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ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΟΑΑΠ
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Ιδρύεται Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης υπό την επωνυμία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ και ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Κ.ΟΜ.Ο.Α.Α.Π). Μέλη της
Κ.ΟΜ.Ο.Α.Α.Π είναι τα Σωματεία ή μη κομματικές οργανώσεις που ασχολούνται με το άθλημα της
Ορειβασίας και Αναρρίχησης, Ορεινής Διάσωσης και του αθλήματος Αγωνιστικού Προσανατολισμού
και όσα αθλήματα καλύπτει η ομοσπονδία

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΔΡΑ
Η Κ.ΟΜ.Ο.Α.Α.Π έχει έδρα την Λευκωσία

ΑΡΘΡΟ 3: ΜΟΡΦΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
(α)

Η Κ.ΟΜ.Ο.Α.Α.Π είναι αθλητική ομοσπονδιακή οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που
ελέγχεται και εποπτεύεται από τον αρμόδιο κρατικό φορέα σε θέματα αθλητισμού (σήμερα:
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Κύπρου) και εκπροσωπεί στο εξωτερικό και στην Κύπρο την
ορειβασία, το άθλημα του ορειβατικού σκι, το άθλημα της αγωνιστικής αναρρίχησης,
Αγωνιστικού Προσανατολισμού (Orienteering) καθώς και τα τυχόν άλλα αθλήματα και
δραστηριότητες που θα ενταχθούν στο μέλλον σε αυτή.

(β) Η Ομοσπονδία, ως δευτεροβάθμιο όργανο, ασκεί εποπτεία στα Σωματεία – μέλη της, χωρίς όμως
να επεμβαίνει στη διοικητική τους οργάνωση και λειτουργία ούτε στην οικονομική τους
διαχείριση. Μπορεί όμως να καθορίζει τον τρόπο που τα Σωματεία – μέλη της θα διαχειρίζονται
οικονομικές ή άλλες ομοσπονδιακές παροχές.
Η εποπτεία της Ομοσπονδίας συνίσταται ακόμα στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της
δράσης των Σωματείων – μελών της, στην τήρηση των κανονισμών που διέπουν τις
δραστηριότητες τους, καθώς επίσης και στο συντονισμό των ενεργειών τους, για την επίτευξη
των σκοπών των εκάστοτε στόχων και προγραμμάτων της.
(γ)

Η Κ.ΟΜ.Ο.Α.Α.Π δεν μπορεί να εκχωρεί δικαιώματα της σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο (μέλος της ή όχι), εκτός από τις περιπτώσεις εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης ή
διαχείρισης εγκαταστάσεων της και πάντοτε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(δ) Η Ομοσπονδία διέπεται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό, τους σχετικούς
με τους σκοπούς της κανονισμούς διεθνών αθλητικών οργανώσεων, καθώς επίσης και από τους
κανόνες και τους όρους του Καταστατικού της και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της.
(E)

Η Κ.ΟΜ.Ο.Α.Α.Π δεν μπορεί να συνενωθεί με άλλες Οργανώσεις (Ομοσπονδίες, Ενώσεις,
Σωματεία, κ.α.). Μπορεί όμως να είναι μέλος διεθνών οργανώσεων σχετικών με τους σκοπούς
της. Σήμερα είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ορειβατικών Οργανώσεων (Union Internationale
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΟΑΑΠ
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des Associations d´ Aipinisme – U.I.A.A), της Ευρωπαϊκής ECSC, της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Αγωνιστικής Αναρρίχησης,
IFSC και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αγωνιστικού
Προσανατολισμού, IOF (International Orienteering Federation)

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:
(α)

Η οργάνωση, διοίκηση, διεύθυνση, ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση των αθλημάτων και
δραστηριοτήτων σε όλες τις μορφές με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούνται ή εκπροσωπούνται
από άλλες Ομοσπονδίες ή δεν είναι δυνατό να υπαχθούν σε ξεχωριστή Ομοσπονδία.

(β)

Η συγκρότηση, η οργάνωση, η διεύθυνση, η εκπαίδευση και ο συντονισμός ομάδων διάσωσης
για περιπτώσεις ορειβατικών ατυχημάτων ή άλλου είδους ατυχημάτων στα βουνά σε
συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς.

(γ)

Η ενεργός εμπλοκή σε θέματα προστασίας της ορεινής φύσης, μετά από έγκριση του αρμόδιου
φορέα.

(δ)

Η συμπαράσταση, καθοδήγηση, διεύθυνση και εποπτεία (όπως ερμηνεύεται στο άρθρο 3,
παράγραφος (β) του Καταστατικού) των Σωματείων – μελών της.

(ε)

Η δημιουργία πλήρους ορειβατικού και αναρριχητικού αρχείου (Συλλόγων, προσώπων,
σημαντικών αναβάσεων, αναρριχήσεων, αποστολών, αγώνων, σχολών, συγκεντρώσεων,
συνεδρίων, καταφυγίων, κ.α.), καθώς και ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης της με σχετικές με
τους σκοπούς της εκδόσεις.

(στ) Η ευρύτερη διάδοση των γνώσεων (εκδόσεις, διαλέξεις, προβολές, εκθέσεις, δημοσιεύσεις,
εκπομπές, κ.α.), των σχετικών με την ορειβασία, τα αθλήματα που εκπροσωπεί, τα βουνά και
την ορεινή φύση γενικότερα.
(ζ)

Διοργανώνει και εποπτεύει, όταν αυτό είναι δυνατό, παγκύπρια πρωταθλήματα για όλα τα
αθλήματα που καλύπτει η ομοσπονδία.

