Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία
(ΚΥ.Σ.Ο.)

Καταστατικό
Χοιροκοιτία 9 Ιουνίου 2013

Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) τροποποιεί εξολοκλήρου το καταστατικό της
όπως πιο κάτω:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ –
ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 1 - Επωνυμία – Ίδρυση – Έδρα – Έμβλημα
1. Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.), με Αρ. Μητρώου εγγραφής στον
Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού 565, στη ξενόγλωσση μετάφραση Cyprus Chess
Federation (C.C.F.), ιδρύθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1967 και έχει έδρα τη Λευκωσία.
2. Η ΚΥ.Σ.Ο. έχει έμβλημα σκακιέρα με κυρίαρχο σύμβολο φιγούρα σκακιστικού πιονιού και
στη μέση αναγράφονται οι λέξεις ΚΥΣΟ, Cyprus.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 2 – Σφραγίδα
1. Η σφραγίδα της ΚΥ.Σ.Ο. φέρει κυκλικά στο πάνω μέρος τις λέξεις ‘‘Κυπριακή Σκακιστική
Ομοσπονδία’’, στο κάτω μέρος τις λέξεις ‘‘Cyprus Chess Federation’’ και στο εσωτερικό
αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα αρχικά ΚΥ.Σ.Ο.
2. Η σφραγίδα τίθεται σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται από την ΚΥ.Σ.Ο. και σε κάθε
απόδειξη είσπραξης και αποτελεί απόδειξη γνησιότητας αυτών. Έγγραφα ή αποδείξεις
που δεν φέρουν σφραγίδα θεωρούνται άκυρα και δεν δεσμεύουν την ΚΥ.Σ.Ο.
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Άρθρο 3 – Εκπροσώπηση
1. Η ΚΥ.Σ.Ο., ως η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα
του σκακιού στη Δημοκρατία, εκπροσωπεί το άθλημα διεθνώς, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς της οικείας Διεθνούς Αθλητικής Ομοσπονδίας και της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.).
2. Η ΚΥ.Σ.Ο. είναι επίσημο εγγεγραμμένο μέλος της Παγκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπονδίας
FIDE (Fédération Internationale des échecs - World Chess Federation) και της Ευρωπαϊκής
Σκακιστικής Ένωσης ECU (European Chess Union).
3. Η ΚΥ.Σ.Ο., με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να εκπροσωπείται και να είναι
μέλος άλλης υπερκείμενης οργάνωσης ή αρχής, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να
αποχωρεί από αυτή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα πάντα με τα όσα οι
νόμοι και οι κανονισμοί κάθε φορά ορίζουν.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία
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Άρθρο 4 – Σκοποί της ΚΥ.Σ.Ο.
1. Η ΚΥ.Σ.Ο. έχει, ως κύριους σκοπούς της, την καλλιέργεια, την ανάπτυξη, την προώθηση
και τη διάδοση του αθλήματος του σκακιού και γενικά την προαγωγή του εξωσχολικού
αθλητισμού στην Κύπρο και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
καταστατικού και των νόμων της Δημοκρατίας όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.
2. Στα πλαίσια των σκοπών της, η ΚΥ.Σ.Ο.:
(α)

επεξεργάζεται και υλοποιεί προγράμματα για τη διάδοση και καλλιέργεια του
σκακιού, την ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύματος και του “ευ αγωνίζεσθαι”, την
καλλιέργεια και ανάπτυξη του ολυμπιακού ιδεώδους, την προσέλκυση της νεολαίας
στον αθλητισμό και γενικότερα την κοινωνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση της
νεολαίας μέσα από το άθλημα καθώς και την ανάπτυξη της φιλίας και της
συναδέλφωσης μεταξύ των λαών για την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης.

(β)

προωθεί και λαμβάνει μέτρα για την πάταξη και τον εξοστρακισμό της βίας από
τους αθλητικούς χώρους και της λήψης διεγερτικών ουσιών από αθλούμενους ή
της χρήσης κάθε μέσου σωματικής ή νευρικής διέγερσης που είναι ενδεχόμενο να
επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής ικανότητας των αθλούμενων.

(γ)

επεξεργάζεται και υλοποιεί προγράμματα για την ανάπτυξη, διάδοση και
καλλιέργεια, αλλά και διαφόρων άλλων μορφών του αθλήματος του σκακιού που
δεν αντίκεινται στους σκοπούς της.

3. Η ΚΥ.Σ.Ο. επιτυγχάνει τους σκοπούς της με κάθε νόμιμο μέσο, συμπεριλαμβανομένων
των πιο κάτω, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των αναφερομένων στο εδάφιο (1):
(α)

διοργανώνει στη διάρκεια κάθε χρόνου αγώνες ή/και πρωταθλήματα παγκύπρια,
περιφερειακά, τοπικά, δια-σωματειακά, ατομικά ή ομαδικά, κάθε αναγνωρισμένης
διεθνώς ή μη, ηλικίας και κατηγορίας, για τα σωματεία-μέλη της και με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι προκηρύξεις που εκδίδει το Διοικητικό
Συμβούλιό της ή τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτό πρόσωπα, σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζουν οι Εσωτερικοί Κανονισμοί.

(β)

συγκροτεί τις εθνικές ομάδες όλων των διεθνώς αναγνωρισμένων κατηγοριών και
ηλικιών με κριτήρια που προβλέπουν οι Εσωτερικοί Κανονισμοί και τις προετοιμάζει
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου αυτές να πετύχουν το μέγιστο
δυνατό αποτέλεσμα στις διεθνείς διοργανώσεις που διεξάγονται στην ημεδαπή ή
αλλοδαπή, στα πλαίσια των αγωνιστικών προγραμμάτων που εκδίδουν η Διεθνής
και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία του αθλήματος και κάθε άλλος αναγνωρισμένος απ’
αυτές διεθνής αθλητικός οργανισμός.

(γ)

φροντίζει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και ιδιαίτερα με το αρμόδιο για
θέματα αθλητισμού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.), την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (Κ.Ο.Ε.), για την
εξασφάλιση των καλύτερων συνθηκών προπονητικής και αγωνιστικής για τα
σωματεία-μέλη της, τις εθνικές ομάδες και τα κλιμάκια των επίλεκτών της.

(δ)

υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς εισηγήσεις, συμπεράσματα, παρατηρήσεις και
προτάσεις για την ανάπτυξη, διάδοση, καλλιέργεια και προώθηση του σκακιού,
θεωρώντας καθήκον της τη θετική και ουσιαστική συμβολή στον αθλητικό
σχεδιασμό της Κύπρου.

(ε)

δύναται να εκδίδει και κυκλοφορεί επίσημο ενημερωτικό έντυπο για τους φίλους
του σκακιού ειδικότερα όπως και κάθε άλλο επιμορφωτικού περιεχομένου έντυπο ή
ηλεκτρονικό υλικό για τους αθλητές, προπονητές και διαιτητές του αθλήματος.
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(στ) εκδίδει αθλητική ταυτότητα σε όλα τα μέλη των σωματείων-μελών της σύμφωνα με
τη διαδικασία που ορίζουν οι Εσωτερικοί Κανονισμοί.
(ζ)

δύναται να καταρτίζει Εσωτερικούς Κανονισμούς, Πειθαρχικούς Κανονισμούς και
ότι άλλο κρίνει αναγκαίο.

(η)

ενεργεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνεται αναγκαίος για την πρόοδο του
αθλήματος του σκακιού.

4. Απαγορεύεται ρητά στην ΚΥ.Σ.Ο. να επεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διοικητική και
οικονομική αυτονομία των σωματείων-μελών της ή να εκχωρεί τα κάθε είδους
δικαιώματά της υπέρ οποιουδήποτε άλλου σωματείου κάθε βαθμού.
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Άρθρο 5 – Πόροι και Οικονομικές Υποχρεώσεις
1.

Πόροι της ΚΥ.Σ.Ο. είναι οι ακόλουθοι:
(α)

οι ετήσιες τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις του Κυπριακού Οργανισμού
Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.).

(β)

οι ετήσιες τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις της Κυπριακής Ολυμπιακής
Επιτροπής (Κ.Ο.Ε.).

(γ)

οι επιχορηγήσεις Υπουργείων, Δημόσιων Οργανισμών, Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού που χορηγούνται για την ανάπτυξη και διάδοση του
αθλήματος του σκακιού.

(δ)

το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Μελών και οι ετήσιες συνδρομές τους.

(ε)

τα διάφορα παράβολα που καταβάλλουν τα σωματεία-μέλη για τη διοργάνωση
αγώνων ή για τη συμμετοχή τους σε αγώνες.

(στ) τα διάφορα παράβολα τα οποία καθορίζονται στις προκηρύξεις, σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζουν οι Εσωτερικοί Κανονισμοί.
(ζ)

τα παράβολα για την εκδίκαση των εφέσεων από τη Δικαστική Επιτροπή.

(η)

το δικαίωμα εγγραφής των προπονητών και διαιτητών στα οικεία μητρώα της
ΚΥ.Σ.Ο.

(θ)

τα παράβολα και έσοδα από τις αγωνιστικές διοργανώσεις της ΚΥ.Σ.Ο.

(ι)

τα δικαιώματα από την έκδοση αθλητικής ταυτότητας.

(ια)

τα πάσης φύσεως παράβολα ή συνδρομές που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΥ.Σ.Ο. για οποιαδήποτε αιτία.

(ιβ)

τα έσοδα από τις συμβάσεις χορηγιών και διαφημίσεων που συνάπτει το Διοικητικό
Συμβούλιο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα,
κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

(ιγ)

τα έσοδα από τη διοργάνωση χοροεσπερίδων, λαχειοφόρων αγορών, κατόπιν
έγκρισης της αρμόδιας αρχής και κάθε άλλης συναφούς εκδήλωσης.
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(ιδ)

τα έσοδα από την πώληση εισιτηρίων για τις συναντήσεις των εθνικών ομάδων ή
τη διοργάνωση διεθνών αγώνων.

(ιε)

τα έσοδα από τις συμβάσεις για την παραχώρηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων για
την αναμετάδοση από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, συναντήσεων και
αγώνων των εθνικών ομάδων ή διοργανώσεων που διεξάγονται υπό την έγκρισή
της ΚΥ.Σ.Ο.

(ιστ) τα έσοδα από τα ποσοστά που της αναλογούν για την παραχώρηση της έγκρισης
διαφήμισης σε σωματεία-μέλη της στις εμφανίσεις των αθλουμένων τους ή από
την τοποθέτηση διαφημίσεων στους αγωνιστικούς χώρους που διεξάγονται
αγώνες ή συναντήσεις υπό την έγκρισή της.
(ιζ)

τα πάσης φύσεως έσοδα από την κινητή και ακίνητη περιουσία της ή από τα
δικαιώματα αυτής.

(ιη)

τα έσοδα από τις επιβαλλόμενες ποινές της Δικαστικής Επιτροπής.

(ιθ)

οι δωρεές και τα πάσης φύσεως κληροδοτήματα τρίτων προς αυτήν.

(κ)

κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

2.

Το ύψος των πάσης φύσεως συνδρομών, δικαιωμάτων και παραβόλων που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο καθορίζεται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς, εκτός του δικαιώματος
για την έκδοση αθλητικής ταυτότητας το οποίο καθορίζεται στα €5,00 (πέντε ευρώ).

3.

Στην περιουσία της ΚΥ.Σ.Ο. περιλαμβάνονται:
(α) οποιοδήποτε ακίνητο κατέχει υπό καθεστώς απόλυτης νομής, κατοχής και
κυριότητας, καθώς και,
(β) κάθε κινητό-έπιπλα γραφείων, αγωνιστικό και προπονητικό υλικό, ρουχισμός κ.ά.,
που κατέχει νόμιμα υπό καθεστώς απόλυτης νομής, κατοχής και κυριότητας.

