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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  

(ΚΙΟ) 

 

 

 

Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ 

 

1. Η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΚΙΟ) (εν τοις εφεξής καλούμενη «η 

Ομοσπονδία») ιδρύθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία το 1972 από τα κάτωθι 

περιγραφόμενα ιδρυτικά μέλη: 

 

(α) Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου,  

(β) Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού,  

(γ) Ναυτικός Όμιλος Λάρνακας, και  

(δ) Ναυτικός Όμιλος Πάφου. 

 

2. Η Ομοσπονδία έχει ως έμβλημα την επιγραφή «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ», Αγγλιστί «CYPRUS SAILING FEDERATION» με γαλάζιο, μπλε, 

κίτρινο και άσπρο χρώμα. Στο έμβλημα της Ομοσπονδίας απεικονίζονται 2 (δύο) πανιά. 

 

3. Η σφραγίδα της Ομοσπονδίας είναι κυκλική και είναι η ίδια με το έμβλημα αυτής, ως 

απεικονίζεται κάτωθι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Το έμβλημα της Ομοσπονδίας) 

 

Η σφραγίδα της Ομοσπονδίας τοποθετείται πάνω σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται από την 

Ομοσπονδία και αποτελεί απόδειξη της γνησιότητας του. 

 

Β. ΣΚΟΠΟΙ 

 

4. Η Ομοσπονδία έχει τους κάτωθι σκοπούς: 

 

(α) Την καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήματος της Ιστιοπλοΐας σε ολόκληρη την 

Κύπρο. 

 

(β) Την ανάπτυξη του πνεύματος άμιλλας, την καλλιέργεια του φίλαθλου πνεύματος και 

του ευ αγωνίζεσθαι ανάμεσα σε σωματεία και αθλητές. 

 

(γ) Τη διάδοση, εξύψωση, προώθηση και χρηστή διοίκηση του αθλήματος της 

Ιστιοπλοΐας. 

 

(δ) Τη διεθνή εκπροσώπηση του αθλήματος της Ιστιοπλοΐας της Κύπρου. 

 

Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και των ευρύτερων προνοιών του παρόντος 

καταστατικού, το άθλημα της Ιστιοπλοΐας θα περιλαμβάνει και κάθε συναφές άθλημα 

στο οποίο η κινητήριος δύναμη / ισχύς είναι ο άνεμος χωρίς οιαδήποτε μηχανική και/ή 
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άλλη υποστήριξη ως προς την πρόωση του σκάφους και/ή του εξοπλισμού και/ή της 

σανίδας που χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό και συμπεριλαμβάνει χωρίς 

περιορισμό το άθλημα της ιστιοσανίδας (windsurfing) και του kite surfing.      

 

5. Η Ομοσπονδία επιδιώκει την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών: 

 

(α) Με την οργάνωση, την προκήρυξη, την τέλεση και την εποπτεία πρωταθλημάτων, 

αγώνων και άλλων αθλητικών, παγκυπρίων, περιφερειακών εθνικών, διεθνών 

διοργανώσεων και οργανώσεων. 

 

(β) Με τη συγκρότηση Εθνικής και Ολυμπιακής Ομάδας και τη συμμετοχή σε διεθνείς 

αγώνες ιστιοπλοΐας, σε άλλες διεθνείς και Ολυμπιακές διοργανώσεις. 

 

(γ) Με την έκδοση επίσημου περιοδικού ή άλλων ενημερωτικών εντύπων καθώς και με 

την χρήση των ηλεκτρονικών μέσων. 

 

(δ) Με την προβολή της Κυπριακής Ιστιοπλοΐας και τη διοργάνωση διαφόρων 

εκδηλώσεων που έχουν σχέση με το άθλημα της Ιστιοπλοΐας και σχετικών με αυτή 

αθλημάτων. 

 

(ε) Με την απόκτηση και την παραχώρηση στα Μέλη της Ομοσπονδίας σκαφών, 

εξοπλισμού και οποιασδήποτε άλλης μορφής τεχνικής βοήθειας και τον έλεγχο 

χρήσης του εξοπλισμού και των υλικών που παραχωρούνται από αυτήν, ως επίσης με 

την δημιουργία κατηγοριών σκαφών. 

 

(στ) Με την διάδοση ομοιόμορφου τύπου σκαφών διαφόρων κατηγοριών και την 

προαγωγή και ενθάρρυνση προώθησης διεθνών προτύπων τέτοιων σκαφών και 

εξαρτημάτων τους στην Κύπρο. 

 

(ζ) Με την επιδίωξη καθιέρωσης κάθε Νομοθετικού και τη λήψη κάθε άλλου Νομικού 

μέτρου και/ή άλλου μέτρου που γενικά θα προωθήσει και θα διευκολύνει την άσκηση 

του αθλήματος της Ιστιοπλοΐας στην Κύπρο. 

 

(η) Με την προώθηση της δημιουργίας ασφαλών χώρων ελλιμενισμού, νεώλκησης  ή/και 

χερσαίας εναπόθεσης σκαφών ιστιοπλοΐας και σκαφών βοηθητικών προς την 

διεξαγωγή της ιστιοπλοΐας, που γενικά θα συμβάλουν και θα διευκολύνουν την 

άσκηση του αθλήματος της Ιστιοπλοΐας στην Κύπρο. 

 

(θ) Με την έκδοση και ανανέωση των εσωτερικών και εφαρμογή διεθνών Κανόνων και 

Κανονισμών που διέπουν την διεξαγωγή του αθλήματος της Ιστιοπλοΐας ή την κλάση 

των διαφόρων σκαφών. 

 

(ι) Με την έγκριση και την εποπτεία των επίσημων εσωτερικών, τοπικών και/ή διεθνών 

αγώνων που διοργανώνονται από την Ομοσπονδία και/ή τα Μέλη αυτής. 

 

(κ) Με την έγκριση συμμετοχής Κυπρίων Ιστιοπλόων – αθλητών σε διεθνής και 

τοπικούς αγώνες στο εσωτερικών και/ή στο εξωτερικό.   

 

(λ) Με την διοργάνωση, προώθηση σεμιναρίων και/ή ημερίδων σχετικών με την 

ιστιοπλοΐα, την ναυτική τέχνη, την ασφάλεια στην θάλασσα και συναφών με αυτών 

θεμάτων. 

 

Γ. ΕΔΡΑ 

 

6. Η έδρα της Ομοσπονδίας ευρίσκεται στην Λεμεσό, στο Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Αγώνων 

στην Οδός Αμαθούντος 21, 4532, Άγιος Τύχωνας. 
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Δ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 

 

7. Η Ομοσπονδία θα αντιπροσωπεύεται ως κάτωθι: 

 

(α) Η Ομοσπονδία εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις της με τις δημόσιες αρχές και 

ενώπιον κάθε τρίτου από τον Πρόεδρο της και σε περίπτωση κωλύμματος από τον 

Αντιπρόεδρο της ή το Γραμματέα της ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το 

Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό. 

 

(β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εξουσιοδοτούνται κάθε φορά 

ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας για τη μέθοδο που θα ακολουθούν, 

τους χειρισμούς και γενικά τον τρόπο εκπροσώπησης, προώθησης και προάσπισης 

των συμφερόντων και των δικαιωμάτων της Ομοσπονδίας. 

 

(γ) Η Ομοσπονδία εκπροσωπείται σε όλες τις διεθνείς σχέσεις της στην World Sailing, 

Eurosaf και σε άλλες σχετικές ομοσπονδίες ως επίσης σε άλλους οργανισμούς, καθώς 

επίσης στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), στον Κυπριακό Οργανισμό 

Αθλητισμού (ΚΟΑ) και ενώπιον οιονδήποτε άλλων οργάνων και/ή αρχών, από τον 

Πρόεδρο της ή τον Αντιπρόεδρο της ή το Γραμματέα της ή άλλο εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό. 

 

Ε. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

 

8. Οι πόροι της Ομοσπονδίας είναι οι εξής: 

 

(α) Οι ετήσιες συνδρομές των Μελών όπως εκάστοτε καθορίζονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

 

Νοείται ότι η ετήσια συνδρομή προπληρώνεται πριν την έναρξη της Ετήσιας Γενικής 

Συνέλευσης έκαστου έτους. 

 

(β) Οι επιχορηγήσεις του ΚΟΑ και/ή άλλων κρατικών και/ή ημικρατικών οργανισμών, 

της  ΚΟΕ, της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και άλλων διεθνών και/ή 

ευρωπαϊκών συναφών αθλητικών Οργανώσεων. 

 

(γ) Οι διάφορες δωρεές, κληροδοτήματα, χορηγίες και επιχορηγήσεις οι οποίες γίνονται 

αποδεκτές μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. 

 

(δ) Τα εισοδήματα από τη μίσθωση και/ή την πώληση της κινητής και/ή της ακίνητης 

περιουσίας της. 

 

(ε) Τα δικαιώματα εκδίκασης εφέσεων και παράβολα. 

 

(στ) Οι εισπράξεις από την τέλεση αγώνων. 

 

(ζ) Τα δικαιώματα συμμετοχής σκαφών σε αγώνες. 

 

(η) Τα έσοδα από την πώληση εντύπων, βιβλίων, κανονισμών, χαρτών, σχεδίων και 

άλλων συναφών υλικών. 

 

(θ) Τα δικαιώματα για την έκδοση πιστοποιητικών καταμέτρησης σκαφών. 

 

(ι) Οι εισπράξεις από κοινωνικές, πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει η 

Ομοσπονδία. 

 

(κ) Τα δικαιώματα συμμετοχής από σεμινάρια και/ή εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται 

από καιρόν εις καιρόν από την Ομοσπονδία.  
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(λ) Οποιασδήποτε μορφής νόμιμα έσοδα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ομοσπονδίας. 

 

9. Στην περιουσία της Ομοσπονδίας περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

 

(α) Οτιδήποτε κινητό ή ακίνητο κατέχει με νόμιμη κατοχή και κυριότητα. 

 

(β) Τα έπιπλα και οποιοσδήποτε εξοπλισμός των εγκαταστάσεων της Ομοσπονδίας. 

 

(γ) Το πλεόνασμα των εσόδων κάθε ετήσιας χρήσης. 

 

(δ) Χρηματικά ποσά τα οποία είναι κατατεθειμένα σε οποιονδήποτε τραπεζικό 

λογαριασμό. 

 

ΣΤ. ΜΕΛΗ 

 

10. Μέλη της Ομοσπονδίας δύνανται να είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι στον ΚΟΑ και στον 

Έπαρχο της οικείας επαρχίας, Ναυτικοί  Όμιλοι και/ή Σωματεία οι οποίοι πληρούν τα 

κριτήρια και τους όρους που περιγράφονται στις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού. Η 

εγγραφή μέλους στην Ομοσπονδία θα γίνεται εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις και 

διατυπώσεις που ορίζει το παρόν καταστατικό και   με επικύρωση από την Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

11. Tα Μέλη της Ομοσπονδίας διακρίνονται σε Τακτικά Μέλη και Αθλητικά. 

 

12. Τα Τακτικά Μέλη της Ομοσπονδίας αναγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα «1», το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος καταστατικού και το οποίο θα 

τροποποιείται, με την εγγραφή ή διαγραφή μέλους, μόνο από την εκάστοτε Γενική 

Συνέλευση της Ομοσπονδίας. 

