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ΟΡΙΣΜΟΙ

Αεραθλητικό Σωματείο είναι το Σωματείο εκείνο που ασχολείται με ένα ή περισσότερα
αεραθλήματα παραδεκτά από τη Δ.Α.Ο. (F.A.I.) The World Airsports Federation.
Αεράθλημα είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων γύρω από μία πτητική μηχανή, με
σκοπό την πραγματοποίηση επίδοσης (ρεκόρ), τη συμμετοχή σε αγώνες ή την αναψυχή.
Αεραθλητισμός καλείται η ενασχόληση με κάθε αεράθλημα παραδεκτό από την ΔΑΟ.
ΑΔΕΑ
ΓΣ
ΔΑΟ
ΔΕ
ΔΣ
ΔΟΕ
ΕΕ
ΕΟ
ΚΑΟ
ΚΟΑ
ΚΟΕ
ΜΜΕ

Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού
Γενική Συνέλευση της ΚΑΟ
Διεθνής Αεραθλητική Ομοσπονδία. (F.A.I.)
Federation
Δικαστική Επιτροπή της ΚΑΟ
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΟ
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή
Εξελεγκτική Επιτροπή της ΚΑΟ
Επιτροπή Οικονομικών
Κυπριακή Αεραθλητική Ομοσπονδία
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

The World Airsports
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

1

ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Ιδρύεται Ομοσπονδία με την επωνυμία ‘ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ’ (KAO). Στην Αγγλική γλώσσα η Ομοσπονδία
θα αναφέρεται ως ‘CYPRUS AIRSPORTS FEDERATION’ (CAF).

1.1

Την απόφαση για ίδρυση της ΚΑΟ, πήραν εκπρόσωποι των αεραθλητικών
σωματείων:

1.1.1

Αερολέσχης Λευκωσίας

1.1.2

Αερολέσχης Λεμεσού

1.1.3

Αερολέσχης Πάφου

1.1.4

Αερολέσχης Πάφου ‘Ικαρος’

1.1.5

Συνδέσμου Αλεξιπτωτιστών Κύπρου

1.1.6

Λέσχης Αερομοντελιστών Αμμοχώστου

1.1.7

Λέσχης Αερομοντελιστών Λευκωσίας

1.1.8

Λέσχης “Αιωροπτερισμός - Αλεξιπτωτισμός Πλαγιάς”
σε Γενική Συνέλευση που έγινε στη Λευκωσία στις 18 Μαΐου 1996.
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1.2

ΑΕΡΑΘΛΗΜΑΤΑ. Η ΚΑΟ είναι η Ανώτατη Αεραθλητική Αρχή της Κύπρου και σ’
αυτήν υπάγονται τα Αεραθλητικά Σωματεία που ασχολούνται με τα
αεραθλήματα:

1.2.1

Γενικής Αεροπορίας (General Aviation)

1.2.2

Στροφόπτερων (Rotorcraft)

1.2.3

Ακροβατικών (Aerobatics)

1.2.4

Αερομοντελισμού (Aeromodelling)

1.2.5

Αλεξιπτωτισμού (Parachuting)

1.2.6

Αιωροπτερισμού, Αλεξιπτώτου Πλαγιάς (Hang Gliding/Paragliding)

1.2.7

Αερόστατων (Ballooning)

1.2.8

Ανεμόπτερων (Gliding)

1.2.9

Υπερελαφρών αεροσκαφών (Microlights)

1.2.10

Ερασιτεχνικών κατασκευών (Amateur Built Aircraft)

1.2.11

Αστροναυτικής (Astronautics)
και οποιοδήποτε άλλο άθλημα, παλαιό ή νέο που το ΔΣ θεωρήσει ότι ανήκει στα
αεραθλήματα.

1.3

ΕΔΡΑ. Έδρα της KAO ορίζεται η Λευκωσία.

1.4

ΜΕΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. Η KAO εκπροσωπεί τα Κυπριακά
αεραθλητικά σωματεία και τον Κυπριακό αεραθλητισμό γενικότερα διεθνώς,
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς του ΚΟΑ, της ΚΟΕ, της
ΔΑΟ και της ΔΟΕ.

1.4.1

Η KAO είναι Τακτικό μέλος της ΔΑΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αεραθλητισμού. (Europe Airsports).

1.4.2

Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 1.4 πιο πάνω και με απόφαση της
ΓΣ, η KAO δύναται να καθίσταται μέλος και άλλων Διεθνών Ομοσπονδιών
ομοειδών σκοπών ή να αποχωρεί από αυτές.

1.5

ΣΧΕΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ – ΜΕΛΩΝ. Απαγορεύεται ρητά στην KAO να
επεμβαίνει, με οποιοδήποτε τρόπο, στην διοικητική και οικονομική αυτονομία
των σωματείων – μελών της ή να εκχωρεί τα κάθε είδους δικαιώματα της υπέρ
οποιουδήποτε σωματείου.
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2

ΣΚΟΠΟΙ. Η ΚΑΟ έχει τους παρακάτω εθνωφελείς και κοινωφελείς σκοπούς:

2.1

Να ασκεί, ως Ανώτατη Αεραθλητική Αρχή της Κύπρου, τις εξουσίες,
αρμοδιότητες και λειτουργίες που παραχωρούνται σε αυτήν με τις διάφορες
νομικές διατάξεις.

2.2

Να καθιστά με κάθε μέσο γνωστή στην Κύπρο, την σπουδαιότητα της
Αεροπορίας και κυρίως του Αεραθλητισμού και να αναπτύσσει και διαδίδει την
αεροπορική γνώση και την αεραθλητική ιδέα, με κάθε διατιθέμενο νόμιμο μέσο.

2.3

Να ενθαρρύνει, οργανώνει, προωθεί και συντονίζει τις αεραθλητικές
δραστηριότητες στην Κύπρο και το εξωτερικό και να προετοιμάζει έμψυχο
αεροπορικό δυναμικό.

2.4

Να συντονίζει, οργανώνει, καθοδηγεί, συνδράμει και αντιπροσωπεύει
Αεραθλητικά Σωματεία της Κύπρου στον ΚΟΑ, στην ΚΟΕ και σε διεθνείς
οργανώσεις όπως η Διεθνής Αεραθλητική Ομοσπονδία, (FAI The World Air
Sports Federation) η Ευρωπαϊκή Ένωση Αεραθλητισμού (Europe Airsports) και
άλλες, εφ’ όσον ήθελε κριθεί αναγκαίο από το ΔΣ.

2.5

Να επεξεργάζεται και να υλοποιεί προγράμματα για την ανάπτυξη και
καλλιέργεια των αεραθλημάτων, την ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύματος και του
‘ευ αγωνίζεσθαι’, την προσέλκυση της νεολαίας στον αεραθλητισμό και
γενικότερα την κοινωνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας μέσα από
τα αεραθλήματα, καθώς και την ανάπτυξη της φιλίας και της συναδέλφωσης
μεταξύ των λαών για την εδραίωση της Παγκόσμιας Ειρήνης.

2.6

Να 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 τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής
ικανότητας των αθλουμένων.

2.7

Επιπρόσθετα, η KAO επεξεργάζεται και υλοποιεί προγράμματα για την
ανάπτυξη, διάδοση και καλλιέργεια και άλλων μορφών αθλητισμού που δεν
αντίκειται στους σκοπούς της καθώς και την προαγωγή του εξωσχολικού
αεραθλητισμού. Για το σκοπό αυτό η ΚΑΟ συνεργάζεται με τους αρμόδιους
φορείς και ιδιαίτερα με το αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού, τον ΚΟΑ, την ΚΟΕ κ.α.
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3

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.
Οι σκοποί που
αναφέρονται στο Άρθρο 2 επιδιώκονται με ενέργειες του ΔΣ οι οποίες
απορρέουν από αποφάσεις των Διοικητικών Αρχών και Οργάνων της ΚΑΟ.
Ενδεικτικά, οι σκοποί υλοποιούνται:

3.1

Με την συνεχή υποβολή στους αρμόδιους φορείς εισηγήσεων,
συμπερασμάτων, παρατηρήσεων και προτάσεων για την ανάπτυξη, διάδοση και
καλλιέργεια του αεραθλητισμού, θεωρώντας καθήκον, τη θετική και ουσιαστική
συμβολή στον αθλητικό σχεδιασμό της Κύπρου.

3.2

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

3.3

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

3.4

Με την επικοινωνία της με τις Διεθνείς Ομοσπονδίες, τους Συνδέσμους και τους
Οργανισμούς, που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με την συνεργασία
μαζί τους στην διοργάνωση αθλητικών αγώνων, γενικότερης σημασίας στα
αεραθλήματα.

3.5

Με την προκήρυξη, οργάνωση, διεξαγωγή και εποπτεία των παγκυπρίων
πρωταθλημάτων και κυπέλλων και άλλων διοργανώσεων ψηλού επιπέδου
εντός της Κύπρου και διεθνώς.

3.6

Με την παρακολούθηση και προβολή των αεραθλημάτων και της διεθνούς
αεραθλητικής κίνησης, των διεθνών επιδόσεων και επιτευγμάτων στον τομέα
του Αεραθλητισμού.

3.7

Με την αναγνώριση των επιδόσεων που σημειώνονται σε επίσημες
διοργανώσεις της ομοσπονδίας, σε κάθε αεράθλημα και απονομή των σχετικών
πιστοποιητικών.

3.8

Με την εισαγωγή διδασκαλίας των αεραθλημάτων στον εκπαιδευτικό χώρο,
κάθε βαθμού και τομέα εκπαίδευσης.

3.9

Με τη σύνταξη, ή παροχή βοήθειας προς τις Ενώσεις και Σωματεία μέλη για τη
σύνταξη Κανονισμών Πτήσεων, Ασφαλείας, Λειτουργίας και Διοίκησης για
χρησιμοποίηση από τις Ενώσεις και τα Σωματεία και παρακολούθηση για την
πιστή εφαρμογή τους και την εφαρμογή των αποφάσεων του ΔΣ και των ΓΣ.

3.10

Με την παρακολούθηση του βαθμού ασφάλειας των ενεργειών των Σωματείων
και εισηγήσεις προς τις διάφορες Αρχές, για ληπτέα μέτρα για τη βελτίωση της
ασφαλείας των δραστηριοτήτων του αεραθλητισμού γενικά.

3.11

Με τη μέριμνα της για την κατάρτιση την επιμόρφωση και την μετεκπαίδευση
των εκπαιδευτών, των κριτών, των αγωνοδικών καθώς και την συμμετοχή της
σε όλα τα αγωνιστικά, τα οργανωτικά και τα αθλητικά ζητήματα.
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3.12

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

3.13

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

3.14

Με τη συγκρότηση εθνικών ομάδων.

3.14.1

Με την επιβεβαίωση ότι τα μέλη των εθνικών ομάδων απαραίτητα:
α. είναι μέλη Δοκίμων ή Τακτικών Σωματείων Μελών της ΚΑΟ.
β. κατέχουν Αεραθλητική Άδεια σε ισχύ που εκδόθηκε από την ΚΑΟ.
γ. διέπρεψαν στο τελευταίο επίσημο πρωτάθλημα της Ένωσης στην οποία
ανήκει το Σωματείο τους.

3.15

Με τη διοργάνωση επίσημων ή φιλικών αγώνων σε τοπικά, ενωσιακά και
Παγκύπρια πρωταθλήματα μεταξύ των σωματείων-μελών της, καθώς και
διεθνών ημερίδων.

3.16

Με τη δημιουργία σχολών για τη διδασκαλία της τεχνικής και των κανονισμών
των αεραθλημάτων.

3.17

Με την ίδρυση νέων αεροδρομίων/αεραθλητικών κέντρων ως και την
επιχορήγηση των σωματείων-μελών και των δραστηριοτήτων τους από τις
διάφορες Αρχές.

3.18

Με τη συμμετοχή της KAO και με την εγγραφή της ως μέλους σε όμοιες ή
ομοειδείς ευρωπαϊκές, μεσογειακές, βαλκανικές, παγκόσμιες και ολυμπιακές
ενώσεις, συνδέσμους ή ομοσπονδίες και την αντιπροσώπευση τους στην
Κύπρο.

3.19

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

3.20

Με τη σύσταση τεχνικών και άλλων επιτροπών για καλλιέργεια, ανάπτυξη και
διάδοση των αεραθλημάτων.

3.21

Με την ίδρυση σχολών Κριτών και Εκπαιδευτών, καθώς και με τη μελέτη
εισήγησης τροποποιήσεων, προς βελτίωση των τεχνικών κανονισμών. Η
KAO δύναται να ζητήσει από τον ΚΟΑ να ιδρύσει και να συγκροτήσει
Επιτροπή Διαιτησίας και να καθορίσει τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες της.

3.22

Με την ηθική και υλική κατά το δυνατό ενίσχυση των σωματείων-μελών,
αεραθλητών, κριτών, εκπαιδευτών για προαγωγή του καλλιεργούμενου από
αυτά αεραθλήματος.

3.23

Με την ενημέρωση του φίλαθλου κοινού για τα συγκεκριμένα αθλήματα,
προφορικά ή γραπτά, με οδηγίες, εγκυκλίους και κανονισμούς.
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3.24

Με τον καθορισμό και έλεγχο των απαραίτητων προσόντων των εξεταστών και
εκπαιδευτών, με την τεχνική, νομική και διοικητική προστασία των
αναγνωρισμένων και εγκεκριμένων από την ομοσπονδία εκπαιδευτών,
πτυχιούχων και μη, καθώς και των εξεταστών.

3.25

Με την συμμετοχή αντιπροσωπευτικών Κυπριακών ομάδων σε Διεθνείς,
Βαλκανικούς, Μεσογειακούς, Ευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς
αγώνες.

3.26

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

3.27

Με τον καθορισμό και έλεγχο των απαραίτητων προσόντων των Εκπαιδευτών
και των Κριτών.

3.28

Με την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας και κίνηση της διαδικασίας επιβολής
κυρώσεων επί ατόμων ή σωματείων-μελών, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
τους στους νόμους του Κράτους, στις διατάξεις του Τμήματος Πολιτικής
Αεροπορίας ή άλλων αρμοδίων αρχών, τις πρόνοιες του Καταστατικού και των
Εσωτερικών κανονισμών της ΚΑΟ ή στις αποφάσεις των Διοικητικών Αρχών και
Οργάνων της ΚΑΟ.

3.29

Με την διεξαγωγή έρευνας σε επιστημονικά ή τεχνικά θέματα που αφορούν τα
αεραθλήματα και τον αθλητισμό γενικότερα.

3.30

Με δημοσιεύσεις και διαλέξεις για την διάδοση του αθλήματος και την ανάπτυξη
του φιλάθλου αγωνιστικού πνεύματος.

