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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ
(Κ.Ο.Α.Β)
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΕΔΡΑ- ΕΞΟΥΣΙΑ
1.1. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (Κ.Ο.Α.Β) ιδρύθηκε το έτος 1995 με έδρα τη
Λεμεσό.
1.2. Στο πιο κάτω κείμενο η φράση ‘’άρση βαρών’’ σημαίνει όλες τις κατηγορίες του
αθλήματος της Άρσης Βαρών που είναι ανεγνωρισμένες από την Διεθνή Ολυμπιακή
Επιτροπή (ΔΩΕ) σαν Ολυμπιακά Αθλήματα.
1.3 Η Κ.Ο.Α.Β εκπροσωπεί το άθλημα της Άρσης Βαρών στην Κύπρο και διεθνώς στη
βάση των δικών της κανονισμών καθώς και στη βάση των κανονισμών της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών καθώς και
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).
ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΔΙΩΞΗΣ ΤΟΥΣ:
2.1 ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΟΑΒ είναι:
2.1.1. Η Οργάνωση, διοίκηση, διεύθυνση, καλλιέργεια, και ανάπτυξη του αθλήματος της
Άρσης Βαρών στην Κύπρο ω σύνολο και σ’ όλες τις ηλικίες ανεξάρτητα από φύλο,
κοινωνική τάξη και θρησκευτική ή εθνική κοινότητα ή πολιτικές ή άλλες συνταγματικά ή με
Νόμο κατοχυρωμένες πεποιθήσεις.
2.1.2 Η ανάληψη δράσεων, η προώθηση και η λήψη μέτρων για την πάταξη και τον
εξοστρακισμό της βίας από τους αθλητικούς χώρους και τη λήψη διεγερτικών ουσιών από
αθλούμενους ή τη χρήση κάθε μέσου σωματικής ή νευρικής διέγερσης, που είναι
ενδεχόμενο να επιφέρει τεχνική μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής ικανότητας των
αθλούμενων.
2.2

Την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της, η ΚΟΑΒ επιδιώκει:

2.2.1 Με την τακτική οργάνωση και τέλεση κάθε χρόνο, οποιωνδήποτε τοπικών ή
παγκύπριων ή άλλων αγώνων και πρωταθλημάτων μεταξύ των μελών της.
2.2.2. Με την συμμετοχή αθλητών/αθλητριών των μελών της σε διεθνείς ή άλλους αγώνες.
Νοείται ότι όλοι οι διεθνείς αγώνες στην Κύπρο διοργανώνονται με απόφαση και κάτω
από την αιγίδα της ΚΟΑΒ. Η συμμετοχή αθλητών/τριών των μελών της σε διεθνείς
αγώνες στην Κύπρο και το εξωτερικό γίνεται μόνο με εκ των προτέρων γραπτή έγκριση
της ΚΟΑΒ.
2.2.3 Με την ηθική και όπου είναι δυνατόν υλική ενίσχυση των μελών της ΚΟΑΒ, των
διαιτητών, κριτών, προπονητών, αθλητών/τριών.
2.2.4 Με την επιδίωξη της δημιουργίας στην Κύπρο αγωνιστικών χώρων και τη
χρησιμοποίηση τους από τα μέλη της που θα στερούνται τέτοιων χώρων.
2.2.5 Με την έκδοση επίσημου περιοδικού δελτίου και κάθε άλλου εντύπου επιβοηθητικού
της διάδοσης γενικά, των σκοπών της καθώς και με την διατήρηση ιστοσελίδας στο
Διαδίκτυο.
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2.2.6 Με τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και γενικά οποιωνδήποτε άλλων
εκδηλώσεων για τη διάδοση του αθλήματος της Άρσης Βαρών και την γνώση των
κανονισμών διεξαγωγής του καθώς και την καλλιέργεια του φίλαθλου πνεύματος, του
τίμιου παιγνιδιού και του ευ αγωνίζεσθαι.
2.2.7 Με την δημιουργία φιλικών σχέσεων και επαφών καθώς και την ανταλλαγή
απόψεων και εμπειριών με οποιεσδήποτε ανεγνωρισμένες ξένες Ομοσπονδίες που
προάγουν το άθλημα της Άρσης Βαρών.
2.2.8 Με τη συνεργασία με άλλες αθλητικές αρχές και Σωματεία που έχουν παρόμοιους
σκοπούς με την ΚΟΑΒ.
2.2.9 Με την έκδοση κανονισμών και οδηγιών που έχουν σχέση με τ’ αθλήματα της
ΚΟΑΒ, βάσει των εν ισχύ Κανονισμών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών
(IWF).
2.2.10 Με την εγγραφή της ΚΟΑΒ σε ομοειδείς Διεθνείς Ανώσεις ή Ομοσπονδίες.
2.2.11 Με τη δημιουργία και οργάνωση σχολών ή σεμιναρίων προπονητών, κριτών,
διαιτητών και αθλητών/τριών του αθλήματος της Άρσης Βαρών και την παροχή
διευκολύνσεων σε κριτές, διαιτητές προπονητές και αθλητές/τριες για τη συμμετοχή και
παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
2.2.12 Με την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των αγώνων Άρσης Βαρών που
οργανώνονται στην Κύπρο και με την ακριβή τήρηση των κανονισμών.
2.2.13 Με την κατάρτιση Εθνικών Ομάδων Άρσης Βαρών και την προκήρυξη αγώνων ή
πρωταθλημάτων.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΜΕΛΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
3.1 Μέλη της ΚΟΑΒ είναι όλα τα Σωματεία που εγκρίνονται από την Ομοσπονδία καθώς
και τέσσερις αντιπρόσωποι από κάθε Σωματείο μέλος.