 

Ζ. ΕΝΤΑΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

 

13. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης Τακτικού Μέλους στην Ομοσπονδία είναι: 

 

(α) Η έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ως Αθλητικό Μέλος, 

και 

 

(β) Συμπλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου των 3 (τριών) ετών ως Αθλητικό Μέλος, 

και 

 

(γ) Ενεργή τριετής συνεχή συμμετοχή στα πιο κάτω πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας με 

συμπλήρωση τουλάχιστο του 55% του αριθμού των ιστιοδρομιών όπως αυτός έχει 

καθοριστεί στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα: 

 

(i) Σκάφη Ολυμπιακών και Διεθνών κλάσεων εγκεκριμένων από την 

Ομοσπονδία με τουλάχιστον 3 (τρία) σκάφη σε μια κλάση σκαφών, ή 

ή  

 

(ii) Συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης με τουλάχιστον 2 (δύο) 

σκάφη. 

 

και 

 

(δ) Να διατηρεί αθλητικές εγκαταστάσεις που να διασφαλίζουν την ασφαλή φύλαξη 

σκαφών καθώς επίσης την ομαλή διοργάνωση ιστιοπλοϊκών αγώνων, και 
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(ε) Εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων του Μέλους να υπάρχει γραφείο γραμματείας 

και εντευκτήριο, αποχωρητήρια και αποδυτήρια.  

 

14. Το υπό αίτηση Τακτικό Μέλος θα πρέπει να προσκομίσει προς την Ομοσπονδία κατά την 

καταχώρηση της σχετικής αίτησης τα κάτωθι έγγραφα: 

 

(α) Αίτηση ένταξης σε Τακτικό Μέλος, και 

 

(β) Πιστοποιητικό Εγγραφής του Σωματείου και/ή του Ομίλου από την οικεία 

Επαρχιακή Διοίκηση, και 

 

(γ) Πιστοποιημένο καταστατικό του Σωματείου και/ή του Ομίλου από την οικεία 

Επαρχιακή Διοίκηση, και 

 

(δ) Εγγραφή του σωματείου στο ΚΟΑ, και 

 

(ε) Επικαιροποιημένο κατάλογο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

και/ή του Ομίλου, ως επίσης των λοιπών μελών, και 

 

(στ) Κατάλογο Αθλητών, και 

 

(ζ) Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις των 2 (δύο) προηγούμενων ετών, και 

 

(η) Έκθεση για τις αθλητικές ιστιοπλοϊκές δραστηριότητες του σωματείου των 

τελευταίων 3 (τριών) ετών, και 

 

(θ) Υπεύθυνη Δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και/ή του Ομίλου δια 

συμμόρφωση με τους κανονισμούς και το καταστατικό της Ομοσπονδίας, και 

 

(ι) Υπεύθυνη δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και/ή του Ομίλου για 

την επιστροφή υλικού και εξοπλισμού που δόθηκαν από την Ομοσπονδία, τον ΚΟΑ, 

την ΚΟΕ, σε περίπτωση διαγραφής η επίσημης διάλυσης του Σωματείου και/ή του 

Ομίλου, και 

 

(κ) Καταβολή της ετήσιας συνδρομής Τακτικών Μελών στην Ομοσπονδία. 

 

Νοείται ότι οι αιτήσεις οι οποίες θα καταχωρούνται με ελλιπή στοιχεία δεν θα 

προωθούνται δια μελέτη και θα απορρίπτονται. 

 

15. Κάθε Τακτικό Μέλος θα έχει τα κάτωθι δικαιώματα και υποχρεώσεις: 

 

(α) Εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις και στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ομοσπονδίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, 

 

(β)  Ορίζει υποψήφιους στις Εκλογικές Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας για τις 

θέσεις των εκλεγμένων αξιωματούχων της Ομοσπονδίας, 

 

(γ)  Συμμετέχει ενεργά στα πρωταθλήματα και αγώνες που οργανώνει η Ομοσπονδία, 

 

(δ)  Διοργανώνει ιστιοπλοϊκούς αγώνες και ημερίδες στην βάση των κανονισμών και των 

κλάσεων της Ομοσπονδίας.  

 

Η. ΕΝΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

 

16. Αθλητικά Μέλη της Ομοσπονδίας είναι τα Σωματεία και/ή οι Ομίλοι που έχουν εγγραφεί 

ως τέτοια και ως περιγράφεται δεόντως στις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού.  
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17. Τα Αθλητικά Μέλη της Ομοσπονδίας αναγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα «2», το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος καταστατικού και το οποίο θα 

τροποποιείται, με την εγγραφή ή την διαγραφή μέλους, μόνον από την εκάστοτε Γενική 

Συνέλευση της Ομοσπονδίας.  

 

18. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης Αθλητικού Μέλους στην Ομοσπονδία είναι: 

 

(α) Να είναι εγγεγραμμένο Σωματείο από την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, και 

 

(β) Να είναι εγγεγραμμένο Σωματείο και/ή Όμιλος στον ΚΟΑ, και 

 

(γ) Να διατηρεί αριθμό σκαφών σε μια τουλάχιστον κατηγορία των εγκεκριμένων 

κατηγοριών της Ομοσπονδίας, και 

 

(δ) Να διατηρεί αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες να μπορούν να αναπτύξουν το 

άθλημα της ιστιοπλοΐας και την διοργάνωση σχετικών αγώνων. 

 

19. Το υπό αίτηση Αθλητικό Μέλος θα πρέπει να προσκομίσει προς την Ομοσπονδία κατά 

την καταχώρηση της σχετικής αίτησης τα κάτωθι έγγραφα: 

 

(α) Αίτηση εγγραφής ως Αθλητικό Μέλος, και 

 

(β) Πιστοποιητικό Εγγραφής του Σωματείου και/ή του Ομίλου από την οικεία 

Επαρχιακή Διοίκηση, και 

 

(γ) Πιστοποιημένο καταστατικό του Σωματείου και/ή του Ομίλου από την οικεία 

Επαρχιακή Διοίκηση, και 

 

(δ) Εγγραφή του σωματείου στο ΚΟΑ, και 

 

(ε) Επικαιροποιημένο κατάλογο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

και/ή του Ομίλου, ως επίσης των λοιπών μελών, και 

 

(στ) Κατάλογο Αθλητών, και 

 

(ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και/ή του Ομίλου δια 

συμμόρφωση με τους κανονισμούς και το καταστατικό της Ομοσπονδίας, και 

 

(η) Υπεύθυνη δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και/ή του Ομίλου για 

την επιστροφή υλικού και εξοπλισμού που δόθηκαν από την Ομοσπονδία, τον ΚΟΑ, 

την ΚΟΕ, σε περίπτωση διαγραφής η επίσημης διάλυσης του Σωματείου και/ή του 

Ομίλου, και 

 

(θ) Καταβολή της ετήσιας συνδρομής Αθλητικών Μελών στη Ομοσπονδία. 

 

Νοείται ότι οι αιτήσεις οι οποίες θα καταχωρούνται με ελλιπή στοιχεία δεν θα 

προωθούνται δια μελέτη και θα απορρίπτονται. 

 

20. Κάθε Αθλητικό Μέλος θα έχει τα κάτωθι δικαιώματα και υποχρεώσεις: 

 

(α) Δύναται να παραμείνει ως Αθλητικό Μέλος για ελάχιστη περίοδο 3 (τριών) ετών 

αλλά και να μην υποβάλει αίτηση για ένταξης του ως Τακτικό Μέλος για όση 

επιπρόσθετη περίοδο επιθυμεί έτσι ώστε να προσαρμοστεί και να πληροί τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης του ως Τακτικό Μέλος. 

 

(β) Το Αθλητικό Μέλος έχει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το παρόν 

καταστατικό καθώς και τους εσωτερικούς κανονισμούς της Ομοσπονδίας. 
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(γ) Μπορεί να παρευρίσκεται στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας, με 1 (ένα) εκπρόσωπο ως παρατηρητής, χωρίς δικαίωμα λόγου και 

χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

(δ) Μπορεί να παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας, τακτικές ή 

έκτακτες, με 1 (ένα) εκπρόσωπο ως παρατηρητής, χωρίς δικαίωμα λόγου και χωρίς 

δικαίωμα ψήφου. 

 

(ε) Συμμετέχει ενεργά στα πρωταθλήματα και αγώνες που οργανώνει η Ομοσπονδία, 

 

(στ)Διοργανώνει ιστιοπλοϊκούς αγώνες και ημερίδες στην βάση των κανονισμών και των 

κλάσεων της Ομοσπονδίας.  

 

Θ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

21. Η έγκριση και επικύρωση της ένταξης Τακτικού Μέλους και/ή Αθλητικού Μέλους 

εναπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση 

αυτής στηρίζεται σε απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών.  

 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

 

22. Ο αριθμός εκπροσώπων ενός Τακτικού Μέλους στις Γενικές Συνελεύσεις  της 

Ομοσπονδίας καθορίζεται ετησίως βάση της συμμετοχής του υπό κρίση μέλους στο 

ετήσιο πρωτάθλημα της ομοσπονδίας και συγκεκριμένα ορίζεται ως 1 (ένας) εκπρόσωπος 

ανά σκάφος συμμετοχής στο ετήσιο πρωτάθλημα σε οιανδήποτε εγκεκριμένη κλάση, με 

μέγιστη συμμετοχή 4 (τέσσερις) εκπροσώπους  ανά 4 (τέσσερα) σκάφη, με συμπλήρωση 

τουλάχιστον του 55%  του αριθμού των ιστιοδρομιών όπως αυτός έχει καθοριστεί στο 

ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα. 

 

23. Ο αριθμός εκπροσώπησης θα επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ομοσπονδίας στην πρώτη συνεδρία κάθε νέου έτους με άμεση ισχύ για το τρέχον έτος 

και με λήξη την 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. 

 

24. Νοείται ότι δικαίωμα εκπροσώπησης κατά τις Γενικές Συνελεύσεις θα παρέχεται μόνον 

στα Τακτικά Μέλη τα οποία έχουν εκπληρώσει πλήρως όλες τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. 