3.31

Με κάθε είδους αεροπορικές εκδηλώσεις, συζητήσεις, ενημερωτικές
εκστρατείες, σεμινάρια, εκθέσεις, εκδόσεις, προβολές ταινιών, θεατρικές
παραστάσεις, συναυλίες, εκδρομές, δημοσιεύσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών
και βραβείων, δημιουργία βιβλιοθήκης, ισότιμη συνεργασία με άλλες
ομοσπονδίες που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, χοροεσπερίδες και άλλες
κοινωνικές εκδηλώσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

4

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. Την KAO συγκροτούν κυπριακά
αεραθλητικά σωματεία συγκροτημένα σε ενώσεις ή και οργανώσεις που νόμιμα
συστάθηκαν και λειτουργούν στη Δημοκρατία με σκοπό την καλλιέργεια ενός
τουλάχιστον αεραθλήματος ή την προώθηση της εξωσχολικής αγωγής και του
αεραθλητισμού της Κύπρου και έτυχαν αθλητικής αναγνώρισης από τον ΚΟΑ
και έχουν εγγραφεί στο αθλητικό μητρώο που τηρείται για τον σκοπό αυτό.

4.1

Για εξυπηρέτηση των σκοπών και επιδιώξεων της, η ΚΑΟ, με απόφαση της ΓΣ
ανακηρύσσει Επίτιμα, Εταιρικά ή και Διακεκριμένα Μέλη, σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Άρθρου 5.

4.2

Για την εύρυθμη λειτουργία της η ΚΑΟ καταρτίζει και συντηρεί επιτροπές
σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού.

4.3

Δεν επιτρέπεται η εγγραφή σωματείου στην KAO, αν στο καταστατικό του δεν
προβλέπεται ρητά η δημιουργία τμήματος ενός τουλάχιστον αεραθλήματος. Το
αεραθλητικό τμήμα θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με συγκεκριμένες
διαδικασίες που καθορίζονται στο καταστατικό του σωματείου.

4.4

Ενδεικτική διάρθρωση της ΚΑΟ.

Γενική
Συνέλευση ΚΑΟ
ΔΕ

ΔΣ
Eιδικές
Επιτροπές

Επίτιμα,
Διακεκριμένα
μέλη

Εταιρικά
Μέλη

Ένωση

Ένωση

Ένωση

Ένωση

Ένωση

Αεροπορίας

Αερομοντελισμού

Αλεξιπτωτισμού

Αιωροπτερισμού

Υπερελαφρών

Σωματεία

Σωματεία

Σωματεία

Αεροπορίας

Αερομ/σμού

Αλεξ/σμού

Σωματεία

Σωματεία
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5

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ. Ο αριθμός μελών της ΚΑΟ είναι απεριόριστος. Τα μέλη
διακρίνονται σε Δόκιμα, Τακτικά, Εταιρικά, Επίτιμα και Διακεκριμένα.

5.1

ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ. Ως Δόκιμα Μέλη, είναι δυνατόν να γίνουν δεκτά Σωματεία που
πληρούν τις προαπαιτήσεις του Άρθρου 4.
Δεν επιτρέπεται η εγγραφή
Σωματείου στην δύναμη της KAO, εφόσον δεν πληροί όλες τις πιο κάτω
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 ταυτότητας τους.
δ. Δεν υποβάλλει μαζί με την αίτηση εγγραφής του πέντε (5) τουλάχιστον
αιτήσεις εγγραφής αθλητών ή αθλητριών του.
ε. Δεν υποβάλλει επίσημο έγγραφο διορισμού Μονίμου Εκπροσώπου στην ΚΑΟ
και ενός αναπληρωματικού, με τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας τους.
στ. Δεν υποβάλλει αντίγραφο σύμβασης, που έχει συνάψει με
εκπαιδευτή/προπονητή, που κατέχει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα
απαραίτητα προσόντα για άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή στο
συγκεκριμένο αεράθλημα.
η. Δεν καταβάλλει το προβλεπόμενο Τέλος Εγγραφής και την Ετήσια Συνδρομή
για το πρώτο έτος.

5.1.1

Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο 5.1 θα πρέπει να επισυναφθούν στο
έντυπο που αναφέρεται στο Παράρτημα 2. Το ΔΣ της ΚΑΟ, αφού μελετήσει όλα
τα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά, τις συστάσεις της αρμόδιας Ένωσης και
ιδιαίτερα, μετά που θα βεβαιωθεί ότι οι σκοποί του ενδιαφερόμενου Σωματείου
συνάδουν με τους σκοπούς της ΚΑΟ, αποφασίζει αποδοχή ή απόρριψη της
αίτησης ένταξης με πλειοψηφία της απαρτίας του.

5.1.2

Όλες οι επαφές και εργασίες μεταξύ ΚΑΟ και σωματείων-μελών διεξάγονται μέσω
του Μονίμου Εκπροσώπου. Ο Μόνιμος Εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι ο
Ανώτερος Αξιωματούχος του σωματείου-μέλους που μπορεί να αναλάβει την
ευθύνη.

5.1.3

Το ΔΣ της KAO υποχρεούται, σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, από την
υποβολή της αίτησης, να γνωστοποιήσει στο ενδιαφερόμενο σωματείο την
απόφαση του.

5.1.4

Σε περίπτωση έγκρισης, ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου
ειδοποιεί γραπτώς το νέο σωματείο-μέλος και συνάμα του αποστέλλει το
Καταστατικό της ΚΑΟ και τους σχετικούς Εσωτερικούς Κανονισμούς. Καλεί
επίσης το νέο μέλος να καταβάλει εντός τριάντα ημερών τις ετήσιες συνδρομές
που αναλογούν στην περίπτωση του νέου μέλους.
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5.1.5

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το ΔΣ οφείλει να απαντήσει
αιτιολογημένα, αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης, επιστρέφοντας συγχρόνως
την Ετήσια Εισφορά που είχε κατατεθεί με την αίτηση.

5.1.6

Κατά της απορριπτικής απόφασης του ΔΣ της ΚΑΟ, το ενδιαφερόμενο σωματείο
δικαιούται να προσφύγει στην ΑΔΕΑ. Τα ίδια δικαιώματα έχει το ενδιαφερόμενο
σωματείο και στην περίπτωση που περάσει άπρακτη η προθεσμία της
παραγράφου 5.1.3.

5.1.7

Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ενός σωματείου-μελους ή της σύνθεσης της
διοίκησης του, πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε
(15) ημερών στο ΔΣ της KAO.

5.1.8

Δόκιμα Μέλη, μέχρι τη μετάταξη τους σε Τακτικά Μέλη, έχουν τις υποχρεώσεις
και ασκούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το παρόν καταστατικό και
τους κανονισμούς της KAO, με εξαίρεση το δικαίωμα του εκλέγειν, εκλέγεσθαι και
το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.

5.1.9

Δόκιμα Μέλη μπορούν να μεταταχθούν στην κατηγορία των Τακτικών Μελών
μόνο μετά παρέλευση ενός τουλάχιστον έτους από την ημερομηνία εγγραφής
τους στην KAO. Η ανακήρυξη τους σε Τακτικά Μέλη γίνεται με απόφαση ΓΣ που
παίρνεται με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων Τακτικών Αντιπροσώπων και
μόνο μετά από συγκεκριμένη εισήγηση αποδοχής του Μέλους από το ΔΣ της
KAO.

5.1.10 Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόταση του ΔΣ προς τη ΓΣ για την ανακήρυξη
Δοκίμου Μέλους σε Τακτικό, είναι η τήρηση από μέρους του Δοκίμου Μέλους
όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Καταστατικό και τους
Εσωτερικούς Κανονισμούς και η συμμετοχή του Σωματείου κατά το διάστημα της
θητείας του ως Δοκίμου Μέλους, σε ένα τουλάχιστο επίσημο Παγκύπριο
Πρωτάθλημα.
5.1.11 Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης για ανακήρυξη του Δοκίμου Μέλους σε
Τακτικό, το Δόκιμο Μέλος διαγράφεται από το Μητρώο της ΚΑΟ εκτός αν
θεωρηθεί ότι δικαιολογημένα δεν κάλυψε τις αγωνιστικές και διαδικαστικές
προϋποθέσεις που απαιτούνται, οπότε του παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των
υποχρεώσεων του στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό έτος, χωρίς να υπάρχει
δυνατότητα άλλης παράτασης.

5.2

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Δόκιμα Μέλη που μετεξελίχθησαν σε Τακτικά, αποκτούν όλα
τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο παρόν
Καταστατικό και τους Εσωτερικούς κανονισμούς.
Όλα τα Σωματεία που
αναφέρονται στο Άρθρο 1 ως συνεργά στην ίδρυση της ΚΑΟ, καθίστανται
αυτόματα Τακτικά Μέλη.
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5.3

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ. Ως Εταιρικά Μέλη μπορούν να εγγραφούν Σωματεία,
Σύνδεσμοι ή Οργανισμοί που επιδεικνύουν έμπρακτο ενδιαφέρον σε θέματα
συναφή προς τα ενδιαφέροντα της ΚΑΟ ή που λόγω συγκεκριμένης ιδιότητας
θα μπορούσαν να παράσχουν εξαιρετικές υπηρεσίες για προώθηση των
σκοπών της.

5.3.1

Τα Εταιρικά Μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή
συνδρομής και δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν, ή να εκλέγονται.

5.3.2

Τα Εταιρικά Μέλη έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται και να λαμβάνουν μέρος
στις πολιτιστικές και εορταστικές εκδηλώσεις της ΚΑΟ.

5.4

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ. Η ΚΑΟ, με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης, που
λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων⅔)( των παρόντων
με δικαίωμα
ψήφου Τακτικών Αντιπροσώπων, μπορεί να ανακηρύσσει ως Επίτιμα Μέλη,
φυσικά πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην ΚΑΟ ή τον
αεραθλητισμό γενικότερα ή έμπρακτα συνεισέφεραν σημαντικά για ευόδωση
των σκοπών της ΚΑΟ.

5.4.1

Τα Επίτιμα Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται, ούτε
υποχρεούνται στην καταβολή οποιασδήποτε συνδρομής.

5.4.2

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί, μετά από σύσταση του
ΔΣ και με πλειοψηφία των δύο τρίτων ⅔)
( των παρόντων με δικαίωμα ψήφου
Τακτικών Αντιπροσώπων, να ανακηρύξει και Επίτιμο Πρόεδρο της ΚΑΟ. Ο
Επίτιμος Πρόεδρος της ΚΑΟ μπορεί, με απόφαση του ΔΣ, να συμμετέχει στις
συνεδριάσεις του, καθώς και στις ΓΣ της ΚΑΟ, με δικαίωμα να λαμβάνει τον
λόγο, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5.4.3

Η ιδιότητα του Επίτιμου Προέδρου ανακαλείται με απόφαση της ΓΣ που
λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων⅔)( των παρόντων με δικαίωμα
ψήφου Τακτικών Αντιπροσώπων, λόγω αμετάκλητης καταδίκης του για
πλημμέλημα ή κακούργημα προβλεπόμενο ως κώλυμα απόκτησης ιδιότητας
μέλους σωματείου από την εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, ή γενικά αν
στερηθεί τη φίλαθλη ιδιότητα του. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης του
παύει αυτοδικαίως η ιδιότητα του Επίτιμου Προέδρου της ΚΑΟ.
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5.5

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΛΗ. Πρόσωπα που διέπρεψαν σε οποιοδήποτε τομέα των
αρμοδιοτήτων της ΚΑΟ και διακρίνονται για τις ειδικές γνώσεις τους, την πείρα ή
τη διοικητική ή οργανωτική ικανότητα και μπορούν να θεωρηθούν ως βετεράνοι
των αεροπορικών και αεραθλητικών θεμάτων στην Κύπρο.

5.5.1

Ανακηρύσσονται από την ΓΣ με πλειοψηφία της απαρτίας της και κατόπιν
συγκεκριμένης πρότασης από το ΔΣ. Ενδεικτικά, ως Διακεκριμένα Μέλη
μπορούν να ανακηρυχτούν:

5.5.1.1 Πρόσωπα που για εφτά (7) τουλάχιστον χρόνια διετέλεσαν μέλη του ΔΣ της
ΚΑΟ ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Αεραθλητικού Σωματείου Μέλους της KAO.
5.5.1.2 Πρόσωπα που διακρίθηκαν ως αεραθλητές.
5.5.1.3 Πρόσωπα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην αεροπορία και τον
αεραθλητισμό με την επιστημονική κατάρτιση και συμβολή τους.
5.5.2

Τα Διακεκριμένα Μέλη:

5.5.2.1 Δεν υποχρεούνται στην καταβολή οποιασδήποτε συνδρομής.
5.5.2.2 Έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ.

6.1

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Τακτικά Μέλη, νοουμένου ότι έχουν εξοφλημένες τις οφειλές
τους προς την KAO μπορούν:

6.1.1

Να εκλέγουν και να υποβάλλουν ονόματα μελών τους για εκλογή.

6.1.2

Να ζητούν έλεγχο επί της διαχείρισης των οικονομικών πόρων της KAO.

6.1.3

Να υποβάλλουν εισηγήσεις ή θέματα για συζήτηση στο ΔΣ και τις ΓΣ.

6.1.4

Να συμμετέχουν και να βοηθούν τα μέλη του ΔΣ στις διάφορες εκδηλώσεις.

6.2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Μέλη οφείλουν:

6.2.1

Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και να σέβονται τις
αποφάσεις των ΓΣ και του ΔΣ.

6.2.2

Να τακτοποιούν έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την ΚΑΟ.
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6.3

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ. Μέλη μπορούν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τους να
παραιτηθούν από τις τάξεις της ΚΑΟ. Τέτοια απόφαση κοινοποιείται γραπτώς
στην ΚΑΟ και συνεπάγεται απώλεια όλων των δικαιωμάτων.

6.3.1

Επίτιμα ή Διακεκριμένα Μέλη μπορούν, με γραπτή παραίτησή τους, να
αποχωρήσουν από τις τάξεις της ΚΑΟ οπότε και διαγράφονται από το Μητρώο
Μελών.

6.4

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Μέλη, είναι δυνατόν, με απόφαση της ΓΣ της ΚΑΟ να
διαγραφούν από τη δύναμη της, όταν συντρέχει μια από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

6.4.1

Έγγραφη δήλωση του ότι αποχωρεί.

6.4.2

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

6.4.3

Διάλυση του σωματείου.

6.4.4

Απομάκρυνση του Μέλους από τους σκοπούς της ΚΑΟ και απώλειας της
φίλαθλης ιδιότητας του.

6.4.5

Παραβίαση των προνοιών του παρόντος Καταστατικού, των νόμων του
Κράτους και των αποφάσεων των ΓΣ της ΚΑΟ.

6.4.6

Αν, με ενέργειες ή παραλείψεις του, ζημιώνει αποδεδειγμένα τους σκοπούς και
τις επιδιώξεις της KAO.

6.4.7

Απείθεια σε αποφάσεις του ΔΣ που αφορούν την οργάνωση αγώνων,
εκδηλώσεων κτλ, ως προς το τεχνικό ή οικονομικό μέρος τους και εφ’ όσον
έχουν αναληφθεί από το υπό συζήτηση Μέλος.

6.4.8

Εφ’ όσον αποδεδειγμένα για μία διετία, δεν παρουσίασε αγωνιστική
δραστηριότητα ούτε πήρε μέρος σε αγώνες που διοργανώθηκαν από την
KAO.