(η)

Συμμετέχει με αθλητές της σε διεθνές ή άλλους αγώνες.

(θ)

Ενισχύει ηθικά και, αν είναι δυνατό, υλικά τα σωματεία μέλη της για την προαγωγή του
επιδιωκόμενου σκοπού.

(ι)

Δημιουργεί φιλικές σχέσεις με τις ομοεθνείς ξένες ομοσπονδίες.

(κ)

Εγγραφές της Ομοσπονδίας σε ομοεθνείς Διεθνείς Ενώσεις ή Ομοσπονδίες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΟΑΑΠ
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(λ)

Δημιουργεί, οργανώνει και διευθύνει σχολές για την κατάρτιση αθλητών, κριτών, χρονομετρών,
εκπαιδευτών, κ.α.

(μ)

Καταρτίζει Εθνικές ομάδες για τις διεθνείς της συμμετοχές.

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και στα πλαίσια των εκάστοτε δυνατοτήτων της, η
Ομοσπονδία:
(α)

Συνεργάζεται με τα Σωματεία – μέλη της για την καλλιέργεια και διάδοση όλων των αθλημάτων
και δραστηριοτήτων της.

(β)

Συγκεντρώνει από τα Σωματεία – μέλη της πληροφορίες για τη δράση τους, προκειμένου να
προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση και κατάταξη τους σε κατηγορίες, σύμφωνα με εγκεκριμένο
από τη Γενική Συνέλευση Σύστημα Αξιολόγησης.

(γ)

Ιδρύει, διοργανώνει και διευθύνει σχολές ορειβασίας, ορειβατικού σκι, αγωνιστικής
αναρρίχησης και αγωνιστικού προσανατολισμού στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθώς και
κέντρα προπόνησης αθλητών ή άλλων μελών των Σωματείων της.

(δ)

Διοργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (σεμινάρια, διαλέξεις, προβολές, κ.α.)
σχετικά με τους σκοπούς της.

(ε)

Προγραμματίζει και διοργανώνει διεθνείς, παγκύπριες ή περιφερειακές εκδηλώσεις
(αναβάσεις, αναρριχήσεις βράχου, διασχίσεις, διαδρομές με ορειβατικά σκι, ασκήσεις
προσανατολισμού, συγκεντρώσεις, εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις, κ.α.)

(στ) Προγραμματίζει και διοργανώνει διεθνείς, παγκύπριους ή περιφερειακούς αγώνες για τα
αθλήματα του ορειβατικού σκι, της αγωνιστικής αναρρίχησης, αγωνιστικού προσανατολισμού
ή και άλλων που εκπροσωπεί.
(ζ)

Διοργανώνει παγκύπριες ή περιφερειακές ορειβατικές αποστολές σε βουνά του εξωτερικού.

(η)

Φροντίζει για την αποστολή αθλητών, βοηθών εκπαιδευτών, εκπαιδευτών, προπονητών,
κριτών, χρονομετρών, οδηγών, στελεχών, κ.α. ορειβασίας, ορειβατικού σκι, αγωνιστικής
αναρρίχησης και αγωνιστικού προσανατολισμού στο εξωτερικό για ενημέρωση,
μετεκπαίδευση ή αγώνες.

(θ)

Ονομάζει βοηθούς εκπαιδευτές, εκπαιδευτές, οδηγούς κυπριακών βουνών, κριτές,
χρονομέτρες, στελέχη κ.α., καθώς και προπονητές σε συνεργασία με τον ΚΟΑ ή άλλον αρμόδιο
φορέα, για τις δραστηριότητες και τα αθλήματα που εκπροσωπεί και σύμφωνα με την εκάστοτε
νομοθεσία, τους κανονισμούς της και τα διεθνώς ισχύοντα.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΟΑΑΠ
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(ι)

Συμμετέχει σε διεθνές, παγκύπριες ή τοπικές εκδηλώσεις (συνέδρια, συμβούλια, σεμινάρια,
εκθέσεις, κ.α.) σχετικές με τους σκοπούς της ή διοργανώνει ανάλογες στην Κύπρο.

(κ)

Κατασκευάζει, επεκτείνει, διαμορφώνει και συντηρεί εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την
ορειβασία, το ορειβατικό σκι, την αγωνιστική αναρρίχηση και τον Αγωνιστικό Προσανατολισμό.
(ορειβατικά καταφύγια, ορεινοί ξενώνες, τεχνητές πίστες αναρρίχησης, αθλητικά κέντρα, κ.α.)

(λ)

Λειτουργεί σχολές α) Ορεινής Διάσωσης, β) Αγωνιστικής Αναρρίχησης και γ) Αγωνιστικού
Προσανατολισμού

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Την κινητή και ακίνητη περιουσία της Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π αποτελούν όλα όσα βρίσκονται στην κατοχή της
σήμερα, καθώς και όσα αποκτηθούν ή δημιουργηθούν από αυτή.
Η περιουσία της Ομοσπονδίας δεν μπορεί να διατεθεί ή να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς
διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το καταστατικό της.
Σε περίπτωση διάλυση της Ομοσπονδίας, η υπάρχουσα τότε περιουσία της περιέχεται στον ΚΟΑ.

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι της Ομοσπονδίας προέρχονται από:
(α)

Τα δικαιώματα εγγραφής των Σωματείων – μελών της.

(β)

Τις ετήσιες συνδρομές των Σωματείων – μελών της.

(γ)

Τα έσοδα από τις διάφορες δραστηριότητες της (αγώνες, εκδόσεις, κ.α.)

(δ)

Τις προσόδους από την περιουσία της.