 

25. Στις Γενικές Συνελεύσεις μετέχουν με εκπροσώπους τους τα Τακτικά, και Αθλητικά 

Μέλη της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 

 

26. Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας συγκαλείται ως κάτωθι: 

 

(α) Από τον Πρόεδρο σε Τακτική Σύνοδο 1 (μια) φορά το χρόνο, κατά το πρώτο 

τετράμηνο κάθε χρόνου, σε Έκτακτη δε για την αντιμετώπιση θεμάτων που 

αναφύονται έκτακτα, είτε κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου είτε 

κατόπιν αίτησης 2 (δυο) τουλάχιστον Τακτικών Μελών της Ομοσπονδίας. 

 

(β) Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε (1) ένα 

μήνα από την λήψη αιτήματος 2 (δύο) τουλάχιστον Τακτικών Μελών εάν στο εν 

λόγω αίτημα καθορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης που επιζητείται. 

 

(γ) Σε περίπτωση παράλειψης του Προέδρου να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση που ζήτησαν τα Μέλη, δυνάμει της παραγράφου (β) του παρόντος 

άρθρου, μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήψη της σχετικής αίτησης, τη Συνέλευση αυτή 

μπορούν να συγκαλέσουν τα Μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση. 
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(δ) Οι προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων πρέπει να προηγούνται 15 (δεκαπέντε) 

ημερολογιακών ημερών της Συνέλευσης για τις Τακτικές και 8 (οκτώ) 

ημερολογιακών ημερών για τις Έκτακτες. Στην πρόσκληση εκτός από τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης θα πρέπει να αναφέρονται η ημερομηνία, η ώρα 

και ο τόπος της πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση της 

ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση θα περιλαμβάνει και τους 

ελεγμένους λογαριασμούς για το προηγούμενο οικονομικό έτος.  

  

27. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα: 

 

(α) Να επικυρώνει τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης. 

 

(β)  Να εγκρίνει τον πίνακα των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών 

των 2 (δύο) εκτελεστικών Συμβουλίων. 

 

(γ)  Να διορίζει τους ελεγκτές της Ομοσπονδίας. 

 

(δ) Να εκλέγει τα Μέλη της Δικαστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Εφέσεων της 

Ομοσπονδίας. 

 

(ε) Να εγκρίνει τον απολογισμό διαχείρισης της ετήσιας χρήσης που έληξε, τα 

πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις και τη λογοδοσία του. 

 

(στ) Να αποφασίζει για τη διαγραφή υφιστάμενου Μέλους δυνάμει των διατάξεων του 

παρόντος Καταστατικού. 

 

(ζ) Να αποφασίζει για τη εγγραφή και δη την ένταξη Αθλητικού Μέλους ως Τακτικού. 

 

(η) Να ενημερώνει το Παράρτημα «1» σχετικά με τα Τακτικά Μέλη της Ομοσπονδίας 

και το Παράρτημα «2» σχετικά τα Αθλητικά Μέλη της Ομοσπονδίας. 

 

(θ)  Να εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία της Ομοσπονδίας για 

περίοδο 2 (δύο) ετών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ομοσπονδίας. 

 

(ι) Να αποφασίζει για τη διάλυση της Ομοσπονδίας. 

 

28. Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις πλην της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα 

ονομάζονται Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. 

 

Κ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

 

29. Οι διαδικασία που θα ακολουθείται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις είναι ως κάτωθι: 

 

(α) Κάθε Τακτικό Μέλος έχει τόσο αριθμό ψήφων στη Γενική Συνέλευση όσος είναι ο 

αριθμός των εκπροσώπων με τους οποίους δικαιούται να συμμετέχει στη Γενική 

Συνέλευση. 

 

(β) Δικαίωμα ψήφου έχουν οι παρόντες εκπρόσωποι κάθε Τακτικού  Μέλους και προς 

τούτο δηλούται ότι δεν θα παρέχεται η ευχέρεια ψήφου δια μέσω αντιπροσώπου 

(proxy). 

 

(γ) Οι εκπρόσωποι κάθε Τακτικού Μέλους στη Γενική Συνέλευση ορίζονται με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Μέλους, τα ονόματα τους δε, θα κοινοποιούνται 
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γραπτώς στο Γραμματέα της Ομοσπονδίας πριν από την έναρξη των εργασιών της 

Συνέλευσης.  

 

Νοείται ότι έκαστος εκπρόσωπος δύναται να εκπροσωπεί και προς τούτο να ψηφίσει 

μόνον δια λογαριασμό ενός μόνον Μέλους. 

 

(δ) Η Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία αν παρευρίσκεται σ’αυτή 

το 75% τουλάχιστο του συνόλου των εκπροσώπων Μελών που έχουν δικαίωμα 

ψήφου. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την καθορισθείσα από την προκήρυξη ώρα 

έναρξης της Γενικής Συνέλευσης, η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά οπότε και 

θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία με τα παρόντα Μέλη. 

 

(ε) Οι ψηφοφορίες κατά την Γενική Συνέλευση λαμβάνουν χώρα με ανάταση των χεριών 

εκτός των περιπτώσεων που η Γενική Συνέλευση κρίνει διαφορετικά, όπως αυτών 

που αφορούν προσωπικά θέματα. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των ψηφισάντων Μελών που είναι παρόντα. 

 

(στ) Στις Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να παρίστανται και να λαμβάνουν μέρος στις 

συζητήσεις χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας, εκτός εκείνων που εκπροσωπούν οποιαδήποτε από τα Τακτικά Μέλη,  

και δυο εκπρόσωπους που ήθελε ορίσει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού. 

 

(ζ) Της έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, για να διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας. Αν υπάρχει 

απαρτία η Συνέλευση ορίζει τον Πρόεδρο και το Γραμματέα που θα διεκπαιρεώσουν 

τις εργασίες της και στη συνέχεια υπεισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων που 

αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 

 

(η) Ο Πρόεδρος επιβλέπει των εργασιών και ο Γραμματέας τηρεί τα Πρακτικά των 

προτάσεων και αποφάσεων, τα οποία εγκρίνονται από την επόμενη Γενική 

Συνέλευση. 

 

Νοείται ότι από τα πρακτικά εξάγονται αποσπάσματα για κάθε νόμιμη χρήση. 

Αντίγραφα των πρακτικών αποστέλλονται επίσης σε όλα τα Τακτικά Μέλη της 

Ομοσπονδίας το συντομότερο δυνατό. 

 

(θ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αλλάξει η σειρά των θεμάτων που 

περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη. 

 

Λ. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

30. Μέλος διαγράφεται από την Ομοσπονδία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

αυτής και αφού επικυρωθεί η ρηθείσα απόφαση από την Γενική Συνέλευση της 

Ομοσπονδίας, εφόσον συντρέχει ένας από τους πιο κάτω λόγους: 

 

(α) Υποβολή γραπτής αίτησης διαγραφής από το ίδιο Μέλος. 

 

(β) Διαγραφή του Μέλους, ως Σωματείο από το μητρώο που τηρείται από την οικεία 

Επαρχιακή Διοίκηση ή το μητρώο του ΚΟΑ. 

 

(γ) Παράληψη καταβολής της ετήσιας συνδρομής του μέλους για περίοδο πέραν των 6 

(έξι) μηνών μετά από γραπτή ειδοποίηση για αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ομοσπονδίας. 

 

(δ) Συστηματική παραβίαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και/ή των 

εσωτερικών κανονισμών της Ομοσπονδίας. 
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31. Όπου εφαρμόζονται οι πρόνοιες του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ομοσπονδίας καλεί με επιστολή το Μέλος σε γραπτή απολογία εντός 21 (είκοσι μίας) 

ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής. Στη συνέχεια το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εξετάζει το θέμα και αφού λάβει υπόψη την ενδεχόμενη 

απολογία του Μέλους, αποφασίζει κατά πόσο θα παραπέμψει το θέμα στην επόμενη 

Γενική Συνέλευση, η οποία έχει αποκλειστική εξουσία να αποφασίσει για τη διαγραφή 

του Μέλους. 

 

32. Μετά τη διαγραφή Μέλους επιτρέπεται αμέσως η ελεύθερη εγγραφή των αθλητών του σε 

άλλο Μέλος της Ομοσπονδίας και με δικαίωμα συμμετοχής των εν λόγω αθλητών στις 

αθλητικές διοργανώσεις της Ομοσπονδίας κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 

 

Μ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

 

33. Από την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας εκλέγεται το Προεδρείο του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, το οποίο απαρτίζεται από τα πιο κάτω άτομα: 

 

(α) Πρόεδρο, 

(β) Αντιπρόεδρο, 

(γ) Γραμματέα, και 

(δ) Ταμία. 

 

(εν τοις εφεξής καλούμενοι «οι αξιωματούχοι», «το Προεδρείο») 

Οι εκλελεγμένοι από την Γενική Συνέλευση αξιωματούχοι απαγορεύεται να προέρχονται 

από τον ίδιο Όμιλο και/ή Σωματείο και δεν μπορούν να έχουν οικογενειακή συγγένεια 

μέχρι τρίτου βαθμού με οποιοδήποτε ιστιοπλόο που λαμβάνει μέρος στα πρωταθλήματα 

της Ομοσπονδίας. 

 

34. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Γενική Διοίκηση της ΚΙΟ σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος Καταστατικού. Κανένας αξιωματούχος δεν μπορεί να διαφοροποιεί ή να 

παραβιάζει αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΙΟ. 

 

35. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας θα συγκαλείται από τον Πρόεδρο της 

Ομοσπονδίας κάθε 3 (τρείς) μήνες κατ’ έτος και εκτάκτως εάν κρίνει αυτό αναγκαίο ο 

Πρόεδρος ή αν ζητηθεί από 2 (δύο) τουλάχιστον Τακτικά Μέλη της Ομοσπονδίας και 

αποτελείται από τους: 

 

(α) Πρόεδρο, 

(β) Αντιπρόεδρο, 

(γ) Γραμματέα, 

(δ) Ταμία, και 

(ε) Εκπρόσωποι Τακτικών Μελών 

 

36. 8 (οκτώ) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας, ο Πρόεδρος στέλνει γραπτή πρόσκληση στα μέλη αυτών, στην οποία 

καθορίζονται ο χρόνος και τόπος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης επισυνάπτοντας τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.  Κοινοποίηση της 

πιο πάνω πρόσκλησης και της ημερήσιας διάταξης στέλνεται επίσης και στα Διοικητικά 

Συμβούλια όλων των Μελών της Ομοσπονδίας. 

 

37. Για τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας 

και για άλλα εσωτερικά θέματα, ως επίσης την σειρά συζήτησης των διαφόρων θεμάτων 

ορίζει ο Πρόεδρος σε συνεννόηση με τον Γραμματέα. 
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38. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας θα έχουν 2 (δύο) 

εκπρόσωποι από έκαστο Τακτικό Μέλος, καθώς και 1 (ένας) εκπρόσωπος από έκαστο 

Αθλητικό Μέλος, ως παρατηρητής, χωρίς δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

39. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να δίδει εντολή προς τις Τράπεζες με τις οποίες 

συνεργάζεται και/ή διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς η Ομοσπονδία και όπως 

προβαίνει σε πληρωμές και/ή στη δέσμευση οποιουδήποτε ποσού ήθελε αποφασίσει δια 

σκοπούς έκδοσης εγγυητικής επιστολής. 