6.4.9

Αν για τρία (3) συνεχή χρόνια δεν έχει πέντε (5) αεραθλητές που να έχουν
λάβει μέρος, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, σ’ ένα τουλάχιστον επίσημο
αγώνα.

6.4.10

Αν το Μέλος καθυστερεί να καταβάλει τα τέλη, εισφορές, συνδρομές ή άλλες
οφειλές του προς την ΚΑΟ για περισσότερο από δύο χρόνια και κατόπιν
έγγραφης προειδοποίησης προς αυτό, με συστημένη επιστολή.

6.5

Επίτιμα και Διακεκριμένα Μέλη μπορούν να διαγραφούν αν:

6.5.1

Συστηματικά παραμελούν υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει.

6.5.2

Εάν παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή των Εσωτερικών
Κανονισμών ή δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των ΓΣ ή του ΔΣ.
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6.5.3

Εάν έκδηλα αντιστρατεύονται με λόγια ή έργα τους σκοπούς της ΚΑO ή
εκθέτουν την ΚΑΟ ή μέλη του ΔΣ.

6.6

Τις διαγραφές των μελών προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση
δεόντως αιτιολογημένη, που λαμβάνεται μετά από έγγραφη ή προφορική
απολογία του υπό κατηγορία μέλους.

6.7

Το μέλος καλείται σε απολογία από το ΔΣ 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.

6.8

Η ΓΣ, ευρισκόμενη σε απαρτία, αποφασίζει για τη διαγραφή ή μη του μέλους με
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων Τακτικών Αντιπροσώπων
που έχουν δικαίωμα ψήφου.

6.9

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

7

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. 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, Ένοπλες
Δυνάμεις, η Κυπριακή Αστυνομία και η Πυροσβεστική, μπορούν να μετέχουν με
συγκροτημένες ομάδες σε κάθε μορφής αεραθλητικούς αγώνες.

7.1

Νοείται ότι οι ομάδες που αναφέρονται στο Άρθρο 7 πιο πάνω, συμμετέχουν
στους επίσημους αγώνες της ΚΑΟ εκτός συναγωνισμού και τα μέλη τους, δεν
μπορούν να περιλαμβάνονται σε Εθνικές Ομάδες που εκπροσωπούν την ΚΑΟ
σε επίσημους διεθνείς αγώνες που διεξάγονται στα πλαίσια της ΔΑΟ.

7.2

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στους επίσημους αγώνες της ΚΑΟ, είναι
η κατοχή Αεραθλητικής Άδειας που εκδίδεται από την ΚΑΟ σύμφωνα με τους
σχετικούς κανονισμούς της ΚΑΟ και της ΔΑΟ.

7.3

Επιπρόσθετα, οι ομάδες που αναφέρονται στο Άρθρο 7, δεν μετέχουν στις ΓΣ ή
άλλα όργανα της KAO.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
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ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ KAO.

8.1

Τα έσοδα της ΚΑΟ προέρχονται ενδεικτικά από τις πιο κάτω πηγές:

8.1.1

Τις ετήσιες τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις του ΚΟΑ και της ΚΟΕ.

8.1.2

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

8.1.3

Από κάθε άλλη πηγή επιχορηγήσεις, εισφορές, δωρεές και κληροδοτήματα.

8.1.4

Από δικαιώματα εγγραφής, ετήσιες εισφορές και τακτικές ή έκτακτες συνδρομές
Μελών.

8.1.5

Εισπράξεις από οργάνωση ή συμμετοχή σε κάθε είδους εκδηλώσεις ως αγώνες,
εορτές, χορούς, λαχεία, συνέδρια, εκθέσεις ως και δικαιώματα από εκδόσεις,
δημοσιεύματα, σήματα κτλ.

8.1.6

Δικαιώματα από την έκδοση Αεραθλητικής Άδειας. (F.A.I. Sporting Licence).

8.1.7

Από χρηματικές ποινές που επιβάλλονται από την ΔΕ σύμφωνα με τις πρόνοιες
του Άρθρου 30.

8.1.8

Από τα καθοριζόμενα παράβολα που καταβάλλουν τα σωματεία μέλη για
συμμετοχή τους σε αγώνες που οργανώνονται με την έγκριση και επίβλεψη της
KAO.

8.1.9

Τα παράβολα μεταγραφών αθλητών και αθλητριών.

8.1.10

Τα παράβολα εκπαιδευτών και κριτών για την εγγραφή τους στα οικεία μητρώα
της KAO.

8.1.11

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.

8.1.12

Τα έσοδα από πώληση εισιτηρίων για συναντήσεις εθνικών ομάδων.

8.1.13

Τα έσοδα από συμβάσεις για παραχώρηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, για
αναμετάδοση από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ συναντήσεων και αγώνων των εθνικών
ομάδων ή διοργανώσεων, που διεξάγονται υπό την αιγίδα της KAO.

8.1.14

Τα έσοδα από ποσοστά που αναλογούν στην ΚΑΟ, για παραχώρηση έγκρισης
διαφήμισης σε μέλη της, στις εμφανίσεις των αθλητών τους ή από την
τοποθέτηση διαφημίσεων στους αγωνιστικούς χώρους, που διεξάγονται αγώνες
ή συναντήσεις υπό την αιγίδα της.
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8.2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΟΑ. Η KAO καταρτίζει και υποβάλλει
κάθε χρόνο στον ΚΟΑ τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της καθώς και έκθεση της
αθλητικής δραστηριότητας των τμημάτων της ως και οποιαδήποτε άλλα ευλόγως
ζητούμενα στοιχεία, για να μελετηθούν και να καθορισθεί το ύψος της εκάστοτε
επιχορήγησης της από τον ΚΟΑ.

8.3

Η KAO διαθέτει την οικονομική και τεχνική βοήθεια του ΚΟΑ αποκλειστικά για τον
σκοπό που της χορηγήθηκε. Απαγορεύεται διάθεση της οικονομικής και τεχνικής
βοήθειας του ΚΟΑ για αλλότριο σκοπό.

8.4

Η KAO αναγνωρίζει την εξουσία του ΚΟΑ για έλεγχο και παρακολούθηση της
διάθεσης των χορηγούμενων σε αυτήν οικονομικών και τεχνικών ενισχύσεων και
παρέχει στον ΚΟΑ κάθε ζητούμενο στοιχείο για πραγματικό και πλήρη έλεγχο.

8.5

Η KAO υποβάλλει στον ΚΟΑ απολογισμό για τα ποσά με τα οποία
επιχορηγήθηκε.

8.6

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

8.7

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

9

ΤΕΛΗ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ. Τα πιο κάτω τέλη, συνδρομές και ποσοστά
είναι πληρωτέα από τα μέλη προς την KAO. Τα τέλη και οι συνδρομές των
σωματείων-μελών και οι λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την KAO
καθορίζονται από το ΔΣ και επικυρώνονται από τις ΓΣ.

9.1

Δικαίωμα Εγγραφής Δόκιμου Μέλους. Σκοπό έχει την κάλυψη των εξόδων
μελέτης της αίτησης εγγραφής μέλους. Ορίζεται στα εκατόν ευρώ (€100) και
πρέπει να συνοδεύει την αίτηση εγγραφής. Καταχωρείται απ’ ευθείας στον
λογαριασμό της ΚΑΟ.

9.2

Ετήσια Συνδρομή. Είναι η συνεισφορά των Δοκίμων και Τακτικών Μελών στα
έξοδα της ΚΑΟ. Ορίζεται στο πάγιο ποσό των διακοσίων ευρώ (€200) κατ’ έτος
συν διακόσια ευρώ (€200) για κάθε αεράθλημα που το σωματείο-μέλος δηλώνει
ενεργό συμμετοχή.

9.3

Έκτακτες Εισφορές. Το ΔΣ μπορεί να ζητήσει και έκτακτες εισφορές από τα
Μέλη, για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

9.4

Τέλος Έκδοσης Αεραθλητικής Άδειας. Καθορίζεται στα δέκα (€10) ευρώ.
Αναπροσαρμόζεται από το ΔΣ όταν απαιτείται και καταχωρείται στον λογαριασμό
της ΚΑΟ.

9.5

Από το ΔΣ ορίζονται τα ποσοστά πάνω στα κέρδη, από αγώνες που
οργανώνονται με την έγκριση και επίβλεψη της KAO ή στις εισπράξεις σύμφωνα
με τις πρόνοιες του άρθρου 8.1.14.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΚΑΟ.

10.1

Η ΚΑΟ διοικείται από τις πιο κάτω αρχές και όργανα:

10.1.1

Τις Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές και Έκτακτες (ΓΣ) των σωματείων-μελών που
είναι εγγεγραμμένα στην δύναμη της.

10.1.2

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ομοσπονδίας.

10.1.3

Τις Ενώσεις.

10.1.4

Την Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ)

10.1.5

Τη Δικαστική Επιτροπή (ΔΕ)

10.1.6

Τις Ειδικές Επιτροπές Διοικητικές, Οικονομικές, Τεχνικές κα, που συστήνονται
με απόφαση του ΔΣ.

11

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. Είναι το Ανώτατο Διοικητικό
Σώμα. Καθορίζει την πολιτική και πορεία της ΚΑΟ, μέσα στα πλαίσια του
παρόντος Καταστατικού. Αποφασίζει για θέματα που δεν προβλέπονται από το
Καταστατικό και τροποποιεί το Καταστατικό. Εγκρίνει τους απολογισμούς και
εκλέγει και ελέγχει το ΔΣ.

11.1

Αντιπροσώπευση. Την ΓΣ της ΚΑΟ απαρτίζουν Τακτικοί ή και Αναπληρωτές
Αντιπρόσωποι των Τακτικών σωματείων-μελών που υπάγονται σε αυτή.

11.2

Στις ΓΣ δικαιούνται επίσης να παρευρίσκονται:

11.2.1

Ορισμένοι αντιπρόσωποι Δοκίμων σωματείων-μελών.

11.2.2

Μέλη της ΔΕ, της ΕΕ και του ΔΣ της ΚΑΟ.

11.2.3

Επίτιμα και Διακεκριμένα μέλη.

11.2.4

Εκπρόσωποι του Κράτους, αν έχουν ειδικά οριστεί.

11.2.5

“Τρίτα” άτομα που προσκαλούνται για να απαντήσουν σε συγκεκριμένα
ερωτήματα της ΓΣ. Τα “Τρίτα” άτομα εισέρχονται στην αίθουσα της ΓΣ μόνο
όταν κληθούν και αποχωρούν όταν το θέμα για το οποίο παρευρίσκονται
εξαντληθεί.
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11.3

Δικαίωμα ψήφου στις ΓΣ έχουν μόνο οι Τακτικοί Αντιπρόσωποι των Τακτικών
σωματείων-μελών που απαρτίζουν την Ομοσπονδία ή Αναπληρωτές
Αντιπρόσωποι όταν αναπληρώνουν Τακτικούς Αντιπροσώπους, εφ’ όσον
πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Καταστατικό και
τους όρους που θέτει ο εκάστοτε εσωτερικός κανονισμός.

11.4

Ψήφοι με πληρεξούσια απαγορεύονται.

11.5

Εκπροσώπηση. Κάθε σωματείο-μέλος εκπροσωπείται στη ΓΣ από τρεις μόνον
Τακτικούς Αντιπροσώπους, μέλη του σωματείου αυτού.
Οι Τακτικοί
Αντιπρόσωποι ορίζονται, με απόφαση το Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής
Συνέλευσης του σωματείου τους και με τον ορισμό τους αποκτούν δικαίωμα να
εκλέγουν και να εκλέγονται στις Διοικητικές Αρχές και τα όργανα της
Ομοσπονδίας. Κάθε αντιπρόσωπος δικαιούται μία ψήφο.

11.5.1

Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης του
σωματείου-μέλους, είναι δυνατόν να οριστούν και τρεις Αναπληρωτές
Αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να μετέχουν στις ΓΣ αλλά δικαίωμα ψήφου
έχουν μόνο όταν αναπληρώνουν Τακτικούς Αντιπροσώπους που απουσιάζουν.

11.5.2

Ο ορισμός των Τακτικών και Αναπληρωτών Αντιπροσώπων του σωματείου
μέλους, κοινοποιείται στο ΔΣ της ΚΑΟ με έγγραφη βεβαίωση του σωματείου
μέλους υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Σωματείου.

11.5.3

Επιτρέπεται ο ορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως αντιπροσώπου
σωματείου-μέλους.

11.5.4

Κάθε Τακτικός ή Αναπληρωτής Αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο
σωματείο-μέλος.

11.5.5

Οι Αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών διορίζονται για μία διετία και
αντικαθίστανται:

11.5.5.1 Λόγω παραίτησης τους.
11.5.5.2 Λόγω ανάκλησης της εντολής από το αντιπροσωπευόμενο σωματείο.
11.5.6

Το έγγραφο ανάκλησης Τακτικού ή Αναπληρωματικού
Αντιπροσώπου,
κοινοποιείται στην Γραμματεία της Ομοσπονδίας. Η ανάκληση αυτή ισχύει από
την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου.

11.5.7

Οι Αντιπρόσωποι δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι ή έμμισθοι του σωματείου
για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση της εργασίας τους ή και συμβαλλόμενοι με το
σωματείο για εκτέλεση έργου με αμοιβή, για όσο διαρκεί η εκτέλεση του έργου.

11.6

Η ΓΣ αποφασίζει ιδίως:

11.6.1

Για εκλογή, παύση ή ανάκληση των μελών του ΔΣ και της ΕΕ.
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11.6.2

Για τροποποιήσεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε άλλα άρθρα του παρόντος
καταστατικού.

11.6.3

Για ψήφιση των προϋπολογισμών.

11.6.4

Για έγκριση της έκθεσης της ΕΕ ή ΟΕ για την οικονομική διαχείριση.

11.6.5

Για χορήγηση πιστώσεων, όπου και όταν επιτρέπεται.

11.7

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΣ.
Μόνο θέματα που περιλαμβάνονται στην
Ημερήσια Διάταξη μπορούν να εγείρονται στις ΓΣ. Η ΓΣ διεξάγει τις εργασίες
της ακολουθώντας την ακόλουθη διάταξη:

11.7.1

Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της ΓΣ.

11.7.2

Έκθεση πεπραγμένων. Λογοδοσία Προέδρου ΔΣ. Απολογισμός.

11.7.3

Συζήτηση αντιπροσώπων για τα πεπραγμένα.

11.7.4

Λογοδοσία Προέδρων Ενώσεων επί των πεπραγμένων των Ενώσεων.

11.7.5

Συζήτηση επί των λογοδοσιών.

11.7.6

Έκθεση ΕΕ επί του οικονομικού απολογισμού.

11.7.7

Έκθεση οικονομικού απολογισμού. Λογοδοσία Ταμία.

11.7.8

Συζήτηση αντιπροσώπων επί του οικονομικού απολογισμού.

11.7.9

Απαλλαγή ή μη του ΔΣ από κάθε Διοικητική ή Διαχειριστική ευθύνη.

