλος του Δ.Σ. δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση, ούτε 
στην ψηφοφορία εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη 
διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ 
του Ομίλου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή συγγενή 
αυτού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού 
συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του Ομίλου και 
εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στην 
διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής 
αυτού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού 
συγγένειας. 
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ΑΡΘΡΟ 15 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ανακήρυξη του, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ομίλου συνέρχεται για να συγκροτηθεί σε Σώμα υπό την Προεδρία του αρχαιότερου 
μέλους του και αναδεικνύει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Ταμία, 
Γενικό Γραμματέα και Έφορο Υλικού.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 16 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Α)        (α)  Το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται και αποφασίζει για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν τους σκοπούς και την εν γένει 
δραστηριότητα του Ομίλου με εξαίρεση τα υπαγόμενα στην 
αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 

(β)  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον κάθε μήνα 
και Έκτακτα συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο, όταν αυτό κρίνεται 
αναγκαίο, ή εφ’ όσον ζητήσουν εγγράφως την σύγκληση του 
Συμβουλίου τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. 

(γ)  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται η 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. 

(δ)  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή 
πλειοψηφία και καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

(ε) Σε περίπτωση ισοψηφίας πάνω σε κάποιο θέμα, επαναλαμβάνεται η 
Ψηφοφορία φανερή ή μυστική, και σε περίπτωση δεύτερης 
ισοψηφίας, αν μεν η ψηφοφορία είναι φανερή, υπερισχύει η ψήφος 
του Προεδρεύοντος, αν δε είναι μυστική, επαναλαμβάνεται αυτή 
μέχρι να ληφθεί απόφαση. 

(στ)  Η ψηφοφορία είναι ονομαστική, μυστική μόνο για προσωπικά 
θέματα ή εφ’ όσον ζητηθεί αυτό από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. 

(ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει όλους τους λογαριασμούς που 
έχουν ετοιμαστεί από τον Ταμία πριν υποβληθούν στον Έφορο 
Σωματείων και σε περίπτωση που απαιτείται με βάση το άρθρο 49 
της σχετικής νομοθεσίας να ετοιμαστούν ελεγμένοι λογαριασμοί από 
Εγκεκριμένο Ελεγκτή, εγκρίνει τότε τους ελεγμένους λογαριασμούς 
πριν υποβληθούν στον Έφορο Σωματείων. 

Β)  Δεν μπορεί να ανακηρυχθεί μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου. 
α)  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. 
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β)  Το πάσης φύσεως προσωπικό του Ομίλου, για όσο χρόνο διαρκεί η 
πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτή και για ένα χρόνο από 
τη λήξη της. 

γ)  Όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή 
για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι 
εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. 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, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του 
έργου, αντίστοιχα. 

δ)  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 17 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: 
α)  Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, δίνοντας και  

αφαιρώντας το λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β) Υπογράφει και επικυρώνει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. 
γ)  Επιμελείται κι αυτός προσωπικά για την εκτέλεση των αποφάσεων που 

λαμβάνονται και την εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού. 
δ)  Υπογράφει μαζί με τον Ταμία την είσπραξη μετρητών ή οποιασδήποτε άλλης 

αξίας. 
ε)  Υπογράφει μαζί με τον Ταμία κάθε ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό 

του Ομίλου ή από οποιαδήποτε Αρχή ή Οργανισμό. 
στ)  Υπογράφει μαζί με τον Ταμία κάθε χορηγία ή ανάληψη ή διάθεση πάσης 

φύσεως υλικού. 
ζ)  Μονογράφει όλα τα βιβλία και τα υπόλοιπα στοιχεία του Ομίλου. 
η)  Εποπτεύει με κάθε μέσο όλες τις εργασίες του Ομίλου, έχοντας το δικαίωμα 

να ελέγχει κάθε λειτουργία του Ομίλου, των Υπηρεσιών και Επιτροπών του. 
θ)  Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τον Προϋπολογισμό του Ομίλου, και μαζί με 