(ε)

Τις επιχορηγήσεις από τον ΚΟΑ.

(στ) Κάθε άλλη πρόσοδο (δωρεές, κληρονομιές, χορηγίες, διαφημίσεις, κ.α.), από οποιαδήποτε
αιτία, που γίνεται δεκτή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΑ 8: ΜΕΛΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΟΑΑΠ
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(α)

Μέλη της Ομοσπονδίας είναι όλα τα σωματεία που εγγράφονται σύμφωνα με το παρόν
Καταστατικό στην Ομοσπονδία.

(β) Υπάρχουν δυο κατηγορίες μελών .
<1> Πλήρη μέλη τα οποία έχουν εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο.
<2> Φιλικά μέλη τα οποία δεν έχουν εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά
επωφελούνται όλα τα ωφελήματα που έχουν τα πλήρη μέλη .

ΑΡΘΡΑ 9: ΕΓΓΡΑΦΕΣ
(β)

Τα σωματεία θα εγγράφονται αρχικά σαν φιλικά μέλη κατόπιν αιτήσεως τους στην
Ομοσπονδία. Το σωματείο γίνεται αποδεκτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην επόμενη γενική συνέλευση, όχι όμως πριν τους έξη (6) μήνες, εάν επιθυμούν
αιτούνται να γίνουν πλήρη μέλη και αφού πληρούν τα κριτήρια το σωματείο γίνεται
αποδεκτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση της Γενικής
Συνέλευσης.

(γ)

Η εγγραφή του Φιλικού σωματείου γίνεται αφού καταθέσει ή απευθύνει προς την
Ομοσπονδία τα πιο κάτω:

(1) Αίτηση εγγραφής τους.
(2) Κατάλογο των αθλητών – μελών του.
(3) Είδος δραστηριότητας
(δ)

Η εγγραφή του πλήρη σωματείου
Ομοσπονδία τα πιο κάτω:

γίνεται αφού καταθέσει ή απευθύνει προς την

(1) Αίτηση εγγραφής τους.
(2) Ονομαστική κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διευθύνσεις,
τα τηλέφωνα και τα επαγγέλματα τους.
(3) Κατάλογο των αθλητών – μελών του.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΟΑΑΠ
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(4) Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής τους.
(5) Πιστοποιητικό αθλητικής αναγνώρισης από τον ΚΟΑ.
(6) Την ετήσια συνδρομή τους.
(7) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του που να συνάδει με το καταστατικό
της Ομοσπονδίας.
(8) Την δραστηριότητα του σωματίου

ΑΡΘΡΑ 10: ΑΠΟΒΟΛΕΣ
(ε)

Ένα pπλήρες μέλος της Ομοσπονδίας χάνει το δικαίωμα του πλήρους μέλους και
υποχρεωτικά μετατρέπεται σε Φιλικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που
λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών του, εφόσον συντρέχει ένας ή περισσότεροι από
τους πιο κάτω λόγους:

(1) Στερήθηκε την κατά τον νόμο διοικητική αναγνώριση του ως Σωματείο.
(2) Δεν καταβάλλει τις οφειλές του προς την Ομοσπονδία σε χρονικό διάστημα έξι μηνών
από τότε που του αιτούνται και του έχει δοθεί τουλάχιστον ένας μήνας
προειδοποίηση.
(3) Δηλώνει εγγράφως παραίτηση ή αποχώρηση από τις τάξεις της Ομοσπονδίας.
(4) Αν ακολουθεί σκοπό διαφορετικό από εκείνο που καθορίζει αυτό το Καταστατικό στο
υπό αριθμό 4 άρθρο του.
(5) Αν παραβεί τις διατάξεις αυτού του Καταστατικού.
(6) Αν δεν διατηρεί και δεν καλλιεργεί τα αθλήματα και τις δραστηριότητες της
Ομοσπονδίας.
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ΑΡΘΡΟ 11: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
(α)

Κάθε Σωματείο –πλήρες μέλος, ανάλογα με τη περίπτωση, ασκεί πλήρως τα δικαιώματα του,
μέχρι να οριστικοποιηθεί η απόφαση περί διαγραφής του.

(β)

Δεν επιτρέπεται η διαγραφή μέλους, προτού κληθεί τούτο σε απολογία ή αν κληθεί εγγράφως,
δεν την υποβάλλει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία που θα του καθοριστεί.

ΑΡΘΡΟ 12: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα Σωματεία –Πλήρη μέλη της Ομοσπονδίας έχουν την υποχρέωση:
(α)

Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού που τους αφορούν, καθώς και τους
κανονισμούς που διέπουν τα αθλήματα που καλλιεργούν.

(β)

Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης και λειτουργίας της Ομοσπονδίας
που τους αφορούν.

(γ)

Να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν μέρος σε εκδηλώσεις και
δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.

(δ)

Να εκπληρώνουν κανονικά και έγκαιρα τις οικονομικές ή οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις
τους προς την Ομοσπονδία.

(ε)

Να μεριμνούν ώστε τα μέλη τους να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα στα καταφύγια, στο
βουνό, και να τηρούν τους κανονισμούς της ΚΟΜΟΑΑ καθώς και στις εκδηλώσεις που
διοργανώνει ή συμμετέχει ο Σύλλογος τους ή η Ομοσπονδία.

(στ) Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας.
(ζ)

Να ενημερώνουν γραπτώς και έγκαιρα την Ομοσπονδία για οποιαδήποτε εκδήλωση τους και
να λαμβάνουν την σχετική έγκριση.

Τα Σωματεία – Φιλικά μέλη της Ομοσπονδίας έχουν την υποχρέωση .



Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης και λειτουργίας της
Ομοσπονδίας που τους αφορούν
Να μεριμνούν ώστε τα μέλη τους να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα στα καταφύγια, στο
βουνό, και να τηρούν τους κανονισμούς της ΚΟΜΟΑΑ καθώς και στις εκδηλώσεις που
διοργανώνει ή συμμετέχει ο Σύλλογος τους ή η Ομοσπονδία
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ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Τα Σωματεία – Φιλικά μέλη της Ομοσπονδίας έχουν το δικαίωμα:
(α)

Να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκδήλωση της Ομοσπονδίας.

Τα Σωματεία – Πλήρη μέλη της Ομοσπονδίας έχουν το δικαίωμα:
(α)

Να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκδήλωση της Ομοσπονδίας.

(β)

Να εκπροσωπούνται στις Γενικές Συνελεύσεις και οι εκπρόσωποι τους να εκφέρουν γνώμη σε
κάθε θέμα, εάν είναι ταμειακής προς την Ομοσπονδία.

(γ)

Να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 14: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας της Ομοσπονδίας είναι:
(α)

Η Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Πλήρων μελών.

(β)

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

(γ)

Η Δικαστική Επιτροπή.

Τα πρόσωπα που συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο και την Δικαστική Επιτροπή δεν έχουν
δικαίωμα σε αντιμισθία, εκτός Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Προσφέρουν τις υπηρεσίες
του δωρεάν, το δε αξίωμα τους θεωρείται τιμητικό. Δικαιούνται όμως αποζημίωση για έξοδα κίνησης
και διαμονής για εκτός έδρας τους μετακινήσεις και μόνο για υποθέσεις της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΣΥΓΚΛΙΣΗ
Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι:



(α)

Τακτικές.
Έκτακτες.
Καταστατικές.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείτε και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το χρόνο, τον
μήνα Ιανουάριο (ή αργότερα και μόνο για λίγους εκτός της θέλησης της Ομοσπονδίας) και σε
έκτακτη όσες φορές κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν απαιτηθεί από το ένα τρίτο (1/3)
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΟΑΑΠ
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των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών, με γραπτή αίτησή τους στην οποία αναγράφουν και τα
προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, όταν υποβληθεί η σχετική
αίτηση, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση σε τριάντα (30) μέρες με θέματα αυτά που
αναφέρονται στην αίτηση. Σε περίπτωση άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει
Γενική Συνέλευση τότε αυτή συγκαλείτε με άδεια του Δικαστηρίου, σύμφωνα με το νόμο και με
το πρώτο θέμα της την ανάκληση της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.
(β)

Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), στην οποία αναγράφονται
υποχρεωτικά τα θέματα που θα συζητηθούν, καθώς και η διενέργεια αρχαιρεσιών (όταν
πρόκειται να γίνουν), ο τόπος, η ημερομηνία, η ημέρα και η ακριβής ώρα έναρξης, γίνεται
εγγράφως και στέλνεται ταχυδρομικά, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν, σε όλα τα
Σωματεία – μέλη.

ΑΡΘΡΟ 16: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(α)

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία και αποφασίζει νόμιμα, όταν στην έναρξη και
στη διάρκεια των εργασιών της παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά συν ένα (δηλαδή 50% + 1)
ταμειακά μέλη ή μετά από τριάντα λεπτά είναι παρόντα το ένα τρίτο (1/3) των τακτικών μελών.

(β)

Το κάθε τακτικό Σωματείο – μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με έναν αντιπρόσωπο, που
μπορεί να συνοδεύεται από έναν αναπληρωματικό ή από έναν τεχνικό σύμβουλο. Και οι δύο
πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι γραπτώς από το Σωματείο που εκπροσωπούν και η
συμμετοχή τους νομιμοποιείται με την υποβολή στην Ομοσπονδία του εγγράφου του
διορισμού τους, με την προϋπόθεση ότι δεν αποκλείονται σύμφωνα με το Καταστατικό και την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

(γ)

Απαγορεύεται να εκπροσωπούν Σωματεία στις Γενικές Συνελεύσεις υπάλληλοι αυτών.
Απαγορεύεται επίσης ένα Σωματείο να εκπροσωπεί άλλο στις Γενικές Συνελεύσεις.

(δ)

Οι διάφορες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται, όταν δεν ορίζει αλλιώς το
Καταστατικό, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακά εντάξει τακτικών μελών. Η
ψηφοφορία για τα διάφορα θέματα (μία ψήφος για κάθε τακτικό Σωματείο – μέλος) γίνεται ή
με ανάταση του χεριού και επίδειξη του δελτίου ψηφοφορίας ή μυστική με ψηφοδέλτια,
ανάλογα με την εκάστοτε απόφαση του Προεδρείου της Συνέλευσης, εκτός των περιπτώσεων
που σαφώς ορίζει το Καταστατικό και όταν κατά την ψηφοφορία είναι διαπιστωμένη.

(ε)

Στις συζητήσεις των διαφόρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μπορούν να συμμετέχουν οι
δύο εκπρόσωποι του Σωματείου αλλά δικαίωμα ψήφου έχει μόνο το ένα που θα καθορίζεται
γραπτώς πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

(στ) Αν πρόκειται για τροποποίηση του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
ή την διάλυση της Ομοσπονδίας, απαιτείται η παρουσία, στην ειδικά για το σκοπό
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συγκαλούμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση, των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακά εντάξει
τακτικών μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών για λήψη απόφασης.
(ζ)

Των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει πάντοτε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

(η)

Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη λήψη μιας απόφασης επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Σε
περίπτωση νέας ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και όταν και για τρίτη φορά
υπάρξει ισοψηφία, τότε η πρόταση ή το θέμα θεωρείται ότι απορρίφθηκε ή δεν συζητήθηκε.