11.7.10

Προϋπολογισμοί και προγράμματα για το επόμενο έτος.
Αν υπάρχουν:

11.7.11

Έγκριση εισδοχής μελών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 5.

11.7.12

Διαγραφή μελών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 6.

11.7.13

Τροποποιήσεις Καταστατικού

11.7.14

Έγκριση νέων Εσωτερικών Κανονισμών ή τροποποίηση παλαιών.

11.7.15

Απονομή τίτλων Επίτιμων ή Διακεκριμένων Μελών.

11.7.16

Διάφορα. Κάθε τρίτο ημερολογιακό έτος περιλαμβάνονται και τα πιο κάτω
θέματα:

11.7.17

Εκλογή ΕΕ για την επόμενη διετία.

11.7.18

Εκλογή Προέδρου και Μελών του ΔΣ.
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12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ.

12.1

Η ΓΣ των μελών της Ομοσπονδίας αποτελεί την ανώτατη Διοικητική Αρχή και
συγκαλείται:

12.1.1

Τακτικά μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο κάθε χρόνου, για την έγκριση
των πεπραγμένων της προηγούμενης χρονιάς και τον προϋπολογισμό της
επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

12.1.2

Έκτακτα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε συγκεκριμένα θέματα:

12.1.2.1 Μετά από απόφαση του ΔΣ.
12.1.2.2 Υποχρεωτικά από το ΔΣ μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον ενός τετάρτου
(¼) του όλου αριθμού των Τακτικών Αντιπροσώπων της ΓΣ. Αν δεν
εισακουσθεί η αίτηση του ενός τετάρτου (¼) των Τακτικών Αντιπροσώπων για
σύγκληση Έκτακτης ΓΣ μετά πάροδο δέκα (10) ημερών από την υποβολή της
αίτησης, μπορούν οι αιτούντες να προχωρήσουν νόμιμα σε σύγκληση
Έκτακτης ΓΣ.
12.2

Σύγκληση Τακτικής ή Έκτακτης ΓΣ πρέπει να γνωστοποιείται προς όλα τα
σωματεία-μέλη δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προηγουμένως με
συστημένη επιστολή ή τηλομοιότυπο (φαξ) ή μέσω του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail).

12.2.1

Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

12.2.1.1 Τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία και μόνο
υποχρεωτικά συζητεί η ΓΣ.
12.2.1.2 Χρόνο και τόπο σύγκλησης της ΓΣ.
12.3

Η ΓΣ εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος προεδρεύει
των εργασιών, αφαιρεί ή και δίνει το λόγο στα μέλη της Συνέλευσης και γενικά
διευθύνει και κατευθύνει τις εργασίες της. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της
συνεδρίας. Ο Πρόεδρος και Γραμματέας προτείνονται και εκλέγονται
πλειοψηφικά.

12.4

Μπορεί επίσης να γίνει πρόνοια για ηχογράφηση ή και οπτικογράφηση των
εργασιών.

Καταστατικό ΚΑΟ - Τροποποίηση 2.11.2011

Σελίδα 30

12.5

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Όταν η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει και
εκλογές Προέδρου και Μελών του ΔΣ και Μελών της ΕΕ, η ΓΣ εκλέγει και τρεις
ψηφολέκτες, που βοηθούν τον Πρόεδρο της ΓΣ στην εξαγωγή του
αποτελέσματος των εκλογών.

12.6

Ο έλεγχος της πληρεξουσιότητας και νομιμότητας των αντιπροσώπων και του
δικαιώματος ψήφου, γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα του ΔΣ.

12.7

Τα Δόκιμα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις ΓΣ. Οι αθλητές τους όμως
μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες, καθώς και σε κάθε άλλη αγωνιστική
εκδήλωση και δραστηριότητα.

12.8

Την ευθύνη σύγκλησης της ΓΣ έχει ο Πρόεδρος του ΔΣ. Η ημέρα, ώρα και
χώρος καθορίζεται από το ΔΣ και κοινοποιείται προς τα μέλη όπως αναφέρεται
στο 12.2. Η κοινοποίηση σύγκλησης θα πρέπει να περιλαμβάνει την Ημερήσια
Διάταξη και να καλεί τα μέλη να θέσουν αν το επιθυμούν, θέματα προς
συζήτηση στα Διάφορα, μέχρι και 48 (σαράντα οκτώ) ώρες πριν την
καθορισθείσα ώρα έναρξης της ΓΣ.

12.9

Η κοινοποίηση σύγκλησης της ΓΣ αποστέλλεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
μέρες πριν την καθορισθείσα ώρα έναρξης της ΓΣ.

13

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

13.1

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το μισό (½) συν
ένας τουλάχιστον των Τακτικών Αντιπροσώπων των σωματείων-μελών που
έχουν δικαίωμα ψήφου.

13.2

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία στην καθορισθείσα ώρα, ο χρόνος
έναρξης των εργασιών αναβάλλεται για μισή ώρα. Μετά την πάροδο της μισής
ώρας, η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία, οσαδήποτε μέλη και αν παρευρίσκονται.
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13.3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗ ΓΣ. Οι αποφάσεις παίρνονται με
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Τακτικών Αντιπροσώπων.
Ψήφοι με
πληρεξούσια απαγορεύονται. Οι ψηφοφορίες διεξάγονται φανερά με ανάταση
χεριού και μυστικά με ψηφοδέλτια για την εκλογή Προέδρου και Μελών του ΔΣ
και της ΕΕ και για προσωπικά θέματα.

13.4

Για τη διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας για άλλες περιπτώσεις αποφασίζει η ΓΣ.

13.5

Απαγορεύεται η δια βοής λήψη αποφάσεων.

13.6

Κάθε Αντιπρόσωπος εκπροσωπεί ένα μόνο Μέλος.

13.7

Σε περίπτωση λήψης απόφασης για τροποποίηση του Καταστατικού της ΚΑΟ,
η ΓΣ αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων
Τακτικών Αντιπροσώπων και με απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (½)
πλέον ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου Τακτικών Αντιπροσώπων.

13.8

Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην Ημερήσια Διάταξη είναι άκυρη,
έστω και αν αυτή ληφθεί με πλειοψηφία των παρισταμένων αντιπροσώπων
σωματείων μελών.

13.9

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ. Αποφάσεις που λαμβάνονται έγκυρα από τη ΓΣ δεσμεύουν όλα
τα μέλη της ΚΑΟ παρόντα, απόντα ή διαφωνούντα.
Αποφάσεις που
λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων της Νομοθεσίας περί Σωματείων ή
του παρόντος Καταστατικού είναι άκυρες και χωρίς ισχύ.

13.10

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Εάν, λόγω του προχωρημένου της ώρας, γίνεται
δύσκολη η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα, η ΓΣ αποφασίζει με πλειοψηφία
των τριών τετάρτων (¾) των παρισταμένων Τακτικών Αντιπροσώπων τη
συνέχιση της συνεδρίασης για την επόμενη μέρα στον ίδιο τόπο και σε ρητά
καθοριζόμενη ώρα, εκτός της περίπτωσης που για λόγους ανώτερης βίας δεν
είναι δυνατή η συνέχιση της συνεδρίασης κατά τον πιο πάνω τόπο και χρόνο.
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14

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΣΥΝΘΕΣΗ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΚΛΟΓΗΣ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ, ΘΗΤΕΙΑ.

14.1

Η διοίκηση της ΚΑΟ ασκείται από το ΔΣ. Το ΔΣ απαρτίζεται από τον Πρόεδρο,
οκτώ (8) αιρετά μέλη και από τόσους Αντιπροέδρους όσες είναι και οι ενεργές
Ενώσεις στην ΚΑΟ.

14.2

Οι Πρόεδροι των ενεργών Ενώσεων καθίστανται αυτόματα μέλη του ΔΣ.
Φέρουν τον τίτλο του Αντιπροέδρου, με ειδικότητα το θέμα που ασχολούνται.
Έχουν πλήρη δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις των εκλεγέντων μελών.

14.3

Η εκλογή του Προέδρου και των Μελών του ΔΣ (οκτώ Αιρετών και τεσσάρων
Αναπληρωματικών) λαμβάνει χώρα κάθε τρίτο ημερολογιακό έτος. Για τη
διεξαγωγή της εκλογής Προέδρου και Μελών Δ.Σ χρησιμοποιούνται ξεχωριστά
ψηφοδέλτια. Υποψήφιοι Πρόεδροι μπορούν να είναι και στο ψηφοδέλτιο των
Μελών του ΔΣ. Τα ψηφοδέλτια θα φέρουν τα ονόματα των υποψηφίων κατ’
αλφαβητική σειρά και θα απαιτείται ένας σταυρός προτίμησης στο ψηφοδέλτιο
για την εκλογή του Προέδρου και δώδεκα σταυροί για την εκλογή των μελών του
ΔΣ. Τα σημεία –Χ- και -√- γίνονται επίσης δεκτά. Δεκτά γίνονται και ψηφοδέλτια
με λιγότερους από δώδεκα ψήφους. Περισσότεροι του ενός σταυροί στο
ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου ή περισσότεροι των δώδεκα στο
ψηφοδέλτιο για την εκλογή των Μελών του ΔΣ καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο.

14.4

Οι οκτώ υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς
προτίμησης, εκλέγονται στο ΔΣ. Οι υποψήφιοι με σειρά επιτυχίας 9ος, 10ος, 11ος
και 12ος στο ψηφοδέλτιο του ΔΣ εκλέγονται ως Αναπληρωματικά Μέλη.

14.5

Η σειρά επιτυχίας μεταξύ ισοψηφησάντων καθορίζεται με κλήρο.

14.6

Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου δεν
συγκεντρώσει ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) διεξάγεται και
δεύτερη εκλογή στην οποία συμμετέχουν μόνο οι δύο υποψήφιοι που
συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά ψήφων.

14.7

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ.
Ο υποψήφιος πρέπει απαραιτήτως:

14.7.1

Να είναι ενεργό μέλος σωματείου-μέλους της ΚΑΟ και να υποστηρίζεται από
αυτό ή

14.7.2

Να είναι Διακεκριμένο Μέλος της ΚΑΟ που υποστηρίζεται από σωματείο-μέλος
ή άλλα δύο Διακεκριμένα Μέλη ή

14.7.3

Να είναι δηλωμένος Τακτικός ή Αναπληρωτής Αντιπρόσωπος σωματείου
μέλους.

14.7.4

Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
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14.7.5

Να μην έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αξιόποινες
πράξεις ή αδικήματα βίας σε αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή
μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία,
ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, λαθρεμπορία, δωροδοκία, δωροληψία,
παραχάραξη, πλαστογραφία, απάτη, εκβιασμό, συκοφαντική δυσφήμηση,
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων,
και καταδίκη για κακούργημα.

14.7.6

Να μην είναι μέλος του προσωπικού της ΚΑΟ, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης
φύσεως σύμβαση εργασίας του με την ΚΑΟ και για ένα χρόνο μετά την λήξη
της.

14.7.7

Να μην έχει συνάψει σύμβαση με την ΚΑΟ ή σωματείο-μέλος της 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 χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της
σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα.

14.7.8

Να μην ασχολείται με την εμπορία αθλητικών ειδών, ή να μετέχει σε εταιρείες ως
διαχειριστής ή και μέλος του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης
εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως
αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών
ειδών.

14.8

Πρόσωπο, μέλος του ΔΣ 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.

14.9

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ. Υποψηφιότητες κατατίθενται στη Γραμματεία
της ΚΑΟ, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την καθορισθείσα ώρα
έναρξης της ΓΣ και συνίστανται από το ειδικό έντυπο του Παραρτήματος 3
πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο.

14.10

Στην περίπτωση των Διακεκριμένων Μελών απαιτείται γραπτή υποστήριξη από
σωματείο-μέλος ή από άλλα δύο Διακεκριμένα Μέλη.

14.11

Δεν απαιτείται οποιαδήποτε υποστήριξη για υποψηφιότητες Τακτικών ή
Αναπληρωτών Αντιπροσώπων.
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14.12

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΣ.

14.12.1

Σωματείο-μέλος της ΚΑΟ δεν μπορεί να έχει περισσότερα από τέσσερα (4)
αιρετά μέλη στο ΔΣ. Κανένα αεράθλημα δεν μπορεί να αντιπροσωπεύεται
στο ΔΣ με περισσότερα από πέντε (5) αιρετά μέλη.

14.12.2

Τρία τουλάχιστον από τα αιρετά μέλη του ΔΣ θα είναι κάτοικοι της
πρωτεύουσας.

14.12.3

Για να πληρωθούν οι απαιτήσεις των πιο πάνω εδαφίων λαμβάνεται υπόψη
η σειρά επιτυχίας στις εκλογές.

14.12.4

Ο Πρόεδρος, δεν μπορεί κατά την διάρκεια της θητείας του, να υπηρετεί
ταυτόχρονα και σε Διοικητικά Συμβούλια σωματείων-μελών της ΚΑΟ.

14.13

Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχείς
συνεδριάσεις χάνει, μετά από απόφαση του ΔΣ, τη θέση του.

14.14

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ.

14.14.1

Εάν καθ’ οιονδήποτε τρόπο κενωθεί θέση Αιρετού Μέλους, αυτή πληρούται
από το επόμενο Αναπληρωματικό Μέλος.

14.14.2

Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του ΔΣ εξαντληθεί ο αριθμός των
Αναπληρωματικών Μελών, το ΔΣ συνεχίζει με μειωμένη σύνθεση, μέχρι την
αμέσως επόμενη ΓΣ κατά την οποία γίνονται εκλογές για τόσα μέλη όσα
λείπουν από το ΔΣ καθώς και τέσσερα Αναπληρωματικά Μέλη.

14.14.3

Η μειωμένη σύνθεση του ΔΣ δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5)
Αιρετών Μελών. Εάν τούτο συμβεί, οι εναπομείναντες περιορίζουν τις
ενέργειες τους στη σύγκληση ΓΣ εντός τριάντα (30) ημερών, με μοναδικό
θέμα την εκλογή νέου ΔΣ. Νοείται ότι αποφάσεις που έχουν παρθεί από την
απαρτία του ΔΣ προ των παραιτήσεων, είναι δυνατόν να υλοποιηθούν.

14.14.4

Τη θέση του Προέδρου, σε περίπτωση κενώσεώς της, καταλαμβάνει ο Α’
Αντιπρόεδρος, μέχρι την επόμενη ΓΣ κατά την οποία διεξάγεται εκλογή για
ανάδειξη νέου Προέδρου.

14.14.5

Κενωθείσες θέσεις Αντιπροέδρων αναπληρώνονται αυτόματα από την
αντίστοιχη Ένωση.

14.15

Η θητεία όλων λήγει στο τέλος της διετίας, υπολογιζόμενης από την ημέρα
της αρχικής εκλογής του ΔΣ.