τον Γενικό Γραμματέα τον απολογισμό των πεπραγμένων της Διοίκησης, 
καθώς και κάθε έγγραφο που απευθύνεται είτε σε υπερκείμενη Αρχή, είτε 
σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, σε όλα 
του τα καθήκοντα. 
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ΑΡΘΡΟ 19 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
 
α)  Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα του 

Ομίλου και τον βοηθάει στη εκτέλεση της υπηρεσίας του. 
β)          (i)  Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του Ομίλου και 

τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα, ο 
Πρόεδρος αναθέτει σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την 
τήρηση περιληπτικών σημειώσεων των πρακτικών της συνεδρίασης 
(θέμα, εισήγηση, συζήτηση, απόφαση και τυχόν σοβαρή διαφωνία 
όταν εκδηλωθεί και ζητηθεί η καταγραφή της). 

(ii)  Τα πρακτικά καθαρογράφονται κανονικά αναπτυγμένα και 
εγκρίνονται από τους παρόντες σε επόμενη συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου και σε εύλογο χρόνο. 

(iii)  Αυτούσιο το περιεχόμενο του καθαρογραμμένου πρακτικού 
καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που σε κάθε πράξη 
εγκρίνουν οι παρόντες στη συνεδρίαση. 

(iv)  Οι σχετικές με την τήρηση πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου 
διατάξεις, εφαρμόζονται αναλόγως για τη σύνταξη πρακτικών και 
έκδοση αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των διαφόρων 
Οργάνων του Ομίλου. 

γ)  Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία του υπαλληλικού προσωπικού του Ομίλου. 
δ)  Διαβάζει στο Συμβούλιο τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, 

διαβάζει τα έγγραφα που εισέρχονται στον Όμιλο, τα οποία και καταχωρεί 
στο βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων. 

ε)  Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
στ)  Έχει στην κατοχή του τα βιβλία, τα έγγραφα και την σφραγίδα του Ομίλου. 
ζ)  Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα διπλώματα, τις προκηρύξεις και τα λοιπά 

έγγραφα του Ομίλου. 
η) Στέλνει στον Ταμία αντίγραφο αποσπάσματος των πρακτικών συνεδριάσεων 

του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο εγκρίνονται διάφορες δαπάνες και 
έξοδα. 

θ)  Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί υποχρεωτικά τα κατώθι βιβλία: 
1) Μητρώο Σωματείων – Μελών 
2)  Μητρώο Αθλουμένων 
3)  Μητρώο Προπονητών 
4)  Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων 
5)  Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. 
6)  Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων 

ι)          Εντός της πρώτης τριμηνία έκαστους έτους ο Γραμματέας έχει υποχρέωση να 
γνωστοποιεί γραπτώς στον Έφορο Σωματείων τυχόν διαγραφές και/ή 
εγγραφές μελών οι οποίες έγιναν κατά την διάρκεια του προηγούμενου 
έτους, σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές στο Δ.Σ. τα εν ενεργεία μέλη του 
Δ.Σ. με τα αντίστοιχα αξιώματα τους και στοιχεία επικοινωνίας τους, κατά 
πόσο το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός 
συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό και σε περίπτωση που επήλθε 
αλλαγή στη διεύθυνση του Ομίλου και/ή στοιχείων επικοινωνίας του 
Ομίλου, την νέα διεύθυνση και/ή νέα στοιχεία επικοινωνίας του Ομίλου.  
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ΑΡΘΡΟ 20 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 
 
(Α)  Ο ταμίας τηρεί υποχρεωτικά τα κάτωθι λογιστικά βιβλία του Ομίλου κατά 

την διάρκεια κάθε οικονομικού έτους: 
(α)  Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων 
(β)  Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων 

Β)  Ο Ταμίας φροντίζει και εισπράττει με απόδειξη κάθε έσοδο και εισφορά, 
συνδρομή, δικαίωμα εγγραφής, κληροδότημα, χορηγία, δωρεά και γενικά 
κάθε απαίτηση του Ομίλου. 