4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΥ.Σ.Ο. υποχρεούται, με μέριμνα του Ταμία, να καταθέτει
σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και όψεως στο όνομα της ΚΥ.Σ.Ο. και σε τράπεζα που το
Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει, όσα ποσά υπερβαίνουν σε μετρητά το ποσό που κάθε φορά
ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Αναλήψεις από τους πιο πάνω
λογαριασμούς γίνονται με την έκδοση αντίστοιχων επιταγών που υπογράφονται από τον
Πρόεδρο και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους προς τούτο
εξουσιοδοτημένους από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτές τους.

5.

Η ΚΥ.Σ.Ο. καταρτίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο στον Κ.Ο.Α. τον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό της, καθώς και αγωνιστική αξιολόγηση τμημάτων της ως και
οποιαδήποτε άλλα ευλόγως ζητούμενα στοιχεία για να μελετηθούν και να καθοριστεί το
ύψος της εκάστοτε επιχορήγησης της από τον Κ.Ο.Α.

6.

Η ΚΥ.Σ.Ο. διαθέτει την οικονομική και τεχνική βοήθεια του Κ.Ο.Α. αποκλειστικά για το
σκοπό που της χορηγήθηκε. Απαγορεύεται η διάθεση της οικονομικής και τεχνικής
βοήθειας του Κ.Ο.Α. για αλλότριο σκοπό.

7.

Η ΚΥ.Σ.Ο. αναγνωρίζει την εξουσία του Κ.Ο.Α. ή οποιασδήποτε άλλης υπερκείμενης
οργάνωσης ή αρχής για έλεγχο και παρακολούθηση της διάθεσης των χορηγούμενων σε
αυτή οικονομικών και τεχνικών ενισχύσεων οι οποίες προέρχονται από τον Κ.Ο.Α. ή την
οποιαδήποτε άλλη υπερκείμενη οργάνωση ή αρχή και παρέχει κάθε ζητούμενο στοιχείο
για πραγματικό και πλήρη έλεγχο.
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8.

Η ΚΥ.Σ.Ο. υποβάλλει στον Κ.Ο.Α. απολογισμό για τα ποσά με τα οποία επιχορηγήθηκε.

9.

Η ΚΥ.Σ.Ο. για κάθε έργο ή δραστηριότητά της που επιχορηγήθηκε από τον Κ.Ο.Α.,
υποβάλλει με την ολοκλήρωση του έργου ή της δραστηριότητας, πλήρη απολογισμό.

10. Η ΚΥ.Σ.Ο. στο τέλος κάθε οικονομικού έτους καταρτίζει ισολογισμό και λογαριασμό
κερδοζημιών και εφόσον της ζητηθεί, υποβάλλει αυτόν στον Κ.Ο.Α.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 6 - Μέλη της ΚΥ.Σ.Ο.
1. Μέλη της ΚΥ.Σ.Ο. γίνονται σωματεία που νόμιμα συστάθηκαν και λειτουργούν στη
Δημοκρατία των οποίων ο σκοπός περιλαμβάνει την ανάπτυξη και διάδοση του
αθλήματος του σκακιού με την ίδρυση και λειτουργία ειδικότερα τμήματος σκακιού και
τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών της ΚΥ.Σ.Ο.
2. Ειδικότερα την ΚΥ.Σ.Ο. συγκροτούν:
(α)

τα τέσσερα (4) ιδρυτικά σωματεία-μέλη της ΚΥ.Σ.Ο. με την επωνυμία Σκακιστικός
Όμιλος Λευκωσίας, Σκακιστικός Όμιλος Λεμεσού, Σκακιστικός Όμιλος Λάρνακας και
Σκακιστικός Όμιλος Μόρφου (εκτός σε περίπτωση διαγραφής οποιουδήποτε εξ’
αυτών), ή/και

(β)

σωματεία, που νόμιμα συστάθηκαν και λειτουργούν στη Δημοκρατία των οποίων ο
σκοπός περιλαμβάνει την ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος του σκακιού με την
ίδρυση και λειτουργία τμήματος σκακιού και τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο
Μητρώο Μελών της ΚΥ.Σ.Ο.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 7 – Εγγραφή Σωματείου-Μέλους
1. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή σωματείου-μέλους στην ΚΥ.Σ.Ο. αν δεν πληρούνται
συσωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α)

να προβλέπεται στο καταστατικό του ρητά η δημιουργία τμήματος σκακιού.

(β)

να έχει στη διάθεσή του αγωνιστικό χώρο για τη διεξαγωγή αγώνων σκακιού.

(γ)

να έχει τουλάχιστον δέκα (10) αθλητές ή αθλήτριες του σκακιού εγγεγραμμένους
στο μητρώο του.

(δ)

να κατέχει πιστοποιητικό εγγραφής του στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων.

2. Τηρουμένων των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1), σωματείο υποβάλλει στην ΚΥ.Σ.Ο.
αίτηση εγγραφής η οποία συνοδεύεται, τουλάχιστον, από:
(α)

το πιστοποιητικό εγγραφής του στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων.

(β)

το πιστοποιημένο αντίγραφο του καταστατικού του και οποιουδήποτε εσωτερικού
του κανονισμού.

(γ)

την ονομαστική κατάσταση των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, με τη
διεύθυνση τους και τα λοιπά στοιχεία ταυτότητάς τους.

(δ)

δέκα (10) τουλάχιστον εγκεκριμένες αιτήσεις εγγραφής αθλητών ή αθλητριών του
σκακιού στο δυναμικό του.

(ε)

το δικαίωμα εγγραφής, ως αυτό καθορίζεται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς της
ΚΥ.Σ.Ο.
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(στ) κάθε άλλο στοιχείο που οι Εσωτερικοί Κανονισμοί της ΚΥ.Σ.Ο. δύναται να
προβλέπουν.
3. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των εδαφίων (1) και (2), σωματείο εγγράφεται στο
Μητρώο Μελών κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται μέσα σε
προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία λήψης της αίτησης εγγραφής.
Η εγγραφή του νέου σωματείου-μέλους επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη Γενική
Συνέλευση. Νοείται ότι η μη λήψη απόφασης της ΚΥ.Σ.Ο. εντός της καθορισμένης
προθεσμίας δεν συνεπάγεται αυτόματη εγγραφή του σωματείου στο Μητρώο Μελών.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον διαπιστώσει την έλλειψη έστω και μίας από τις
προϋποθέσεις των εδαφίων (1) και (2), απορρίπτει την αίτηση με αιτιολογημένη
απόφασή του και επιστρέφει στο σωματείο το καταβληθέν δικαίωμα εγγραφής. Κατά της
απόφασης απόρριψης, το ενδιαφερόμενο σωματείο έχει το δικαίωμα να προσφύγει
ενώπιον της Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού (Α.Δ.Ε.Α.), είτε για την
αναγνώριση της εγγραφής του είτε για την καταδίκη της ΚΥ.Σ.Ο. σε δήλωση βούλησης.
5. Το εγκριθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο νέο σωματείο-μέλος υπόκειται σε όλες τις
υποχρεώσεις και δικαιώματα ως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 9 και δύναται να λαμβάνει
μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις και διοργανώσεις της ΚΥ.Σ.Ο., αλλά μετέχει ή αξιώνει θέση
στο Διοικητικό Συμβούλιο και μετέχει με αντιπροσώπους σε Γενική Συνέλευση μετά την
επικύρωση της εγγραφής του από τη Γενική Συνέλευση.
6. Το εγκριθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο νέο σωματείο-μέλος υποχρεούται όπως εντός
έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του στο Μητρώο Μελών, να αποκτήσει το
ειδικό πιστοποιητικό αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής του στον Κ.Ο.Α.
Μη
απόκτηση του εν λόγω ειδικού πιστοποιητικού εντός της καθορισμένης προθεσμίας
συνεπάγεται, τη μη επικύρωση της εγγραφής του από τη Γενική Συνέλευση ή/και
αποτελεί λόγο για διαγραφή από το Μητρώο Μελών.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 8 – Διαγραφή Σωματείων-Μελών
1.

Σωματείο-μέλος της ΚΥ.Σ.Ο. διαγράφεται από το Μητρώο Μελών με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των
παρόντων και δικαιουμένων σε ψήφο μελών της, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης
του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ’ όσον συντρέχει ένας από τους πιο κάτω λόγους:
(α)

αποδεδειγμένα δεν παρουσίασε αγωνιστική δραστηριότητα τα τελευταία δύο (2)
ημερολογιακά έτη πριν από το έτος διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης στη
διάρκεια της οποίας γίνεται εισήγηση για διαγραφή.

(β)

δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την ΚΥ.Σ.Ο. το
τελευταίο ένα (1) έτος πριν από το έτος διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης στη
διάρκεια της οποίας γίνεται εισήγηση για διαγραφή.

(γ)

έχει εκλείψει για δύο (2) ολόκληρα ημερολογιακά έτη από το έτος διεξαγωγής της
Γενικής Συνέλευσης στη διάρκεια της οποίας γίνεται εισήγηση για διαγραφή,
οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 7, εδάφιο (1).

(δ)

για παράβαση των διατάξεων του νόμου, έχει ανακληθεί από τον Έφορο
Σωματείων και Ιδρυμάτων το πιστοποιητικό εγγραφής, ή από τον Κ.Ο.Α. η ειδική
αθλητική αναγνώριση του σωματείου που είχε αποκτήσει.
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(ε)

μη συμμόρφωση προς τις εν γένει διατάξεις του Καταστατικού, των Εσωτερικών
Κανονισμών, των Πειθαρχικών Κανονισμών ή λόγω απώλειας του ειδικού
πιστοποιητικού αθλητικής αναγνώρισης.

(στ) με ενέργειες ή παραλείψεις του ζημιώνει αποδεδειγμένα τους σκοπούς και τις
επιδιώξεις της ΚΥ.Σ.Ο.
(ζ)

υπέβαλε αίτηση για αποχώρηση από την ΚΥ.Σ.Ο. με την έγκριση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

2. Προκειμένου περί των περιπτώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), επιτρέπεται η
παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων του υπό διαγραφή σωματείου-μέλους, προκειμένου
να απολογηθούν στη Γενική Συνέλευση στη διάρκεια της οποίας συζητείται η εισήγηση
του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαγραφή του από το Μητρώο Μελών.
3. Πριν το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρήσει σε εισήγηση για τη διαγραφή σωματείουμέλους για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο 1, οφείλει να κοινοποιήσει
εγγράφως την πρόθεσή του στο εν λόγω σωματείο-μέλος, αναφέροντας τους λόγους της
προτεινόμενης διαγραφής και καλώντας το να προβεί σε έγγραφη απολογία ενώπιον του
Διοικητικού Συμβουλίου εντός τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής της κλήσης. Σε περίπτωση που η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη και
το σωματείο-μέλος δεν υποβάλει την έγγραφη απολογία του, θεωρείται ότι αποδέχεται
και συνομολογεί με τις εις βάρος του διαπιστωθείσες παραβάσεις.
4. Σωματείο-μέλος της ΚΥ.Σ.Ο. μπορεί να αποχωρήσει ζητώντας τη διαγραφή του από το
Μητρώο Μελών, με αίτηση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον
πληρούνται συσσωρευτικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
(α) έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το αρμόδιο όργανο του σωματείου-μέλους, και
(β) έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την ΚΥ.Σ.Ο.
μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους στη διάρκεια του οποίου αιτείται την
αποχώρηση.
5.

Προκειμένου περί της περίπτωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (4), το Διοικητικό
Συμβούλιο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, προχωρεί σε άμεση διαγραφή του
σωματείου-μέλους από το Μητρώο Μελών.

6.

Σωματείο-μέλος που διαγράφηκε από το Μητρώο Μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση εγγραφής πριν την πάροδο δύο
(2) ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από το Μητρώο Μελών.
Για την
επανεγγραφή διαγραφέντος σωματείου-μέλους ακολουθείται η ίδια διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 7.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 9 – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Σωματείων-Μελών
1.