14.16

Σε περίπτωση παραίτησης ολόκληρου του ΔΣ πριν από τη λήξη της θητείας
του, ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση σύγκλησης ΓΣ για εκλογές και ανάδειξη
νέου ΔΣ μέσα σε τριάντα (30) μέρες.
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14.17

ΘΗΤΕΙΑ. Η θητεία του ΔΣ και της ΕΕ είναι διετής και ο αριθμός των θητειών
για κάθε εκλεγμένο μέλος απεριόριστος.

15

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ.

15.1

ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΣ. Ο Πρόεδρος καλεί τους εκλεγέντες σε συνεδρία, μέσα σε
δέκα μέρες από την εκλογή τους, με πρώτο θέμα τον καταρτισμό του ΔΣ σε
Σώμα, όπως πιο κάτω:

15.1.1

Πρόεδρος ΚΑΟ.

15.1.2

Α’ Αντιπρόεδρος.

15.1.3

Αντιπρόεδροι. Διορίζονται από τις Ενώσεις. Ένας για κάθε ενεργό τμήμα.

15.1.4

Γενικός Γραμματέας.

15.1.5

Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα.

15.1.6

Ταμίας.

15.1.7

Έφορος υλικού και εντευκτηρίων.

15.1.8

Έφορος προβολής, εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων.

15.1.9

Έφορος για θέματα της ΔΑΟ. (F.A.I.) και της Europe Airsports.

15.1.10

Έφορος για τις εξωτερικές σχέσεις. (ΚΟΑ, ΚΟΕ, άλλες Ομοσπονδίες ή
κρατικές οντότητες.)

16

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

16.1

Το ΔΣ ενεργεί ως όργανο της ΓΣ. Διευθύνει τις εργασίες και υπηρεσίες της
ΚΑΟ σύμφωνα με τις αποφάσεις και κατευθύνσεις της ΓΣ. Αποφασίζει για όλα
τα ζητήματα που αφορούν τους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της
ΚΑΟ.

16.2

Η ιδιότητα του μέλους του ΔΣ της ΚΑΟ είναι τιμητική και άμισθη.

16.3

Σε μέλη του ΔΣ, που μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους
για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας προς την ΚΑΟ, επιτρέπεται να
καταβάλλονται έξοδα διακίνησης, διαμονής και διατροφής.

16.4

Απαγορεύεται στο ΔΣ να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων
υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με
οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του ΔΣ, με τις συζύγους, τέκνα, γονείς, με
αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερθέντα
πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των
μελών του ΔΣ που έλαβαν την σχετική απόφαση.
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16.5

Το ΔΣ έχει δικαίωμα να εκδίδει εγκυκλίους με τις οποίες θα καθορίζει τους
τρόπους επικοινωνίας και αλληλογραφίας των σωματείων μελών με την
ΚΑΟ.

16.6

Το ΔΣ της ΚΑΟ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να έρχεται σε επαφή με ξένες
ομοσπονδίες.

16.7

Δεν επιτρέπεται αθλητική συνάντηση σωματείων-μελών με ξένα σωματεία ή
ομοσπονδίες χωρίς την γραπτή άδεια του ΔΣ της ΚΑΟ.

16.8

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΣ. Το ΔΣ συνέρχεται σε Τακτική συνεδρία, κάθε διμηνία και
έκτακτα όταν το αποφασίσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν γραπτώς τρία (3)
τουλάχιστον μέλη. Την ευθύνη σύγκλησης έχει ο Πρόεδρος.

16.9

ΑΠΑΡΤΙΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται
αυτοπροσώπως τα μισά τουλάχιστον μέλη του, μεταξύ των οποίων και ο
Πρόεδρος ή ο Α’ Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και καταχωρούνται στα πρακτικά. Κάθε
παρόν μέλος δικαιούται μία ψήφο.

16.10

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ. Οι ψηφοφορίες είναι κατά το πλείστον φανερές. Μυστικές
ψηφοφορίες διενεργούνται κατά τις εκλογές αξιωματούχων, για προσωπικά
θέματα ή όταν τούτο ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Σε περίπτωση
ισοψηφίας σε φανερή ψηφοφορία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε
περίπτωση και δεύτερης ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου μετρά για δύο.
Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία, η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται μέχρι να καταλήξει σε απόφαση.

16.11

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων συντάσσονται από το Γενικό
Γραμματέα και υποβάλλονται για έγκριση στο ΔΣ στην επόμενη συνεδρία.
Εφ’ όσον εγκριθούν, υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα της συνεδρίας και
τον Γενικό Γραμματέα ή στην απουσία του Γενικού Γραμματέα από ένα από
τους Αντιπροέδρους. Διαφωνίες μελών για συγκεκριμένα σημεία των
Πρακτικών, αναφέρονται με ειδική μνεία στο τέλος. Ο Γενικός Γραμματέας
αναλαμβάνει τη φύλαξη τους στα αρχεία της ΚΑΟ.

16.12

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Το ΔΣ μπορεί να καταρτίζει Ειδικές Επιτροπές,
να διορίζει τα μέλη τους και να ορίζει τις εντολές και καθορίζει τους όρους
εργασίας τους. Μπορεί επίσης να προσλαμβάνει έμμισθο προσωπικό, να
προάγει ή απολύει προσωπικό και να ρυθμίζει τους όρους εργασίας τους,
σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας και τα συμφέροντα της ΚΑΟ.

16.13

Το ΔΣ λαμβάνει ή και υποδεικνύει κάθε μέτρο για τη Διοικητική, Διαχειριστική,
Τεχνική και Καταστατική πληρότητα, τόσο της ΚΑΟ ως ομοσπονδίας όσο και
των σωματείων-μελών της.
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16.14

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (F.A.I. SPORTING LICENCE). Εκδίδει, ανανεώνει ή
ακυρώνει Αεραθλητικές Άδειες σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς και
τις συστάσεις της ΔΑΟ.

16.15

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ. Αποφασίζει για τη συμμετοχή των Εθνικών ομάδων στις
διάφορες διοργανώσεις του εξωτερικού.

16.16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.
Διαχειρίζεται τα οικονομικά της ΚΑΟ
προϋπολογισμούς και απολογισμούς για υποβολή στη ΓΣ.

16.17

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αποφασίζει και παραπέμπει
θέματα προς εκδίκαση από τη ΔΕ.

16.18

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣ. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων
του ΔΣ μπορούν να υποβάλλονται από Τακτικά ή και Διακεκριμένα Μέλη, μέσω
του ΔΣ στην αμέσως επόμενη Τακτική ΓΣ.

17

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΕ)

17.1

Παράλληλα με την εκλογή του ΔΣ από τη ΓΣ, εκλέγεται μεταξύ των Τακτικών
Αντιπροσώπων και τριμελής ΕΕ της οποίας η θητεία είναι ισόχρονη με αυτήν
του ΔΣ.

17.2

Οι προϋποθέσεις εκλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 14.7 για εκλογή
στο ΔΣ ισχύουν και για την ΕΕ.

17.3

Η ΕΕ διενεργεί τον έλεγχο της εν γένει διαχείρισης της ΚΑΟ. Μέλη του ΔΣ δεν
μπορούν να οριστούν ως μέλη της ΕΕ.

17.4

Όλα τα μέλη του ΔΣ υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση των μελών της ΕΕ
όλα τα σχετικά έγγραφα, διπλότυπα αποδείξεων και ότι άλλο απαιτείται για την
εκτέλεση του έργου τους.

17.5

Η ΕΕ υποχρεούται να ολοκληρώνει το έργο της, είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν
την Τακτική ΓΣ. Υποβάλλει την έκθεση της στον Πρόεδρο και ακολούθως την
παρουσιάζει στη ΓΣ.

και

καταρτίζει
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18

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ.

18.1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ:

18.1.1

Εκπροσωπεί την ΚΑΟ σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους και ενώπιον κάθε
Δικαστικής ή άλλης Αρχής ως επίσης και ενώπιον κάθε Οργανισμού,
Τράπεζας και κάθε νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού.

18.1.2

Εποπτεύει των εργασιών και του προσωπικού της ΚΑΟ και φροντίζει για την
πιστή τήρηση του Καταστατικού της ΚΑΟ και την εφαρμογή των αποφάσεων
που λαμβάνονται.

18.1.3

Συγκαλεί τις ΓΣ και συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ.

18.1.4

Τηρεί την τάξη στις συνεδρίες του ΔΣ δίνοντας και αφαιρώντας το λόγο σε
οποιοδήποτε μέλος και έχει δικαίωμα να απομακρύνει από τη συνεδρία μέλη
που δε συμμορφώνονται με τη διαδικαστική δεοντολογία.

18.1.5

Υπογράφει και επικυρώνει τα πρακτικά του ΔΣ.

18.1.6

Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τις επιταγές για πληρωμή οφειλομένων ποσών,
κάθε ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό της ΚΑΟ ή από οποιαδήποτε
άλλη αρχή.

18.1.7

Υπογράφει μαζί με τον Ταμία κάθε χορηγία ή ανάληψη ή διάθεση πάσης
φύσεως υλικού.

18.1.8

Μονογράφει όλα τα βιβλία και τα υπόλοιπα στοιχεία της ΚΑΟ.

18.1.9

Εποπτεύει με κάθε μέσο όλες τις εργασίες της ΚΑΟ, έχοντας το δικαίωμα να
ελέγχει κάθε λειτουργία της ΚΑΟ, των Υπηρεσιών και Επιτροπών της.

18.1.10

Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τον Απολογισμό των πεπραγμένων
της Διοίκησης και τον Προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας, καθώς και κάθε
έγγραφο που απευθύνεται είτε σε υπερκείμενη Αρχή, είτε σε οποιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

18.2

Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

18.2.1

Αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, σε όλα του τα
καθήκοντα.

18.2.2

Αντικαθιστά τον Πρόεδρο για θέματα επείγουσας φύσεως με πρωτοβουλία του
ή για θέματα ρουτίνας, μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο.

18.2.3

Εκτελεί οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες του Προέδρου που ο ίδιος ο
Πρόεδρος του μεταβιβάζει.
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18.3

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ. Διορίζονται στο ΔΣ από
τις Ενώσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί σαφής και πλήρης επίγνωση των
θεμάτων στα διάφορα αεραθλήματα. Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν
μεγάλη πείρα στο αεράθλημά τους και να χαρακτηρίζονται από τις διοικητικές
τους ικανότητες.

18.3.1

Παρίστανται στις συνεδριάσεις του ΔΣ ως ειδικοί συγκεκριμένου θέματος.
Έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μελών του ΔΣ, ως αυτά
καθορίζονται στο παρόν Καταστατικό. Συμβουλεύουν και καθοδηγούν το ΔΣ
στα θέματα της ειδικότητάς τους.

18.3.2

Μεταφέρουν από και προς τις Ενώσεις θέματα του ενδιαφέροντός τους που
χρήζουν της προσοχής του ΔΣ.

18.4

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

18.4.1

Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα διπλώματα, τις προκηρύξεις και τα λοιπά
έγγραφα της Ομοσπονδίας και τον βοηθά στην εκτέλεση της υπηρεσίας του.

18.4.2

Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τις επιταγές ή εντάλματα πληρωμών.

18.4.3

Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία του υπαλληλικού προσωπικού.

18.4.4

Εκπροσωπεί μαζί με τον Πρόεδρο, την ΚΑΟ σε όλες τις εξωτερικές σχέσεις
της.

18.4.5

Καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του ΔΣ και των ΓΣ. Τηρεί
τα Πρακτικά των συνεδριάσεων, το αρχείο, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία
και φυλάσσει τα βιβλία, τα έγγραφα και την σφραγίδα της ΚΑΟ.

18.4.6

Εκτελεί χρέη Γραμματέα της ΔΕ και παρουσιάζει τις παραπομπές.

18.4.7

Είναι ο επίσημος παραλήπτης και επιδότης της ΚΑΟ.

18.4.8

Παρακολουθεί τη λειτουργία όλων των επιτροπών και την εργασία του
υπαλληλικού προσωπικού.

18.4.9

Τηρεί μεταξύ άλλων, υποχρεωτικά τα πιο κάτω βιβλία:
α.

Μητρώο σωματείων – μελών.

β.

Μητρώο αθλουμένων – αεραθλητικών αδειών.

γ.

Μητρώο Προπονητών – Εκπαιδευτών.

δ.

Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

ε.

Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων ΔΣ.

στ.

Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων ΓΣ.
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18.5

Ο ΤΑΜΙΑΣ. Στη θέση του Ταμία ορίζεται ο καταλληλότερος επί οικονομικών
θεμάτων και είναι υπόλογος στον Πρόεδρο και το ΔΣ. Είναι υπεύθυνος για τη
χρηστή διαχείριση της περιουσίας της ΚΑΟ. Ενεργεί τις εισπράξεις και τις
πληρωμές έναντι των σχετικών αποδεικτικών.

18.5.1

Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο ή το Γενικό Γραμματέα τις επιταγές ή
εντάλματα πληρωμών.

18.5.2

Είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των λογιστικών βιβλίων.

18.5.3

Φροντίζει για το συχνό έλεγχο των λογαριασμών από τους ελεγκτές που
διορίζει η ΓΣ και παρουσιάζει τον οικονομικό απολογισμό.

18.5.4

Τηρεί τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων και είναι πάντα ενήμερος για την
οικονομική κατάσταση της ΚΑΟ και έτοιμος να ενημερώσει το ΔΣ.

18.5.5

Κρατεί ενήμερα τα Μητρώα Μελών και το Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων.

18.5.6

Μέρος των καθηκόντων του Ταμία, δυνατόν να εκτελούνται από υπάλληλο. Η
άσκηση όμως των καθηκόντων αυτών από τον υπάλληλο δεν απαλλάσσουν
τον Ταμία από τις ευθύνες του.

18.5.7

Φροντίζει και εισπράττει με απόδειξη κάθε έσοδο και εισφορά, συνδρομή,
δικαίωμα εγγραφής, κληροδότημα, χορηγία, δωρεά και γενικά κάθε απαίτηση
της ΚΑΟ.

18.5.8

Κάνει όλες τις πληρωμές με εντάλματα, που έχουν εκδοθεί, όπως απαιτείται,
και μόνο εφόσον η σχετική δαπάνη ή το έξοδο έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο
πρακτικών μετά από λήψη σχετικής απόφασης από το ΔΣ.

18.5.9

Κρατά βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρεί όλες τις δοσοληψίες του και
αποδίδει λογαριασμό στο ΔΣ όντας υπεύθυνος για τη διαχείριση, που του έχει
ανατεθεί.

18.5.10

Αναλήψεις χρημάτων από την Τράπεζα και πληρωμές γίνονται με υπογραφή
του Ταμία και του Προέδρου ή του Γραμματέα του ΔΣ.

18.5.11

Καταθέτει στον Τραπεζικό λογαριασμό της ΚΑΟ κάθε χρηματικό ποσόν πλην
ενός ποσού για το οποίο αποφασίζει το ΔΣ καθώς και κάθε αξία, και
αναλαμβάνει καταθέσεις μόνο μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ.