Γ)  Ο Ταμίας κάνει όλες τις πληρωμές με εντάλματα, που έχουν εκδοθεί, όπως 
απαιτείται, και μόνο εφ’ όσον η σχετική δαπάνη ή το έξοδο έχει 
καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών μετά από λήψη σχετικής απόφασης από 
το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Δ)  Ο Ταμίας κρατά βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρεί όλες τις δοσοληψίες 
του και αποδίδει λογαριασμό στο Διοικητικό Συμβούλιο, όντας υπεύθυνος 
για τη διαχείριση, που του έχει ανατεθεί. Αναλήψεις χρημάτων από την 
Τράπεζα γίνονται με υπογραφή του Προέδρου, και του Ταμία. 

Ε)  Ο Ταμίας καταθέτει στο όνομα του Ομίλου σε Τράπεζα κάθε χρηματικό 
ποσόν, πλην ενός ποσού για το οποίο αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, 
καθώς και κάθε αξία, και αναλαμβάνει καταθέσεις μόνο μετά από σχετική 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΣΤ)  Οι πληρωμές γίνονται με ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο, και τον 
Ταμία. 

Ζ)  Τον Ταμία, που είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση της 
περιουσίας του Ομίλου. 

Η)  Ο Ταμίας βοηθούμενος σε αυτό από το Γενικό Γραμματέα συντάσσει και 
υποβάλλει κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους για έγκριση στο Διοικητικό 
Συμβούλιο απολογισμό και προϋπολογισμό του Ομίλου,  λογαριασμό του 
ακαθάριστου εισοδήματος, λογαριασμό του πιστωτικού υπολοίπου κατά την 
έναρξη του οικονομικού έτους και όσων χρημάτων εισπράχθηκαν κατά την 
διάρκεια του οικονομικού έτους και λογαριασμό όλων των ποσών που 
οφείλονται από τον Όμιλο και των ποσών που καταβλήθηκαν από τον Όμιλο, 
εκτός σε περίπτωση που το ετήσιο εισόδημα του Ομίλου υπερβαίνει τις 
€40.000 και ως εκ τούτου έχουν ετοιμαστεί ελεγμένοι λογαριασμοί από 
Εγκεκριμένο Ελεγκτή.  

Θ)     Ο Ταμίας έχει υποχρέωση εντός 7 μηνών από την λήξη του κάθε οικονομικού 
έτους να υποβάλει στον Έφορο Σωματείων όλους τους πιο πάνω 
λογαριασμούς που έχει ετοιμάσει ή έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το άρθρο 
49 της σχετικής νομοθεσίας και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 
ΑΡΘΡΟ 21 
ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
 
Ο Έφορος Υλικού επιμελείται όλων των περιουσιακών στοιχείων των οργάνων, των 
επάθλων, των αναμνηστικών, της βιβλιοθήκης του Ομίλου, τηρεί βιβλία για όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία, φροντίζει για τη διατήρηση και τη φύλαξή τους και ασκεί 
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καθήκοντα κοσμήτορα Λέσχης. Όταν ο έφορος απουσιάζει, κωλύεται ή παραιτηθεί, 
αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλο Σύμβουλο. 
 
ΑΡΘΡΟ 22 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ 
 
(Α)  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Όμιλο σε όλες τις 

σχέσεις του 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 23 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ) 
 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου μπορούν να διαιτητεύουν χωρίς 
κώλυμα πάσης φύσεως αγώνες που γίνονται με την έγκριση του Ομίλου, 
Ομοσπονδίας ή της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Αθλήματος τόσο στο εσωτερικό, όσο 
και στο εξωτερικό, και να είναι προπονητές. 
 