3.1.1 Γίνονται δεκτά σαν μέλη της Ομοσπονδίας οποιαδήποτε Σωματεία :
(α) Έχουν στην δύναμη τους τρείς(3) τουλάχιστον εν ενεργεία αθλητές δηλαδή που έχουν
συμμετοχή στις αθλητικές διοργανώσεις της ΚΟΑΒ για τους αμέσως τελευταίους δώδεκα
(12) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.
(β) Υπογράψουν δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς της
Ομοσπονδίας και ότι δεν θα προβαίνουν σε καμία ενέργεια η οποία θα αντιβαίνει τους εν
λόγω σκοπούς.
3.1.2 Αρμόδιο Όργανο για να εγκρίνει οποιονδήποτε Σωματείο σαν μέλος της
Ομοσπονδίας είναι η Γενική Συνέλευση είτε τακτική είτε έκτακτη και η απόφαση λαμβάνεται
με την απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων στην Συνέλευση Μελών που αποτελούν
απαρτία.
1.Η αίτηση του Σωματείου για να εγγραφεί ως μέλος της Ομοσπονδίας υποβάλλεται στο
Διοικητικό Συμβούλιο της και θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
τα οποία θα καθορίζονται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ. Συμβούλιο έχει το
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δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση όταν δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και
σαν οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται το Δ. Συμβούλιο με απόφαση του καθιστά το
Σωματείο δόκιμο μέλος για το αμέσως επόμενο έτος μέσα στο οποίοι το Σωματείο οφείλει
να επιδείξει τις απαραίτητες αθλητικές δραστηριότητες και σε περίπτωση που θα το
πράξει, η Αίτηση του θα παραπεμφθεί από το Δ. Συμβούλιο στην επόμενη Τακτική Γενική
Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει αν το Σωματείο θα καταστεί ή μη τακτικό μέλος της
Ομοσπονδίας.
Το δόκιμο Σωματείο έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται σε όλες τις Γενικές συνελεύσεις της
ΚΟΑΒ με 4 αντιπροσώπους, χωρίς όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσται και
γενικά χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Μαζί με την αίτηση θα κατατίθεται και παράβολο €50= το οποίο σε περίπτωση που θα
εγκρίνεται η αίτηση θα κατακρατείται από την Ομοσπονδία για την εξόφληση του
δικαιώματος εγγραφής καθώς και της ετήσιας συνδρομής του άλλως θα επιστρέφεται στο
Σωματείο.
3.1.3 Το νέο Σωματείο για να εγγραφεί ως τακτικό μέλος θα πρέπει να προηγηθεί εγγραφή
του στον ΚΟΑ.
3.1.4 Παύει να είναι μέλος της Ομοσπονδίας οποιοδήποτε Σωματείο και στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(α) Όταν διαγραφεί είτε από τον Έφορο Σωματείων είτε από τον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού.
(β) Όταν τα μέλη του Σωματείου υποβιβαστούν κάτω των 20 ή διαλυθεί με νομότυπη
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις το σωματείο χάνει επίσης αυτόματα την ιδιότητα του
από μέλος της Ομοσπονδίας.
(γ) Όταν ο αριθμός των εν ενεργεία αθλητών του μειωθεί κάτω των τριών (3).
(δ) Όταν το Σωματείο έχει παύσει για διάστημα ενός έτους να συμμετάσχει στους τοπικούς
αγώνες που θα διοργανώνει η Ομοσπονδία.
(ε) Όταν το Σωματείο με τις πράξεις η/και παραλείψεις του και την εν γένει συμπεριφορά
του προκαλεί προβλήματα και αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.
Στις πιο πάνω υποπαραγράφους (γ) – (ε) περιπτώσεις το Σωματείο παραπέμπεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας σε Γενική Συνέλευση είτε τακτική είτε έκτακτη.
3.1.5 Μέλη της Ομοσπονδίας είναι και 4 αντιπρόσωποι από κάθε Σωματείο μέλος, τους
οποίους ορίζει αυτό κατά την απόλυτη κρίση του, νοουμένου ότι έχουν συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους.
3.1.6 Τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα αποκτούν την ιδιότητα του μέλους της Ομοσπονδίας
άμα την δηλώσει τους από το Σωματείο μέλος και η επιλογή τους από τα Σωματεία μέλη
γίνεται χωρίς καμία φυλετική, εθνική, θρησκευτική, πολιτική ή οποιαδήποτε άλλη διάκριση.
3.1.7 Τα φυσικά πρόσωπα μέλη της Ομοσπονδίας δεν καταβάλλουν κανένα δικαίωμα
εγγραφής σαν μέλη ούτε ετήσια συνδρομή.
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3.1.8 Τα φυσικά πρόσωπα μέλη της Ομοσπονδίας παύουν αυτόματα να είναι μέλη της
όταν αποσύρει την εμπιστοσύνη τους προς αυτά κατόπιν νομότυπης απόφασης του το
Σωματείο μέλος το οποίο τους παραχώρησε το δικαίωμα μέλους της Ομοσπονδίας. Στην
περίπτωση δε αυτή το Σωματείο μέλος, οφείλει σε 7 μέρες το αργότερο να αντικαταστήσει
το παυθέν μέλος με άλλο της δικής του επιλογής, νοουμένου ότι θα πληρεί τα απαιτούμενα
κριτήρια.