18.5.12

Κάνει όλες τις πληρωμές με ένταλμα υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον
Ταμία.
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18.5.13

Κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, συντάσσει και υποβάλλει στο ΔΣ για
έγκριση, απολογισμό και προϋπολογισμό της ΚΑΟ, βοηθούμενος από τον
Γενικό Γραμματέα.

18.5.14

Τηρεί μεταξύ άλλων, υποχρεωτικά:
α. Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων
β. Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων

18.6

ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΩΝ.

18.6.1

Επιμελείται όλων των περιουσιακών στοιχείων της ΚΑΟ, των οργάνων, των
επάθλων, των αναμνηστικών, της βιβλιοθήκης, τηρεί βιβλία για όλα τα
περιουσιακά στοιχεία, φροντίζει για τη διατήρηση και τη φύλαξη τους και ασκεί
καθήκοντα κοσμήτορα Λέσχης.

18.6.2

Βοηθά τον Ταμία και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει.

18.6.3

Είναι υπεύθυνος για την αγορά και παράδοση υλικού στα σωματεία-μέλη και
την συντήρηση των εντευκτηρίων.

18.7

ΕΦΟΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

18.7.1

Είναι υπεύθυνος προς το ΔΣ για κάθε θέμα προβολής, οργάνωσης αγώνων
και εκδηλώσεων.

18.7.2

Διενεργεί τις απαραίτητες επαφές με τις σχετικές Υπηρεσίες και παίρνει τις
απαιτούμενες πληροφορίες που αφορούν την οργάνωση και συντονισμό των
διαφόρων εκδηλώσεων.

18.7.3

Εκπονεί το πρόγραμμα αγώνων και εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τις
Ενώσεις και παρουσιάζει τούτο στο ΔΣ.

18.7.4

Εργάζεται συνεχώς για την προβολή του έργου της ΚΑΟ μέσω των ΜΜΕ.

18.7.5

Είναι υπεύθυνος των εκδόσεων και δελτίων της ΚΑΟ.
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18.8

ΕΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΟ ΚΑΙ Europe Airsports. Ως τέτοιος εκλέγεται
σύμβουλος με μεγάλη πείρα σε θέματα της ΔΑΟ και της Europe Airsports, είναι
κάτοχος της αγγλικής γλώσσας και έχει οργανωτικές ικανότητες. Για καλύτερη
αντιπροσώπευση στα διεθνή βήματα το ΔΣ της ΚΑΟ μπορεί να διατηρεί μόνιμο
αντιπρόσωπο.

18.8.1

Προγραμματίζει όλες τις επαφές με τη ΔΑΟ, την Europe Airsports και τις
Επιτροπές τους και φροντίζει για τη μετάβαση των εκπροσώπων της ΚΑΟ στις
αντίστοιχες συναντήσεις.

18.8.2

Εισηγείται στο ΔΣ το διορισμό προσώπων που θα εκπροσωπούν την ΚΑΟ στα
βήματα των οργανώσεων αυτών.

18.8.3

Παρακολουθεί όλα τα θέματα και ενημερώνει τους αρμόδιους για ότι τους
αφορά.

18.8.4

Συντάσσει και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία επί θεμάτων
της αρμοδιότητάς του.

18.8.5

Χειρίζεται τη σχετική αλληλογραφία, τις αναφορές των εκπροσώπων και
ενημερώνει το ΔΣ.

18.9

ΕΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. (ΚΟΑ, ΚΟΕ, Τμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας κτλ).

18.9.1

Προγραμματίζει και διενεργεί όλες τις επαφές με οργανισμούς και αρχές ως ο
ΚΟΑ, η ΚΟΕ, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας κτλ. μετά από πρωτοβουλία δική
του ή κατόπιν εντολής από το ΔΣ.

18.9.2

Μαζί με το Γενικό Γραμματέα, είναι υπεύθυνος για τη συνεπή τήρηση των
υποχρεώσεων της ΚΑΟ έναντι των Οργανισμών αυτών.

18.9.3

Παρακολουθεί τις εξελίξεις μέσα στους Οργανισμούς αυτούς και ενημερώνει το
ΔΣ.

19

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

19.1

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί την ΚΑΟ σε όλες τις σχέσεις της με κάθε τρίτο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε κάθε Δικαστική, Διοικητική Αρχή, οποιουδήποτε
βαθμού, σε κάθε Οργανισμό και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού
δικαίου.

19.2

Ο Πρόεδρος, με απόφαση του ΔΣ μπορεί να κάνει συμβιβασμούς κάθε φύσης
δικαστικούς ή εξώδικους, να δέχεται διαιτησίες και να διορίζει πληρεξούσιους με
συγκεκριμένες εντολές.
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20

ΚΡΙΤΕΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ.

20.1

Μέλη του ΔΣ της ΚΑΟ μπορούν να διαιτητεύουν/κρίνουν χωρίς κώλυμα, πάσης
φύσεως αγώνες που γίνονται με την έγκριση της ΚΑΟ ή της Διεθνούς
Ομοσπονδίας του Αθλήματος τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.
Μπορούν
επιπρόσθετα,
να
απασχολούνται
ως
άμισθοι
προπονητές/εκπαιδευτές.

21

ΕΝΩΣΕΙΣ. Καλύπτουν τις δραστηριότητες ενός εκάστου των αεραθλημάτων
χωριστά. Η κάθε Ένωση:

21.1

Διοικείται από Επιτροπή που διορίζεται από τα Σωματεία που ασκούν το
συγκεκριμένο άθλημα.

21.2

Μετά το διορισμό της η Επιτροπή συγκροτείται σε Σώμα σύμφωνα με τις
πρόνοιες των Εσωτερικών Κανονισμών των Ενώσεων. Ο Πρόεδρος
εκπροσωπεί την Ένωση στο ΔΣ ως Αντιπρόεδρος αρμόδιος του αεραθλήματος
του.

21.3

Ο Γραμματέας της Ένωσης τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων, διενεργεί την
αλληλογραφία και τηρεί ειδικό αρχείο στην Γραμματεία της ΚΑΟ.
Οι
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε διαστήματα που αποφασίζει η ίδια η
Επιτροπή της Ένωσης και καθορίζει στους Εσωτερικούς κανονισμούς της.

21.4

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΩΣΕΩΝ. Οι Ενώσεις:

21.4.1

Καταρτίζουν και αναθεωρούν κανονισμούς λειτουργίας των και υποβάλλουν
αυτούς στο ΔΣ για έγκριση.

21.4.2

Καταρτίζουν προγράμματα δραστηριοτήτων του αεραθλήματός τους και τα
καταθέτουν στο ΔΣ έγκαιρα για υποβολή στην ΓΣ για έγκριση. Προνοούν για
την εφαρμογή των προγραμμάτων μετά την έγκρισή τους.

21.4.3

Συντάσσουν κανονισμούς του αεραθλήματός τους καθώς και κανονισμούς
εκπαίδευσης των αεραθλουμένων και τους υποβάλλουν στο ΔΣ για έγκριση από
την ΓΣ. Νοείται ότι καμία πρόνοια των κανονισμών αυτών δε θα αντιβαίνει με
άλλες πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού, των νόμων του κράτους ή
κανονισμών διεθνών Οργανώσεων των οποίων η συγκεκριμένη Ένωση είναι
μέλος.

21.4.4

Τηρούν αρχεία των ατομικών και ομαδικών επιδόσεων και υποβάλλουν
προτάσεις στο ΔΣ για απονομή διακρίσεων και τιμητικών διπλωμάτων.

21.4.5

Εκπονούν μελέτες ανάπτυξης του αεραθλήματός τους.

21.4.6

Υποβάλλουν στο ΔΣ προτάσεις για επιχορήγηση των Σωματείων που
αντιπροσωπεύουν, ανάλογα με τη δραστηριότητα και ανάπτυξη εκάστου.

21.4.7

Συμβουλεύουν το ΔΣ σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Καταστατικό ΚΑΟ - Τροποποίηση 2.11.2011

Σελίδα 44

21.4.8

Οι Ενώσεις δεν τηρούν λογαριασμούς ταμείου ούτε και Τραπεζικούς
λογαριασμούς αλλά εξυπηρετούνται από τα αρχεία και τους λογαριασμούς
που τηρεί ο Γενικός Ταμίας της ΚΑΟ. Καταθέτουν όλες τις εισπράξεις τους στο
Γενικό λογαριασμό της ΚΑΟ και πιστώνεται ο λογαριασμός τους με το ανάλογο
ποσό.

21.4.9

Αποφασίζουν για τις πληρωμές της Ένωσης και ζητούν έγκριση από το ΔΣ και
πληρωμή των ποσών από τον Γενικό Ταμία.

22

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (ΤΕ). Για την καλύτερη αντιμετώπιση και επίλυση
διαφόρων ειδικών θεμάτων το ΔΣ μπορεί να συστήνει και διορίζει ΤΕ. Ο
αριθμός των μελών των ΤΕ δεν πρέπει να είναι μικρότερος των τριών (3) και
δεν πρέπει να υπερβαίνει τους εφτά (7).

22.1

Το ΔΣ της ΚΑΟ με απόφαση του συντάσσει κανονισμούς λειτουργίας των ΤΕ.

22.2

Το ΔΣ της ΚΑΟ συγκροτεί τις ΤΕ από μέλη του ΔΣ, Τεχνικούς, επιστημονικό
προσωπικό, Τακτικούς Αντιπροσώπους σωματείων-μελών ή και από άτομα
με εγνωσμένη κατάρτιση στο συγκεκριμένο θέμα.

22.3

Ως μέλη των ΤΕ δεν είναι δυνατόν να υποδειχθούν προπονητές εν ενεργεία,
που αμείβονται από την Ομοσπονδία ή σωματεία-μέλη της, αθλητές εν
ενεργεία, επιφυλασσομένων των διατάξεων του νόμου και πρόσωπα που
επιδοτούνται από την Ομοσπονδία. Προπονητές εθνικών ομάδων μπορούν
να συμμετέχουν των εργασιών χωρίς δικαίωμα ψήφου.

22.4

Στην απόφαση διορισμού μιας ΤΕ, ορίζεται και ο Πρόεδρος της που θα είναι
και ο σύνδεσμος της με τον Πρόεδρο του ΔΣ.

22.5

Οι αποφάσεις των ΤΕ υποβάλλονται για έγκριση στο ΔΣ της ΚΑΟ το οποίο
αποφασίζει σχετικά και έχει δικαίωμα να δεχθεί, τροποποιήσει ή απορρίψει τις
εισηγήσεις των.

22.6

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΚΑΟ μπορούν να παρίστανται στις
συνεδριάσεις των ΤΕ χωρίς δικαίωμα ψήφου.

22.7

Οι ΤΕ τηρούν βιβλία πρακτικών, που υπογράφονται σε κάθε συνεδρίαση από
τα παριστάμενα μέλη.

22.8

Οι ΤΕ διαλύονται μόλις περατωθεί το έργο για το οποίο συστήνονται.

22.9

Κάθε ΤΕ σκοπό και αρμοδιότητες έχει:

22.9.1

Τη μελέτη οποιουδήποτε αεραθλητικού θέματος.

22.9.2

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

22.9.3

Την πρόταση για συγκρότηση της αντιπροσωπευτικής ομάδας για τις διεθνείς
συναντήσεις.
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22.9.4

Την εισήγηση για την οργάνωση και καλή διεξαγωγή των αγώνων.

22.9.5

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

22.9.6

Τη σύνταξη προγραμμάτων και μελέτη τρόπων και μεθόδων για τη διάδοση και
βελτίωση των αεραθλημάτων.

22.9.7

Την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος αγώνων και εκδηλώσεων.

22.9.8

Την παρακολούθηση της εξέλιξης των αθλητών και αθλητριών.

22.9.9

Την επιλογή σε συνεργασία με τους Ομοσπονδιακούς προπονητές, των
αθλητών που θα απαρτίσουν τις Εθνικές ομάδες.

22.9.10 Οτιδήποτε αφορά στον τεχνικό τομέα συγκεκριμένου αεραθλήματος.
22.10

Οι ΤΕ υποβάλλουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων τους στο Δ.Σ. της ΚΑΟ μετά
από κάθε συνεδρία τους.

23

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.

23.1

Το ΔΣ της ΚΑΟ μπορεί, οποτεδήποτε, να συστήνει κάθε είδους επιτροπές,
πρόεδρος των οποίων κατά προτίμηση, θα είναι μέλος του ΔΣ της ΚΑΟ.

23.2

Τα καθήκοντα, η θητεία των μελών τους, ο διορισμός και η παύση αυτών, το
αντικείμενο κάθε επιτροπής καθώς και ο χρόνος λειτουργίας τους, καθορίζονται
με απόφαση του ΔΣ της ΚΑΟ.

23.3

Κάθε απόφαση των επιτροπών αυτών υποβάλλεται ως πρόταση στο ΔΣ της
ΚΑΟ για συζήτηση, μετά την οποία αποφασίζεται η έγκριση, τροποποίηση η
απόρριψη αυτής.

23.4

Επιτροπές που είναι δυνατό να συσταθούν είναι Επιτροπή Οικονομικών,
Επιτροπή Μεταγραφών, Αγωνόδικες Επιτροπές κα.

23.5

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Το ΔΣ μπορεί, με απόφαση της πλειοψηφίας του
να συστήνει Οικονομική Επιτροπή (ΟΕ) στην οποία να αναθέτει την σύνταξη του
προϋπολογισμού και ισολογισμού της ΚΑΟ, ως και την επίβλεψη, έλεγχο και
παρακολούθηση της τήρησης του προϋπολογισμού, των δαπανών, των
λογιστικών βιβλίων και γενικά κάθε εσόδου και εξόδου της ΚΑΟ. Η ΟΕ
ενημερώνει το ΔΣ για την οικονομική κατάσταση, εισηγείται προς το ΔΣ για κάθε
θέμα και ζήτημα που έχει σχέση με την πορεία του προϋπολογισμού και την
εξεύρεση πόρων. Ελέγχει και παρακολουθεί την ταμειακή διαχείριση των
Ενώσεων.
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23.6

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ αποτελείται από πέντε (5) μέλη που εκλέγονται
από το ΔΣ της ΚΑΟ.

23.6.1

Πρόεδρος της είναι πάντα ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΚΑΟ και μέλος της ο
Γενικός Γραμματέας του ΔΣ της ΚΑΟ. Τα άλλα μέλη είναι φίλαθλοι που τα
τελευταία πέντε (5) χρόνια δεν μετείχαν στην διοίκηση οποιουδήποτε
σωματείου μέλους.

23.6.2

Έχει τον έλεγχο των μεταγραφών των αθλητών, των δελτίων αθλητικής
ιδιότητας, την αναμόρφωση του αθλητικού μητρώου των σωματείων και κάθε
άλλης εργασίας η οποία έχει σχέση με τις αρμοδιότητες αυτές.