 

40. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί δύο χρόνια. 

 

41. Η εκλογή ή η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει 

το εικοστό - πρώτο έτος της ηλικίας τους είναι ασυμβίβαστη. 

 

42. Ασυμβίβαστη είναι επίσης και η εκλογή και/ή η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο 

ατόμων που έχουν άμεσα ή έμμεσα οικονομικά συμφέροντα σε σχέση με το άθλημα της 

Ιστιοπλοΐας και/ή τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας καθώς και όλων των εν ενεργεία 

αθλητών και προπονητών με εξαίρεση εκείνων που ασχολούνται αποκλειστικά με σκάφη 

ανοικτής θαλάσσης. 

 

43. Περαιτέρω, ασυμβίβαστη είναι και η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων 

που έχουν οικογενειακή συγγένεια πρώτου ή δεύτερου βαθμού με οποιοδήποτε αθλητή 

που λαμβάνει επιχορήγηση από την Ομοσπονδία, τον ΚΟΑ ή την ΚΟΕ. 

 

44. Ο εκλελεγμένος Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας της Ομοσπονδίας θα 

πρέπει να παραιτηθούν και να μην συμμετέχουν σε κανένα Διοικητικό Συμβούλιο, 

επιτροπή, η εφορία Ναυτικών και ιστιοπλοϊκών Ομίλων και/ή Σωματείων και/ή 

Αθλητικού Μέλους.   

 

Νοείται ότι ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας πρέπει απαραίτητα να 

είναι μέλη σε Τακτικό Μέλος της Ομοσπονδίας πλην όμως δεν πρέπει να προέρχονται 

από το ίδιο Τακτικό Μέλος. 

 

Νοείται περαιτέρω, ότι σε περίπτωση εκλογής περισσοτέρων του ενός αξιωματούχων από 

το ίδιο Τακτικό Μέλος τότε το εν λόγω Μέλος έχει εναλλακτική ευχέρεια επιλογής του 

αξιώματος που θα τον εκπροσωπεί. Η θέση που ακολούθως θα κενωθεί θα πληρούται από 

τον πρώτο επιλαχόντα που θα προέρχεται από άλλο Τακτικό Μέλος, ήτοι από εκείνον του 

μέλους που έχει αποχωρήσει και νοουμένου ότι το νέο μέλος δεν θα προέρχεται από 

Όμιλο που διαθέτει ήδη αξιωματούχο. 

 

45. Η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου,  Γραμματέα και 

Ταμία πρέπει να κατατίθενται γραπτώς  από το Μέλος στη γραμματεία της Ομοσπονδίας 

τουλάχιστον 72 (εβδομήντα δύο) ώρες πριν την ώρα έναρξης της Ετήσιας Γενικής 

Συνέλευσης στην οποία θα διεξαχθούν οι εκλογές και να φέρουν την υποστήριξη 2 (δύο) 

Τακτικών Μελών. 

 

46. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, στην οποία ψηφίζουν οι αντιπρόσωποι των 

Μελών της Ομοσπονδίας που δικαιούνται ψήφου. 

 

47. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας εντός 8 (οκτώ) ημερών από τη μέρα της εκλογής του 

συγκαλεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και κατ’ επέκταση τα Εκτελεστικά Συμβούλια. 

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πλην του Αντιπροέδρου, Γραμματέα και 

Ταμία ονομάζονται Σύμβουλοι. 
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Ν. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

48. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας επιλαμβάνεται των πιο κάτω θεμάτων που 

αφορούν την Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένης, με επιφύλαξη των εξουσιών της 

Γενικής Συνέλευσης, της μελέτης και λήψης απόφασης σε σχέση με προτάσεις που 

λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση. Χωρίς επηρεασμό των γενικών εξουσιών του, το 

Διοικητικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα: 

 

(α) Να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε Τακτική ή Έκτακτη σύνοδο και να καθορίζει 

την ημερήσια διάταξη. Εξαιρείται η ημερήσια διάταξη Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης, που συγκαλείται από μέλη σύμφωνα με τις πρόνοιες των διατάξεων του 

παρόντος Καταστατικού. 

 

(β) Να εισηγείται ανασύνταξη και τροποποίηση του Καταστατικού. Νοείται ότι σε 

περίπτωση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από δυο Τακτικά Μέλη της 

Ομοσπονδίας με σκοπό την ανασύνταξη και/ή την τροποποίηση του καταστατικού, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, τις 

τροποποιήσεις ή την ανασύνταξη μπορούν να εισηγηθούν τα Μέλη που ζήτησαν τη 

Συνέλευση. 

 

(γ) Να αναθεωρεί και να εγκρίνει τους σχετικούς εσωτερικούς κανονισμούς αγώνων της 

Ομοσπονδίας, οι οποίοι θα έχουν ισχύ μιας αγωνιστικής περιόδου, ήτοι δι’ 1 (ένα) 

έτος. 

 

(δ) Να θεσπίζει κώδικα δεοντολογίας, να ενημερώνει την Γενική Συνέλευση για την 

ύπαρξη του, και να εφαρμόζει αυτόν στην διοίκηση και στο προσωπικό. 

 

(ε) Να θεσπίζει πολιτική και διαδικασίες σχετικά με την υποβολή καταγγελιών που 

σέβεται την εμπιστευτικότητα και εμπεριέχει σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες για την 

χρήση της.  

 

(στ) Να αποφασίζει για την έκπτωση Συμβούλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

από το αξίωμα του, λόγω αδικαιολόγητης απουσίας σε τρεις κατά σειρά τακτικές 

συνεδριάσεις. 

 

(ζ) Να αποφασίζει την παραπομπή στη Δικαστική και/ή στην Πειθαρχική Επιτροπή 

παραπτωμάτων από Μέλη, Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, 

Διοικητικούς παράγοντες Μελών, προπονητές, μέλη επιτροπών των αγώνων και 

αθλητές. 

 

(η) Η μελέτη και η διατύπωση γνώμης για οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν έχει 

προβλεφθεί και/ή που έχει δημιουργηθεί έκτακτα, και η ανάθεση χειρισμού σε 

επιτροπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

(θ) Να διαπραγματεύεται την αγορά, μίσθωση ή πώληση ακίνητης, κινητής και/ή άλλων 

περιουσιακών στοιχείων της Ομοσπονδίας μετά από σχετική απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης. 

 

(ι) Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τα μέλη των Τεχνικών Επιτροπών της 

Ομοσπονδίας. 

 

(κ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκροτεί ειδικές επιτροπές, για καλύτερη 

εξυπηρέτηση των σκοπών και/ή των εργασιών του, οι οποίες επιτροπές δύνανται να 

προεδρεύονται από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή με αλλά 

εξουσιοδοτημένα άτομα, με αρμοδιότητες που καθορίζονται επακριβώς και οι οποίες 

θα μεριμνούν για την κανονική λειτουργία και διεκπεραίωση του έργου που τους 

ανατέθηκε. 
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(λ) Εγκρίνει τους Προϋπολογισμούς και Απολογισμούς της Ομοσπονδίας. 

 

(μ) Επικυρώνει την σύνθεση και/ή την αντικατάσταση των μελών των Εκτελεστικών 

Συμβουλίων της Ομοσπονδίας, τα οποία μέλη θα προέρχονται από μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Ξ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

 

49. Δια τους σκοπούς αποτελεσματικότερης άσκησης και διεκπεραίωσης των σκοπών της 

Ομοσπονδίας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαχωρίζει τις εργασίες του σε 2 (δύο) 

Εκτελεστικά Συμβούλια ως κάτωθι: 

 

(α) Εκτελεστικό Συμβούλιο Ολυμπιακών κλάσεων και λοιπών κλάσεων 

αναγνωρισμένων από την ΚΙΟ, πλην των σκαφών ανοικτής θαλάσσης (εν τοις εφεξής  

καλούμενο  το «Ε.Σ.1»), και 

 

(β) Εκτελεστικό Συμβούλιο Ανοικτής Θαλάσσης (εν τοις εφεξής καλούμενο το «Ε.Σ.2»). 

 

(εν τοις εφεξής αμφότερα καλούμενα ως «τα Εκτελεστικά Συμβούλια») 

 

50. Τηρουμένης της επιμέρους δικαιοδοσίας των, τα Εκτελεστικά Συμβούλια της 

Ομοσπονδίας θα επιλαμβάνονται των κάτωθι θεμάτων: 

 

(α) Να εγκρίνουν τα ετήσια αγωνιστικά προγράμματα των και την διαχείριση αυτών. 

 

(β) Να διαχειρίζονται τον ετήσιο προϋπολογισμό των ως αυτός θα εγκρίνεται και θα 

καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και γενικώς να 

διαχειρίζονται τις δαπάνες που θα προκύπτουν από τις εργασίες των Εκτελεστικών 

Συμβουλίων. 

 

 Νοείται ότι οι ως άνω αποφάσεις των Εκτελεστικών Συμβουλίων περί διαχείρισης 

του ετήσιου προϋπολογισμού δεν θα απαιτούν την περαιτέρω επικύρωση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.  

 

(γ) Τα Εκτελεστικά Συμβούλια δύνανται να συγκροτούν ειδικές επιτροπές, για καλύτερη 

εξυπηρέτηση των σκοπών και/ή των εργασιών των, οι οποίες επιτροπές δύνανται να 

προεδρεύονται από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή των Εκτελεστικών 

Συμβουλίων ή με αλλά εξουσιοδοτημένα άτομα, με αρμοδιότητες που καθορίζονται 

επακριβώς και οι οποίες θα μεριμνούν για την κανονική λειτουργία και διεκπεραίωση 

του έργου που τους ανατέθηκε. 

 

Νοείται περαιτέρω ότι τις εργασίες και δη τις λειτουργίες έκαστου Εκτελεστικού 

Συμβουλίου θα συντονίζει το Προεδρείο της Ομοσπονδίας σύμφωνα με τις πρόνοιες 

του παρόντος καταστατικού.  

 

51. Δικαίωμα συμμετοχής στα Εκτελεστικά Συμβούλια της Ομοσπονδίας θα έχει 1 (ένας) 

εκπρόσωπος από έκαστο Τακτικό Μέλος, καθώς και 1 (ένας) εκπρόσωπος από έκαστο 

Αθλητικό Μέλος, ως παρατηρητής, χωρίς δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

Νοείται ότι σε περίπτωση κωλύματος του προκαθορισμένου εκπροσώπου του Τακτικού 

Μέλους να παραστεί σε συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, ο υπό κρίση 

εκπρόσωπος θα δύναται να αντικατασταθεί από τον 2
ο
 (δεύτερο) εκπρόσωπο του 

Τακτικού Μέλους. 