3.1.9 Αυτόματα επίσης παύουν να είναι μέλη της Ομοσπονδίας όλοι οι αντιπρόσωποι
οποιουδήποτε Σωματείου μέλους, το οποίο απώλεσε και το ίδιο για οποιοδήποτε λόγο, την
ιδιότητα τους ως μέλος της Ομοσπονδίας.
3.1.10 Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας είτε τακτική είτε έκτακτη δύναται να
αποφασίσει την διαγραφή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου από μέλος της στις
ακόλουθες περιπτώσεις :
(α) Όταν το μέλος καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει ανέντιμη
διαγωγή η/και ηθική αισχρότητα.
(β) Όταν το μέλος με τις πράξεις η τις παραλείψεις του και την εν διαγωγή του προκαλεί
προβλήματα στην Ομοσπονδία η/και αντιστρατεύεται τους σκοπούς της.
Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις των υποπαραγράφων 11(α) και 11(β) η παραπομπή
του μέλους στην Γενική Συνέλευση για διαγραφή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας κατόπιν απόφασης του ίδιου ή όταν το ζητήσει ένας μέλος της Ομοσπονδίας
είτε αυτό είναι Σωματείο είτε φυσικό πρόσωπο.
Σε κάθε περίπτωση που οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο θα διαγράφεται από μέλος της
Ομοσπονδίας τότε το Σωματείο μέλος στο οποίο αυτό ανήκει οφείλει μέσα σε 7 μέρες να
επιλέξει άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο θα το αντικαταστήσει.
3.2 Υποχρεώσεις Σωματείων Μελών
3.2.1 Τα μέλη της ΚΟΑΒ υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα πιο κάτω :
3.2.1.1. Να ασφαλίζουν τους αθλητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στη δύναμη τους,
από τους κινδύνους τραυματισμών κατά την διάρκεια είτε αγώνων είτε προπονήσεων.
3.2.1.2 Να υποβάλλουν στην ΚΟΑΒ γραπτή αίτηση για έκδοση αθλητικής ταυτότητας
στους αθλητές/τριες τους.
3.2.1.3 Να φροντίζουν ώστε οι αθλητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στη δύναμη τους να
είναι κάτοχοι Δελτίου Υγείας του ΚΟΑ.
3.2.1.4 Να δηλώνουν στην ΚΟΑΒ, τουλάχιστο ένα μήνα πριν από την έναρξη κάθε
αγωνιστικής περιόδου, τους ενεργούς αθλητές/τριες τους και τους προπονητές/τριες τους
για την αγωνιστική περίοδο, με δικαίωμα αλλαγών τουλάχιστον ένα μήνα πριν τον
προγραμματισμένο αγώνα.
3.2.1.5 Να δηλώνουν στην ΚΟΑΒ τους αθλητές/τριες τους που θα συμμετέχουν σε
αγώνες τουλάχιστο πέντε μέρες πριν από κάθε αγώνα.
3.2.1.6 Στους αγώνες, οι αθλητές/τριες κάθε μέλους να φέρουν ομοιόμορφες στολές
(παντελονάκι, φανέλες, φόρμες) και στο πίσω μέρος της φόρμας να εμφαίνεται το όνομα
του μέλους.
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3.2.1.7 Για να εχει δικαίωμα οποιονδήποτε Σωματείο μέλος να συμμετέχει σε αγώνες της
ΚΟΑβ θα πρέπει πρώτα να καταθέτει στην Ομοσπονδία τα αθλητικά μητρώα των
αθλητών του μαζί με την αίτηση για την έκδοση αθλητικής ταυτότητας του κάθε
αθλητή/αθλήτριας του.
3.3.
Ειδική Διάταξη για Συμμετοχή των Σωματείων Μελών ΚΟΑΒ σε Διεθνείς
Αγώνες με δικά τους Έξοδα
3.3.1
Μέλη της ΚΟΑΒ που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αγώνες εσωτερικού και
εξωτερικού, στους οποίους η ΚΟΑΒ δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να συμμετέχει, θα
πρέπει να ακολουθούν την πιο κάτω διαδικασία:
α) Να ζητήσουν γραπτώς και εγκαίρως την έγκριση του Δ.Σ της ΚΟΑΒ και θα
συμμετέχουν μόνο μετά από δική της έγκριση.
β) Για συμμετοχή σε επίσημη διεθνή διοργάνωση της Παγκόσμιας ή της
Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, η δήλωση συμμετοχής να γίνεται από την
ΚΟΑΒ και να ακολουθείται η διαδικασία που εφαρμόζει η ΚΟΑΒ για τις συμμετοχές
αθλητών/τριών και συνοδών, αναλαμβάνοντας το μέλος υποχρέωση κάλυψης όλων των
εξόδων που προκύπτουν από τη συμμετοχή. Αν η συμμετοχή αφορά άλλη διοργάνωση,
οι διευθετήσεις αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από το μέλος.
γ) Να αποστείλουν στην ΚΟΑΒ τα αποτελέσματα του αγώνα και την έκθεση του
αρχηγού αποστολής, το αργότερο 15 μέρες μετά τη διεξαγωγή του αγώνα.
3.3.2

Οι αγώνες αυτοί θα αξιολογούνται από την ΚΟΑΒ και τον ΚΟΑ

3.4

Εγγραφές Σωματείων

3.4.1 Εγγραφές Σωματείων στην ΚΟΑβ γίνονται εάν πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια
που καθορίζει το παρόν καταστατικό και μετά από θετική απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της.