Η ΚΥ.Σ.Ο. αναγνωρίζει το πρωτάθλημα και κάθε άλλη αγωνιστική διοργάνωση η οποία
διενεργείται από τα σωματεία-μέλη της καθώς επίσης και το δικαίωμα των προσώπων
που είναι εγγεγραμμένα σε αυτά, να συμμετέχουν και να αγωνίζονται στις διοργανώσεις
της ΚΥ.Σ.Ο., ως καθορίζονται στο άρθρο 4 (3) (α).

2.

Τα σωματεία-μέλη υποχρεούνται κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, να
υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΥ.Σ.Ο. κάθε μεταβολή που τυχόν επήλθε
στο καταστατικό τους.
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3.

Τα σωματεία-μέλη πρέπει να γνωστοποιούν γραπτώς στην ΚΥ.Σ.Ο. τη διοργάνωση ή τη
συμμετοχή τους σε αγώνες στην Κύπρο ή στο εξωτερικό με σωματεία που μετέχουν
στην ΚΥ.Σ.Ο. ή με σωματεία του εξωτερικού ή άλλες διεθνείς αναγνωρισμένες
ομοσπονδίες.

4.

Τα σωματεία-μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή ως αυτή καθορίζεται
στους Εσωτερικούς Κανονισμούς.

5.

Τα σωματεία-μέλη υποχρεούνται να διασφαλίσουν την απόκτηση και κατοχή αθλητικής
ταυτότητας η οποία εκδίδεται από την ΚΥ.Σ.Ο., από κάθε μέλος τους, προκειμένου αυτό
να αγωνίζεται και να συμμετέχει στο οικείο του πρωτάθλημα αλλά και στις διοργανώσεις
της ΚΥ.Σ.Ο.

6.

Τα σωματεία-μέλη υποχρεούνται σε καταβολή παραβόλου για τη διοργάνωση αγώνων ή
τη συμμετοχή τους σε αγώνες, το ύψος του οποίου καθορίζεται στους Εσωτερικούς
Κανονισμούς.

7.

Πρόσωπο εγγεγραμμένο στη δύναμη σωματείου-μέλους δεν επιτρέπεται να είναι
εγγεγραμμένο κατά τον ίδιο χρόνο και σε άλλο σωματείο-μέλος της ΚΥ.Σ.Ο.

8.

Οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων ή των δικαστικών επιτροπών των
σωματείων-μελών που επιβάλλουν τιμωρία σε αθλητές τους σύμφωνα με το
καταστατικό τους, κοινοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΥ.Σ.Ο. μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από την ημέρα που ελήφθησαν.

9.

Τα σωματεία-μέλη έχουν υποχρέωση να τηρούν τις πρόνοιες του Καταστατικού καθώς
και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 10

– Συγχώνευση Σωματείων

1.

Σε περίπτωση ίδρυσης νέου σωματείου με τη συγχώνευση ή/και διάλυση δύο ή
περισσότερων σωματείων-μελών της ΚΥ.Σ.Ο., το νέο σωματείο οφείλει να ακολουθήσει
τις προβλεπόμενες στο άρθρο 7 διαδικασίες.

2.

Για να έχει τα δικαιώματα που του παρέχει το παρόν καταστατικό, το νέο σωματείο που
προέκυψε από τη συγχώνευση, πρέπει απαραίτητα να εγκριθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7, εδάφιο (3). Σε περίπτωση
έγκρισης, συνεπεία συγχώνευσης, απαιτείται η επικύρωση της απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.

3.

Τα εν λόγω σωματεία αμέσως μετά την έγκριση της συγχώνευσης, κοινοποιούν το
γεγονός αυτό στο Διοικητικό Συμβούλιο επισυνάπτοντας σχετικά έγγραφα, το οποίο
προχωρεί στη διαγραφή τους από το Μητρώο Μελών.
Σε περίπτωση επιθυμίας
επανεγγραφής τους στο Μητρώο Μελών, αυτά θα πρέπει να ακολουθήσουν από την
αρχή τις σχετικές για την εγγραφή νέου σωματείου διαδικασίες.

4.

Σε κάθε περίπτωση συγχώνευσης δύο ή και περισσότερων σωματείων, οι αθλητές
αυτών εγγράφονται αυτόματα στη δύναμη του νέου σωματείου που προέρχεται από τη
συγχώνευση αυτή.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 11 – Διάλυση Σωματείου-Μέλους
Σε περίπτωση διάλυσης σωματείου-μέλους της ΚΥ.Σ.Ο., η πράξη κοινοποιείται αμέσως στο
Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο προχωρεί στη διαγραφή του από το Μητρώο Μελών.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 12 – Μετονομασία Σωματείου-Μέλους
Σωματείο-μέλος της ΚΥ.Σ.Ο. το οποίο μετονομάζεται κατόπιν σχετικής έγκρισης από την
αρμόδια κρατική αρχή, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο
προχωρεί σε αλλαγή του ονόματος στο Μητρώο Μελών.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΚΥ.Σ.Ο. – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
Άρθρο 13 - Όργανα της ΚΥ.Σ.Ο.
Τα όργανα της ΚΥ.Σ.Ο. είναι τα εξής:
1.

Η Γενική Συνέλευση (Τακτική, Έκτακτη).

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.

Η Δικαστική Επιτροπή.

4.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 14 - Αντιπροσώπευση ΚΥ.Σ.Ο.
1.

Η ΚΥ.Σ.Ο. αντιπροσωπεύεται σε όλες της τις σχέσεις με τις δικαστικές και άλλες
δημόσιες αρχές όπως και ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.

Για θέματα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό
με ρητή έγγραφη εξουσιοδότησή του, να ορίζει ως αντιπρόσωπό του, είτε κάποιο άλλο
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε άλλο πρόσωπο το οποίο κρίνεται ότι κατέχει τις
εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίες απαιτούνται. Η εξουσιοδότηση ισχύει μόνο για το λόγο
για τον οποίο παρασχέθηκε και για όσο χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε καθορίσει.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΝΘΕΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ –
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ – ΕΚΤΑΚΤΗ
Άρθρο 15 – Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της ΚΥ.Σ.Ο. και αποφασίζει για κάθε θέμα
που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα οποιουδήποτε άλλου οργάνου.

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 16 – Σύνθεση Γενικής Συνέλευσης – Δικαίωμα Ψήφου
1.

Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα σωματεία-μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο
Μητρώο Μελών διά των νόμιμων αντιπροσώπων τους, υπό την επιφύλαξη των
προβλεπόμενων στο άρθρο 7 (5), καθώς επίσης και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΥ.Σ.Ο.

2.

Κάθε σωματείο-μέλος εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με τρεις (3) μόνον
αντιπροσώπους, τηρουμένων των προβλεπόμενων στο άρθρο 17.

3.

Κάθε αντιπρόσωπος καθώς και έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα
μίας μόνο (1) ψήφου.

4.

Κανένας αντιπρόσωπος δεν μπορεί να εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση περισσότερα
του ενός (1) σωματείου-μέλους.

5.

Σε περίπτωση εγγραφής νέου σωματείου-μέλους, οι αντιπρόσωποί του έχουν δικαίωμα
να παρευρεθούν αλλά δικαίωμα ψήφου αποκτούν στην αμέσως επόμενη Γενική
Συνέλευση, μετά την επικύρωση της εγγραφής του.

6.

Οι αντιπρόσωποι σωματείου-μέλους στερούνται του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές
Συνελεύσεις εφόσον το σωματείο-μέλος που τους έχει διορίσει, δεν έχει εκπληρώσει
όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την ΚΥ.Σ.Ο., δεκαπέντε (15) ημέρες πριν
από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

7.

Η ΚΥ.Σ.Ο. δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη ή έξοδο όσον αφορά τους
αντιπροσώπους των σωματείων-μελών ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
προκειμένου να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 17 – Αντιπρόσωποι Σωματείων-Μελών στη Γενική Συνέλευση
1.

Οι αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση
διορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου-μέλους.
Ο κάθε διορισμένος αντιπρόσωπος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο σωματείο-μέλος
και, κατά την ημερομηνία του διορισμού του να έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να
εκλέγεται στα όργανα του σωματείου-μέλους όπου ανήκει.

2.

Κάθε σωματείο-μέλος διορίζει, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, τρεις (3)
αναπληρωτές αντιπροσώπους για εκπροσώπησή του στη Γενική Συνέλευση οι οποίοι
όμως έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο όταν αναπληρούν. Οι αναπληρωτές αντιπρόσωποι

12

διορίζονται εφόσον έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανά του
σωματείου-μέλους όπου ανήκουν.
3.

Τα στοιχεία των αντιπροσώπων και των αναπληρωτών αντιπροσώπων των σωματείωνμελών που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση κοινοποιούνται στην ΚΥ.Σ.Ο. το αργότερο
δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

4.

Ο διορισμός αντιπροσώπων και αναπληρωτών αντιπροσώπων από το σωματείο-μέλος,
ως αυτός κοινοποιείται στην ΚΥ.Σ.Ο. για συμμετοχή τους σε Γενική Συνέλευση, ισχύει
μέχρις ότου αυτός ανακληθεί από το σωματείο-μέλος.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 18 – Προσκλήσεις σε Γενική Συνέλευση
1.

Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση αποστέλλεται προς όλα τα σωματεία-μέλη,
τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της και δημοσιεύεται
στον τύπο.

2.

Η αποστολή των προσκλήσεων για τη Γενική Συνέλευση όπως και κάθε άλλο έγγραφο
που αφορά σωματείο-μέλος, γίνεται στη διεύθυνση αλληλογραφίας του ή σε όποια άλλη
διεύθυνση το σωματείο-μέλος έχει έγγραφα δηλώσει στην ΚΥ.Σ.Ο. ότι επιθυμεί να
στέλνεται η αλληλογραφία του.

3.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναγράφει με
ακρίβεια:
(α)

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και,

(β)

την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 19 – Πίνακας Συμμετεχόντων Σωματείων-Μελών σε Γενική Συνέλευση
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με φροντίδα του Γενικού Γραμματέα, καταρτίζει τον Πίνακα με
τα σωματεία-μέλη που δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και προβαίνει
στην κοινοποίησή του προς αυτά, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία
διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2.

Κάθε σωματείο-μέλος έχει το δικαίωμα να ασκήσει εγγράφως αντίρρηση κατά του
κοινοποιούμενου Πίνακα ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε αντίρρηση εξετάζεται
σαν πρώτο θέμα από τη Γενική Συνέλευση η οποία λαμβάνει απόφαση με τον Πίνακα να
τροποποιείται ανάλογα.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία
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Άρθρο 20 – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε κρίνεται
αναγκαίο.

2.

Η Γενική Συνέλευση, τακτική και έκτακτη, συγκαλείται από τον Πρόεδρο τηρουμένων
των προβλεπόμενων στο άρθρο 18.
Στη Γενική Συνέλευση, τακτική και έκτακτη, προεδρεύει ο Πρόεδρος και χρέη
Γραμματέα εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.
4.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το πενήντα τοις εκατό
συν ένα (50%+1) των μελών της που δικαιούνται ψήφο σύμφωνα με το άρθρο 16
εδάφιο (1) και (2). Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση
αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε απαρτία αποτελούν οσαδήποτε από τα μέλη της είναι
παρόντα.

5.

Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων
και δικαιουμένων ψήφο μελών της, με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία ρητά το παρόν
καταστατικό ή ο νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία.

6.

Για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας, στις ψηφοφορίες με ανάταση των χεριών δεν
λαμβάνονται υπόψη οι αποχές. Στις μυστικές ψηφοφορίες δεν λαμβάνονται υπόψη οι
αποχές καθώς επίσης οι λευκές και οι άκυροι ψήφοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας
διεξάγεται ύστερα από συζήτηση και νέα ψηφοφορία. Αν και τότε υπάρξει ισοψηφία,
τότε διεξάγεται δημόσια κλήρωση.