ΑΡΘΡΟ 24 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Α)  Το Δ.Σ. του Ομίλου μπορεί να συστήσει Τεχνικές επιτροπές. 
Β)  Κάθε Τεχνική επιτροπή σκοπό και αρμοδιότητες έχει: 

α)  Τη μελέτη κάθε θέματος του αθλήματος. 
β)  Την εισήγηση για την τροποποίηση των ειδικών κανονισμών, 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Ομοσπονδίας ή και τις διεθνείς εξελίξεις. 
γ)  Την πρόταση για συγκρότηση της αντιπροσωπευτικής ομάδας για τις 

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 στην επαρχία της Λευκωσίας. 

Γ)           α)  Το Δ.Σ. του Ομίλου συγκροτεί τις Τεχνικές επιτροπές από μέλη του 
Δ.Σ., Τεχνικούς, επιστημονικό προσωπικό, εκπροσώπους αθλητικών 
φορέων και φιλάθλους. 

β)  Οι Τεχνικές επιτροπές τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεών τους, τα 
οποία υποβάλλουν στο Δ.Σ. του Ομίλου. 

γ)  Οι αποφάσεις των Τεχνικών Επιτροπών υποβάλλονται για έγκριση 
στο Δ.Σ. του Ομίλου το οποίο αποφασίζει σχετικά, κι έχει δικαίωμα 
να δεχθεί, τροποποιήσει ή απορρίψει τις εισηγήσεις τους. 

δ)  Το Δ.Σ. με απόφασή του συντάσσει κανονισμούς λειτουργίας των 
Τεχνικών επιτροπών. 

Δ)         α)  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται ή παύεται η 
Τεχνική Επιτροπή. Ο αριθμός των μελών της Τεχνικής Επιτροπής δεν 
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πρέπει να είναι μικρότερος των τριών (3) και δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους πέντε (5). 

β)  Ως μέλη της Τεχνικής Επιτροπής προτείνονται και εκλέγονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου πρόσωπα που προέρχονται από το 
άθλημα, που καλλιεργείται από τον Όμιλο. Τα πρόσωπα αυτά θα 
πρέπει να είναι : 
i)  Έμπειροι και διακεκριμένοι προπονητές του Σκουός 

διακρινόμενοι για το ήθος τους. 
ii)  Έμπειροι και διακεκριμένοι αθλητές του Σκουός 

διακρινόμενοι για το ήθος τους. 
γ)  Η θητεία των μελών της Τεχνικής Επιτροπής είναι ίση με αυτή του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
Ε)  Ως μέλη της Τεχνικής Επιτροπής μπορούν να υποδειχθούν και προπονητές εν 

ενεργεία.  
ΣΤ)         α)  Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Ομίλου μπορούν να 

παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. 

β)  Σε κάθε συνεδρίαση της Τεχνικής Επιτροπής εκλέγεται Πρόεδρος και 
Γραμματέας αυτής. 

Ζ)  Η Τεχνική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται σε κάθε 
συνεδρίαση από τα παριστάμενα μέλη της. 

Η)  Στην αρμοδιότητα της Τεχνικής Επιτροπής υπάγονται: 
α)  Η σύνταξη προγραμμάτων και η μελέτη τρόπων και μεθόδων για τη 

διάδοση και βελτίωση του αθλήματος στην επαρχία της Λευκωσίας. 
β)  Η κατάρτιση του ετησίου προγράμματος αγώνων - εκδηλώσεων. 
γ)  Η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών των διαφόρων αγώνων, που 

διοργανώνονται από τον Όμιλο. 
δ)  Η παρακολούθηση της εξέλιξης των αθλητών και αθλητριών. 
ε)  Οτιδήποτε αφορά στον Τεχνικό τομέα του αθλήματος. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 25 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Α)  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου συστήνεται 

Οικονομική Επιτροπή που αποτελείται από 3 μέχρι 5 μέλη και Πρόεδρος της 
είναι πάντοτε ο Ταμίας του Ομίλου. 