3.4.2 Το ενδιαφερόμενο Σωματείο, υποβάλλει γραπτή αίτηση στην ΚΟΑβ και η εξέταση
της αίτησης γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΑβ, το οποίο μπορεί να ορίζει
Επιτροπή για διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης και υποβολή προς
αυτό, εισηγητικής έκθεσης. Το Δ.Σ της ΚΟΑΒ παραπέμπει την αίτηση με την έκθεση του
στη Τακτική Γενική Συνέλευση για λήψη απόφασης.
3.4.3 Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το ενδιαφερόμενο
Σωματείο, δικαιούται να προσφύγει στην ΑΔΕΑ.
3.4.4 Για την εγγραφή Σωματείου ισχύουν τα πιο κάτω:
3.4.4.1Το ενδιαφερόμενο Σωματείο να δηλώσει αποδοχή των διατάξεων αυτού του
Καταστατικού και των Κανονισμών της ΚΟΑΒ, που γίνεται με έγγραφη δήλωση που
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του.
3.4.4.2. Το ενδιαφερόμενο Σωματείο να προσκομίσει με την αίτηση του σχετικά έγγραφα
και πληροφορίες τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούν τη Τακτική Γενική Συνέλευση της
ΚΟΑΒ, ότι διαθέτει τα πιο κάτω:
α) Άδεια λειτουργίας Σωματείου σύμφωνα με τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο.
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β) Κατάλληλο ιδιωτικό χώρο προπόνησης αθλητών/τριών στην πόλη που δηλώνει ως
έδρα του, εξοπλισμένο με όργανα προπόνησης για το αντίστοιχο άθλημα, για χρήση μέχρι
τις κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών.
γ) Τουλάχιστο ένα προσοντούχο προπονητή/τρια για κάθε άθλημα που δηλώνει στην
αίτηση του.
δ) Επικυρωμένο καταστατικό, που να συνάδει με το καταστατικό της ΚΟΑΒ.
ε) Τουλάχιστο είκοσι (20) εγγεγραμμένα μέλη και Διοικητικό Συμβούλιο.
στ) Ονομαστική κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διευθύνσεις και
τα επαγγέλματα τους.
3.4.4.3 Το ενδιαφερόμενο Σωματείο να καταθέσεις με την αίτηση του στην ΚΟΑΒ ποσό
που αντιστοιχεί στο τέλος εγγραφής στην Ομοσπονδία το οποίο δεν επιστρέφεται
ανεξάρτητα από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΑΒ.
3.5 Συγχώνευση Σωματείων
3.5.1 Είναι δυνατή και επιτρέπεται η συγχώνευση δύο ή περισσότερων Σωματείων μελών
της ΚΟΑΒ ή η διάλυση ενός ή περισσότερων Σωματείων και προσχώρηση τους σε άλλο.
3.5.2 Η συγχώνευση γίνεται με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Σωματείων, για
τη διάλυση και τη συγχώνευση τους σε ένα νέο Σωματείο, και ισχύει από τη σύσταση του
νέου Σωματείου βάση της σχετικής νομοθεσίας.
3.5.3 Για να έχει/ουν τα δικαιώματα που παρέχει το παρόν καταστατικό, το νέο Σωματείο
ή τα Σωματεία που μετά τη διάλυση συγχωνεύτηκαν σε άλλο, πρέπει απαραίτητα να
εγκριθεί/θούν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΟΑΒ.
3.5.4 Για οποιοδήποτε είδος συγχώνευσης, μεταξύ Σωματείων υποβάλλεται προς το ΔΣ
της ΚΟΑΒ αίτηση από το νέο Σωματείο ή τα Σωματεία που συγχωνεύθηκαν. Η αίτηση
αυτή πρέπει να συνοδεύεται απο:
α)
Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μελών των Σωματείων που ενέκριναν τη
συγχώνευση, και
β)
επίσημο αντίγραφο του καταστατικού του νέου Σωματείου, που προήλθε από τη
συγχώνευση, ή για την περίπτωση διάλυσης ενός ή περισσότερων Σωματείων και
προσχώρηση τους σε άλλο, επίσημο αντίγραφο του καταστατικού του Σωματείου στο
οποίο έγινε η συγχώνευση, με τις τροποποιήσεις που έγιναν στο Καταστατικό του, και
γ) αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του νέου Σωματείου, σύμφωνα με τον περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο, και
δ) Κατάσταση των αθλητών/τριών των Σωματείων που διαλύθηκαν και αίτηση για την
εγγραφή τους στο νέο ή σ’ αυτό που συγχωνεύτηκαν και έκδοση δελτίων ταυτότητας. Οι
αθλητές/τριες των Σωματείων που διαλύθηκαν για να εγγραφούν σε νέο ή να
προχωρήσουν σε άλλο, δε θεωρούνται ελεύθεροι, αλλά εγγράφονται αυτοδίκαια στη
δύναμη του νέου Σωματείου.
3.5.5 Η εξέταση της αίτησης γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΑΒ, το οποίο
μπορεί να ορίζει Επιτροπή για διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης και
υποβολή προς αυτό, εισηγητικής έκθεσης. Το Δ.Σ της ΚΟΑΒ παραπέμπει την αίτηση με
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την έκθεση του στη Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση ή μη έγκριση, και η απόφαση
λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της.