7.

Οι ψηφοφορίες για όλα τα θέματα είναι φανερές και διεξάγονται με ανάταση των
χεριών. Εξαιρούνται οι ψηφοφορίες που διεξάγονται για προσωπικά θέματα καθώς και
οι ψηφοφορίες για την εκλογή των μελών των διαφόρων επιτροπών που δυνατό να
συσταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

8.

Η Γενική Συνέλευση συζητά και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που
αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

9.

Προκειμένου για Γενική Συνέλευση κατά την οποία λαμβάνουν χώρα εκλογές, το
Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή, μόλις αυτή εκλεγεί κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 49, τον κατάλογο των μελών της Γενικής Συνέλευσης που
έχουν δικαίωμα ψήφου, τον κατάλογο με τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση του
Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Οργανωτικού και κάθε χρήσιμο στοιχείο για
την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

10.

Οποιοδήποτε μέλος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εγγράψει θέμα ή να υποβάλει
οποιαδήποτε πρόταση για λήψη απόφασης στη Γενική Συνέλευση, αφού για το σκοπό
αυτό ειδοποιήσει εγγράφως το Γενικό Γραμματέα της ΚΥ.Σ.Ο., τουλάχιστον δέκα (10)
ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Σε τέτοια περίπτωση
ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα σωματεία-μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν
την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

11.

Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται σε
αρχείο και υπογράφονται κάθε φορά από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής
Συνέλευσης. Αντίγραφα των πρακτικών κοινοποιούνται στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και επικυρώνονται με γραπτή
βεβαίωση αυτών ότι συμφωνούν, η οποία αποστέλλεται εντός είκοσι (20) ημερών από
την ημέρα κοινοποίησης τους.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία
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Άρθρο
1.

2.

21 – Τακτική Γενική Συνέλευση

Μέσα στο μήνα Μάρτιο κάθε έτους συγκαλείται τακτική Γενική Συνέλευση με σκοπό:
(α)

την έγκριση της έγγραφης λογοδοσίας του Προέδρου για τα πεπραγμένα του
Διοικητικού Συμβουλίου.

(β)

την κατάθεση της έκθεσης των εγκεκριμένων ελεγκτών, της Εξελεγκτικής
Επιτροπής και της έκθεσης του Ταμία.

(γ)

την ψήφιση του οικονομικού απολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και
την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

(δ)

την επικύρωση εισδοχής νέων σωματείων-μελών με βάση το άρθρο 7 ή τη
διαγραφή σωματείων-μελών με βάση το άρθρο 8.

(ε)

τη λήψη απόφασης επί θεμάτων που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη.

Μέσα στο μήνα Μάρτιο κάθε δεύτερου έτους συγκαλείται τακτική Γενική Συνέλευση με
σκοπό, επιπρόσθετα των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1,:
(α)

την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 49.

(β)

την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και Εφόρου
Αγώνων και Αξιολόγησης (Οργανωτικού) της ΚΥ.Σ.Ο., σύμφωνα με το άρθρο 24.

(γ)

την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 48.

(δ)

το διορισμό εγκεκριμένων ελεγκτών.

3.

Η ημερήσια διάταξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι ανάλογη των σκοπών για
τους οποίους έχει συγκληθεί.

4.

Σε περίπτωση που το μήνα Μάρτιο υπάρχει κώλυμα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
συγκαλέσει την τακτική Γενική Συνέλευσή το μήνα Φεβρουάριο ή το μήνα Απρίλιο.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 22 – Έκτακτη Γενική Συνέλευση
1.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από:
(α)

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να ληφθεί
απόφαση για θέμα μείζονος ή κατ’ επείγουσας σημασίας ή για τροποποίηση του
καταστατικού, ή

(β)

αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των σωματείων-μελών που είναι εγγεγραμμένα στο
Μητρώο Μελών. Τέτοια αίτηση υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο
και συνοδεύεται από την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έκαστου
σωματείου-μέλους για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

(γ)

αίτηση των τριών πέμπτων (3/5) των σωματείων-μελών που είναι εγγεγραμμένα
στο Μητρώο Μελών, με σκοπό την τροποποίηση του υφιστάμενου καταστατικού.
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2.

Η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο εδάφιο
1 (β) και 1 (γ) είναι υποχρεωτική, συγκαλείται άμεσα και συνέρχεται το αργότερο μέσα
σε σαράντα (40) ημέρες από την ημέρα της λήψης της αίτησης και συζητούνται σε
αυτήν αποκλειστικά και μόνο τα θέματα τα οποία έθεσαν προς συζήτηση και λήψη
απόφασης τα σωματεία-μέλη με την αίτησή τους.

3.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν εισακουσθεί η αίτηση των σωματείωνμελών κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο 1 (β) και 1 (γ) για σύγκληση έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης, μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από τη λήψη της αίτησης από
το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν οι αιτούντες να προχωρήσουν νόμιμα σε σύγκληση
Γενικής Συνέλευσης.
Σε τέτοια περίπτωση, της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
προεδρεύει πρόσωπο κοινής αποδοχής.

4.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση δύναται να συγκληθεί για σκοπούς διάλυσης της ΚΥ.Σ.Ο.
τηρουμένων των προβλεπόμενων στο άρθρο 60.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥ.Σ.Ο. – ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΕΦΟΡΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ) – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΚΕΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ – ΚΩΛΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ή
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 23 – Διοίκηση της ΚΥ.Σ.Ο.
1.

Η ΚΥ.Σ.Ο. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:
(α)

τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο
Αγώνων και Αξιολόγησης (Οργανωτικό) που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση
όπως αναλυτικότερα καθορίζονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος Καταστατικού.

(β)

έναν (1) αντιπρόσωπο που ορίζεται από το κάθε σωματείο-μέλος, όχι αργότερα
από δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του
Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και του Εφόρου Αγώνων και Αξιολόγησης
(Οργανωτικού), εκ των οποίων εκλέγεται ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ομοσπονδίας.

2.

Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και Έφορος Αγώνων και
Αξιολόγησης (Οργανωτικός), θεωρούνται αξιωματούχοι, ενώ τα υπόλοιπα πρόσωπα που
αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζονται ως μέλη.

3.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

4.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησής του σε
σώμα και ολοκληρώνεται σε δύο (2) ημερολογιακά έτη με τη συγκρότηση νέου
Διοικητικού Συμβουλίου.

5.

Στο χρονικό διάστημα των δέκα (10) ημερών που μεσολαβεί για τη συγκρότηση του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η ΚΥ.Σ.Ο. εκπροσωπείται δικαστικά, αν παραστεί ανάγκη,
από τον Πρόεδρο του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

6.

Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση στον αριθμό των σωματείων-μελών που έχει ως
αποτέλεσμα την αύξηση ή τη μείωση των διορισμένων αντιπροσώπων κατά τα
προβλεπόμενα στο εδάφιο 1 (β), μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε
σώμα, δεν επηρεάζει τη δομή του.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 24 – Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Εφόρου
Αγώνων και Αξιολόγησης (Οργανωτικού) και Ταμία
1.

Οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και
Εφόρου Αγώνων και Αξιολόγησης (Οργανωτικού), γίνονται κατά την Τακτική Γενική
Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μέσα στο μήνα Μάρτιο κάθε δύο (2) έτη.

2.

Οι υποψηφιότητες για τις θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού
Γραμματέα, του Ταμία και του Εφόρου Αγώνων και Αξιολόγησης (Οργανωτικού),
υποβάλλονται γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΥ.Σ.Ο., τουλάχιστον επτά (7)
ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
Κάθε υποψηφιότητα που υποβάλλεται πρέπει να υποστηρίζεται εγγράφως από δύο (2)
τουλάχιστον πρόσωπα τα οποία είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης.
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3.

Πέντε (5) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης για εκλογές,
καταρτίζεται από το Γενικό Γραμματέα κατάλογος με τα ονόματα των υποψηφίων για τη
θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και του
Εφόρου Αγώνων και Αξιολόγησης (Οργανωτικού), ο οποίος κοινοποιείται κατά τον ίδιο
χρόνο σε όλα τα σωματεία-μέλη.

4.

Αντίγραφο του καταλόγου με τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου,
του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και του Εφόρου Αγώνων και
Αξιολόγησης (Οργανωτικού), παραδίδονται κατά τη Γενική Συνέλευση στην Εφορευτική
Επιτροπή που διενεργεί την εκλογή.

5.

Επιτυχών θεωρείται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.
Σε περίπτωση
ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ενώ αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία, η
εκλογή αποφασίζεται με κλήρο.

6.

Τα αποτελέσματα των εκλογών παραδίδονται από την Εφορευτική Επιτροπή στον
Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 25 – Συγκρότηση σε Σώμα
1.

Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα εκλογής του Προέδρου,
του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και του Εφόρου Αγώνων και
Αξιολόγησης (Οργανωτικού), υπό την προεδρία του νεοεκλελεγμένου Προέδρου, το
Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται για να συγκροτηθεί σε Σώμα.

2.

Στο χρονικό διάστημα των δέκα (10) ημερών από την ημέρα εκλογής του Προέδρου,
του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και του Εφόρου Αγώνων και
Αξιολόγησης (Οργανωτικού), τα σωματεία-μέλη καλούνται γραπτώς, δια του
νεοεκλελεγμένου Προέδρου, να γνωστοποιήσουν τον αντιπρόσωπό τους στο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΥ.Σ.Ο.

3.

Στην πρώτη συνεδρίασή του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα
εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του, τον Εκπρόσωπο Τύπου της
Ομοσπονδίας.

4.

Καθήκοντα Εφόρου Εκλογής στην πιο πάνω μυστική ψηφοφορία ασκεί μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου νοουμένου ότι δεν διεκδικεί τη θέση του Εκπρόσωπου Τύπου.

5.

Οι υποψηφιότητες για το πιο πάνω αξίωμα τίθενται προφορικά στον Έφορο Εκλογής,
είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, είτε από άλλα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. Στη δεύτερη περίπτωση οι προταθέντες πρέπει να δηλώσουν ρητά ότι
αποδέχονται την πρόταση υποψηφιότητάς τους.

6.

Σε περίπτωση που για το αξίωμα του εδαφίου (3), τα υποψήφια μέλη είναι δύο (2),
εκλεγμένο στο αξίωμα θεωρείται το μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

7.

Αν τα υποψήφια μέλη είναι περισσότερα από δύο (2) και από την ψηφοφορία δεν
προκύψει πλειοψηφία, το μέλος που έλαβε τις λιγότερες ψήφους διαγράφεται από
υποψήφιο. Γίνεται στη συνέχεια και άλλη ψηφοφορία με τα εναπομείναντα υποψήφια
μέλη, μέχρις ότου συγκεντρωθεί πλειοψηφία.

8.

Αν για οποιοδήποτε λόγο τα υποψήφια μέλη δεν κατορθώσουν να λάβουν την
πλειοψηφία για να εκλεγούν, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέχρις ότου
συγκεντρωθεί η πλειοψηφία.
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Άρθρο 26 - Παράδοση – Παραλαβή
1.

2.

Το απελθόν Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παραδώσει στο νέο τα ακόλουθα:
(α)

όλα τα αρχεία που τηρούνται στην ΚΥ.Σ.Ο.,

(β)

τα βιβλία που το παρόν καταστατικό και ο νόμος προβλέπουν ότι τηρούνται, το
ταμείο, το υλικό, όπως και κάθε τι που υπάρχει και είναι στην απόλυτη κυριότητα,
νομή και κατοχή της ΚΥ.Σ.Ο.

Για την πιστοποίηση
παραλαβής.

της

παράδοσης

συντάσσεται

πρωτόκολλο

παράδοσης

και

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 27 – Υπηρεσίες Διοικητικού Συμβουλίου – Καθήκοντα, Ευθύνες και
Αρμοδιότητες
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν
στους σκοπούς και στη δραστηριότητα γενικά της ΚΥ.Σ.Ο., εκτός από εκείνα που
βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.