Β)  Η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό και ισολογισμό του 
Ομίλου, επιβλέπει, ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση του 
προϋπολογισμού, τις δαπάνες, τα λογιστικά βιβλία, και γενικά κάθε έσοδο 
και έξοδο του Ομίλου, ενημερώνει το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση του 
Ομίλου, εισηγείται προς το Δ.Σ. για κάθε θέμα και ζήτημα, που έχει σχέση με 
την πορεία του προϋπολογισμού και την εξεύρεση πόρων ελέγχει και 
παρακολουθεί την ταμειακή διαχείριση των Υ.Ε. 
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ΑΡΘΡΟ 26 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
Α)  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου μπορεί, οποτεδήποτε να συστήσει κάθε 

είδους Επιτροπές, Πρόεδρος των οποίων κατά προτίμηση είναι μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου. 

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 του Ομίλου. 

Γ)  Κάθε απόφαση των επιτροπών αυτών εισάγεται ως πρόταση στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ομίλου για συζήτηση, μετά την οποία αποφασίζεται η 
έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη αυτής. 

 
ΑΡΘΡΟ 27 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 
Όλοι τα μέλη Σωματεία, μέλη  του Ομίλου υποχρεούνται κατά τη λήξη κάθε 
ημερολογιακού έτους, να υποβάλλουν στη γραμματεία αυτού κάθε μεταβολή, που 
τυχόν επήλθε στο καταστατικό τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 28 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 
 
Τα μέλη Σωματεία πρέπει να γνωστοποιούν στον Όμιλο την οργάνωση ή τη 
συμμετοχή τους σε αγώνες στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Για να είναι δυνατή η 
συμμετοχή αθλητών σε αγώνες στο εξωτερικό, πρέπει σύμφωνα με τους διεθνείς 
κανονισμούς να δηλώνουν συμμετοχή μέσω της Ομοσπονδίας.  
 
ΑΡΘΡΟ 29 
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 
 
Α.  Αθλητικό παράπτωμα σημαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, που 

αντίκειται προς τους ισχύοντες 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)  Απαίτηση ή αποδοχή ή συμφωνία ή υπόσχεση να δεχτεί ή απόπειρα 
να δεχτεί ή να λάβει περιουσία ή ωφέλημα ή δώρα ή χρηματική 
αμοιβή ή άλλο αντάλλαγμα, με σκοπό την αλλοίωση του 
αποτελέσματος αγώνα, είτε υπέρ είτε κατά ομάδας ή σωματείου ή με 
σκοπό να επιδείξει εύνοια υπέρ ενός σωματείου σε αγώνα που 
διεξήχθη, διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί. 

(γ)  Προσφορά, χορήγηση, παροχή, προμήθεια ή υπόσχεση για 
προσφορά ή προμήθεια περιουσίας ή ωφελήματος ή δώρου ή 
χρηματικής αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος, με σκοπό την αλλοίωση 
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του αποτελέσματος αγώνα, είτε υπέρ είτε κατά ομάδας ή σωματείου 
ή με σκοπό να επιδείξει εύνοια υπέρ ενός σωματείου σε αγώνα που 
διεξήχθη, διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί. 
Νοείται ότι το αδίκημα μπορεί να διαπραχθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα 
και άσχετα από το αν η προσφορά, χορήγημα, παροχή, προμήθεια 
περιουσίας, ωφελήματος ή δώρου ή χρηματικής αμοιβής ή άλλου 
ανταλλάγματος δίνεται, προσφέρεται ή γίνεται σε συγγενή ή οικείο ή 
οποιοδήποτε πρόσωπο, νοουμένου ότι ο σκοπός είναι η αλλοίωση 
του αποτελέσματος του αγώνα.  

(δ)  Παρότρυνση ή συμφωνία για αλλοίωση ή επίτευξη συγκεκριμένων 
αποτελεσμάτων σε αγώνα ή αγώνες για οποιοδήποτε λόγο, έστω και 
χωρίς χρηματικό ή άλλο αντάλλαγμα. 