3.6 Αποκλεισμός – Διαγραφή Σωματείου Μέλους
3.6.1. Αποκλεισμός Μέλους της ΚΟΑΒ από Αθλητικές & άλλες Δραστηριότητες:
Με αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των
μελών της, μπορεί να επιβληθεί σε μέλος της ΚΟΑΒ, ποινή αποκλεισμού μέχρι δύο (2) έτη
από τις αθλητικές και άλλες δραστηριότητες της ΚΟΑΒ, σε περίπτωση που εκπρόσωπος
του δεν παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του ΔΣ της ΚΟΑΒ για τρείς (3) αδικαιολόγητες
συνεχόμενες συνεδριάσεις, και εξακολουθεί να μη συμμετέχει στο Δ.Σ της ΚΟΑΒ μετά από
προειδοποίηση ενός (1) μηνός. Σε περίπτωση δε υποτροπής του η Γενική Συνέλευση
δύναται, με αιτιολογημένη εισήγηση του Δ.Σ της ΚΟΑΒ, να αποφασίσει τη διαγραφή του
από το μητρώο.
3.6.2. Διαγραφή μέλους της ΚΟΑΒ: Με αιτιολογημένη εισήγηση του ΔΣ της ΚΟΑΒ και
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία
των δύο τρίτων των παρόντων μελών της, μπορεί να επιβληθεί σε μέλος της ΚΟΑΒ ποινή
διαγραφής και το μέλος χάνει το δικαίωμα του μέλους και υποχρεωτικά διαγράφεται από το
μητρώο, εφόσον συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους πιο κάτω λόγους:
3.6.2.1 Δηλώνει εγγράφως παραίτηση ή αποχώρηση από τις τάξεις της ΚΟΑΒ.
3.6.2.2 Στερήθηκε την κατά το νόμο διοικητική αναγνώριση του ως Σωματείο.
3.6.2.3 Αν παραβεί διατάξεις αυτού του Καταστατικού.
3.6.2.4 Αν ακολουθεί σκοπό διαφορετικό από εκείνο που καθορίζει το άρθρο 2 αυτού του
Καταστατικού.
3.6.2.5 Αν δεν διατηρεί τμήμα του αθλήματος της Άρσης Βαρών πλέον ή αρνείται να λάβει
μέρος στις διάφορες διοργανώσεις της ΚΟΑΒ για συνεχόμενη περίοδο που υπερβαίνει το
ένα(1) έτος.
3.6.2.6 Δεν καταβάλλει τις οφειλές του προς την ΚΟΑΒ σε χρονικό διάστημα έξη (6)
μηνών από τότε που αιτούνται και εφόσον του έχει δοθεί εγγράφως ένας (1) μήνας
προειδοποίηση, ότι θα κατατεθεί πρόταση για τη διαγραφή του.
3.6.2.7 Σε περίπτωση υποτροπής του, μετά από την επιβολή ποινής αποκλεισμού, λόγω
συνεχόμενης μη συμμετοχής του εκπροσώπου του στις συνεδριάσεις τους Δ.Σ.
3.6.2.8 Κάθε μέλος ανάλογα με την περίπτωση ασκεί πλήρως τα δικαιώματα του, μέχρι να
οριστικοποιηθεί η απόφαση περί διαγραφής του.
3.6.2.9 Η απόφαση για ενεργοποίηση της διαδικασίας διαγραφής μέλους λαμβάνεται από
το Δ.Σ της ΚΟΑΒ με πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μελών του, και μετά από
τέτοια απόφαση το Δ.Σ της ΚΟΑΒ οφείλει να καλέσει εγγράφως το ενδιαφερόμενο μέλος
σε διαβούλευση, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την οριζόμενη προς τούτο ημέρα.
3.6.3 Το διαγραφέν μέλος δικαιούται να προσφύγει στην ΑΔΕΑ εναντίον της απόφασης
διαγραφής του.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΕΓΓΡΑΦΗ/ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
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4.1 Εγγραφή αθλητών/τριών
4.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στους επίσημους αγώνες της ΚΟΑΒ έχουν οι αθλητές/τριες
που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αθλητών της ΚΟΑΒ, είναι κάτοχοι αθλητικής
ταυτότητας της ΚΟΑΒ και Δελτίου Υγείας του ΚΟΑ.
4.1.2 Για την απόκτηση αθλητικής ταυτότητας της ΚΟΑΒ συμπληρώνεται ειδικό έντυπο
που καθορίζεται από το ΔΣ για το σκοπό αυτό Το έντυπο ‘’αίτηση εγγραφής αθλητή/τριας’’
υποβάλλεται στην ΚΟΑΒ από το μέλος της Ομοσπονδίας στη δύναμη του οποίου ο/η
αθλητής/τρια επιθυμεί να εγγραφή. Η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να συνοδεύεται από :
α) Αντίγραφο του Πιστοποιητικού γέννησης.
β) Δύο φωτογραφίες.
γ) Να υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα και να έχει τη σφραγίδα του μέλους.
δ) Το τέλος έκδοσης αθλητικής ταυτότητας που ορίζεται στα €5=.
4.1.3 Η εγγραφή αθλητών/τριων γίνεται σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από τη
λήψη της αίτησης και τα μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αυτή την περίοδο για
έγκαιρη υποβολή της αίτησης σε περίπτωση που προτίθενται ο αθλητής/τρια να
συμμετάσχει σε αγώνα.