(θ)

Τα αποτελέσματα των διαφόρων ψηφοφοριών (υπέρ, κατά, λευκά) καταγράφονται στα
πρακτικά της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας.
(α)

Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό πεπραγμένων, τον οικονομικό απολογισμό και την
έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποφασίζει για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου
ή όχι από τις ευθύνες του και εγκρίνει ή τροποποιεί τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.
Αν απορρίψει τον απολογισμό πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οικονομικό
απολογισμό και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τότε αποφασίζει και ορίζει διενέργεια
αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέων οργάνων.

(β)

Επικυρώνει την υποχρεωτική διαγραφή Σωματείων – μελών σύμφωνα με σχετική εισήγηση του
Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ)

Αποφασίζει, μετά από την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, για εκχώρηση των
δικαιωμάτων χρήσης ή για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων της Ομοσπονδίας σε φυσικά ή
νομικά πρόσωπα.

(δ)

Εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού που εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο ή
συμπληρώνει αυτό, όπως τα σχετικά άρθρα του και ο νόμος ορίζουν.

(ε)

Αποφασίζει για τη διάλυση ή τη μεταλλαγή της Ομοσπονδίας, όπως τα σχετικά άρθρα του
Καταστατικού και ο νόμος ορίζουν.

(στ) Γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π και αναφέρονται στο
Καταστατικό .

ΑΡΘΡΟ 18: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΓΚΛΙΣΗ
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(α)

Στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου κάθε 4ου έτους αρχαιρεσιών εκλέγεται, με
ανάταση του χεριού και επίδειξη του δελτίου ψηφοφορίας, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με
σκοπό της διενέργειας αρχαιρεσιών, μετά από το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, για ανάδειξη
Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Δικαστικής Επιτροπής.

(β)

Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο και στις έκτακτες Γενικές
Συνελεύσεις που συγκαλούνται για διενέργεια αρχαιρεσιών, προς ανάδειξη Διοικητικού
Συμβουλίου ή Εξελεγκτικής Επιτροπής, όταν μία τακτική Γενική Συνέλευση απορρίψει τον
απολογισμό πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οικονομικό απολογισμό και την
έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή όταν ο αριθμός των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού
Συμβουλίου πέσει κάτω από τα δύο τρίτα (2/3).

ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΜΕΛΗ
(α)

(β)

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και 5 μέλη από φίλαθλα πρόσωπα που απολαμβάνουν
γενικής εκτίμησης. Αντιπρόεδρο, Γραμματέα , Βοηθό Γραμματέα, Ταμία, Βοηθό Ταμία. Το
Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τους εκπροσώπους των Σωματείων (ένας από κάθε
Σωματείο) που πληρούν της προϋποθέσεις ένταξης τους στο Δ.Σ πλην από τους ιδρυτικούς
συλλόγους. Και ακολούθως διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο δύο τεχνικούς συμβούλους και
εκπρόσωπο Αθλητών .


Ένα Τεχνικό Σύμβουλο ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ με προσόντα που να
ανταποκρίνονται σε αυτήν την θέση.



Ένα Τεχνικό Σύμβουλο στην ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ με προσόντα που να ανταποκρίνονται σε
αυτήν την θέση.



Ένα Τεχνικό Σύμβουλο στον Αγωνιστικό Προσανατολισμό με προσόντα που να
ανταποκρίνονται σε αυτήν την θέση.

Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου έχουν μόνο οι εκπρόσωποι των
Σωματείων που πληρούν της προϋποθέσεις ένταξης τους που ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας της Ομοσπονδίας, που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 20: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
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(α)

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει ώστε οι αρχαιρεσίες να διεξάγονται με τάξη και ηρεμία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού και αποφασίζει για κάθε
αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται.

(β)

Οι αρχαιρεσίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία και η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή
τους όμοια με την απαρτία της προηγηθείσας Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία εκλέχτηκε η
Εφορευτική Επιτροπή.

(γ)

Γίνεται πρώτα η εκλογή Προέδρου και στη συνέχεια των υπολοίπων 4 θέσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου.

(δ)

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν ανθυποψήφιοι ανακηρύσσονται εις τη θέση χωρίς εκλογή.

ΑΡΘΡΟ 21: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(α)

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν υπάρχει
ανάγκη και πάντοτε μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα,
όπου αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που θα συζητηθούν και τα οποία
γνωστοποιούνται έγκαιρα σε όλα τα μέλη.
Έκτακτα μπορεί ακόμα να συγκληθεί και όταν το ζητήσουν το ένα τρίτο (1/3) των μελών του, με
έγγραφο που κοινοποιείται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου θα αναγράφεται
το θέμα ή τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου
θα αναγράφεται το θέμα ή τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό
Συμβούλιο πρέπει να συγκληθεί υποχρεωτικά μέσα σε επτά (7) ημέρες. Εάν για οποιοδήποτε
λόγο δεν συγκληθεί, τότε συγκαλείτε σύμφωνα με το νόμο.

(β)
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρευρισκόμενα μέλη του είναι
το ένα τρίτο των πλήρη μελών. Σε περίπτωση που τα παρευρισκόμενα μέλη είναι λιγότερα,
μετά από παρέλευση 30 λεπτών τα παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία εφόσον παρευρίσκεται
ο πρόεδρος. Δεν επιτρέπεται σε ένα εκπρόσωπο σωματείου να εκπροσωπεί άλλο σωματείο
στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ)

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή.