(ε)  Καταβολή ή υπόσχεση για καταβολή έκτακτης αμοιβής, 
φιλοδωρήματος, πριμ ή άλλου έκτακτου ανταλλάγματος από 
Επαρχιακό Όμιλο ή την Ομοσπονδία, από μέλος ή μέλη Διοικητικού 
Συμβουλίου ή μέλη σωματείου σε άλλο σωματείο ή 
αθλητή/αθλήτρια ή αθλητές/αθλήτριες άλλου σωματείου, με σκοπό 
να διεγείρουν τις σωματικές ή ψυχικές δυνάμεις των αθλητών για 
επίτευξη αποτελέσματος που κρίνεται ευνοϊκό υπέρ του σωματείου ή 
του προσώπου που προβαίνει στην καταβολή ή υπόσχεση για 
καταβολή αμοιβής, φιλοδωρήματος, πριμ ή άλλου ανταλλάγματος. 
Νοείται ότι δεν διαπράττεται κανένα αδίκημα, όταν σωματείο ή 
μέλος του μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου 
υπόσχεται ή καταβάλλει οποιαδήποτε παροχή, φιλοδώρημα ή πριμ 
στους αθλητές/αθλήτριες του δικού του σωματείου για επίτευξη 
ευνοϊκού αποτελέσματος υπέρ του δικού του σωματείου. 

(στ)  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. 

(ζ)  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. 

(η)         (i)  Πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν αντιαθλητική ή 
ανάρμοστη συμπεριφορά. 

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

(θ)  Πράξη ή παράλειψη που προορίζεται να αποτρέψει ή ενδέχεται να  
αποτρέψει οποιοδήποτε πρόσωπο από του να ενεργήσει σε 
διαδικασία της ΑΔΕΑ ή με οποιοδήποτε τρόπο ως συνήγορος, 
μάρτυρας ή διάδικος. 

(ι)  Πράξη ή παράλειψη η οποία είναι ενδεχόμενο να παρεμποδίσει ή με 
οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει οποιοδήποτε ενώπιον της ΑΔΕΑ 



Σελίδα | 24 
 

 

διαδικασία ή οποιαδήποτε έρευνα που διεξάγεται με σκοπό την 
έναρξη διαδικασίας ενώπιον της ΑΔΕΑ. 

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

(ιβ)  Διάθεση οικονομικής και τεχνικής βοήθειας ή χορηγήματος του ΚΟΑ 
δι’ έτερον σκοπόν διάφορον του σκοπού για τον οποίον η οικονομική 
και τεχνική βοήθεια ή το χορήγημα χορηγήθηκαν. 

Γ.  Τα παραπτώματα των Επαρχιακών Ομίλων, των αθλητών τους, των μελών 
τους, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επαρχιακών Ομίλων, των 
Ε.Ε. και της Ομοσπονδίας, των αντιπροσώπων, των γυμναστών, των 
προπονητών, των κριτών, των διαιτητών και των άλλων οργάνων της 
Ομοσπονδίας, και των Ε.Ε. που έχουν σχέση με την παράβαση της 
απαραίτητης ευπρέπειας στις αθλητικές σχέσεις και την ουσιαστική 
αντίθεση των πράξεων τους προς τις αρχές του αθλητικού, του φίλαθλου 
πνεύματος, και του ευ αγωνίζεσθε όπως επίσης και η παράβαση του 
καταστατικού και των κανονισμών της Ομοσπονδίας, εκδικάζονται και 
τιμωρούνται κατά τον τρόπο που ορίζει το παρόν καταστατικό. 

 
ΑΡΘΡΟ 30 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 
 
Τα παραπτώματα παραγράφονται εφόσον δεν καταγγέλθηκαν γραπτά μέσα σε 
τρεις (3) μήνες από την τέλεσή τους. Η παραγραφή δεν ισχύει για παραπτώματα, 
που ο ποινικός νόμος θεωρεί ατιμωτικά. 
 