4.1.4 Οι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι αλλοδαποί
υπήκοοι, μπορούν να εγγράφουν σαν αθλητές στο μητρώο της ΚΟΑΒ με τις ίδιες πιο
πάνω διατυπώσεις και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν από την
αντίστοιχη Ομοσπονδία της χώρας τους έγκυρη γραπτή βεβαίωση ότι δεν είναι
εγγεγραμμένοι στη δύναμη της και ότι μπορούν να αγωνίζονται
ελεύθερα σε
οποιανδήποτε άλλη χώρα.
4.1.5 Τα υποβαλλόμενα ελέγχει ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟΑΒ, εάν δε αυτός τα κρίνει
πλήρη, υποβάλλει εισήγηση στο ΔΣ της ΚΟΑΒ για να εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντα
στο μητρώο αθλητών της ΚΟΑΒ και να του χορηγηθεί σχετικό δελτίο ταυτότητας.
4.1.6 Αθλητής/τρια που ανήκει στη δύναμη Σωματείου μέλους της ΚΟΑΒ και εγκαθίσταται
στο εξωτερικό θα αγωνίζεται υποχρεωτικά με το Σωματείο στην/στο οποία/ο είναι
εγγεγραμμένος στην Κύπρο πριν την αναχώρηση του.
4.2 Μεταγραφή αθλητών/τριών
4.2.1 Επιτρέπεται η μεταγραφή αθλητών μεταξύ των Σωματείων μελών υπό προϋποθέσεις
και με έγκριση του Δ.Σ της ΚΟΑΒ.
4.2.3 Διαδικασία μεταγραφών : Αίτηση για μεταγραφή υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο
μέρος, αθλητή/τρια ή Σωματείο που επιθυμεί να εξασφαλίσει μεταγραφή, γραπτώς προς το
Σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η ο/η αθλητής/τρια.
4.2.3.1 Το Σωματείο στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση έχει δικαίωμα να παραχωρήσει ή
όχι την μεταγραφή, όμως υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς, εντός 15 ημερών το
αργότερο, τον ενδιαφερόμενο και το ΔΣ της ΚΟΑΒ για την απόφαση του.
4.2.3.2 Αν παραχωρηθεί η μεταγραφή, αυτή κατατίθεται από το ενδιαφερόμενο μέρος στο
ΔΣ της ΚΟΑΒ για επικύρωση της εντός 30 ημερών, μαζί με το δελτίο ταυτότητας του
αθλητή/τριας και την αίτηση εγγραφής.
4.2.3.3 Σε περίπτωση άρνησης Σωματείου να παραχωρήσει μεταγραφή σε αθλητή/τρια
του που υποβλήθηκε νομότυπα, ο αθλητής/τρια έχει δικαίωμα μέσα σε 15 ημέρες, να
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υποβάλει γραπτώς αίτηση μεταγραφής στο ΔΣ της ΚΟΑΒ, με όλα τα αιτιολογικά. Το ΔΣ
της ΚΟΑΒ παραπέμπει το αίτημα στην Επιτροπή Μεταγραφών, για να εξετάσει την
παραπομπή και να συντάξει έκθεση/εισήγηση προς το Δ.Σ της ΚΟΑΒ για λήψη οριστικής
απόφασης.
4.2.3.4 Το ΔΣ της ΚΟΑΒ επικυρώνει μια ελεύθερη μεταγραφή και εγκρίνει ή απορρίπτει
μια αίτηση για μεταγραφή που δυνατόν να υποβληθεί σε αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την
έκθεση/εισήγηση της Επιτροπής Μεταγραφών και ενημερώνει σχετικά τα ενδιαφερόμενα
μέρη. Μια μεταγραφή που επικυρώθηκε ή εγκρίθηκε, ισχύει από την μέρα έγκρισης της
από το Δ.Σ. της ΚΟΑΒ.
4.2.4Μετά από έγκριση μιας μεταγραφής από το ΔΣ της ΚΟΑΒ, ο/οι ενδιαφερόμενος/οι
οφείλουν να καταθέσουν στη Γραμματεία της ΚΟΑΒ το συντομότερο δυνατό τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) Την αθλητική ταυτότητα του αθλητή/τριας
β) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία του αθλητή/τριας
γ) Το τέλος έκδοσης αθλητικής ταυτότητας που καθορίζεται στο 4.1.2.δ) του παρόντος
καταστατικού.
δ) Το Δ. Σ της ΚΟΑΒ έχει το δικαίωμα να παραχωρεί σε οποιονδήποτε αθλητή/τρια
οποιουδήποτε Σωματείου προσωρινή μεταγραφή σε άλλο Σωματείο της αρεσκείας του
Αθλητή/τριας, όταν το Σωματείο στο οποίο ανήκει ο Αθλητής/τρια, παραλείπει να ετοιμάζει
τα απαραίτητα έγγραφα και να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να μπορεί ο
συγκεκριμένος Αθλητής/τρια να λαμβάνει μέρος σε οποιουσδήποτε αγώνες είτε τοπικούς
είτε διεθνείς. Νοείται ότι ο εν λόγω Αθλητής/τρια επανακαθίσταται αυτόματα σαν Αθλητής
του Σωματείου στο ποίο αυτός άνηκε πριν την παραχώρηση σ’ αυτόν προσωρινής
μεταγραφής μόλις το Σωματείο του συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σε σχέση με το
δικαίωμα του Αθλητή/τριας για να συμμετάσχει στους εν λόγω αγώνες.
4.2.5 Προσφυγή στην ΑΔΕΑ: Οι αποφάσεις του ΔΣ της ΚΟΑΒ αναφορικά με θέματα
μετεγγραφών αθλητών μπορούν να προσβληθούν με προσφυγή του ενδιαφερόμενου
μέρους ενώπιον της ΑΔΕΑ, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
4.2.6 Μεταγραφική Περίοδος: Η μεταγραφική περίοδος ορίζεται σε οποιανδήποτε
περίοδο εκάστου έτους κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να γίνουν οι μεταγραφές.