23.6.3

Η Επιτροπή Μεταγραφών βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τρία (3)
τουλάχιστον μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

23.6.4

Οι αποφάσεις της Επιτροπής πρέπει να επικυρωθούν από το ΔΣ της ΚΑΟ
σύμφωνα με το νόμο και προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον της ΑΔΕΑ
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

23.7

ΟΙ ΑΓΩΝΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ οποιασδήποτε φύσης αγώνα έχουν την
δικαιοδοσία που προβλέπεται από τους Διεθνείς Κανονισμούς του
αεραθλήματος καθώς και από τους κανονισμούς που εκδίδει το ΔΣ της ΚΑΟ.

23.7.1

Τα μέλη των Επιτροπών ορίζονται με απόφαση του ΔΣ της ΚΑΟ μετά από
εισήγηση των αρμοδίων ΤΕ.

23.7.2

Το ΔΣ της ΚΑΟ δύναται να εκχωρήσει το πιο πάνω δικαίωμα στο ΔΣ της
Ένωσης, στην δικαιοδοσία της οποίας υπόκεινται οι αγώνες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
24

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΕ). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. Η Δικαστική Επιτροπή της
Ομοσπονδίας αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά
μέλη. Η θητεία της ΔΕ διαρκεί όσο και η θητεία του ΔΣ και συγκροτείται με τον
παρακάτω αναφερόμενο τρόπο.

24.1

Αμέσως μετά τη συγκρότηση του σε Σώμα, το ΔΣ της ΚΑΟ με επιστολή του
καλεί τα σωματεία-μέλη να υποδείξουν εγγράφως έναν εκπρόσωπό τους,
υποψήφιο για μέλος της ΔΕ, κατά προτίμηση νομικό.

24.2

Από τους υποδειχθέντες, το ΔΣ της ΚΑΟ εκλέγει τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη της ΔΕ.

24.3

Αν σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας δεν υποδείξουν μέσα σε διάστημα είκοσι
(20) ημερών εκπροσώπους, το ΔΣ της ΚΑΟ επιλέγει ελεύθερα τα απαιτούμενα
μέλη για τη συγκρότηση ή και συμπλήρωση της ΔΕ.

24.4

Αμέσως μετά την εκλογή τους, τα τακτικά μέλη της ΔΕ, μετά από πρόσκληση
της Γραμματείας της ΚΑΟ, συνέρχονται για να συγκροτηθούν σε σώμα και να
εκλέξουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ΔΕ.

24.5

Ο πρόεδρος της ΔΕ θα πρέπει να είναι νομικός.

24.6

ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΑΟ από ιδία
αντίληψη ή μετά από καταγγελία άλλων, φέρει στο ΔΣ το γεγονός που κρίνει ως
πειθαρχικό παράπτωμα. Το ΔΣ συζητά και αποφασίζει για την παραπομπή του
θέματος στη ΔΕ.

24.7

ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η ΔΕ συνέρχεται όταν παραπεμφθούν
προς αυτήν θέματα προς εξέταση ή εκδίκαση. Την ευθύνη σύγκλησης έχει ο
Γραμματέας της ΔΕ.

24.8

Η ΔΕ βρίσκεται σε απαρτία όταν όλα τα τακτικά μέλη της είναι παρόντα.

24.9

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση και δεύτερης ισοψηφίας, η ψήφος
του Προέδρου μετρά για δύο.

24.10

Η ΔΕ μπορεί να διορίζει Νομικό Σύμβουλο για εκδίκαση συγκεκριμένων
υποθέσεων. Ο Νομικός Σύμβουλος παρίσταται στις συνεδριάσεις χωρίς
δικαίωμα ψήφου.

24.11

Η εκδίκαση κάθε υπόθεσης που παραπέμπεται στη ΔΕ θα πρέπει να αρχίζει
μέσα σε 15 μέρες και να περατώνεται χωρίς χρονοτριβή.
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24.12

Ο κατηγορούμενος οφείλει να προσέλθει στην καθορισμένη ημερομηνία για
απολογία. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του, η εκδίκαση μπορεί
να συνεχιστεί και χωρίς την απολογία του.

24.13

Καθήκοντα Γραμματέα της ΔΕ.

24.13.1

Συντάσσει τις σχετικές κλήσεις.

24.13.2

Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΔΕ.

24.13.3

Διεξάγει την αλληλογραφία

24.13.4

Τηρεί το αρχείο των αποφάσεων που εκδίδονται από την ΔΕ.

24.13.5

Είναι υπεύθυνος για την άμεση επίδοση των αποφάσεων της ΔΕ στην
γραμματεία της ΚΑΟ για τα περαιτέρω.

24.14

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για σωματείο μέλος της ΚΑΟ ή για
φυσικό πρόσωπο, δεν μπορεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση της ΔΕ μέλος
της που είναι αντιπρόσωπος του συγκεκριμένου σωματείου ή συγγενής μέχρι
τετάρτου βαθμού του συγκεκριμένου προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, το
μέλος αυτό της ΔΕ αντικαθίσταται από αναπληρωματικό.

24.15

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.
Δικαιοσύνης η ΔΕ:

24.15.1

Επιβάλλει, τροποποιεί ή διαγράφει ποινές που προβλέπονται και
επιβάλλονται από το άρθρο 30, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη της ΚΑΟ.

24.15.2

Εκδικάζει τα θέματα που παραπέμπονται από το ΔΣ και αφορούν
παραβάσεις των Διατάξεων του Καταστατικού, κανονισμών καθώς και της
αεραθλητικής δεοντολογίας.

24.15.3

Επιβάλλει ποινές σε Σωματεία, ή Μέλη των σωματείων-μελών της ΚΑΟ ή σε
Διακεκριμένα Μέλη της ΚΑΟ.

24.15.4

Γνωμοδοτεί σε ερωτήματα της ΓΣ του ΔΣ ή των σωματείων-μελών δια μέσου
του ΔΣ.

24.15.5

Αποφασίζει για οποιοδήποτε ζήτημα ερμηνείας του Καταστατικού, των
Εσωτερικών Κανονισμών ή και των Διεθνών Κανονισμών Αεραθλημάτων.

24.15.6

Εκδικάζει εφέσεις που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ποινές
που επιβλήθηκαν από τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων τους,
σύμφωνα με το καταστατικό τους, για παραπτώματα συναφή με τα
παραπτώματα που αναφέρονται στο Άρθρο 28.

24.16

Η έφεση που αναφέρεται πιο πάνω, ασκείται από το ενδιαφερόμενο
πρόσωπο μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
επίδοσης σε αυτό της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου
του.

Με

γνώμονα

την

ικανοποίηση

της

Αεραθλητικής
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24.17

Για την άσκηση της έφεσης ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει παράβολο εκατόν
(100) ευρώ που περιέρχεται στο ταμείο της ΚΑΟ.

24.18

ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕ. Έφεση κατά απόφασης της ΔΕ
μπορεί να γίνει εκ μέρους του ΔΣ ή εκ μέρους κατηγορουμένων, το αργότερο
μέσα σε 30 (τριάντα) μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

24.19

Για την άσκηση έφεσης εκ μέρους καταδικασθέντων καταβάλλεται παράβολο
εκατόν (100) ευρώ, το οποίο περιέρχεται στο ταμείο της ΚΑΟ και δεν
επιστρέφεται.

24.20

Για την εκδίκαση των εφέσεων συστήνεται Τετραμελής Επιτροπή. Την
επιτροπή απαρτίζουν ο Πρόεδρος της ΔΕ, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΑΟ και
δύο άλλα άτομα που επιλέγονται από το ΔΣ και γίνονται αποδεκτά από τον
εφεσείοντα. Ο Νομικός Σύμβουλος του εφεσείοντα και ο Νομικός Σύμβουλος
της ΚΑΟ μπορούν να παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα ψήφου.

24.21

Οι αποφάσεις της ΔΕ είναι δεσμευτικές για τα σωματεία, τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και την ΚΑΟ, το ΔΣ της οποίας έχει και την ευθύνη της εκτέλεσης
της.

24.22

Οι αποφάσεις της ΔΕ προσβάλλονται μόνο στην ΑΔΕΑ όπως ο νόμος ορίζει
και σε περίπτωση κατάργησης της, στο εκάστοτε αρμόδιο κατά νόμο
αθλητικό δικαιοδοτικό όργανο.

24.23

Αίτηση αναστολής της απόφασης στα πολιτικά δικαστήρια δεν επιτρέπεται.

24.24

Οι αποφάσεις της ΔΕ υποβάλλονται στο ΔΣ της ΚΑΟ μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης τους και είναι υποχρεωτικές για το
ΔΣ.

24.25

Το ΔΣ κοινοποιεί την απόφαση σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος με συστημένη
επιστολή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες.

Καταστατικό ΚΑΟ - Τροποποίηση 2.11.2011

Σελίδα 51

25

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Στις συνεδριάσεις της ΔΕ δεν μπορούν να
συμμετέχουν μέλη της τα οποία μετέχουν στις διοικήσεις ενδιαφερομένων
μερών, ή έχουν συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με ενδιαφερόμενους στην
υπόθεση, που εκδικάζεται.

26

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ – ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ.

26.1

Μόλις εισαχθεί μια υπόθεση ενώπιον της ΔΕ ο Πρόεδρος της ορίζει ένα από τα
μέλη της ως εισηγητή.

26.2

Ο εισηγητής μέσα στην προθεσμία που καθόρισε ο Πρόεδρος ενεργεί εξέταση
της υπόθεσης και έχει δικαίωμα να καλέσει οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο
πρόσωπο για στοιχειοθέτηση της υπόθεσης.

26.3

Ο κατηγορούμενος καλείται πάντοτε σε απολογία.
συστημένη επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φάξ.

26.4

Ο εισηγητής τηρεί πρακτικά για τις ενέργειες του. Στις περιπτώσεις που
εξετάζονται πρόσωπα ή απολογείται κατηγορούμενος, τα πρακτικά
υπογράφονται και από τα πρόσωπα αυτά.

26.5

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της υπόθεσης, ο εισηγητής υποβάλλει στον
Πρόεδρο της ΔΕ έκθεση. Ο Πρόεδρος συγκαλεί μέσα σε δέκα (10) μέρες την
ΔΕ για την εκδίκαση της υπόθεσης.

26.6

Στην συζήτηση της υπόθεσης καλείται πάντοτε ο κατηγορούμενος, με πλήρη
δικαιώματα υπεράσπισης.

26.7

Στοιχεία της υπόθεσης δεν δίνονται παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και
στο ΔΣ της ΚΑΟ.

Η κλήση επιδίδεται με
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27

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.

27.1

Οι αποφάσεις της ΔΕ συντάσσονται γραπτά, περιέχουν οπωσδήποτε αιτιολογία
και καταχωρούνται σε περίληψη στο προβλεπόμενο βιβλίο.

27.2

Αντίγραφο της απόφασης κοινοποιείται στον κατηγορούμενο, στο ΔΣ της ΚΑΟ,
στο σωματείο του κατηγορουμένου, καθώς και στην Ένωση που ανήκει το
σωματείο.

27.3

Η ποινή αρχίζει από την ημέρα που καταχωρείται στο βιβλίο των αποφάσεων
της ΔΕ και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

28

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ. Αθλητικό παράπτωμα σημαίνει οποιαδήποτε πράξη ή
παράλειψη, που αντίκειται προς τους κρατούντες στη Κύπρο ή προς διεθνείς
αθλητικούς κανόνες ή κανονισμούς ή την διεθνή αθλητική δεοντολογία και
περιλαμβάνει κάθε αντιαθλητική συμπεριφορά ή ενέργεια.

28.1

Ενδεικτικά καθορίζονται ως αθλητικά παραπτώματα και τα ακόλουθα:

28.1.1

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

28.1.2

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.

28.1.3

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 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.

28.1.4

Νοείται ότι το αδίκημα είναι δυνατόν 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 αγώνα.

28.1.5

Παρότρυνση ή συμφωνία για αλλοίωση ή επίτευξη συγκεκριμένων
αποτελεσμάτων σε αγώνα ή αγώνες για οποιοδήποτε λόγο, έστω και χωρίς
χρηματικό ή άλλο αντάλλαγμα.
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28.1.6

Καταβολή ή υπόσχεση για καταβολή έκτακτης αμοιβής, φιλοδωρήματος, πριμ
ή άλλου έκτακτου ανταλλάγματος από σωματείο μέλος ή την ΚΑΟ, ή από
μέλος ή μέλη ΔΣ 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.

28.1.7

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.

28.1.8

Ενέργειες που ενδέχεται να ενθαρρύνουν ή να προκαλέσουν τη δυσπιστία ή
καχυποψία για τη διαιτησία/κρίση 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.

28.1.9

Ενέργειες που αποδίδουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιοδήποτε
αθλητικό αδίκημα ή κακή πρόθεση ή αντιαθλητική συμπεριφορά που βλάπτει
είτε την ασχολία του ή το επάγγελμα του ή το εκθέτουν σε γενικό μίσος,
περιφρόνηση ή προκατάληψη ή το γελοιοποιούν.

28.1.10

Πράξεις ή παραλείψεις
συμπεριφορά.

28.1.11

Πράξεις ή παραλήψεις που παραβιάζουν το Καταστατικό της ΚΑΟ ή
αποφάσεις των ΓΣ ή αποφάσεις του ΔΣ.

28.1.12

Πράξεις ή παραλήψεις που προσβάλλουν την τιμή, την αξιοπρέπεια και το
συμφέρον της ΚΑΟ ή των μελών της.

28.1.13

Μεθόδευση ή επιδίωξη αποτυχίας εκδηλώσεων της ΚΑΟ ή των Μελών της.

28.1.14

Αν έκδηλα αντιστρατεύονται τους σκοπούς ή δραστηριότητες της ΚΑΟ ή
εκθέτουν την ΚΑΟ ή μέλη του ΔΣ της.

28.1.15

Πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν περιφρόνηση ή ανυπακοή σε
οποιαδήποτε διαταγή ή απόφαση της ΑΔΕΑ ή του ΚΟΑ.

28.1.16

Πράξη ή παράληψη 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.

που

συνιστούν

αντιαθλητική

ή

ανάρμοστη
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28.1.17

Πράξη ή παράληψη η οποία είναι ενδεχόμενο να παρεμποδίσει ή με
οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον της ΑΔΕΑ
ή οποιαδήποτε έρευνα που διεξάγεται με σκοπό την έναρξη διαδικασίας
ενώπιον της ΑΔΕΑ.

28.1.18

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

28.1.19

Διάθεση οικονομικής και τεχνικής βοήθειας ή χορηγήματος του ΚΟΑ για σκοπό
διάφορον του σκοπού για τον οποίον η οικονομική και τεχνική βοήθεια ή το
χορήγημα χορηγήθηκαν.

28.1.20

Τα παραπτώματα των σωματείων μελών, των αθλητών τους, των μελών τους,
των Διοικητικών Συμβουλίων τους, των αντιπροσώπων τους, των
προπονητών/εκπαιδευτών, των διαιτητών/κριτών και των άλλων οργάνων της
ΚΑΟ 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 αγωνίζεσθαι΄ όπως
επίσης και η παράβαση του καταστατικού και των κανονισμών της ΚΑΟ
εκδικάζονται και τιμωρούνται κατά τον τρόπο που ορίζει το παρόν καταστατικό.