ΑΡΘΡΟ 31 
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 
Οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων, που επιβάλλουν 
τιμωρία σε αθλητές τους σύμφωνα με το καταστατικό τους, δεν ισχύουν αν δεν 
υποβληθούν μέσα σε είκοσι (20) μέρες απ’ την ημέρα που ελήφθησαν στο Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας. Οι αποφάσεις αυτές καταχωρούνται από το Γενικό Γραμματέα σε 
ειδικό βιβλίο κίνησης και μεταβολών κάθε αθλητή, δημοσιεύονται στο Δελτίο 
Τύπου της Ομοσπονδίας, και ισχύουν όταν καταστούν τελεσίδικες. 
 
ΑΡΘΡΟ 32 
ΠΟΙΝΕΣ 
 
Α)  Οι ποινές που μπορεί να επιβάλλει η Δικαστική Επιτροπή είναι: 

α)  Στα σωματεία 
i)  Γραπτή επίπληξη. 
ii)  Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ’ όλους του Επαρχιακούς 

Ομίλους, Σωματεία και τις Ε.Ε. 
iii) Χρηματικό πρόστιμο μέχρι €500. 
iv)  Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι ένα (1) χρόνο από κάθε 

επίσημη διοργάνωση. 
β)  Στους αθλητές 

i)  Γραπτή επίπληξη. 
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ii)  Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ’ όλους του Επαρχιακούς 
Ομίλους, Σωματεία και τις Ε.Ε. 

iii)  Προσωρινή αποβολή από τους αγώνες, επίσημους και 
ανεπίσημους, μέχρι δύο (2) χρόνια. 

iv)  Διαγραφή από τα μητρώα της Ομοσπονδίας 
γ)  Στα μέλη σωματείων - φιλάθλους 

i)  Γραπτή επίπληξη. 
ii)  Γραπτή επίπληξη με ανακοίνωση σ’ όλους του Επαρχιακούς 

Ομίλους, Σωματεία και τις Ε.Ε. 
iii)  Απαγόρευση εισόδου, προσωρινή ή οριστική, στους 

αγωνιστικούς χώρους όταν γίνονται αγώνες. 
δ)  Η Δικαστική Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει σ’ όλες τις κατηγορίες των 

φυσικών ή νομικών προσώπων και την υποχρέωση να ανακαλέσουν 
οποιοδήποτε γραπτό κείμενο, που θα κριθεί ότι έχει ύφος 
ανάρμοστο. 

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. 

 
ΑΡΘΡΟ 33 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1)  Στους αγώνες Σκουός, οι οποίοι οργανώνονται από την Ομοσπονδία, από τις 

Ε.Ε., ή από σωματεία της δύναμής της, μετέχουν μόνο φίλαθλοι, όπως η 
ιδιότητα αυτή προβλέπεται και καθορίζεται από τους Κυπριακούς και 
Διεθνείς Κανονισμούς για το άθλημα. 

2)  Οι Παγκύπριοι Αγώνες Σκουός, όπως και κάθε άλλος αθλητικός αγώνας, 
ρυθμίζεται και προγραμματίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ομοσπονδίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 34 
ΑΓΩΝΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 
Α)  Οι αγωνοδίκες επιτροπές οποιασδήποτε φύσης αγώνα έχουν τη δικαιοδοσία 

που προβλέπεται από τους Διεθνείς Κανονισμούς του αθλήματος του 
Σκουός, καθώς και από τους κανονισμούς που εκδίδει το Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας. 

Β)          α)  Τα μέλη των Επιτροπών ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας μετά από εισήγηση των αρμοδίων Τεχνικών 
Επιτροπών. 

β)  Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δύναται να εκχωρήσει το παραπάνω 
δικαίωμα στο Δ.Σ. της Ε.Ε. στην περιοχή της οποίας τελούνται οι 
αγώνες. 

Γ)  Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή της Ε.Ε., αν έχει υπάρξει εκχώρηση κατά την 
παράγραφο Β(β) του παρόντος άρθρου, αποφασίζει για όλες τις καταγγελίες 
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που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις των Αγωνοδικών κατά την ενάσκηση 
των καθηκόντων τους, όπως και για παραπτώματα των αθλούμενων, και 
δικαιούται να παραπέμψει την υπόθεση στην Δικαστική Επιτροπή. 