4.2.7 Επιτροπή Μεταγραφών: Ορίζεται από το ΔΣ είναι τριμελής και η θητεία της είναι
μονοετής.
4.2.7.1 Αρμοδιότητα Επιτροπής Μεταγραφών :Η Επιτροπή Μεταγραφών εξετάζει
παραπομπές από το ΔΣ της ΚΟΑΒ σχετικά με αιτήσεις για μεταγραφή αθλητή/τριας που
υποβάλλεται στο ΔΣ της ΚΟΑΒ στις περιπτώσεις άρνησης του μέλους της ΚΟΑΒ να
του/της παραχωρήσει την αιτούμενη μεταγραφή, και καταθέτει στο ΔΣ της ΚΟΑΒ
αιτιολογημένη έκθεση/εισήγηση για κάθε τέτοια περίπτωση. Ελέγχει κατά πόσον τηρήθηκε
η διαδικασία και τα κατατεθέντα έγγραφα, και εφόσον κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητά από
τον/τους ενδιαφερόμενο/ους συμπληρωματικές πληροφορίες και να προβαίνει
σε
ακροάσεις με τους εμπλεκόμενους. Όποτε απαιτηθεί, συγκαλείται συνεδρία από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής και η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται
τουλάχιστον δύο (2) μέλη της. Η Επιτροπή οφείλει να εξετάζει έγκαιρα τις αιτήσεις και να
συντάσσει έγκαιρα τις εκθέσεις/εισηγήσεις της για να διευκολύνεται η λήψη απόφασης από
το ΔΣ της ΚΟΑΒ όχι αργότερα από 30 μέρες.
4.2.8 Αυτόβουλη αποχή του/της αθλητή/τριας από αγωνιστική δραστηριότητα:
Ο αθλητής/τρια που αποτείνεται στο Σωματείο του ή η μεταγραφή του/της δεν
επικυρώθηκε/εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΚΟΑΒ και δεν εξασφαλίζει μεταγραφή, έχει
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δικαίωμα να κάνει χρήση αυτόβουλης αποχής του/της από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα
για περίοδο ενός (1) έτους που ακολουθεί την αίτηση για μεταγραφή, και εφόσον
ενημερώσει γραπτώς το ΔΣ της ΚΟΑΒ. Εφόσον δεν αγωνιστεί για ολόκληρη τη περίοδο
του ενός (1) έτους, αποκτά το δικαίωμα να αποταθεί μέσα στη μεταγραφική περίοδο στο
ΔΣ της ΚΟΑΒ για να του δοθεί η μεταγραφή σε Σωματείο της επιλογής του και το ΔΣ της
ΚΟΑΒ οφείλει να την εγκρίνει.
4.2.9 Περιοριστική διάταξη για μεταγραφές σε Σωματεία που είναι νέα μέλη: Στην
περίπτωση έγκρισης εγγραφής νέου Σωματείου στην ΚΟΑΒ, ισχύει περιοριστική διάταξη
για το νέο μέλος, να μην μπορεί να εγγράψει στη δύναμη του αθλητή/τρια που ανήκει σε
άλλο μέλος, πριν παρέλθουν δύο (2) χρόνια από την εγγραφή του. Η περιοριστική διάταξη
δεν ισχύει, στην περίπτωση που το μέλος που είναι εγγεγραμμένος/η ο αθλητής/τρια
παραχωρήσει ελεύθερη μεταγραφή.
ΑΡΘΡΟ 5 –ΠΟΡΟΙ
5.1 Πόροι της ΚΟΑΒ είναι:
5.1.1 Οι ετήσιες συνδρομές των Σωματείων μελών που καθορίζονται σε €50=.
5.1.2 Το εφ’ άπαξ δικαίωμα εγγραφής των Σωματείων που καθορίζεται σε €50=.
5.1.3 Οι διάφορες επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.
5.1.4 Οι διάφορες δωρεές, κληροδοτήματα, οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις
προς την ΚΟΑΒ.
5.1.5 Τα εισοδήματα εκ της κινητής και ακίνητης περιουσίας της.
5.1.6 Οι εισπράξεις από δραστηριότητες της ΚΟΑΒ (εκδηλώσεις, έκδοση ταυτοτήτων κλπ)
5.2 Η ΚΟΑΒ δύναται να δανείζεται μέχρι και ποσό τριάντα χιλιάδων (€30.000=) ευρώ για
πραγματοποίηση των σκοπών της.
5.3 Στην περιουσία της ΚΟΑΒ περιλαμβάνονται:
5.3.1 Οτιδήποτε ακίνητο κατέχει υπό την απόλυτο νομή, κατοχή και κυριότητα της για το
σκοπό που επιδιώκει.
5.3.2 Τα έπιπλα των γραφείων της ΚΟΑΒ και τα αθλητικά όργανα των Εθνικών Ομάδων
καθώς και τα αθλητικά όργανα που παραχωρούνται από την ΚΟΑΒ στα Σωματεία μέλη.
5.3.3Το ετήσιο πλεόνασμα των εσόδων κάθε χρήσης.