(δ)

Κατά τη συζήτηση των διαφόρων θεμάτων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν τις
απόψεις τους με τη σειρά που αναγράφονται στο Καταστατικό (άρθρο 25, παράγραφος (γ)),
προηγουμένου πάντα το εισηγητού της πρότασης.

(ε)

Η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα γίνεται μετά το άκουσμα όλων των απόψεων.
Απαγορεύεται δηλαδή η ψηφοφορία ταυτόχρονα με τη διατύπωση της άποψης κάθε μέλους.
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Δεν επιτρέπεται σε ένα μέλος να μην ψηφίζει. Πρέπει να παίρνει θέση σε όλες τις αποφάσεις,
είτε υπέρ, είτε κατά, είτε επιλέγοντας λευκή ψήφο.
(στ) Η ψηφοφορία για ένα θέμα μπορεί να είναι μυστική (με ψηφοδέλτια) εάν το θελήσει ο
προεδρεύων της συνεδρίασης ή το απαιτεί το ένα τρίτο (1/3) των παρόντων μελών.
(ζ)

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν όλα τα τακτικά
μέλη του, έστω και αν απουσίαζαν, διαφώνησαν ή μειοψήφησαν κατά τη λήψη τους.

(η)

Για θέμα που έχει ήδη αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν έχει αρχίσει ακόμη η
υλοποίηση της απόφασης, μπορεί να ξανασυζητηθεί και να ληφθεί νέα απόφαση, εάν το
ζητήσουν εγγράφως τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του.

(θ)

Για τις συνεδριάσεις κρατούνται λεπτομερή πρακτικά (θέματα, αποφάσεις, διαφωνίες, κ.α.)
που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, γνωστοποιούνται στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώνονται ή όχι από αυτά στην επόμενη συνεδρίαση από
αυτήν που αφορούν. Σε περίπτωση μη επικύρωσης καταγράφονται αιτιολογημένες οι
διαφωνίες ή οι τυχόν παρατηρήσεις από τα ίδια τα μέλη.

(ι)

Δεν επιτρέπετε να παραβρίσκονται κατά την διάρκεια τον συνεδριάσεων του ΔΣ μη μέλη του
ΔΣ . Έχει το δικαίωμα το ΔΣ να προσκαλέσει άτομο να βοηθήσει σε θέματα της ΚΟΜΟΑΑ σαν
ειδικός. Μέλος συλλόγου που θέλει να εκφράσει άποψη η παράπονο θα πρέπει να αιτηθεί εκ
τον προτέρων ακρόαση από το ΔΣ και αφού ολοκληρώσει το θέμα να αποχωρήσει <έχει το
δικαίωμα το ΔΣ να εγκρίνει η να απορρίψει το αίτημα>

ΑΡΘΡΟ 22: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
(α

Εγκρίνει την εγγραφή νέων Σωματείων – μελών

(β)

Εγκρίνει ή τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ομοσπονδίας,

(γ)

Εγκρίνει την τροποποίηση ή συμπληρώνει τους κανονισμούς που διέπουν τα αθλήματα που
εκπροσωπεί η Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π

(δ)

Διοικεί υπεύθυνα την Ομοσπονδία σύμφωνα με τους νόμους, το παρόν Καταστατικό και τον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

(ε)

Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π

(στ) Χαράσσει την πολιτική της Ομοσπονδίας για την επίτευξη των σκοπών της.
(ζ)

Μεριμνά για την ανάπτυξη και υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας.
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(η)

Μελετά και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση θέματα που απασχολούν την Ομοσπονδία ή
αναφέρονται στο Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

(θ)

Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

(ι)

Αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι δωρεών, κληρονομιών, κληροδοτημάτων, καθώς και κάθε
άλλης προσφοράς ή πρότασης.

(κ)

Ορίζει τον ή τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας σε σχετικές με τους σκοπούς της
Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π και διεθνείς επιτροπές.

(λ)

Ορίζει σε περίπτωση κωλύματος, τον αντικαταστάτη του Προέδρου για εκπροσώπηση της
Ομοσπονδίας σε διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς.

(μ)

Διορίζει ή παύει μισθωτούς υπαλλήλους, έκτακτους συνεργάτες, κ.α.

(ν)

Εκδίδει εγκυκλίους και διάφορες οδηγίες που κοινοποιεί σε όλα τα Σωματεία.

(ξ)

Συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας για θέματα σχετικά με τους σκοπούς και τις
δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.

(ο)

Αναθέτει έκτακτα καθήκοντα και αρμοδιότητες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε
άτομα που ασχολούνται με τα αθλήματα της Ομοσπονδίας.

(π)

Συντάσσει απολογισμό πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό και καταρτίζει τον
προϋπολογισμό, τα οποία υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση.

(ρ)

Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού της Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π,

(σ)

Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία και τα διεθνώς ισχύοντα στους τομείς δραστηριότητας της
και φροντίζει για την ανάλογη εναρμόνιση της Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π

(τ)

Ορίζει και ονομάζει εκπαιδευτές σύμφωνα με τα πρότυπα της Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π και τα διεθνή
πρότυπα εκπαιδευτών.