 

Νοείται περαιτέρω ότι έκαστο Τακτικό Μέλος το οποίο κατά το αμέσως προηγούμενο 

αγωνιστικό έτος συμμετέχει στο αναγνωρισμένο από την Ομοσπονδία πρωτάθλημα με 
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τουλάχιστον τον προβλεπόμενο αριθμό σκαφών που προνοεί το παρόν καταστατικό, ήτοι 

3 (τρία) σκάφη Ολυμπιακών και Διεθνών εγκεκριμένων από την Ομοσπονδία κλάσεων, 

σε μια κλάση και 2 (δύο) σκάφη Ανοικτής Θαλάσσης, δύναται να εκπροσωπείται και στα 

2 (δύο) Εκτελεστικά Συμβούλια. Εν τοιαύτη περιπτώσει ο εκπρόσωπος δύναται να είναι 

το ίδιο πρόσωπο.   

 

Νοείται περαιτέρω ότι η δυνατότητα συμμετοχής και στα 2 (δύο) Εκτελεστικά Συμβούλια 

από το ίδιο πρόσωπο θα παρέχεται και στα εκάστοτε Αθλητικά Μέλη αναλόγως και 

τηρουμένων των δικαιωμάτων των εν λόγω μελών. 

 

Τακτικό Μέλος το οποίο συμμετέχει στο ένα Εκτελεστικό Συμβούλιο πλην όμως δεν 

διατηρεί τις ανάλογες συμμετοχές σκαφών ούτως ώστε να του επιτρέπεται να συμμετέχει 

και  στο άλλο Εκτελεστικό Συμβούλιο, δύναται να παρακάθεται στις συνεδριάσεις του εν 

λόγω Εκτελεστικού Συμβουλίου ως παρατηρητής, χωρίς δικαίωμα λόγου και χωρίς 

δικαίωμα ψήφου.  

 

52. Τα Εκτελεστικά Συμβούλια θα συγκαλούνται ως ακολούθως: 

 

(α) Το Ε.Σ.1 θα συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας τακτικά 1 (μια) φορά 

τον μήνα κατ’ έτος και εκτάκτως εάν κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή αν ζητηθεί 

από 2 (δύο) τουλάχιστον μέλη του Ε.Σ.1 και αποτελείται από τους: 

 

(i) Πρόεδρο, 

(ii) Αντιπρόεδρο, 

(iii) Γραμματέα, 

(iv) Ταμία, και 

(v) Εκπρόσωποι Τακτικών Μελών Ε.Σ.1 

 

Για σκοπούς λήψης αποφάσεων του Ε.Σ.1 θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία αν στις 

συνεδριάσεις παρίσταται το 50% του συνόλου των Εκπροσώπων των Τακτικών 

Μελών συν 2 (δύο) εκ των εκλεγμένων αξιωματούχων. Εκπρόσωπος Τακτικού 

Μέλους ο οποίος θα απουσιάζει για 3 (τρεις) συνεχόμενες συνεδριάσεις, δεν θα 

λαμβάνεται υπόψη για την απαρτία των συνεδριάσεων. 

 

(β) Το Ε.Σ.2 θα συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας όποτε κριθεί 

απαραίτητο ή αν ζητηθεί από 2 (δύο) τουλάχιστον μέλη του Ε.Σ.2 και αποτελείται 

από τους: 

 

(i) Πρόεδρο, 

(ii) Αντιπρόεδρο, 

(iii) Γραμματέα, 

(iv) Ταμία, και 

(v) Εκπρόσωποι Τακτικών Μελών Ε.Σ.2 

 

Για σκοπούς λήψης αποφάσεων του Ε.Σ.2 θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία αν στις 

συνεδριάσεις παρίσταται το 50% του συνόλου των Εκπροσώπων των Τακτικών 

Μελών συν 1 (ένας) εκ των εκλεγμένων αξιωματούχων. Εκπρόσωπος Τακτικού 

Μέλους ο οποίος θα απουσιάζει για 3 (τρεις) συνεχόμενες συνεδριάσεις, δεν θα 

λαμβάνεται υπόψη για την απαρτία των συνεδριάσεων. 

 

53. 8 (οκτώ) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση των Εκτελεστικών Συμβουλίων ο 

Πρόεδρος στέλνει γραπτή πρόσκληση στα μέλη αυτών, στην οποία καθορίζονται ο 

χρόνος και τόπος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

επισυνάπτοντας τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.  Κοινοποίηση της πιο πάνω 

πρόσκλησης και της ημερήσιας διάταξης στέλνεται επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια 

όλων των Μελών της Ομοσπονδίας. 
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54. Για τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών των Εκτελεστικών Συμβουλίων της 

Ομοσπονδίας και για άλλα εσωτερικά θέματα αποφασίζουν τα Εκτελεστικά Συμβούλια, 

τη δε σειρά συζήτησης των διαφόρων θεμάτων ορίζει ο Πρόεδρος σε συνεννόηση με τον 

Γραμματέα. 

 

Ο. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

 

55. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης των Εκτελεστικών Συμβουλίων 

και οποιουδήποτε άλλου Συμβουλίου ή Επιτροπής της Ομοσπονδίας λαμβάνονται με 

απόλυτη πλειοψηφία εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό. 

 

56. Στην περίπτωση έκπτωσης ή παραίτησης ή κένωσης για οποιοδήποτε άλλο λόγο θέσης 

αξιωματούχου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει εκλεγεί στο αξίωμα του, το 

Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σε ένα από τα Μέλη του τις αρμοδιότητες του 

αποχωρούντος αξιωματούχου και συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 

διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας για την πλήρωση της θέσης εντός 120 (εκατόν είκοσι) 

ημερών από την χηρεία της θέσης. 

 

Νοείται ότι σε περίπτωση που η χηρεία της θέσης γίνεται μέσα στο πρώτο τετράμηνο 

οποιουδήποτε έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μην συγκαλέσει Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση και η εκλογική διαδικασία για την πλήρωση της θέσης να περιληφθεί 

στην ημερήσια διάταξη της επόμενης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 

57. Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 

 

(α) Να παρέχουν εργασία με αμοιβή στην Ομοσπονδία, 

 

(β) Να συμβάλλονται με αυτή προκειμένου να τους ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών, 

προμήθεια υλικών και διεξαγωγή έργων επ’ αμοιβή ή άλλως πως. 

 

(γ) Να λαμβάνουν οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω ημεραργιών από απασχόληση στις 

υποθέσεις της Ομοσπονδίας, εκτός από τα έξοδα μετακίνησης, μετά από εντολή, από 

την κατοικία τους στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. 

 

(δ) Να λαμβάνουν δάνεια από την Ομοσπονδία 

 

Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

58. Η οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας ρυθμίζεται με βάση τους κάτωθι 

περιγραφόμενους κανονισμούς: 

 

(α) Το οικονομικό έτος για σκοπούς ετήσιων εισφορών των μελών και για οποιοδήποτε  

άλλο σκοπό αρχίζει την 1
η
 Ιανουαρίου και λήγει την 31

η
 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 

 

(β) Τα έσοδα και τα έξοδα της Ομοσπονδίας προσδιορίζονται κατά οικονομικό έτος με 

τον προϋπολογισμό και συνοψίζονται στον Απολογισμό της Διαχείρισης. 

 

(γ) Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας γίνεται από εγκεκριμένους 

Ελεγκτές (εγκεκριμένο ελεγκτικό γραφείο) που εκλέγονται από την Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση κατά έτος για την επόμενη ετήσια χρήση.  Κατά τη διάρκεια της 

χρήσης η διοίκηση υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των Ελεγκτών τα βιβλία, 

υπόλοιπα στοιχεία και την αποθήκη υλικού.  Όταν λήξει η χρήση υποχρεούται να 

παραδώσει στους ελεγκτές τον Απολογισμό, για να διατυπώσουν τη γνώμη τους 

γι’αυτόν στην έκθεση τους, αφού συσχετιστεί με τον προϋπολογισμό.  Για τη χρήση 

που έληξε οι ελεγκτές συντάσσουν έκθεση ελέγχου που απευθύνεται στη Γενική 
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Συνέλευση και που πρέπει να παραδοθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο πριν τη 

σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

 

Ρ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

 

59. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: 

 

(α) Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις της ενώπιον κάθε Αρχής και/ή 

Τμήματος και/ή Οργανισμού όπως προνοεί το Καταστατικό. 

 

(β) Προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 

έναρξη και τη λήξη των εργασιών τους, διευθύνει τις συζητήσεις και δίνει το λόγο σε 

αυτούς που νόμιμα τον ζητούν και τον αφαιρεί από όσους παρεκτρέπονται. Θέτει τα 

ζητήματα σε ψηφοφορία και ορίζει τη διατύπωση των σχετικών προτάσεων προς 

ψήφιση. 

 

(γ) Έχει το δικαίωμα να παίρνει μέρος σε όλες τις συνεδριάσεις όλων των Εφοριών και 

Επιτροπών, στις οποίες δικαιούται αν το επιθυμεί και να προεδρεύει. 

 

(δ) Σε περίπτωση ισοψηφίας έχει την νικώσα ψήφο. 

 

(ε) Υπογράφει την αλληλογραφία ως επίσης κάθε έγγραφο που αφορά στην λειτουργία 

της Ομοσπονδίας και συνυπογράφει μετά του Γραμματέως τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων. 

 

(στ) Υπογράφει και όπου ισχύει συνυπογράψει, τα εντάλματα πληρωμών. 

 

Σ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ  

 

60. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: 

 

(α) Αναπληροί τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται και απουσιάζει, έχοντας μέχρι της 

επιστροφής του Προέδρου όλες τις εξουσίες και καθήκοντα του. 

 

(β) Όταν και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ταυτόχρονα με τον Πρόεδρο τον αναπληροί  ο 

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Τ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  

 

61. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου: 

 

(α) Είναι υπεύθυνος για την διεκπαιρέωση της αλληλογραφίας, ελέγχει υπογράφει ή 

συνυπογράφει τα δελτία των αθλητών, φυλάσσει το Μητρώο αθλητών, προπονητών 

και διαιτητών, και το βιβλίο επιδόσεων, ως επίσης συνυπογράφει μετά του Προέδρου 

τα πρακτικά των συνεδριάσεων. 

 

(β) Φυλάσσει το Αρχείο και τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας. 

 

(γ) Ελέγχει και υπογράφει τα δελτία των αθλητών και φυλάσσει το Μητρώο αθλητών, 

προπονητών και το βιβλίο επιδόσεων. 

 

(δ) Προΐσταται της Γραμματείας της Ομοσπονδίας και υποβάλει εισηγήσεις στο 

Διοικητικό Συμβούλιο για την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων. 