29

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ.

29.1

Τα παραπτώματα παραγράφονται, εφόσον δεν καταγγέλθηκαν γραπτώς, μέσα
σε τρεις (3) μήνες από τη διάπραξη τους.

29.2

Η παραγραφή δεν ισχύει για παραπτώματα, που ο ποινικός νόμος θεωρεί
ατιμωτικά.

30

ΠΟΙΝΕΣ. Η ΔΕ μπορεί να επιβάλλει τις πιο κάτω ποινές.

30.1

Στις Ενώσεις

30.1.1

Γραπτή επίπληξη

30.1.2

Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα Σωματεία και Ενώσεις

30.2

Στα Μέλη ΔΣ των Ενώσεων και των Σωματείων μελών

30.2.1

Γραπτή επίπληξη.

30.2.2

Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία και τις Ενώσεις

30.2.3

Απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους, προσωρινά ή οριστικά.
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30.3

Στα Σωματεία:

30.3.1

Γραπτή επίπληξη.

30.3.2

Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία και τις Ενώσεις.

30.3.3

Χρηματικό πρόστιμο μέχρι και τρακόσια πενήντα (350) Ευρώ.

30.3.4

Προσωρινό αποκλεισμό μέχρι ένα (1) χρόνο από κάθε επίσημη αεραθλητική
διοργάνωση.

30.4

Σε αθλητές

30.4.1

Γραπτή επίπληξη.

30.4.2

Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία και τις Ενώσεις.

30.4.3

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

30.4.4

Διαγραφή από τα μητρώα της ΚΑΟ.

30.5

Στα μέλη σωματείων – φιλάθλους

30.5.1

Γραπτή επίπληξη.

30.5.2

Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία και τις Ενώσεις.

30.5.3

Απαγόρευση εισόδου, προσωρινή ή οριστική, στους αγωνιστικούς χώρους
όταν γίνονται αγώνες.

30.6

Η ΔΕ μπορεί να επιβάλλει σε όλες τις κατηγορίες των φυσικών ή νομικών
προσώπων και την υποχρέωση να ανακαλέσουν οποιοδήποτε γραπτό
κείμενο, που θα κριθεί ότι έχει ύφος ανάρμοστο.
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30.7

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ. Όλες οι πιο πάνω 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.

30.8

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

31

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

31.1

Οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων-μελών, που
επιβάλλουν τιμωρία σε αθλητές τους σύμφωνα με το καταστατικό τους, δεν
ισχύουν αν δεν υποβληθούν στο ΔΣ της ΚΑΟ μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την
ημέρα που ελήφθησαν.

31.2

Οι αποφάσεις αυτές καταχωρούνται από το Γενικό Γραμματέα σε ειδικό βιβλίο
κίνησης και μεταβολών κάθε αθλητή, δημοσιεύονται στο Δελτίου Τύπου της
ΚΑΟ και ισχύουν όταν καταστούν τελεσίδικες.
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ΚΕΝΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
32

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ. Τα σωματεία-μέλη οφείλουν
να διασφαλίζουν την γραπτή έγκριση του ΔΣ της ΚΑΟ πριν από την οργάνωση ή
συμμετοχή τους σε διεθνούς φύσεως αγώνες στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

33

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ. Όλα τα σωματείαμέλη της ΚΑΟ υποχρεούνται κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, να
υποβάλλουν στην γραμματεία της ΚΑΟ κάθε μεταβολή, που τυχόν επήλθε στο
καταστατικό τους.

34

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ.

34.1

Το ΔΣ της ΚΑΟ μπορεί να ανακηρύξει δωρητές ή ευεργέτες της ΚΑΟ πρόσωπα
που πρόσφεραν ή προσφέρουν χρηματικά ποσά για την προαγωγή των σκοπών
της ομοσπονδίας.

34.2

Οι ίδιοι τιμητικοί τίτλοι μπορούν να απονεμηθούν με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης της ΚΑΟ, μετά από πρόταση του ΔΣ, σε πρόσωπα που με υλικές
προσφορές ή θετικές υπηρεσίες προάγουν με κάθε τρόπο τα αεραθλήματα.

35

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

35.1

Επιτρέπεται η συγχώνευση δύο ή περισσότερων αναγνωρισμένων από την ΚΑΟ
σωματείων.

35.2

Η συγχώνευση γίνεται με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των σωματείων
για τη διάλυση και τη συγχώνευση τους σε ένα νέο.

35.3

Η συγχώνευση ισχύει από τη σύσταση του νέου σωματείου βάσει της σχετικής
νομοθεσίας.

35.4

Για να έχει τα δικαιώματα που του παρέχει το παρόν καταστατικό, το νέο
σωματείο ή τα σωματεία που μετά τη διάλυση συγχωνεύτηκαν σε άλλο, πρέπει
απαραίτητα το νέο σωματείο να αναγνωρισθεί από την ΚΑΟ σύμφωνα με τις
πρόνοιες του άρθρου 5.

36

ΑΡΜΙΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Όλα τα σωματεία-μέλη αποδέχονται
και καθιστούν μόνο τα προβλεπόμενα από το παρόν Καταστατικό διοικητικά
όργανα, ως αποκλειστικά αρμόδια, για την επίλυση όλων 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
ΚΑΟ και των προκηρύξεων των αγώνων.

Καταστατικό ΚΑΟ - Τροποποίηση 2.11.2011

Σελίδα 59

37

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΟ.

37.1

Το ΔΣ της ΚΑΟ με απόφαση του προσλαμβάνει το κάθε μορφής υπαλληλικό,
τεχνικό και λοιπό προσωπικό για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

37.2

Με απόφαση του το ΔΣ συντάσσει, εγκρίνει και τροποποιεί τον Εσωτερικό
Κανονισμό λειτουργίας των Υπηρεσιών του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
για την καλύτερη λειτουργία τους.

37.3

Με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς που ψηφίζει η Γενική Συνέλευση των
σωματείων-μελών της ΚΑΟ ύστερα από πρόταση του ΔΣ της ΚΑΟ τίθενται σε
ισχύ οι κανόνες για:

37.3.1

Την ενσωμάτωση των κανονισμών που αφορούν
φαρμακοδιέγερσης, έτσι όπως κάθε φορά ισχύουν.

37.3.2

Τον τρόπο λειτουργίας των εν γένει περιφερειακών και τοπικών προπονητικών
κέντρων, ομάδων όλων των κατηγοριών.

37.3.3

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

37.3.4

Όλα τα θέματα που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφών και
μεταγραφών αθλητών, το χρόνο διενέργειας τους καθώς και τη διαδικασία και τα
αρμόδια για την έγκριση τους όργανα.

37.3.5

Τα θέματα που αφορούν τους προπονητές/εκπαιδευτές κάθε αεραθλήματος.

37.4

Για την κατάρτιση των κανονισμών αυτών, όπου απαιτείται, είναι υποχρεωτικό
να:

στον

έλεγχο

της

α. Ληφθούν υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί των αεραθλημάτων
β. Αν παραστεί ανάγκη αναμόρφωσης των πιο πάνω κανονισμών, η
αναμόρφωση γίνεται από το ΔΣ της ΚΑΟ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
38

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

38.1

Τα Καταστατικό της ΚΑΟ είναι δυνατόν να τροποποιηθεί από τη ΓΣ είτε με
πρόταση του ΔΣ ή μετά από έγγραφη αίτηση του μισού (½) των αντιπροσώπων
των σωματείων-μελών της στην Γενική Συνέλευση ή μετά από πρόταση δύο
τουλάχιστον σωματείων-μελών.

38.2

Η τροποποίηση αποφασίζεται με απόλυτη πλειοψηφία της απαρτίας του
συνόλου των Τακτικών Αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου και με
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων.

38.3

Με την πρόσκληση για σύγκληση της ΓΣ θα αποστέλλονται στα μέλη και οι
προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού.

39

ΕΜΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Η ΚΑΟ χρησιμοποιεί το έμβλημα που φαίνεται
στο Παράρτημα 1.
Άλλα εμβλήματα ή διακριτικά είναι δυνατόν να
χρησιμοποιούνται κατά καιρούς για διάφορους παρεμφερείς σκοπούς, μετά από
έγκριση του ΔΣ. Το επίσημο όμως έμβλημα που φαίνεται στο Παράρτημα 1
είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

39.1

Το επίσημο έμβλημα που φαίνεται στο Παράρτημα 1 αποτελεί και τη σφραγίδα
της ΚΑΟ.
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40

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΟ. Η διάλυση της ΚΑΟ αποτελεί θέμα ειδικής Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης η οποία συγκαλείται μόνο ύστερα από απόφαση των
τεσσάρων πέμπτων (4/5) της ολομέλειας του ΔΣ ή μετά από γραπτή αίτηση
προς το ΔΣ του ενός δεύτερου (½) τουλάχιστον των Τακτικών Αντιπροσώπων.

40.1

Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας, αν τυχόν απομείνει περιουσία,
περιέρχεται στον ΚΟΑ. Ουδέποτε η περιουσία της Ομοσπονδίας μετά τη
διάλυση της διανέμεται μεταξύ των μελών της.

40.2

Η διάλυση της ΚΑΟ πέραν των νομίμων περιπτώσεων, μπορεί να αποφασιστεί
από ΓΣ που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και με απαρτία των τριών
τετάρτων (¾) τουλάχιστον των Τακτικών Αντιπροσώπων των σωματείων-μελών
που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων.

40.3

Σε περίπτωση που αποφασιστεί η διάλυση της ΚΑΟ, ο Πρόεδρος του ΔΣ μαζί
με το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, διορίζονται ως εκκαθαριστές. Μετά την
εκκαθάριση των υποχρεώσεων της ΚΑΟ, οποιαδήποτε εναπομένουσα
περιουσία μεταβιβάζεται στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

41

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.
Σε περίπτωση που καμία πρόνοια δεν έχει ληφθεί για
συγκεκριμένο θέμα στο παρόν Καταστατικό, το ΔΣ μπορεί να λαμβάνει
οποιαδήποτε απόφαση κρίνει σωστή και σκόπιμη, νοουμένου ότι δεν αντιβαίνει
με άλλες πρόνοιες ή και το πνεύμα του παρόντος καταστατικού και δεν αντίκειται
προς τους κανόνες του φυσικού δικαίου και της ηθικής τάξης.

42

ΤΕΛΙΚΟ. Το παρόν Καταστατικό, που περιέχει 42 άρθρα, διαβάστηκε και
ψηφίστηκε στο σύνολο του στην Γενική Συνέλευση της ΚΑΟ που έγινε στις
28.5.2010 και τίθεται σε ισχύ από την ημέρα της έγκρισής του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
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ΚΕΝΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΟΚΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Όνομα Σωματείου:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ταχ. Διεύθυνση:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τηλεφωνα:

1. . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . .

Φαξ:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Άλλα στοιχεία που θεωρείτε ότι θα ενδιέφεραν την Ομοσπονδία:
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Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΟ,
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την εγγραφή του Σωματείου μας ως Δόκιμου μέλους της
ΚΑΟ σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 5 του Καταστατικού σας. Δηλώνουμε χωρίς
ενδοιασμούς, ότι γνωρίζουμε και αποδεχόμαστε τις πρόνοιες και τους όρους του
Καταστατικού της ΚΑΟ και επιθυμούμε να συμβάλουμε στην επίτευξη των σκοπών της.
Δηλώνουμε επίσης ότι το Σωματείο μας καλλιεργεί το/τα αεράθλημα/τα ………………
………..…………………………………………………και πληροί τις πρόνοιες του Άρθρου 4
του Καταστατικού της ΚΑΟ.
Για υποστήριξη της αίτησης μας επισυνάπτουμε:
Πιστοποιητικό Αθλητικής Αναγνώρισης από τον ΚΟΑ
Πιστοποιημένο αντίγραφο του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών του
Σωματείου μας
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Ονομαστική Κατάσταση και λοιπά στοιχεία των μελών του Δ.Σ. του Σωματείου μας
Τα στοιχεία πέντε (5) τουλάχιστον αεραθλητών μας για εγγραφή στο Αθλητικό
Μητρώο και έκδοση Αεραθλητικής Άδειας
Έγγραφο διορισμού του Μόνιμου και Αναπληρωματικού Εκπροσώπου μας στην
ΚΑΟ μαζί με τα πλήρη στοιχεία τους
Αντίγραφο σύμβασης εκπαιδευτή/προπονητή του Σωματείου μας
Τα ονόματα και λοιπά στοιχεία των τριών Μονίμων Αντιπροσώπων και των τριών
Αναπληρωματικών που θα αντιπροσωπεύουν το Σωματείο μας στις ΓΣ της ΚΑΟ
Επισυνάπτουμε επιταγή για το ποσό των …………………………………………………..
που αντιπροσωπεύει:
Δικαίωμα Εγγραφής Δόκιμου Μέλους

€100

+ Ετήσια Συνδρομή πρώτου έτους (Άρθρο 9.2)

……………..

+ Για ……….Αεραθλητικές Άδειες (€10 έκαστη)

……………..

Ολικό ……………..
Περαιτέρω δηλώνουμε ότι:
 Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση μας είναι ορθά
 Επιτρέπουμε στην ΚΑΟ και τα Όργανα της να χρησιμοποιούν τα προσωπικά μας
στοιχεία ως προς όφελος μας και σύμφωνα με τις σχετικές νομοθεσίες
 Επιτρέπουμε στην ΚΑΟ και τα Όργανα να επικοινωνούν μαζί μας μέσω τηλεφώνου,
φαξ ή email για τους σκοπούς της ΚΑΟ
 Λάβαμε γνώση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων ως αυτά αναφέρονται στο
Καταστατικό της ΚΑΟ

…………………………………………………….. …………………………………………………

…………………………………………………….. …………………………………………………
Πρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Όνομα και Υπογραφή
Όνομα και Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Γραμματέα ΚΑΟ

Προτείνουμε τον/την κο/κα ……………………………………………………………
για εκλογή στην θέση του Προέδρου/Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΑΟ στις επερχόμενες εκλογές για το νέο Δ.Σ..
Ο προτεινόμενος είναι μέλος του Σωματείου ………………………………………
και πληροί όλες τις προϋποθέσεις εκλογής όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο
14.7 του Καταστατικού της ΚΑΟ.

Οι Προτείνοντες:

………………………………….............

………………………………………..

Όνομα και υπογραφή
Θέση:

……………………………………………

…………………………………………

Όνομα και υπογραφή
Θέση:
Σημειώσεις:
1. Για Μέλη Σωματείων απαιτείται υποστήριξη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του
Σωματείου.
2. Αν ο υποψήφιος είναι Διακεκριμένο Μέλος απαιτείται υποστήριξη από Σωματείο Μέλος ή
άλλα δύο Διακεκριμένα Μέλη.
3. Δεν απαιτείται υποστήριξη για υποψηφιότητες Τακτικών ή Αναπληρωτών Αντιπροσώπων. Το
έντυπο υποψηφιότητας υπογράφουν οι ίδιοι οι υποψήφιοι.
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ΚΕΝΗ
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