Η ιδιότητα του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τιμητική και άμισθη.

3.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται καμίας αποζημίωσης για την
απασχόλησή τους στις υποθέσεις της ΚΥ.Σ.Ο.
Δικαιούνται όμως έξοδα κίνησης,
διαμονής και διατροφής, εφόσον μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας
τους για προσφορά οποιασδήποτε εντεταλμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο
υπηρεσίας.

4.

Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων
υπηρεσιών, έργου, προμηθειών, ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό
αντάλλαγμα, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις συζύγους, με συγγενείς μέχρι
και δευτέρου βαθμού ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα
πρόσωπα. Παράβαση της παρούσας διάταξης συνεπάγεται την έκπτωση του μέλους ή
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν τη σχετική απόφαση.

5.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να παρέχουν προσωρινές ταμειακές
διευκολύνσεις προς την ΚΥ.Σ.Ο. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της.

6.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΥ.Σ.Ο. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να έρχεται σε
επαφή με ξένες ομοσπονδίες.

7.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει
αρμοδιότητες και καθήκοντα:

ενδεικτικά,

μεταξύ

των

άλλων,

τις

ακόλουθες

(α)

την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων των νόμων του παρόντος
καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

(β)

να διοικεί την ΚΥ.Σ.Ο. και να διευθύνει τις εργασίες σύμφωνα με τις σχετικές
αποφάσεις και κατευθύνσεις.

(γ)

την ευθύνη για τη χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής, για την ανάπτυξη και
διάδοση του αθλήματος του σκακιού και για την όσο το δυνατό επιτυχή υλοποίηση
των σκοπών που έχει θέσει.
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(δ)
(ε)

να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση όποτε απαιτείται ή όποτε κρίνει σκόπιμο και
αναγκαίο.
να αποφασίζει τη σύσταση επιτροπών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50.

(στ)

να αποφασίζει τη σύσταση και λειτουργία ομάδων εργασίας αποτελούμενες από
οποιοδήποτε πρόσωπο για την παρακολούθηση ή/και μελέτη, ή/και εκτέλεση
εργασιών ή θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

(ζ)

να διορίζει ανάλογα με τις ανάγκες ή περιστάσεις, άτομο με εξειδικευμένες
γνώσεις για συμβουλευτικούς σκοπούς.

(η)

να καταρτίζει τους Κανονισμούς που προνοούνται από τα άρθρα 56 και 57.

(θ)

την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού των εσόδων και
εξόδων κάθε οικονομικής χρήσης.

(ι)

την ευθύνη για την εκτέλεση των αποφάσεων της Δικαστικής Επιτροπής.

(ια)

να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του καταστατικού.

(ιβ) την παραπομπή υποθέσεων στη Δικαστική Επιτροπή για παραβάσεις των διατάξεων
του Καταστατικού, των Εσωτερικών Κανονισμών, των Πειθαρχικών Κανονισμών,
των προκηρύξεων ή των διεθνών αθλητικών κανονισμών.
(ιγ)

την ευθύνη για την έκδοση αθλητικής ταυτότητας σύμφωνα με τη διαδικασία που
ορίζουν οι Εσωτερικοί Κανονισμοί.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 28 - Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το τρίμηνο, έκτακτα δε όταν
το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον από τα μέλη
του.

2.

Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή, απευθύνεται προς όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και αποστέλλεται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την καθορισμένη
για τη συνεδρία ημερομηνία. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η συνεδρία του Διοικητικού
Συμβουλίου συγκαλείται μετά από πρόσκληση που αποστέλλεται στα μέλη, σε εύλογο
χρόνο πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία. Στην πρόσκληση
επισυνάπτεται η ημερήσια διάταξη.

3.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εάν στη διάρκεια των
συνεδριάσεών του τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα.

4.

Οι ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων είναι φανερές εκτός από τις περιπτώσεις
εκείνες που αφορούν σε προσωπικά ζητήματα, που είναι μυστικές.

5.

Πλειοψηφούσα κάθε φορά είναι η άποψη ή η πρόταση που συγκεντρώνει τις
περισσότερες ψήφους.

6.

Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.

7.

Σε περίπτωση συζήτησης θέματος το οποίο αφορά ή/και σχετίζεται ή/και επηρεάζει
πρόσωπο το οποίο είναι ο/ή σύζυγος ή/και έχει βαθμό συγγένειας μέχρι και τετάρτου
βαθμού με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το εν λόγω μέλος δηλώνει το συμφέρον
του, δεν συμμετέχει στη συνεδρία και δεν λαμβάνει μέρος στη ψηφοφορία για το

20

συγκεκριμένο θέμα. Μη τήρηση του παρόντος περιορισμού καθιστά την απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου άκυρη.
Άρθρο 29 - Κένωση θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο
1.

Η θέση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο κενώνεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)

σε περίπτωση παραίτησης,

(β)

σε περίπτωση θανάτου,

(γ)

σε περίπτωση που μέλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες
συνεδριάσεις,

(δ)

σε περίπτωση έκπτωσης από το αξίωμα,

(ε)

προκειμένου περί διορισμένου αντιπροσώπου, σε περίπτωση ανάκλησης του
διορισμού του,

(στ) σε περίπτωση απόκτησης κωλύματος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30,
(ζ)

εξ αιτίας γραπτής μομφής εναντίον του μέλους που έγινε δεκτή από την
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(η)

σε περίπτωση αποχώρησης ή διαγραφής του σωματείου-μέλους από το οποίο
προέρχεται.

2.

Ο Πρόεδρος, είναι υποχρεωμένος, έστω και αν η μομφή στρέφεται εναντίον του, να
συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από
την ημερομηνία κατάθεσης της μομφής, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, τη
συζήτηση και τη λήψη απόφασης για τη μομφή που κατατέθηκε.

3.

Για να γίνει δεκτή η μομφή που κατατέθηκε εναντίον μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου. Μομφή που κατατέθηκε και δεν έγινε δεκτή, δεν μπορεί να
κατατεθεί εκ νέου από το ίδιο πρόσωπο αν δεν παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6)
μηνών από την ημερομηνία της μη αποδοχής της.

4.

Σε περίπτωση κένωσης θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο, το μέλος αναπληρώνεται με
τον ίδιο τρόπο που αρχικά εξελέγχτηκε ή/και διορίστηκε και ειδικότερα:
(α)

στην περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του
Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και του Εφόρου Αγώνων και Αξιολόγησης
(Οργανωτικού), διεξάγεται έκτακτη Γενική Συνέλευση και ακολουθείται η
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24. Εφόσον η κένωση λαμβάνει χώρα σε
χρόνο εντός τριών (3) μηνών πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κατά την
οποία, υπό κανονικές περιστάσεις θα διεξάγονταν εκλογές, γίνεται πλήρωση της
θέσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της
τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(β)

στη περίπτωση κένωσης θέσης διορισμένου αντιπροσώπου, ενημερώνεται
γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση το σωματείο-μέλος που τον έχει διορίσει με
σκοπό την αντικατάστασή του εντός δέκα (10) ημερών. Στις περιπτώσεις που
αναφέρονται στα εδάφια 1 (γ), 1 (δ), 1 (στ) και 1 (ζ), δεν επιτρέπεται ο διορισμός
από το σωματείο-μέλος του ίδιου προσώπου. Εφόσον η κένωση αφορά τη θέση
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του Εκπρόσωπου Τύπου, επαναλαμβάνεται η διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 25 για την εκλογή στη συγκεκριμένη θέση.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 30 - Κωλύματα διορισμού ή εκλογής προσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΥ.Σ.Ο.
1.

2.

Δεν μπορεί να διοριστεί ή να εκλεγεί μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΥ.Σ.Ο.:
(α)

Όποιος έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας
στους αθλητικούς χώρους και ειδικότερα για αδικήματα του περί της Πρόληψης
και της Καταστολής Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου, για χρήση ή διάθεση
ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, για φόνο εκ προμελέτης και
ανθρωποκτονία, για αδίκημα συναφές με φόνο εκ προμελέτης, προδοσία,
κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, διάρρηξη, απάτη, υπεξαίρεση, λαθρεμπορία,
φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, εκβίαση,
δυσφήμιση, για αδίκημα του περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων
από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμου και όποιος έχει καταδικαστεί με
τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα που διώκεται σε βαθμό
κακουργήματος.

(β)

Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική
δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

(γ)

Όποιος έχει τιμωρηθεί για παράβαση από την ΚΥ.Σ.Ο., τον Κ.Ο.Α., την Κ.Ο.Ε., τη
FIDE, την ECU ή άλλο αναγνωρισμένο αθλητικό οργανισμό και για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

(δ)

Το πάσης φύσεως προσωπικό της ΚΥ.Σ.Ο. και για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης
φύσεως σύμβαση εργασίας του και για ένα (1) χρόνο μετά από τη λήξη της.

(ε)

Όποιος συνάπτει σύμβαση με την ΚΥ.Σ.Ο. για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση
έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε μέσω εταιρειών ή/και συνεταιρισμών, για όσο
χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα
(1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση
του έργου αντίστοιχα.

απόφαση

τα

πολιτικά

του

Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, δεν
ανακηρύσσεται υποψήφιο ενώ, αν μετά το διορισμό του ή την εκλογή του συντρέξει στο
πρόσωπό του ένα από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτόματα την ιδιότητά του.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥ.Σ.Ο.
Άρθρο 31 - Καθήκοντα Προέδρου
1.

Είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος της ΚΥ.Σ.Ο.

2.

Είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση του παρόντος καταστατικού και των Εσωτερικών
Κανονισμών της ΚΥ.Σ.Ο.

3.

Φροντίζει για τη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της ΚΥ.Σ.Ο. σύμφωνα με τις
αποφάσεις που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση.

4.

Είναι υπεύθυνος για όποια άλλη αρμοδιότητα και ευθύνη του ανατεθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.

5.

Εκπροσωπεί την ΚΥ.Σ.Ο. σ’ όλες τις σχέσεις της με κάθε Αρχή.

6.

Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά ή
έκτακτα, προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις και συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, διευθύνει τη συζήτηση κατά τρόπο δημοκρατικό και φροντίζει για την
τήρηση της τάξης και της καλής συμπεριφοράς στη διάρκεια των συνεδριάσεων.

7.

Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τα πρακτικά των
συνεδριάσεων και κάθε άλλο έγγραφο που δεσμεύει την ΚΥ.Σ.Ο. έναντι τρίτων.

8.

Καθορίζει μαζί με το Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου την οποία κοινοποιεί στα μέλη τουλάχιστον επτά (7) ημέρες
πριν την ημέρα της συνεδρίασης (εκτός σε περίπτωση σύγκλησης έκτακτης
συνεδρίασης.

9.

Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές.

10. Συντάσσει και εισηγείται μαζί με τον Ταμία τον προϋπολογισμό κάθε έτους.
11. Ετοιμάζει σε συνεργασία με τον Έφορο Αγώνων και Αξιολόγησης (Οργανωτικό) στο
τέλος κάθε χρόνου την αγωνιστική αξιολόγηση της ΚΥ.Σ.Ο.
12. Μπορεί να εποπτεύει όλες τις συνεδριάσεις των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας που
συστήνονται με βάση το άρθρο 27, εδάφιο (7), παράγραφοι (ε) και (στ). Ο Πρόεδρος
δεν μπορεί να εποπτεύει τις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 32 - Καθήκοντα Αντιπροέδρου
1.

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

2.

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα
πληρωμών και τις επιταγές.

3.

Αναπληρώνει τον Έφορο Αγώνων και Αξιολόγησης (Οργανωτικό) όταν κωλύεται ή
απουσιάζει, σε όλα του τα καθήκοντα.

4.

Είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση του παρόντος καταστατικού και των Εσωτερικών
Κανονισμών της ΚΥ.Σ.Ο.
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5.

Είναι υπεύθυνος για όποια άλλη αρμοδιότητα και ευθύνη του ανατεθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 33 - Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
1.

Έχει υπό την ευθύνη του το αρχείο, τη σφραγίδα, τα πρακτικά και όλα τα βιβλία της
ΚΥ.Σ.Ο. πλην των οικονομικών.

2.

Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τα πρακτικά των
συνεδριάσεων και κάθε άλλο έγγραφο που δεσμεύει την ΚΥ.Σ.Ο. έναντι τρίτων και είναι
ο καθ’ ύλη υπεύθυνος προϊστάμενος για τα γραφεία και το προσωπικό της ΚΥ.Σ.Ο.

3.

Αναλαμβάνει καθήκοντα πρακτικογράφου κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και κατά τις Γενικές Συνελεύσεις. Σε περίπτωση απουσίας του Γενικού
Γραμματέα, ο Πρόεδρος αναθέτει σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την τήρηση
περιληπτικών σημειώσεων των πρακτικών της συνεδρίασης.

4.

Διαβάζει σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα πρακτικά της
προηγούμενης συνεδρίασης και όλα τα εισερχόμενα έγγραφα τα οποία και καταχωρεί
στο πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της ΚΥ.Σ.Ο.

5.

Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.

Τηρεί υποχρεωτικά τα πιο κάτω βιβλία:
(α)

Μητρώο Μελών.

(β)

Μητρώο Κατόχων Αθλητικής Ταυτότητας.

(γ)

Μητρώο Προπονητών.

(δ)

Μητρώο Διαιτητών.

(ε)

Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων.

(στ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.

(ζ)

Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

(η)

Αποφάσεων Δικαστικής Επιτροπής.

Είναι υπεύθυνος για όποια άλλη αρμοδιότητα και ευθύνη του ανατεθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 34 - Καθήκοντα Ταμία
1.

Ενεργεί όλες τις εισπράξεις εκδίδοντας τα παραστατικά που οι νόμοι προβλέπουν.

2.

Ενεργεί όλες τις πληρωμές σε εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.

Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, ή σε περίπτωση απουσίας του με τον Αντιπρόεδρο, τα
εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές.
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4.

Καταθέτει στην τράπεζα οποιοδήποτε ποσό.

5.

Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ταμειακή ανωμαλία όπως επίσης και για την
περίπτωση που ενήργησε πληρωμή χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.

Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία της οικονομικής κατάστασης.

7.

Τηρεί υποχρεωτικά τα βιβλία που οι νόμοι προβλέπουν και ειδικότερα:
(α)

Εσόδων – Εξόδων.

(β)

Περιουσιακών Στοιχείων.

8.

Συντάσσει και εισηγείται μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έτος, τον προϋπολογισμό και
υποβάλλει προς έγκριση τον απολογισμό κάθε οικονομικής χρήσης.

9.

Ετοιμάζει μαζί με τον Έφορο Αγώνων και Αξιολόγησης (Οργανωτικό) τον
προϋπολογισμό για κάθε αγωνιστική δραστηριότητα της ΚΥ.Σ.Ο. και τον παρουσιάζουν
στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Είναι υπεύθυνος για όποια άλλη αρμοδιότητα και ευθύνη του ανατεθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 35 - Καθήκοντα Εφόρου Αγώνων και Αξιολόγησης (Οργανωτικού)
1.

Είναι άμεσα υπεύθυνος για την εφαρμογή των κανονισμών που διέπουν κάθε
διοργάνωση που διεξάγεται από ή υπό την αιγίδα της ΚΥ.Σ.Ο.

2.

Ετοιμάζει σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή, το αγωνιστικό πρόγραμμα της
ΚΥ.Σ.Ο. και το θέτει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3.

Ετοιμάζει μαζί με τον Ταμία τον προϋπολογισμό για κάθε αγωνιστική δραστηριότητα της
ΚΥ.Σ.Ο. και τον παρουσιάζουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4.

Εποπτεύει, καθοδηγεί, και συμβουλεύει τους διοργανωτές σε κάθε αγώνα που
διεξάγεται υπό την αιγίδα της ΚΥ.Σ.Ο.

5.

Τηρεί το Αρχείο Αξιολόγησης Αθλητών.

6.

Τηρεί σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα το Μητρώο Κατόχων Αθλητικής
Ταυτότητας.

7.

Ετοιμάζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, στο τέλος κάθε χρόνου, την αγωνιστική
αξιολόγηση της ΚΥ.Σ.Ο.

8.

Έχει υπό την ευθύνη του τα αγωνιστικά αρχεία της ΚΥ.Σ.Ο. και τηρεί ημερολόγιο
αγωνιστικών προγραμμάτων των σωματείων-μελών της τρέχουσας αγωνιστικής
περιόδου.

9.

Ετοιμάζει έκθεση προς τη Δικαστική Επιτροπή σε περίπτωση που υπάρχει θέμα κατά το
οποίο η Δικαστική Επιτροπή ζητά τη γνωμάτευσή του.

10. Οργανώνει σεμινάρια, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, για διαιτητές,
προπονητές και τεχνικούς συμβούλους.
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11. Είναι σε άμεση επαφή με τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων-μελών για τις
ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων και για οποιαδήποτε άλλη σχέση που άπτεται στα
οργανωτικά ενδιαφέροντα της ΚΥ.Σ.Ο.
12. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου.
13. Είναι υπεύθυνος για όποια άλλη αρμοδιότητα και ευθύνη του ανατεθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 36 - Καθήκοντα Εκπρόσωπου Τύπου
1.

Ενημερώνει σε τακτική βάση τα σωματεία-μέλη της ΚΥ.Σ.Ο. για τη δράση του
Διοικητικού Συμβουλίου.

2.

Διατηρεί επαφές με τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για προώθηση μέσω αυτού των
δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας, δημοσίευσης αποτελεσμάτων και προαγωγής των
απόψεων και θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.

Οργανώνει δημοσιογραφικές διασκέψεις και δημόσιες συζητήσεις για την καλύτερη
ενημέρωση των μελών και του ευρύτερου κοινού.

4.

Είναι ο άμεσα υπεύθυνος για τη διαχείριση της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας.

5.

Είναι υπεύθυνος για όποια άλλη αρμοδιότητα και ευθύνη του ανατεθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 37 - Καθήκοντα Μελών
1.

Λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις, συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου.

2.

Βοηθούν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.

Είναι υπεύθυνα για όποια άλλη αρμοδιότητα και ευθύνη τους ανατεθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ –
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
– ΠΟΙΝΕΣ – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Άρθρο 38 – Σύσταση Δικαστικής Επιτροπής
1.

Η Δικαστική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη που ορίζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, μετά από τη συγκρότησή του σε σώμα και το αργότερο εντός ενός (1)
μηνός.

2.

Για τη σύσταση της Δικαστικής Επιτροπής το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει μεταξύ
προσώπων εγνωσμένου κύρους. Αποκλείονται από διορισμό τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

3.

Η θητεία της Δικαστικής Επιτροπής είναι ίδιας διάρκειας με αυτή του Διοικητικού
Συμβουλίου. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας της Δικαστικής Επιτροπής υπάρξει
κένωση θέσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει νέο πρόσωπο για το υπόλοιπο της
θητείας.

4.

Η Δικαστική Επιτροπή συνεδριάζει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία
διορισμού της και συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και
Γραμματέα.

5.

Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των μελών της Δικαστικής Επιτροπής κατά τρία
πέμπτα (3/5), το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί το συντομότερο δυνατό σε διορισμό
νέας Δικαστικής Επιτροπής.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 39 – Συνεδριάσεις Δικαστικής Επιτροπής
1.

Η Δικαστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα στη συνεδρίαση ο
Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και τουλάχιστον δύο (2) μέλη της.

2.

Εξαιρείται από συνεδρίαση της Δικαστικής Επιτροπής μέλος της, εφόσον η συνεδρίαση
αφορά τη λήψη απόφασης για σωματείο-μέλος της ΚΥ.Σ.Ο. στο οποίο ο ίδιος είναι
εγγεγραμμένος, ή για φυσικό πρόσωπο με το οποίο συνδέεται μέχρι και με τέταρτου
βαθμού συγγένεια.

3.

Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής συντάσσονται γραπτώς, είναι επαρκώς
αιτιολογημένες και καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο που τηρείται από την ΚΥ.Σ.Ο.

4.

Αντίγραφο της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής αποστέλλεται στο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΥ.Σ.Ο. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία λήψης της και το
Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει την εν λόγω απόφαση εντός
επτά (7) ημερών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την
ημέρα εφαρμογής της απόφασης, υποχρεούται όπως αποστείλει αυτή με γραπτή
επιστολή, στον εμπλεκόμενο και στους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς. Η αποστολή
της επιστολής θεωρείται σαν επίδοση.

5.

Η ποινή αρχίζει από την ημέρα επίδοσης της.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία
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Άρθρο 40 – Αρμοδιότητες Δικαστικής Επιτροπής
1.

Η Δικαστική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α)

να εκδικάζει τα παραπτώματα που αναφέρονται στο άρθρο 46 στις περιπτώσεις
παραπομπής υποθέσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β)

να επιβάλλει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 44 ποινές.

(γ)

να μεταρρυθμίζει ή διαγράφει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 44 ποινές.

(δ)

να εκδικάζει εφέσεις που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά
αποφάσεων που λαμβάνονται από τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων-μελών
που έχουν σχέση με παραπτώματα και τις οποίες αυτά επιβάλλουν σύμφωνα με το
καταστατικό τους, νοουμένου ότι η έφεση καταχωρείται μέσα σε χρονικό διάστημα
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της επίδοσης στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
της επίδικης απόφασης. Ημερομηνία επίδοσης για σκοπούς καταχώρησης της
έφεσης λογίζεται η ημέρα κατά την οποία αποστάληκε η απόφαση στο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο.

(ε)

να εκδικάζει εφέσεις που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου νοουμένου ότι η έφεση καταχωρείται
μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της επίδοσης στο
νομικό ή φυσικό πρόσωπο της επίδικης απόφασης. Ημερομηνία επίδοσης για
σκοπούς καταχώρησης της έφεσης λογίζεται η ημέρα κατά την οποία αποστάληκε
η απόφαση στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

(στ)

να αποφασίζει επί οποιουδήποτε θέματος ήθελε παραπεμφθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο.

2.

Οι αρμοδιότητες της Δικαστικής Επιτροπής κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1),
παράγραφοι (α), (β) και (γ) του παρόντος άρθρου, ασκούνται επί οποιουδήποτε
σωματείου-μέλους ή φυσικού προσώπου. ‘‘Φυσικό Πρόσωπο’’ συμπεριλαμβάνει τους
αθλητές, τα εγγεγραμμένα μέλη των σωματείων-μελών, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΥ.Σ.Ο., τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων-μελών,
τους συμμετέχοντες σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας της ΚΥ.Σ.Ο., τους παράγοντες,
τους προπονητές και τους διαιτητές.

3.

Η Δικαστική Επιτροπή επιλαμβάνεται θεμάτων στην περίπτωση του εδαφίου (1)
παράγραφος (α) του παρόντος άρθρου, μόνο σε περίπτωση που υπάρχει
εμπεριστατωμένη έκθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο της παράβασης ή της κατηγορίας.

4.

Η Δικαστική Επιτροπή επιλαμβάνεται των εφέσεων στις περιπτώσεις του εδαφίου (1),
παράγραφοι (δ) και (ε) του παρόντος άρθρου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει
παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς.

5.

Η Δικαστική Επιτροπή δύναται να ζητά γνωμάτευση από τον Έφορο Αγώνων και
Αξιολόγησης (Οργανωτικό) εφόσον εκδικάζει θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητές του.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 41 – Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής
1.

Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι δεσμευτικές και άμεσα εκτελεστέες και
προσβάλλονται μόνο στην Α.Δ.Ε.Α., όπως ο νόμος ορίζει και σε περίπτωση κατάργησης
της, στο εκάστοτε αρμόδιο κατά νόμο αθλητικό δικαιοδοτικό όργανο.
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2.

Αίτηση για αναστολή απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής στο πολιτικό δικαστήριο δεν
επιτρέπεται.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 42 – Καθήκοντα Προέδρου Δικαστικής Επιτροπής
1.

Ο Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής συγκαλεί τα μέλη σε συνεδρίαση με γραπτή
προειδοποίηση τουλάχιστον επτά (7) ημερών.

2.

Σε περίπτωση εκδίκασης υπόθεσης κατόπιν υποβολής έκθεσης από τον εισηγητή, ο
Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής καλεί γραπτώς τον κατηγορούμενο για συζήτηση
της υπόθεσης τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από τη συνεδρία. Η κλήση επιδίδεται
με συστημένη επιστολή ή διά χειρός με απόδειξη παραλαβής.

3.

Ο Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής προεδρεύει των συνεδριάσεων, υπογράφει τα
πρακτικά και κάθε άλλο έγγραφο που δεσμεύει την Επιτροπή.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 43 – Καθήκοντα Γραμματέα Δικαστικής Επιτροπής
Ο Γραμματέας της Δικαστικής Επιτροπής είναι υπεύθυνος για:
(α)

την τήρηση πρακτικών στις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής.

(β)

τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας.

(γ)

την τήρηση αρχείου των αποφάσεων που εκδίδονται από τη Δικαστική Επιτροπή.

(δ) την υποβολή των αποφάσεων της Δικαστικής Επιτροπής στο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΥ.Σ.Ο.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 44 – Ποινές
1.

2.

Η Δικαστική Επιτροπή δύναται να επιβάλει τις ακόλουθες ποινές:
(α)

γραπτή επίπληξη.

(β)

γραπτή επίπληξη με ανακοίνωση.

(γ)

χρηματική ποινή: Σε περίπτωση σωματείου-μέλους μέχρι πεντακόσια ευρώ (€500)
και σε περίπτωση φυσικού προσώπου, μέχρι διακόσια ευρώ (€200).

(δ)

αποκλεισμός από οποιαδήποτε αγωνιστική δραστηριότητα της ΚΥ.Σ.Ο.: Σε
περίπτωση σωματείου-μέλους μέχρι και ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, μέχρι και δύο (2) χρόνια. Νοείται ότι αντί αποκλεισμού για ορισμένη
χρονική περίοδο, η Δικαστική Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει σε αποκλεισμό από
ορισμένο αριθμό αγώνων.

Η Δικαστική Επιτροπή μπορεί να επιβάλει σε οποιοδήποτε σωματείο-μέλος ή σε
οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, την υποχρέωση να ανακαλέσουν οποιοδήποτε γραπτό
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κείμενο το οποίο έχουν κυκλοφορήσει ή/και ανακοινώσει ή/και δημοσιεύσει, που θα
κριθεί ότι έχει ύφος ανάρμοστο ή δυσφημιστικό.
3.

Η Δικαστική Επιτροπή μπορεί να επιβάλει σε μία υπόθεση, μία ή περισσότερες από τις
πιο πάνω ποινές. Οι προβλεπόμενες ποινές μπορούν να επιβληθούν με αναστολή
εφόσον το παράπτωμα δεν διώκεται ποινικά.

4.

Σε περίπτωση που η Δικαστική Επιτροπή διαπιστώσει παράβαση από πρόσωπο σε χρόνο
που αυτό εκτίει ποινή με αναστολή, δύναται να αποφασίσει την εκτέλεση της ποινής
που ανεστάλη.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 45 – Διορισμός Εισηγητή – Υπεράσπιση
1.

Μόλις εισαχθεί μια υπόθεση ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της ορίζει
ένα από τα μέλη της ως Εισηγητή.

2.

Ο Εισηγητής, μέσα στην προθεσμία που καθορίζει ο Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής,
ενεργεί εξέταση της υπόθεσης και έχει δικαίωμα να καλέσει οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο
πρόσωπο.

3.

Ο κατηγορούμενος καλείται πάντοτε σε απολογία στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που
δικαιολογούν την εξέταση της υπόθεσης και καθορίζεται προθεσμία δέκα (10) ημερών
προκειμένου ο κατηγορούμενος να απαντήσει. Η κλήση επιδίδεται με γραπτή επιστολή.

4.

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

5.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της υπόθεσης, ο εισηγητής υποβάλλει στον
Πρόεδρο της Δικαστικής Επιτροπής έκθεση, ο οποίος και συγκαλεί μέσα σε δέκα (10)
ημέρες τη Δικαστική Επιτροπή για την εκδίκαση της υπόθεσης.

6.

Στη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής καλείται πάντοτε ο
κατηγορούμενος, με πλήρη δικαιώματα υπεράσπισης.

7.

Στοιχεία από την υπόθεση δεν δίνονται ή/και αποκαλύπτονται ή/και κοινοποιούνται
παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενήργησε
την παραπομπή. Στοιχεία σχετικά με την υπόθεση είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν
στην Α.Δ.Ε.Α., εφόσον αυτά ζητηθούν.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 46 – Παραπτώματα
1.

Οποιοδήποτε σωματείο-μέλος ή φυσικό πρόσωπο το οποίο διαπράττει παράπτωμα, ως
αυτό καθορίζεται στους Πειθαρχικούς Κανονισμούς, τιμωρείται από τη Δικαστική
Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44.

2.

Τα παραπτώματα παραγράφονται εφόσον δεν καταγγέλθηκαν στην ΚΥ.Σ.Ο. γραπτώς
μέσα σε έξι (6) μήνες από την τέλεσή τους. Η παραγραφή δεν ισχύει για παραπτώματα
που ο ποινικός νόμος θεωρεί ατιμωτικά.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ –
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΥ.Σ.Ο.
Άρθρο 47 – Ελεγκτικός Οίκος
1.

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας γίνεται κάθε χρόνο από
ανεξάρτητο αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο. Ο οίκος αυτός ορίζεται από τη Γενική
Συνέλευση για διάστημα δύο (2) ετών.

2.

Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας οφείλουν να θέσουν στη διάθεσή του
ελεγκτικού οίκου όλα τα σχετικά έγγραφα, διπλότυπες αποδείξεις και οτιδήποτε άλλο
κρίνεται απαραίτητο για την εκτέλεση του έργου του.

3.

Ο ελεγκτικός οίκος οφείλει να συντάξει την έκθεσή του και να την παραδώσει στον
Ταμία, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Εκπρόσωπος
του ελεγκτικού οίκου παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση κατά την κατάθεση της
έκθεσης.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 48 – Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και έχει την ευθύνη του ελέγχου
της οικονομικής διαχείρισης της ΚΥ.Σ.Ο. που ασκείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.
2.

Η θητεία της εξελεγκτικής επιτροπής είναι ίδιας διάρκειας με αυτής του Διοικητικού
Συμβουλίου και τα μέλη της εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα με αυτά
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει σε πρώτη
συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκλογή της και συγκροτείται σε
σώμα με την εκλογή Προέδρου και Γραμματέα.

3.

Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, Ταμίας καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν την υποχρέωση να θέτουν στη διάθεση των μελών της
Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για τη διενέργεια του
ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αν συνάδουν
με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Αν δεν
συνάδουν, τότε παρεμβαίνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο για να αποκατασταθεί η
τάξη. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, τότε συγκαλεί Γενική Συνέλευση η οποία θα έχει
και τον τελικό λόγο.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 49 – Εφορευτική Επιτροπή
1.

Για τη διεξαγωγή των εκλογών εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση η Εφορευτική
Επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη και έχει σαν καθήκον της, την
νομότυπη διεξαγωγή των εκλογών σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

2.

Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των
παρόντων και δικαιουμένων σε ψήφο μελών της Γενικής Συνέλευσης.
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3.

Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής μέλος του απερχόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο που είναι υποψήφιο για τη θέση σε οποιοδήποτε
αξίωμα.

4.

Το έργο και η θητεία της Εφορευτικής Επιτροπής ολοκληρώνεται με την παράδοση των
αποτελεσμάτων των εκλογών στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 50 – Επιτροπές ΚΥ.Σ.Ο.
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβαίνει στη σύσταση επιτροπών και να καθορίζει
σ’ αυτές καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις, αποτελούμενες από οποιοδήποτε
πρόσωπο με σκοπό την παρακολούθηση ή/και μελέτη ή/και εκτέλεση εξειδικευμένων
εργασιών ή θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος.

2.

Η θητεία, η λειτουργία, οι σκοποί, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των επιτροπών,
καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ – ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Άρθρο 51 – Προπονητές
1.

Η ΚΥ.Σ.Ο. εγγράφει στο Μητρώο Προπονητών οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κρίνεται
ότι κατέχει τα προσόντα να ενεργεί ως προπονητής, κατόπιν αίτησης η οποία
υποβάλλεται στην ΚΥ.Σ.Ο. από το εν λόγω πρόσωπο.

2.

Οι προϋποθέσεις για την εγγραφή προσώπου στο Μητρώο Προπονητών, τα προσόντα,
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτού καθορίζονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς.

3.

Για την εγγραφή προσώπου στο Μητρώο Προπονητών καταβάλλεται παράβολο καθώς
επίσης και ετήσια συνδρομή το ύψος των οποίων καθορίζεται στους Εσωτερικούς
Κανονισμούς.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 52 – Διαιτητές
1.

Η ΚΥ.Σ.Ο. εγγράφει στο Μητρώο Διαιτητών οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κρίνεται ότι
κατέχει τα προσόντα να ενεργεί ως διαιτητής, κατόπιν αίτησης η οποία υποβάλλεται
στην ΚΥ.Σ.Ο. από το εν λόγω πρόσωπο.

2.

Οι προϋποθέσεις για την εγγραφή προσώπου στο Μητρώο Διαιτητών, τα προσόντα, τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτού καθορίζονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς.

3.

Για την εγγραφή προσώπου στο Μητρώο Διαιτητών δύναται να καταβάλλεται παράβολο
καθώς επίσης και ετήσια συνδρομή το ύψος των οποίων καθορίζεται στους Εσωτερικούς
Κανονισμούς.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ
Άρθρο 53 – Επίτιμα Μέλη
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προτείνει στη Γενική Συνέλευση οποιοδήποτε
φυσικό πρόσωπο κρίνει άξιο ή/και που προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες ή/και που στο
παρελθόν η προσφορά του ήταν σημαντική για την Ομοσπονδία, για ανακήρυξή του ως
επίτιμο πρόεδρο της ΚΥ.Σ.Ο. ή ως επίτιμο μέλος.

2.

Ο επίτιμος πρόεδρος ή το επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και
δικαιουμένων σε ψήφο μελών στη Γενική Συνέλευση.

3.

Πρόσωπο το οποίο ανακηρύσσεται επίτιμο δεν έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να
εκλέγεται, ούτε υποχρεούται σε εγγραφή και καταβολή συνδρομής.

4.

Η ιδιότητα του επιτίμου προέδρου ή του επίτιμου μέλους παύει με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου (2), λόγω
αμετάκλητης καταδίκης του για αδίκημα προβλεπόμενο σαν κώλυμα απόκτησης
ιδιότητας μέλους σωματείου από την εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, ή γενικά
αν στερηθεί τη φίλαθλη ιδιότητά του. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης του, παύει
αυτοδικαίως η ιδιότητα του επίτιμου προέδρου ή του επίτιμου μέλους.

5.