 

(ε) Τηρεί το Αρχείο Πρακτικών και Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

Γενικών Συνελεύσεων. 
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(στ) Όταν ο Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται με όλες τις εξουσίες του 

από άλλο μέλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Υ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ  

 

62. Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου: 

 

(α) Έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας και συνυπογράφει με 

τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Γραμματέα τις επιταγές, τα εντάλματα 

πληρωμών και όλα τα αναγκαία έγγραφα σχετικά με τη διαχείριση αυτή της 

Ομοσπονδίας. 

 

(β) Επιδιώκει την είσπραξη των εσόδων που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό, εκδίδει 

από διπλότυπο στέλεχος που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο, τις αποδείξεις είσπραξης 

χρημάτων που οφείλονται στην Ομοσπονδία, τα δε έσοδα που εισπράχθηκαν τα 

καταθέτει σε Τράπεζα σε λογαριασμό της Ομοσπονδίας. 

 

(γ) Ελέγχει τα εντάλματα πληρωμής που έχουν εκδοθεί και σύμφωνα με τον 

προϋπολογισμό και την ταμειακή ρευστότητα, τα εκτελεί αφού ζητήσει, πάρει και 

φυλάξει τα κατάλληλα στοιχεία για απόδειξη πληρωμής. 

 

(δ) Τηρεί τα αναγκαία λογιστικά βιβλία, θεωρημένα από τον Πρόεδρο, φροντίζοντας 

όπως αυτά βρίσκονται στη διάθεση των Ελεγκτών και όπως καταχωρούνται σε αυτά, 

κατά κεφάλαιο και άρθρο του προϋπολογισμού, τα έσοδα και τα έξοδα. 

 

(ε) Καταρτίζει τον απολογισμό της διαχείρισης της χρήσης που έληξε, τον οποίο 

κοινοποιεί στους Ελεγκτές, προκειμένου να ελεγχθεί και να υποβληθεί στην Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

(στ) Αν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλες του τις υποχρεώσεις ο 

Ειδικός Ταμίας ο οποίος υποδεικνύεται από τον Ταμία και εγκρίνεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Φ. ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ  

 

63. Κατόπιν εισήγησης από 2 (δύο) Τακτικά Μέλη, η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας 

μπορεί να εκλέγει εξέχοντα άτομα από το χώρο του αθλήματος της Ιστιοπλοΐας ή άτομα 

με προσφορά προς το άθλημα της Ιστιοπλοΐας, ως Επίτιμα Μέλη, ως ένδειξη εκτίμησης 

για την συνολική προσφορά τους στο άθλημα της Ιστιοπλοΐας.  Ο όρος «επίτιμο μέλος» 

μπορεί να περιλαμβάνει τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου, ή οποιοδήποτε άλλο τίτλο 

ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Τα Επίτιμα Μέλη και Επίτιμοι 

Πρόεδροι αναγράφονται και επισυνάπτονται στο Παράρτημα «3» το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του παρόντος καταστατικού, το οποίο ενημερώνεται από την Γενική 

Συνέλευση. 

 

64. Τα Επίτιμα Μέλη θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο και θα μπορούν να παρίστανται και να 

συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις αλλά και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας χωρίς ωστόσο να έχουν δικαίωμα ψήφου. 

 

65. Τα άτομα τα οποία εκλέγονται ως Επίτιμα Μέλη θα διατηρούν τον τίτλο τους εφ’ όρου 

ζωής εκτός και αν ήθελε να αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση της 

Ομοσπονδίας. 

 

66. Τα άτομα στα οποία θα απονεμηθεί ο τίτλος του «Επίτιμου Μέλους» θα πρέπει πριν από 

την εκλογή τους να έχουν αφυπηρετήσει από τη θέση που πιθανόν να κατείχαν στα 

επίσημα όργανα της Ομοσπονδίας. 
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67. Οι εισηγήσεις για εκλογή Επίτιμων Μελών θα πρέπει να υποβάλλονται στη Γραμματεία 

της Ομοσπονδίας τουλάχιστον 72 (εβδομήντα δύο) ώρες πριν την έναρξη των εργασιών 

της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας. Κατόπιν αυτού όλες οι 

εισηγήσεις θα τίθενται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας. 

 

Χ. ΑΘΛΗΤΕΣ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ 

 

68. Ως αθλητής νοείται και αναγνωρίζεται ο κάτοχος δελτίου εγγραφής στο Μητρώο 

Ιστιοπλόων της Ομοσπονδίας. Μόνο με τους αθλητές αυτούς επιτρέπεται η συμμετοχή 

κάθε μέλους της Ομοσπονδίας στους αγώνες. Ικανός κατ’ αρχή να λάβει μέρος στους 

αγώνες είναι ο κάτοχος δελτίου της Ομοσπονδίας και Δελτίου Υγείας με την ένδειξη 

«ΥΓΙΗΣ» που ισχύει σύμφωνα με τους κανονισμούς ΑΣΥΑ. Κανένας αθλητής δεν 

μπορεί να είναι συγχρόνως  εγγεγραμμένος ως αθλητής σε δύο Ναυτικούς Ομίλους και/ή 

Σωματεία που και οι δυο είναι Μέλη της Ομοσπονδίας. 

 

69. Για να εγγραφεί αθλητής στο μητρώο της Ομοσπονδίας πρέπει απαραίτητα να είναι 

Κύπριος ή υπήκοος χώρας του Ευρωπαϊκού Κοινού Χώρου ή υπήκοος άλλης χώρας 

εφόσον έχει εξασφαλίσει άδεια παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και ελευθέρα μεταγραφή από το σωματείο 

και την ομοσπονδία της χώρας του. 

 

Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, νοείται ότι δεν δύναται: 

 

(α) Υπήκοος χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να υποβάλει αίτηση και/ή να 

εγκριθεί δια να εγγραφεί ως αθλητής στο μητρώο της Ομοσπονδίας προτού υποβάλει 

αίτηση για έκδοση άδειας παραμονής του στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

(β) Υπήκοος τρίτης χώρας εκτός Ε.Ε. να υποβάλει αίτηση για να εγγραφεί ως αθλητής 

στο μητρώο της Ομοσπονδίας προτού περάσουν 3 (τρεις) μήνες από την ημερομηνία 

έκδοσης της άδειας παραμονής του στην Κυπριακή Δημοκρατία.  

 

70. Οι προϋποθέσεις και διατυπώσεις εγγραφής στο Μητρώο αθλητών της Ομοσπονδίας 

ορίζονται από τους κανονισμούς και ελέγχονται από το Γραμματέα. 

 

71. Μεταγραφή αθλητή σε άλλο Όμιλο και/ή Σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας επιτρέπεται 

μόνον με τη γραπτή συγκατάθεση του Ομίλου και/ή του Σωματείου που είναι ήδη 

εγγεγραμμένος. Η μεταγραφή μπορεί να είναι ελεύθερη ή με όρους (υποσχετική) 

ανάλογα με τη γραπτή δήλωση που θα δώσει στην Ομοσπονδία ο Όμιλος και/ή το 

Σωματείο στο οποίο ο αθλητής ανήκει. 

 

72. Αίτηση για μεταγραφή αθλητή μπορεί να υποβληθεί στην Ομοσπονδία από τον ίδιο τον 

αθλητή μόνο στην περίοδο μεταγραφών που είναι η 1
η
 Νοεμβρίου μέχρι την 28

ην
 

Φεβρουαρίου εκάστου έτους και θα εξεταστεί στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Ο αθλητής που μεταγράφεται με ελευθέρα δικαιούται να λάβει μέρος σε 

αγώνες στην αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο. 

 

73. Αθλητής που μεταγράφεται χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο 

είναι γραμμένος τιμωρείται αυτόματα με αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις της 

Ομοσπονδίας μέχρι την έναρξη της μεθεπόμενης αγωνιστικής περιόδου από την 

ημερομηνία της γραπτής υποβολής της αίτησης του για μεταγραφή δηλαδή από την 1
η
 

Ιανουαρίου του μεθεπόμενου χρόνου (ήτοι 13 [δεκατρείς] μήνες μετά) και δεν δικαιούται 

να λάβει μέρος σε αγώνες που διοργανώνονται ή είναι υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας 

και ούτε να είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας.  

 

Νοείται ότι οποιαδήποτε τιμωρία από τον Όμιλο και/ή Σωματείο στο οποίο ανήκει θα 

συντρέχει με την περίοδο του αποκλεισμού των 13 (δεκατριών) μηνών. 
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Ψ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

74. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας δύναται από καιρού εις καιρό να διορίζει 

επιτροπές, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Η σύνθεση, οι 

αρμοδιότητες και οι εξουσίες έκαστης επιτροπής θα καθορίζονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο κατά το χρόνο σύστασης της κάθε επιτροπής.  

 

75. Μόνιμες Επιτροπές της Ομοσπονδίας είναι οι κάτωθι: 

 

(α) Οικονομικών,  

 

(β) Τεχνική Επιτροπή Μικρών σκαφών και ιστιοσανίδας, 

 

(γ) Τεχνική Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης, 

 

(δ) Δικαστική  Επιτροπή 

 

(ε) Πειθαρχική Επιτροπή, 

 

(στ) Επιτροπή Εφέσεων, και 

 

(ζ) Επιτροπή Προσφορών και Αγορών. 

 

Ω. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

76. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Οικονομικών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και χωρίς 

περιορισμό, την διαχείριση θεμάτων οικονομικής φύσεως, όπως ετοιμασία 

προϋπολογισμών και συναφή ζητήματα. 

 

77. Η Επιτροπή Οικονομικών είναι τριμελής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Ταμία 

και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΑΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ 

 

78. Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Επιτροπής Μικρών Σκαφών και Ιστιοσανίδας 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και χωρίς περιορισμό, την διαχείριση των τεχνικών 

ζητημάτων της ομοσπονδίας για τις συγκεκριμένες κλάσεις σκαφών, όπως π.χ. την 

επιλογή αθλητών εθνικής ομάδας, καθορισμός κριτηρίων για επιλογή ομοσπονδιακών 

προπονητών ως επίσης κριτήρια κινήτρων αθλητών και συναφή ζητήματα. 

 

Νοείται ότι οι εισηγήσεις της Τεχνικής Επιτροπής Μικρών Σκαφών και Ιστιοσανίδας θα 

παρουσιάζονται ενώπιον του αρμοδίου Εκτελεστικού Συμβουλίου δι’ έγκριση και/ή 

συζήτηση.  

 

79. Η Τεχνική Επιτροπή Μικρών σκαφών και ιστιοσανίδας είναι πενταμελής και απαρτίζεται 

από τον/την Τεχνικό Σύμβουλο, τον/την Ομοσπονδιακό προπονητή, ένα μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου που προεδρεύει και 2 (δύο) μέλη τα οποία διορίζονται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιρούνται του διορισμού οι προπονητές και έφοροι των 

Ομίλων και/ή των Σωματείων. 