(υ)

Διορίζει η παύει ομοσπονδιακούς προπονητές

(φ)

Παραπέμπει στην Δικαστική Επιτροπή Σωματεία – μέλη της ή μέλη αυτών όταν παραβούν τις
διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

(χ)

Γενικά παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την εκπλήρωση των σκοπών της Ομοσπονδίας
και την εύρυθμη λειτουργία της.
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ΑΡΘΡΟ 23: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο Πρόεδρος:
(α)

Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία, μαζί με το Γενικό Γραμματέα, στις προς έξω σχέσεις της μετά
τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς επίσης και ενώπιον του Δημοσίου και των
Δικαστικών Αρχών. Η δικαστική εκπροσώπηση μπορεί να ανατεθεί με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου και σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Νομικό Σύμβουλο.

(β)

Προγραμματίζει και ασκεί τις δημόσιες σχέσεις της Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π όπως εκφράζονται από την
εκάστοτε πολιτική.

(γ)

Συμμετέχει σε διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς ως εκπρόσωπος της Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π

(δ)

Διαμορφώνει τους γενικούς στόχους και την πολιτική της Ομοσπονδίας και εισηγείται σχετικά
στο Διοικητικό Συμβούλιο.

(ε)

Διευθύνει τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται τα προς συζήτηση
θέματα, τα οποία επιλέγει ο ίδιος ή του υποβάλλονται από τα άλλα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

(στ) Υπογράφει πρακτικά, συμβάσεις, συμβόλαια, διακηρύξεις, εξερχόμενα έγγραφα, γραμμάτια
είσπραξης, εντάλματα πληρωμής και επιταγές, όπως και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο με πρώτη
υπογραφή.
(ζ)

Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας, καθώς και κάθε άλλου θέματος που αφορά
την Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π ή τις δραστηριότητες της.

Ο Αντιπρόεδρος:
(α)

Αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, και τον αντικαθιστά όταν απουσιάζει, με τα
ίδια δικαιώματα.

(β)

Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Διοικητικό
Συμβούλιο.

Ο Γενικός Γραμματέας:
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΟΑΑΠ
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(α)

Εκπροσωπεί μαζί με τον Πρόεδρο, την Ομοσπονδία στις προς τα έξω σχέσεις της μετά τρίτων,
φυσικών ή νομικών, καθώς επίσης και ενώπιον του Δημοσίου και των Δικαστικών Αρχών. Η
δικαστική εκπροσώπηση μπορεί να ανατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε
άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Νομικό Σύμβουλο.

(β)

Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και κάθε άλλου θέματος που αφορά την
Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π ή τις δραστηριότητες της.

(γ)

Διεξάγει την αλληλογραφία της Ομοσπονδίας και τη συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.

(δ)

Υπογράφει πρακτικά, συμβάσεις, συμβόλαια, διακηρύξεις, εξερχόμενη αλληλογραφία, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο (μη διαχειριστικό) με δεύτερη υπογραφή.

(ε)

Φυλάσσει το αρχείο της Γραμματείας της Ομοσπονδίας, τα διοικητικά βιβλία και τις σφραγίδες
της Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π

(στ) Μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα
Ημερήσιας Διάταξης (συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων).
(ζ)

Συντάσσει στο τέλος κάθε χρόνου, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
τον απολογισμό των πεπραγμένων και τον υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη
συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, για έγκριση η τροποποίηση.

(ι)

Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και παρακολουθεί την
υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται.

(κ)

Ενημερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο για τις διοικητικές
δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, τις ανάγκες και τα προβλήματα στον τομέα του, καθώς και
για την υλοποίηση ή όχι των αποφάσεων που έχουν ληφθεί και εισηγείται σχετικά.

(λ)

Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας και των γραφείων της Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π

(μ)

Μεριμνά για την καλή λειτουργία, προστασία και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού
και του σχετικού λογισμικού, καθώς και των άλλων μηχανικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών.

(ν)

Φροντίζει για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ομοσπονδίας.

(ξ)

Δημιουργεί και διατηρεί αρχεία σχετικά με την ακίνητη περιουσία της Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π

(ο)

Επιβλέπει τις εργασίες κατασκευής, επέκτασης, διαρρύθμισης και συντήρησης της ακίνητης
περιουσίας της Ομοσπονδίας.

(π)

Δημιουργεί και διατηρεί αρχεία σχετικά με την Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π Συλλόγους, διεθνείς
οργανισμούς, κρατικούς φορείς, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση με τους
σκοπούς και τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.
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(ρ)

Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Διοικητικό
Συμβούλιο.

Ο Βοηθός Γραμματέας:
(α)

Αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα, όταν αυτός κωλύεται και τον αντικαθιστά όταν απουσιάζει,
με τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα.

(β)

Φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη, συντήρηση και διατήρηση των επίπλων, σκευών,
ζωγραφικών πινάκων, βιβλίων, περιοδικών, χαρτών, φωτογραφιών, αναμνηστικών και
αθλητικών κυπέλλων, μεταλλίων και αντικειμένων, καθώς και κάθε άλλου ιστορικού,
αρχειακού και έντυπου υλικού (εκτός των υλικών που χρησιμοποιούνται για την ορειβασία και
τα διάφορα αθλήματα).

(γ)

Δημιουργεί και διατηρεί αρχεία σχετικά με την κινητή περιουσία της Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π (εκτός των
υλικών που χρησιμοποιούνται για την ορειβασία και για τα διάφορα αθλήματα).

(δ)

Φροντίζει να ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν την προστασία της ορεινής φύσης
(δημοσιεύματα, ενέργειες, κ.α.).

(ε)

Ενημερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο για τις δραστηριότητες, τις
εξελίξεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα στον τομέα του και εισηγείται σχετικά.

(στ) Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Διοικητικό
Συμβούλιο.