Ο επίτιμος πρόεδρος της ΚΥ.Σ.Ο. μπορεί να συμμετέχει, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατά τις συνεδριάσεις αυτού καθώς και στις Γενικές Συνελεύσεις με
δικαίωμα να εκφέρει τη γνώμη του αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 54 – Ευεργέτες και Δωρητές
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακηρύξει δωρητές ή ευεργέτες της ΚΥ.Σ.Ο.
πρόσωπα που προσέφεραν ή προσφέρουν χρηματικά ποσά για την προαγωγή των
σκοπών της.

2.

Οι ίδιοι τιμητικοί τίτλοι μπορούν να απονεμηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και δικαιουμένων
σε ψήφο μελών στη Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου,
σε πρόσωπα που με υλικές προσφορές ή θετικές υπηρεσίες προάγουν με κάθε τρόπο το
άθλημα του σκακιού.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 55 – Βιβλία
1.

Η ΚΥ.Σ.Ο. τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
(α)

Μητρώο Μελών.

(β)

Μητρώο Κατόχων Αθλητικής Ταυτότητας.

(γ)

Μητρώο Προπονητών.

(δ)

Μητρώο Διαιτητών.

(ε)

Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων.

(στ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

2.

(ζ)

Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.

(η)

Εσόδων – Εξόδων.

(θ)

Περιουσιακών Στοιχείων.

(ι)

Αποφάσεων Δικαστικής Επιτροπής.

Κάθε άλλο βιβλίο που ο νόμος ήθελε προβλέψει ως υποχρεωτικό ή το Διοικητικό
Συμβούλιο αποφασίσει ως αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της ΚΥ.Σ.Ο.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 56 – Εσωτερικοί Κανονισμοί
1.

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των διατάξεων
του παρόντος καταστατικού και θέτουν τους κανόνες για τη γενικότερη λειτουργία της
ΚΥ.Σ.Ο.

2.

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί καταρτίζονται και τροποποιούνται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και για τους σκοπούς αυτούς, όπου απαιτείται, είναι υποχρεωτικό να
ληφθούν υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί του αθλήματος.

3.

Η τήρηση των Εσωτερικών Κανονισμών είναι υποχρεωτική για όλα τα σωματεία-μέλη.

4.

Απαγορεύεται η τροποποίηση, αλλοίωση, διαφοροποίηση ή καταστρατήγηση, άμεσα ή
έμμεσα, των διατάξεων του παρόντος καταστατικού με διατάξεις των Εσωτερικών
Κανονισμών.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία
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Άρθρο 57 – Πειθαρχικοί Κανονισμοί
1.

Οι Πειθαρχικοί Κανονισμοί ρυθμίζουν τα τιμωρούμενα παραπτώματα και θέτουν τους
κανόνες για τη γενικότερη συμπεριφορά των σωματείων-μελών ή άλλων φυσικών
προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών, των εγγεγραμμένων μελών των
σωματείων-μελών, των μελών διοικητικών συμβουλίων των σωματείων-μελών, των
συμμετεχόντων σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας της ΚΥ.Σ.Ο., των προπονητών, των
διαιτητών και των παραγόντων.

2.

Στους Πειθαρχικούς Κανονισμούς δύναται να προβλέπονται ειδικότερες διατάξεις όσον
αφορά τα τιμωρούμενα παραπτώματα και τις ποινές αναφορικά με τους διεθνείς
αθλητές και τον ομοσπονδιακό προπονητή.

3.

Οι Πειθαρχικοί Κανονισμοί καταρτίζονται και τροποποιούνται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και για τους σκοπούς αυτούς, όπου απαιτείται, είναι υποχρεωτικό να
ληφθούν υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί του αθλήματος.

4.

Η συμμόρφωση με τους Πειθαρχικούς Κανονισμούς είναι υποχρεωτική.

5.

Απαγορεύεται η τροποποίηση, αλλοίωση, διαφοροποίηση ή καταστρατήγηση, άμεσα ή
έμμεσα, των διατάξεων του παρόντος καταστατικού με διατάξεις των Πειθαρχικών
Κανονισμών.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 58 – Ερμηνεία Καταστατικού
Κάθε ασάφεια ή/και ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος καταστατικού όπως και κάθε
ζήτημα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του, αποφασίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο στα πλαίσια του καταστατικού, των Εσωτερικών Κανονισμών, των Πειθαρχικών
Κανονισμών, των διεθνών κανονισμών που διέπουν το άθλημα και των νόμων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, σε περίπτωση που κρίνει αναγκαίο, να ζητά γραπτή
γνωμάτευση από νομικό σύμβουλο.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 59 – Τροποποίηση Καταστατικού
1.

Το παρόν καταστατικό είναι δυνατό να τροποποιηθεί από Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
ΚΥ.Σ.Ο. που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τα
τρία πέμπτα (3/5) των δικαιουμένων σε ψήφο σωματείων-μελών σε Γενική Συνέλευση.

2.

Οι αποφάσεις, στη, με αυτόν τον τρόπο, συγκαλεσμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση,
λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των δικαιουμένων σε ψήφο μελών
της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση τροποποίησης των σκοπών της Ομοσπονδίας
στο άρθρο 4, απαιτείται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των
δικαιουμένων σε ψήφο μελών της Γενικής Συνέλευσης.

3.

Μαζί με την πρόσκληση για σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,
αποστέλλονται στα σωματεία-μέλη οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία
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Άρθρο 60 – Διάλυση της ΚΥ.Σ.Ο.
1.

2.

Η ΚΥ.Σ.Ο. μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που
συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α)

Όλα τα σωματεία-μέλη αποφασίζουν τη διάλυση της ΚΥ.Σ.Ο. Νοείται ότι η
σχετική απόφαση έκαστου σωματείου-μέλους λαμβάνεται σε έκτακτη γενική
συνέλευση αυτού, τα πρακτικά της οποίας θα πρέπει να υποβληθούν στην
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΥ.Σ.Ο.

(β)

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, παρευρίσκονται τουλάχιστον
τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των σωματείων-μελών που είναι
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών της ΚΥ.Σ.Ο.

(γ)

Η διάλυση της ΚΥ.Σ.Ο. εγκρίνεται με απόφαση των τριών τετάρτων (3/4) των
παρόντων σωματείων-μελών στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση διάλυσης της ΚΥ.Σ.Ο., αφού εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις της, η
περιουσία αυτής περιέρχεται στα σωματεία-μέλη της.
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Άρθρο 61 – Έγκριση - Ισχύς του Καταστατικού
1.

Το παρόν Καταστατικό που περιέχει 61 άρθρα συμπεριλαμβανομένων, τροποποιήθηκε
και ψηφίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελών της ΚΥ.Σ.Ο.
στις 9 Ιουνίου 2013 και έχει άμεση ισχύ.

2.

Το παρόν καταστατικό αποτελεί
ημερομηνίας 27 Ιουνίου 1999.

3.

Το παρόν καταστατικό καταργεί οποιοδήποτε προηγούμενο καταστατικό της ΚΥ.Σ.Ο.

τροποποίηση

του

καταστατικού

της

ΚΥ.Σ.Ο.

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Χριστόφορος Τορναρίτης
Πρόεδρος

Πάρης Κληρίδης
Γενικός Γραμματέας

Χοιροκοιτία 9 Ιουνίου 2013
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Ευρετήριο
Άρθρο 1ο

Επωνυμία – Ίδρυση – Έδρα – Έμβλημα

1

Άρθρο 2ο

Σφραγίδα

1

Άρθρο 3ο

Εκπροσώπηση

1

Άρθρο 4ο

Σκοποί της ΚΥ.Σ.Ο.

2

Άρθρο 5ο

Πόροι και Οικονομικές Υποχρεώσεις

3

Άρθρο 6ο

Μέλη της ΚΥ.Σ.Ο.

6

Άρθρο 7ο

Εγγραφή Σωματείου-Μέλους

6

Άρθρο 8ο

Διαγραφή Σωματείων-Μελών

7

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Σωματείων-Μελών

8

Άρθρο 10ο

Συγχώνευση Σωματείων

10

Άρθρο 11ο

Διάλυση Σωματείου-Μέλους

10

Άρθρο 12ο

Μετονομασία Σωματείου-Μέλους

10

Άρθρο 13ο

Όργανα της ΚΥ.Σ.Ο.

11

Άρθρο 14ο

Αντιπροσώπευση ΚΥ.Σ.Ο.

11

Άρθρο 15ο

Γενική Συνέλευση

12

Άρθρο 16ο

Σύνθεση Γενικής Συνέλευσης – Δικαίωμα Ψήφου

12

Άρθρο 17ο

Αντιπρόσωποι Σωματείων-Μελών στη Γενική Συνέλευση

12

Άρθρο 18ο

Προσκλήσεις σε Γενική Συνέλευση

13

Άρθρο 19ο

Πίνακας Συμμετεχόντων Σωματείων-Μελών σε Γενική Συνέλευση

13

Άρθρο 20ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

14

Άρθρο 21ο

Τακτική Γενική Συνέλευση

15

Άρθρο 22ο

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

15

Άρθρο 23ο

Διοίκηση της ΚΥ.Σ.Ο.

17

Άρθρο 24ο

Εκλογή Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Οργανωτικού

17

Άρθρο 25ο

Συγκρότηση σε Σώμα

18

Άρθρο 26ο

Παράδοση – Παραλαβή

19

Άρθρο 27ο

Υπηρεσίες Δ. Σ. – Καθήκοντα, Ευθύνες και Αρμοδιότητες

19

Άρθρο 28ο

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

20

Άρθρο 29ο

Κένωση θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο

21

Άρθρο 30ο

Κωλύματα διορισμού ή εκλογής στο Δ.Σ. της ΚΥ.Σ.Ο.

22

38

Άρθρο 31ο

Καθήκοντα Προέδρου

23

Άρθρο 32

Καθήκοντα Αντιπροέδρου

23

Άρθρο 33ο

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

24

Άρθρο 34

Καθήκοντα Ταμία

24

Άρθρο 35ο

Καθήκοντα Εφόρου Αγώνων & Αξιολόγησης (Οργανωτικού)

25

Άρθρο 36

Καθήκοντα Εκπρόσωπου Τύπου

26

Άρθρο 37ο

Καθήκοντα Μελών

26

Άρθρο 38

Σύσταση Δικαστικής Επιτροπής

27

Άρθρο 39ο

ο

ο

ο

ο

Συνεδριάσεις Δικαστικής Επιτροπής

27

ο

Αρμοδιότητες Δικαστικής Επιτροπής

28

ο

Άρθρο 41

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής

28

Άρθρο 42ο

Καθήκοντα Προέδρου Δικαστικής Επιτροπής

29

Άρθρο 43

Καθήκοντα Γραμματέα Δικαστικής Επιτροπής

29

Άρθρο 44ο

Ποινές

29

Άρθρο 45

Διορισμός Εισηγητή – Υπεράσπιση

30

Άρθρο 46ο

Παραπτώματα

30

Άρθρο 47

Ελεγκτικός Οίκος

31

Άρθρο 48ο

Εξελεγκτική Επιτροπή

31

ο

Εφορευτική Επιτροπή

31

ο

Άρθρο 50

Επιτροπές ΚΥ.Σ.Ο.

32

Άρθρο 51ο

Προπονητές

33

Άρθρο 52

Διαιτητές

33

Άρθρο 53ο

Επίτιμα Μέλη

34

Άρθρο 54

Ευεργέτες και Δωρητές

34

Άρθρο 55ο

Βιβλία

35

Άρθρο 56

Εσωτερικοί Κανονισμοί

35

Άρθρο 57ο

Πειθαρχικοί Κανονισμοί

36

ο

Ερμηνεία Καταστατικού

36

ο

Άρθρο 59

Τροποποίηση Καταστατικού

36

Άρθρο 60ο

Διάλυση της ΚΥ.Σ.Ο.

37

Έγκριση - Ισχύς του Καταστατικού

37

Άρθρο 40

ο

ο

ο

Άρθρο 49

ο

ο

ο

Άρθρο 58

ο

Άρθρο 61

39