 

ΑΒ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

 

80. Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων και χωρίς περιορισμό, τον διαχείριση των τεχνικών ζητημάτων της ομοσπονδίας 

για τα σκάφη ανοικτής θαλάσσης, τον καθορισμό του ημερολογίου αγώνων και τον 

καθορισμών κριτηρίων συμμετοχής σε αγώνες και συναφή ζητήματα. 
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Νοείται ότι οι εισηγήσεις της Τεχνικής Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης θα 

παρουσιάζονται ενώπιον του αρμοδίου Εκτελεστικού Συμβουλίου δι’ έγκριση και/ή 

συζήτηση.  

 

81. Η Τεχνική Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης απαρτίζεται από ένα εκπρόσωπο των ομίλων 

μελών της ομοσπονδίας. 

 

ΑΓ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 

82. Τα καθήκοντα αμφότερων των Τεχνικών Επιτροπών της Ομοσπονδίας καθορίζονται ως 

κάτωθι: 

 

(α) Εκτελούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. 

 

(β) Επεξεργάζονται και εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας το 

ετήσιο πρόγραμμα αγώνων της Ομοσπονδίας εσωτερικού και εξωτερικού. 

 

(γ) Μελετούν τους κανονισμούς και υποβάλλουν τις αναγκαίες αναπροσαρμογές των 

εσωτερικών κανονισμών της Ομοσπονδίας. 

 

(δ) Μελετούν αιτήματα μελών για προκήρυξη πρωταθλημάτων σε καινούργιες 

κατηγορίες και παρουσιάζουν εισηγήσεις προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

(ε) Ασχολούνται με τα καθημερινά προβλήματα των εθνικών ομάδων και επιλύουν 

προβλήματα. 

 

ΑΔ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

83. Η Πειθαρχική Επιτροπή, είναι ανεξάρτητη, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ομοσπονδίας και ασχολείται με παραπτώματα αθλητών, αρχόντων αγώνων, συνοδών, 

προπονητών και γονέων αθλητών και επιβάλει ποινές ως αυτές περιγράφονται στο παρόν 

καταστατικό. Παραπέμπει δε στην Δικαστική Επιτροπή σοβαρά παραπτώματα ή 

παραπτώματα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. 

 

Νοείται ότι εν ενεργεία αθλητές και προπονητές Ιστιοπλοΐας, γονείς αθλητών ή πρόσωπα 

με άμεση ή έμμεση εμπορική σχέση και οικονομικό συμφέρον, με σκάφη και/ή υλικά 

και/ή εξοπλισμό της Ομοσπονδίας, δεν δύνανται να διοριστούν ως Μέλη της Πειθαρχικής 

Επιτροπής.  

 

Νοείται περαιτέρω ότι η σύνθεση της Πειθαρχική Επιτροπής θα καθορίζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, αναλόγως της περίπτωσης και στην βάση ad 

hoc. 

 

ΑΕ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

84. Η Δικαστική Επιτροπή αποτελείται από 5 (πέντε) Μέλη τα οποία διορίζονται από τη 

Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Τα Μέλη της πρέπει να είναι αδειούχοι Νομικοί ή 

Αθλητικοί παράγοντες εγνωσμένου κύρους. Η Γενική Συνέλευση διορίζει τον Πρόεδρο 

της Δικαστικής Επιτροπής ο οποίος επιβάλλεται απαραιτήτως να είναι αδειούχος 

Νομικός, τα δε Μέλη της Δικαστικής Επιτροπής, ορίζουν τον Αναπληρωτή Πρόεδρο ο 

οποίος επίσης επιβάλλεται να είναι αδειούχος Νομικός. 

 

Νοείται ότι Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Σωματείων Μελών της Ομοσπονδίας, εν 

ενεργεία αθλητές και προπονητές Ιστιοπλοΐας, επίτιμα μέλη, και γονείς αθλητών ή 

πρόσωπα με άμεση ή έμμεση εμπορική σχέση και οικονομικό συμφέρον, με σκάφη και 

υλικά ή εξοπλισμό της Ομοσπονδίας, δεν δύνανται να διοριστούν ως Μέλη της 

Δικαστικής Επιτροπής. 
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ΑΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

85. Η θητεία των Μελών της Δικαστικής Επιτροπής είναι δια περίοδο 2 (δύο) ετών. Αν για 

οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εκλογή νέας Δικαστικής Επιτροπής, η θητεία της 

απερχόμενης παρατείνεται μέχρι την εκλογή της νέας. 

 

86. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας της Δικαστικής Επιτροπής παραιτηθεί 

κάποιο από τα Μέλη της ή αν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κενωθεί θέση Μέλους της υπό 

κρίση Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός 60 (εξήντα) ημερών από την χηρεία 

της θέσης, πληροί τη θέση με νέο Μέλος για το υπόλοιπο της θητείας της Δικαστικής 

Επιτροπής. 

 

87. 3 (τρία) Μέλη της Δικαστικής Επιτροπής αποτελούν απαρτία που μπορεί να εκδικάσει τις 

υποθέσεις που παραπέμπονται σ’αυτή εάν και εφόσον 1 (ένα) εξ αυτών είναι ο Πρόεδρος 

ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος οι οποίοι είναι πάντοτε αδειούχοι Νομικοί. 

 

88. Ο Πρόεδρος της Δικαστικής και της Πειθαρχικής Επιτροπής, συγκαλεί τα Μέλη της 

Επιτροπής σε συνεδρία με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο 24 (είκοσι τεσσάρων) ωρών 

πριν την καθορισμένη ώρα της συνεδρίασης, οι δε διάδικοι ειδοποιούνται γραπτώς από 

την Ομοσπονδία τουλάχιστον 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες πριν από την καθορισθείσα ώρα 

έναρξης της συνεδρίασης της Δικαστικής και της Πειθαρχικής Επιτροπής. 

 

89. Για τον τρόπο λειτουργίας και διεξαγωγής των εργασιών της Δικαστικής και της 

Πειθαρχικής Επιτροπής και για οποιοδήποτε άλλο θέμα, αποφασίζει η ίδια η βάση των 

σχετικών Πειθαρχικών Κανονισμών. Η Δικαστική και η Πειθαρχική Επιτροπή δύνανται 

να χρησιμοποιούν την Γραμματεία της Ομοσπονδίας δια τη διεκπεραίωση των εργασιών 

τους. 

 

90. Καμία καταγγελία για παράπτωμα δεν θα εξετάζεται εκτός αν υποβληθεί μέσα σε 15 

(δεκαπέντε) ημέρες από τη διάπραξη του παραπτώματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς 

του παρόντος καταστατικού. 

 

Νοείται ότι εφόσον το υποδειχθέν και/ή το κατ’ ισχυρισμόν παράπτωμα αφορά 

Αξιωματούχο και/ή Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, τότε η 

καταγγελία θα υποβάλλεται εντός τις προαναφερθείσας περιόδου απευθείας ενώπιον της 

Δικαστικής Επιτροπής, η οποία κατά την απόλυτο κρίση της θα αποφασίζει εάν κρίνεται 

αναγκαία η ενεργοποίηση των αναγκαίων διαδικασιών σύγκλησης της συμφώνως των 

προνοιών του παρόντος.  

 

91. Αδικαιολόγητη άρνηση ή παράλειψη προσέλευσης ενώπιον της Δικαστικής και της 

Πειθαρχικής Επιτροπής ατόμου ή Μέλους δεόντως κληθέντος, αποτελεί παράπτωμα το 

οποίο εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Δικαστικής και της Πειθαρχικής Επιτροπής και 

υπόκειται στην επιβολή των ποινών που προβλέπει το παρόν καταστατικό. 

 

92. Οι αποφάσεις της Δικαστικής και της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι αμετάκλητες και δεν 

υπόκεινται σε έφεση. 

 

ΑΖ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΠΟΙΝΕΣ 

 

93. Τα Μέλη της Ομοσπονδίας και τα λοιπά όργανα αυτής, τα Διοικητικά Συμβούλια και τα 

όργανα των Μελών της, οι άρχοντες των αγώνων, οι προπονητές και οι αθλητές που είναι 

γραμμένοι στο μητρώο της Ομοσπονδίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους 

τεχνικούς κανονισμούς του αθλήματος, το καταστατικό της Ομοσπονδίας, τους 

εσωτερικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας, πρόσθετα 

δε να συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις με ευπρέπεια και σύμφωνα με τη 

δεοντολογία του αγωνιστικού αθλητισμού. 
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94. Παράβαση της πιο πάνω υποχρέωσης αποτελεί παράπτωμα άσχετα με την ιδιότητα του 

υπαίτιου και τιμωρείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού. 

 

95. Η Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας δύναται να επιβάλει τις εξής ποινές: 

 

(α) Σε Αξιωματούχους της Ομοσπονδίας, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της  

Ομοσπονδίας, σε διοικητικούς παράγοντες Μελών της Ομοσπονδίας: 

 

(i) Προφορική επίπληξη, 

(ii) Γραπτή επίπληξη, 

(iii) Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους μέχρι και 12 (δώδεκα) 

μήνες, 

(iv) Έκπτωση από την θέση ή τα αξιώματα που κατέχουν στα Σώματα της 

Ομοσπονδίας, 

 

96. Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ομοσπονδίας δύναται να επιβάλει τις εξής ποινές: 

 

(α) Σε άρχοντες των αγώνων, αλυτάρχες, κριτές, βοηθούς αγώνων: 

 

(i) Προφορική επίπληξη, 

(ii) Γραπτή επίπληξη, 

(iii) Αργία για περίοδο που να μην υπερβαίνει τους 12 (δώδεκα) μήνες. 

 

(β) Σε προπονητές, εφόρους, συνοδούς, γονείς αθλητών: 

 

(i) Προφορική επίπληξη, 

(ii) Γραπτή επίπληξη, 

(iii) Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους μέχρι και 12 (δώδεκα) 

μήνες, 

 

(γ) Αθλητές: 

 

(i) Προφορική επίπληξη, 

(ii) Γραπτή επίπληξη, 

(iii) Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους μέχρι και 18 (δεκαοκτώ) 

μήνες, 

(iv) Αποκλεισμό από συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες, 

(v) Αποκλεισμό από την Εθνική Ομάδα, 

(vi) Διαγραφή από το Μητρώο Αθλητών της Ομοσπονδίας, 

 

Νοείται ότι η εξακρίβωση χρήσης ή λήψης οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή 

μεθόδου ντόπινγκ από αθλητή ή αθλήτρια της Ομοσπονδίας επιφέρει τις ποινές που 

προβλέπονται από τους ειδικούς Κανονισμούς Ελέγχου Αντι – ντόπινγκ της 

Κυπριακής Αρχής Αντι – ντόπινγκ της WADA και της World Sailing.  