Ο Ταμίας:
(α)

Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα (τουλάχιστον) για το νόμο βιβλία, αρχεία και (μηχανογραφικές)
λογιστικές καταστάσεις και υπογράφει, με δεύτερη υπογραφή, τα γραμμάτια είσπραξης, καθώς
και τα εντάλματα πληρωμής και επιταγές, όπως και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με την
οικονομική διαχείριση.

(β)

Συντάσσει στο τέλος κάθε χρόνου τον οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου
καθώς και τον Ισολογισμό της Ομοσπονδίας, που τον δημοσιεύει σε μια κυπριακή εφημερίδα
και τα γνωστοποιεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ)

Καταρτίζει έγκαιρα, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα
με την πολιτική και τους γενικούς στόχους της Ομοσπονδίας, τον προϋπολογισμό του επόμενου
έτους και τον υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου, για
έγκριση ή τροποποίηση.
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(δ)

Ενημερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική
διαχείριση και κατάσταση της Ομοσπονδίας και ζητά την έγκριση για οποιαδήποτε έκτακτη
δαπάνη που δεν αναφέρεται στον προϋπολογισμό.

(ε)

Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του Λογιστηρίου της Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π

(στ) Παρακολουθεί τη σχετική με τις αρμοδιότητες του νομοθεσία και φροντίζει για την εναρμόνιση
της Ομοσπονδίας με τα εκάστοτε ισχύοντα.
(ζ)

Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των διαχειριστικών βιβλίων και των (μηχανογραφικών)
λογιστικών καταστάσεων, των αποδείξεων και των τιμολογίων, των γραμματίων είσπραξης και
των ενταλμάτων πληρωμής, των επιταγών, καθώς και άλλων σχετικών εγγράφων,
δικαιολογητικών και εντύπων.

(η)

Διαχειρίζεται το ταμείο της Ομοσπονδίας και υποχρεούται να καταθέτει σε Τράπεζα ή Τράπεζες
της Κύπρου, επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου, στο όνομα της Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π, τα ποσά που
υπερβαίνουν το οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ποσό για μικροέξοδα.

(θ)

Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Διοικητικό
Συμβούλιο.

Ο Βοηθός Ταμίας :
(α)

Αναπληρώνει τον Ταμία, όταν αυτός κωλύεται και τον αντικαθιστά όταν απουσιάζει, με τα ίδια
δικαιώματα και καθήκοντα.

(β)

Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Διοικητικό
Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24 : ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(α)

Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση τριμελής Δικαστική Επιτροπή που θα πρέπει να είναι κατά
προτίμηση νομικά ή φίλαθλα πρόσωπα που απολαμβάνουν γενικής εκτίμησης.

(β)

Η Δικαστική Επιτροπή συνεδριάζει όταν έχει να εξετάσει κάποια υπόθεση και θεωρείται ότι έχει
απαρτία όταν στην συνεδρίαση παρευρίσκονται δύο μέλη της.

(γ)

Στην πρώτη συνεδρίαση, που συγκαλείτε με ευθύνη του μέλους που πλειοψήφησε, εκλέγεται
από τα παρόντα μέλη ο Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής, ο οποίος διεξάγει τη σχετική
αλληλογραφία και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, που καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο
βιβλίο και υπογράφονται από όλα τα μέλη.
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(δ)

Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 25: ΠΟΙΝΕΣ
(α)

Στη Δικαστική Επιτροπή παραπέμπονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, με
σχετική εισήγηση, αθλητές, μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων – μελών της ή
απλά μέλη αυτών, για σοβαρές παραβάσεις του Καταστατικού, των κανονισμών της
Ομοσπονδίας και των σχετικών με τον αθλητισμό νόμων, καθώς επίσης και για ανάρμοστη
συμπεριφορά και για ενέργειες ή παραλείψεις που ζημιώνουν τους σκοπούς, τα συμφέροντα
και το κύρος της Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π.

(β)

Οι ποινές που επιβάλλει η Δικαστική Επιτροπή είναι : παρατήρηση, έγγραφη επίπληξη,
προσωρινός αποκλεισμός από τα καταφύγια και τις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας και των
Σωματείων – μελών της και διαγραφή.

ΑΡΘΡΟ 26: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
(α)

Το παρόν Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί μόνο δια Καταστατικής Συνελεύσεως.

(β)

Η Καταστατική Συνέλευσης συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι μίας (21)
ημερών από της προ τούτο αποφάσεως του ή της προς τούτο εγγράφου αιτήσεως του ενός
τρίτου (1/3) των μελών της Ομοσπονδίας.

(γ)

Η τοιαύτη αίτησης θα απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και θα
περιλαμβάνει την συγκεκριμένη πρόταση δια την τροποποίηση του Καταστατικού.

(δ)

Πλην των αποφάσεων τροποποιήσεως των βασικών Άρθρων του παρόντος Καταστατικού, όλες
οι αποφάσεις τροποποιήσεως του Καταστατικού λαμβάνονται δια της παρουσίας του ενός
δευτέρου (1/2) πλέον ενός (1) των μελών της Ομοσπονδίας και δια της ψήφου των τριών
τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

(ε)

Αποφάσεις τροποποιήσεως των βασικών Άρθρων του Καταστατικού τα οποία είναι τα άρθρα
1,3 και 21, λαμβάνονται μόνο δια της ψήφου τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του
συνόλου των μελών της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 27: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συντάξει και να φέρει για έγκριση, σε επόμενη Γενική
Συνέλευση, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Κ.Ο.Μ.Ο.Α.Α.Π που θα αποτελεί συμπλήρωμα
του παρόντος Καταστατικού και θα καθορίζει την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων
οργάνων και τμημάτων της Ομοσπονδίας, καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης ορισμένων εργασιών της.
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