Δ)  Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή της Ε.Ε. στην παραπάνω παράγραφο Γ, Β(β) 
μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να αποκλείσει τον κριτή ή τον 
αθλητή που παραπέμπει Στη Δικαστική Επιτροπή από τους παραπέρα 
αγώνες, και μέχρι να εκδοθεί απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής. 

 
ΑΡΘΡΟ 35 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Όλοι οι Επαρχιακοί Όμιλοι που υπάγονται στην Ομοσπονδία συμφωνούν, 
αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση όλων, χωρίς 
εξαίρεση, των διαφορών που αναφύονται μεταξύ τους και οι οποίες έχουν σχέση με 
την εφαρμογή και ερμηνεία των νόμων που ισχύουν κάθε φορά, του Καταστατικού, 
των Κανονισμών της Ομοσπονδίας και των προκηρύξεων των αγώνων, μόνο τα 
προβλεπόμενα διοικητικά όργανα από το παρόν Καταστατικό. 
 
ΑΡΘΡΟ 36 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ - ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
Α)  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου 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)  Συντάσσει γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς η κανόνες που ισχύουν για: 
α)  την ενσωμάτωση των κανονισμών που αφορούν στον έλεγχο της 

φαρμακοδιέγερσης, έτσι όπως κάθε φορά ισχύουν. 
β)  τον τρόπο λειτουργίας των εν γένει περιφερειακών και τοπικών 

ομοσπονδιακών προπονητικών κέντρων, 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. 
Δ)  Για την κατάρτιση των κανονισμών αυτών, όπου απαιτείται, είναι 

υποχρεωτικό: 
α)  Να ληφθούν υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί του 

αθλήματος. 
β)  Αν παραστεί ανάγκη αναμόρφωσης των πιο πάνω κανονισμών 

εξαιτίας της που διενήργησε σ’ αυτούς, η αναμόρφωση αυτή γίνεται 
από το Δ.Σ. του Ομίλου. 
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ΑΡΘΡΟ 37 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
Α)  Το καταστατικό του Ομίλου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από την Γενική 

Συνέλευση είτε με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή μετά από 
έγγραφη αίτηση του μισού (1/2)  των αντιπροσώπων των μελών του Ομίλου 
στην Γενική Συνέλευση. 

Β)        Η τροποποίηση αποφασίζεται σε Συνέλευση ειδικά συγκαλούμενη γι΄αυτό 
τον σκοπό με απαρτία των μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων 
(3/4) των παρόντων.  

Γ)  Μαζί με την πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, θα 
αποστέλλονται στα μέλη οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού. 

 
ΑΡΘΡΟ 38 
ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΜΙΛΟΥ 
 
Α)  Σε περίπτωση διάλυσης του Ομίλου, αν τυχόν απομείνει περιουσία, 

περιέρχεται στην Ομοσπονδία. Ουδέποτε η περιουσία του Ομίλου μετά τη 
διάλυσή του διανέμεται μεταξύ των μελών του. 

Β)  Η διάλυση του Ομίλου πέραν των νομίμων περιπτώσεων, μπορεί να 
αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, ειδικά συγκαλούμενη γι’ αυτό με 
απαρτία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των μελών του που έχουν 
δικαίωμα ψήφου, οι δε σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία 
των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.    

 
ΑΡΘΡΟ 39 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 
Ο Όμιλος Σκουός Λευκωσίας έχει την πιο κάτω δική του σφραγίδα – έμβλημα: 

 
ΑΡΘΡΟ 40 
ΤΕΛΙΚΟ 
 
Το παρόν καταστατικό, που περιέχει σαράντα (40) άρθρα, διαβιβάστηκε και 
ψηφίστηκε στο σύνολό του κατά την Καταστατική Συνέλευση του Ομίλου Σκουός 
Λευκωσίας στις 23 Μαΐου, 2019. 