   

97. Τιμωρούμενα Παραπτώματα υπό Διοικητικών Παραγόντων της Ομοσπονδίας και Μελών 

της Ομοσπονδίας: 

 

(α) Δήλωση για συμμετοχή σε αγώνα αθλητή που δεν έχει δικαίωμα να λάβει μέρος. 

 

(β) Υπόσχεση, παρότρυνση ή καταβολή σε αθλητές διεγερτικών ουσιών. 

 

(γ) Υπόσχεση ή δόση παροχών με δόλιο τρόπο για αλλοίωση αποτελέσματος. 

 

(δ) Αντιδεοντολογική ή αντιαθλητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των αγώνων ή σε 

αθλητικούς χώρους. 
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(ε) Ενέργειες που αντιβαίνουν στα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Ομοσπονδίας και 

του Αθλήματος. 

 

98. Τιμωρούμενα Παραπτώματα υπό Αρχόντων των Αγώνων, των Αλυταρχών, των Κριτών 

και των Βοηθών: 

 

(α) Η παράβαση ή πλημμελής εφαρμογή των κανονισμών που ισχύουν και διέπουν τη 

διεξαγωγή των αγώνων. 

 

(β) Αντιδεοντολογική ή αντιαθλητική συμπεριφορά προς αθλητές, προπονητές ή 

παράγοντες των Μελών της Ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια των αγώνων ή σε 

αθλητικούς χώρους. 

 

99. Τιμωρούμενα Παραπτώματα υπό των Προπονητών, εφόρους, συνοδούς, γονείς αθλητών: 

 

(α) Η χορήγηση αναβολικών ουσιών σε αθλητή. 

 

(β) Η παρέμβαση τους που να είναι αντίθετη με τους κανονισμούς της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας ως επίσης και τους ειδικούς κανονισμούς της Ομοσπονδίας. 

 

(γ) Απρεπής και αντιδεοντολογική συμπεριφορά σε αγωνιστικό χώρο. 

 

100. Τιμωρούμενα Παραπτώματα υπό των Αθλητών: 

 

(α) Η λήψη αναβολικών ουσιών. 

 

(β) Η αποδοχή παροχών με δόλιο τρόπο για την αλλοίωση αποτελέσματος. 

 

(γ) Η επικριτική και απρεπής συμπεριφορά προς αθλητικούς παράγοντες.  

 

(δ) Η επικριτική και απρεπής συμπεριφορά προς τους άρχοντες των αγώνων. 

 

(ε) Η απρεπής συμπεριφορά σε αγωνιστικό χώρο. 

 

(στ) Η απρεπής συμπεριφορά σε αθλητικούς χώρους. 

 

(ζ) Άρνηση συμμετοχής στην Εθνική Ομάδα. 

 

(η) Η πλημμελής προπόνηση ενώ επιλέγηκε ως μέλος της Εθνικής Ομάδας. 

 

(θ) Ανυπακοή προς τον Ομοσπονδιακό Προπονητή και τα Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. 

 

(ι) Παρεκτροπή και ανάρμοστη συμπεριφορά εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου όταν 

βρίσκεται σε αποστολή στο εξωτερικό. 

 

(κ) Πράξεις βίας και κακόβουλης ζημιάς εναντίων της περιουσίας και του προσωπικού 

των υπόλοιπων μελών της Ομοσπονδίας. 

 

ΑΗ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ 

 

101. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εφέσεων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και χωρίς 

περιορισμό, την εκδίκαση εφέσεων κατά ενστάσεων σε αγώνες και συναφή ζητήματα. 

 

102. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εφέσεων είναι αμετάκλητες και δεν υπόκεινται σε έφεση. 
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103. Η Επιτροπή Εφέσεων διορίζεται από την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας κατ’ έτος 

και είναι πενταμελής. 3 (τρία) μέλη της Επιτροπής Εφέσεων αποτελούν απαρτία.  

 

ΑΘ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ 

 

104. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κατά την διεξαγωγή των εργασιών του, 

καθορίζει την πολιτική του αναφορικά με την ζήτηση και αξιολόγηση προσφορών, η 

οποία μεταξύ άλλων και χωρίς περιορισμό θα περιλαμβάνει: 

 

(α) Τα είδη των αγορών για τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται προσφορές, 

 

(β) Τα χρηματικά όρια πάνω από τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται προσφορές, 

 

(γ) Τον αριθμό προσφορών που πρέπει να λαμβάνονται εις έκαστη περίπτωση, 

 

(δ) Τα αρμόδια άτομα για την αξιολόγηση και έγκριση των προσφορών με βάση 

χρηματικά όρια. 

 

Νοείται ότι η αξιολόγηση και/ή η επιβεβαίωση των αγορών θα αποφασίζεται από το 

αρμόδιο Εκτελεστικό Συμβούλιο. 

 

105. Κατά την ετοιμασία των όρων των προσφορών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 

ακόλουθοι παράγοντες: 

 

(α) Ξεκάθαρη περιγραφή / προδιαγραφή των προϊόντων – υπηρεσιών, 

 

(β) πιθανή απαίτηση για προσκόμιση δειγμάτων προς αξιολόγηση, 

 

(γ) την απαιτούμενη ποσότητα (όπου εφαρμόζεται), 

 

(δ) τον απαιτούμενο χρόνο παράδοσης, 

 

(ε) τους όρους πληρωμής / περίοδο πίστωσης (όπου εφαρμόζεται), 

 

106. Μικρές αγορές κάτω από το ποσό που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ομοσπονδίας δύνανται να λαμβάνουν χώρα από το μικρό ταμείο της Ομοσπονδίας (petty 

cash book), οι όροι του οποίου θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

107. Η Επιτροπή Προσφορών και Αγορών διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ομοσπονδίας κατ’ έτος, είναι τριμελής και απαρτίζεται από τον Ταμία της Ομοσπονδίας 

ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής, ενός Αξιωματούχου και 2 (δύο) Μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

ΑΙ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙ – ΝΤΟΠΙΝΓΚ 

 

108. Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε «απαγορευμένης ουσίας» ή μεθόδου ντόπινγκ που 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και/ή άλλης 

σχετικής και αναγνωρισμένης από τον ΚΟΑ επιτροπής. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για 

όλες τις περιόδους, δηλ. κατά την Αγωνιστική Περίοδο, κατά την Περίοδο 

Προετοιμασίας εντός και εκτός συναγωνισμού. 

 

Κατάλογος των απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων αντί – ντόπινγκ εκδίδεται και 

διατίθεται στα Ελληνικά από την Εθνική Επιτροπή Αντί – Ντόπινγκ του ΚΟΑ. 

 

109. Όλοι οι αθλητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στο Αθλητικό Μητρώο της Ομοσπονδίας 

είναι υποχρεωμένοι να υποβληθούν σε έλεγχο αντί – ντόπινγκ όταν αυτό τους ζητηθεί 

κατά τη διάρκεια Προπονήσεων, Αγώνων εντός και εκτός συναγωνισμού. 
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110. Η Εθνική Επιτροπή Αντί – ντόπινγκ εισηγείται την πολιτική που θα πρέπει να 

ακολουθείται για την εφαρμογή του θεσμού Αντί – ντόπινγκ. Η Επιτροπή Επιλογής έχει 

την αρμοδιότητα να επιλέγει μετά από συγκεκριμένες διαδικασίες που και πότε θα 

υπάρξει έλεγχος. Η Επιστημονική Επιτροπή Αντί – ντόπινγκ της Αθλητιατρικής 

Εταιρείας Κύπρου έχει την αρμοδιότητα δειγματοληψίας και η Δικαστική Επιτροπή της 

Ομοσπονδίας έχει αρμοδιότητα εκδίκασης της υπόθεσης και επιβολής ποινής μετά από 

παραπομπή του θέματος από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

111. Η εξακρίβωση χρήσης ή λήψης οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου 

ντόπινγκ από αθλητή ή αθλήτρια της Ομοσπονδίας επιφέρει τις ποινές που προβλέπονται 

από τους ειδικούς Κανονισμούς Ελέγχου Αντί – ντόπινγκ της Κυπριακής Αρχής Αντί-

Ντόπινγκ, της WADA και της World Sailing. 

 

ΑΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

112. Οι διατάξεις του καταστατικού της Ομοσπονδίας τροποποιούνται με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται γι’ αυτόν το σκοπό, κάθε δε τροποποίηση πρέπει 

να αποφασίζεται με πλειοψηφία 75% του συνόλου των παρόντων αντιπροσώπων Μελών 

που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

 

ΑΛ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

113. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία να συντάσσει Εσωτερικούς Κανονισμούς που θα 

ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος καταστατικού 

και θα καθορίζουν τα πλαίσια της δραστηριότητας των Επιτροπών που συγκροτούνται 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

114. Σε περίπτωση διαφωνιών ερμηνείας, ασάφειας ή αντιφάσεων του παρόντος 

καταστατικού αποφαίνεται η Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, κατόπιν 

παραπομπής του θέματος σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

115. Η Ομοσπονδία υφίσταται και διατηρεί τη νομική προσωπικότητα της εφόσον έχει 5 

(πέντε) τουλάχιστον Μέλη, που το καθένα διατηρεί τα απαιτούμενα δι’ ένταξη και 

διατήρηση της ιδιότητας του Τακτικού Μέλους, ως οι πρόνοιες του παρόντος 

καταστατικού. 

 

116. Η Ομοσπονδία υιοθετεί τις πρόνοιες των εκάστοτε ισχυόντων ψηφισμάτων του 

Συμβουλίου της Ε.Ε. και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, 

αναφορικά με τον αθλητισμό και την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών αναφορικά με την ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, 18/01/2011, COM(2011) 12 τελικό, ως επίσης 

οιεσδήποτε αρχές και διακηρύξεις του παγκοσμίου αθλητικού στερεώματος, 

συμπεριλαμβανομένων αλλά ουχί περιοριστικά και των Αρχών των Δικαιωμάτων των 

Παιδιών στον Αθλητισμό. 

 

Το παρόν καταστατικό ψηφίστηκε από την Καταστατική Συνέλευση της Ομοσπονδίας 

την 3
ην 

Απριλίου 2019. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  

(ΚΙΟ) 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «1» 

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

 

 

1. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

2. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

3. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 

4. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

5. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΦΟΥ 

6. ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

7. ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ «BEGAFIGO» 

8. ΠΟΝΑΘΑ 

9. ΠΑΣΙΜΙΣ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  

(ΚΙΟ) 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «2» 

 

 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

 

 

1. ST RAPHAEL YACHT CLUB 

2. ΝΟΙΑΘ 

3. PISC 

4. CYPRUS INTERNATIONAL SAILING CLUB (CISC) 

5. SAIL FIRST SAILING CLUB 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  

(ΚΙΟ) 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «3» 

 

 

 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

 

 

1. κ. Τοτός Θεοδοσίου – Επίτιμος Πρόεδρος ΚΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 