5.4 Το Διοικητικό συμβούλιο της ΚΟΑΒ είναι υπόχρεο να καταθέτει, στο όνομα της σε μια
από τις αναγνωρισμένες τράπεζες στην έδρα της, την περιουσία της σε μετρητά όταν το
ποσό υπερβαίνει τα (€500) ευρώ. Η έκδοση επιταγών από τον τρεχούμενο λογαριασμό
της ΚΟΑΒ είναι έγκυρη μόνον όταν υπογράφεται και τον πρόεδρο και από τον ταμία της
Ομοσπονδίας.
5.5 Οικονομική και τεχνική βοήθεια ΚΟΑ
5.5.1 Η ΚΟΑΒ, καταρτίζει κάθε χρόνο και καταθέτει στον ΚΟΑ, τον εγκεκριμένο
Προϋπολογισμό της καθώς και έκθεση της αθλητικής δραστηριότητας των τμημάτων της,
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ως και οποιαδήποτε άλλα ευλόγως ζητούμενα στοιχεία, για να μελετηθούν και να
καθορισθεί το ύψος της εκάστοτε επιχορήγησης της από τον Οργανισμό.
5.5.2 Η ΚΟΑΒ διαθέτει την οικονομική και τεχνική βοήθεια του ΚΟΑ, αποκλειστικά για το
σκοπό που της χορηγήθηκε. Απαγορεύεται η διάθεση της οικονομικής και τεχνικής
βοήθειας του ΚΟΑ για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
5.5.3 Η ΚΟΑΒ αναγνωρίζει την εξουσία του ΚΟΑ για έλεγχο και παρακολούθηση της
διάθεσης των χορηγούμενων σ’ αυτήν οικονομικών και τεχνικών ενισχύσεων και παρέχει
στον ΚΟΑ κάθε ζητούμενο στοιχείο για πραγματικό και πλήρη έλεγχο.
α) Η ΚΟΑΒ υποβάλλει στον ΚΟΑ απολογισμό για τα ποσά με τα οποία επιχορηγήθηκε.
β) Για κάθε έργο η δραστηριότητα της που χρηματοδοτήθηκε από τον ΚΟΑ υποβάλλει με
την ολοκλήρωση του έργου, πλήρη απολογισμό.
γ) Η ΚΟΑΒ στο τέλος κάθε οικονομικού έτους καταρτίζει ισολογισμό και λογαριασμό
κερδοζημιών και αν της ζητηθεί, τους υποβάλλει στο ΚΟΑ, δεόντως εξελεγμένους.
5.6 Κατανομή Πόρων – Διανομή Επιχορηγήσεων και Εξοπλισμού
Οι πόροι της ΚΟΑΒ και ο εξοπλισμός που περιέρχεται στην κατοχή της για για την
προώθηση των σκοπών της καθώς και οι διάφορες χορηγίες προς την ΚΟΑΒ θα
κατανέμονται στα Σωματεία μέλη κατά τρόπο δίκαιο και στην βάση των σχεδιασμών και
των αποφάσεων του Δ.Σ της Ομοσπονδίας που θα έχουν σαν αποκλειστικό σκοπό τη
προαγωγή του αθλήματος της Άρσης Βαρών.
5.7Ετήσια Αξιολόγηση Μελών και Αθλητών/τριών
5.7.1 Η ΚΟΑΒ σε ετήσια βάση μετά την ολοκλήρωση κάθε αγωνιστικής περιόδου
προβαίνει σε αξιολόγηση των μελών της και των αθλητών/τριών τους βάσει των
επιδόσεων τους και σύμφωνα με Σύστημα Αξιολόγησης που εγκρίνεται από το ΔΣ της
ΚΟΑΒ πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, και με κριτήρια που περιλαμβάνονται
στον Εσωτερικό Τεχνικό Κανονισμό.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
6.1 Όργανα της ΚΟΑΒ είναι:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Η Γενική Συνέλευση, που είναι το ανώτατο Όργανο της Ομοσπονδίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Δικαστική Επιτροπή
Η Τεχνική Επιτροπή
Οι Ειδικές Τεχνικές Επιτροπές.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
7.1 Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι:
α) Τακτικές
β) Έκτακτες
γ) Καταστατικές
7.2 Τη Γενική Συνέλευση αποτελούν : τέσσερις(4) αντιπρόσωποι από κάθε ενεργό
Σωματείο μέλος, όταν ο αριθμός των Σωματείων μελών είναι οκτώ (8), τρείς (3)
αντιπρόσωποι όταν τα ενεργά Σωματεία μέλη είναι από εννέα (9) μέχρι και έντεκα (11) και
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δύο (2) αντιπρόσωποι όταν τα ενεργά Σωματεία μέλη κατά τη Γ. Συνέλευση είναι άνω των
δώδεκα (12).
7.3Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές και Έκτακτες και Γενικές
Καταστατικές Συνελεύσεις έχουν τα μέλη που την αποτελούν, η δε ψήφος όλων των μελών
αυτών είναι ισότιμη
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ –
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΕΚΛΟΓΕΣ
8.1 Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται τακτικά σε μια Τακτική Γενική Συνέλευση ή/και
Καταστατική κάθε χρόνο έκτακτα δε αναλόγως των αναφυόμενων ζητημάτων.
Των συνεδριάσεων προΐσταται ο Πρόεδρος της ΚΟΑΒ με το Γενικό Γραμματέα της.
8.2 Οι προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων πρέπει να επιδίδονται στα μέλη 15
(δεκαπέντε) μέρες πριν από την ορισμένη συνεδρίαση προκειμένου περί της Τακτικής
ή/και Καταστατικής και 15 (δεκαπέντε) για τις Έκτακτες Συνελεύσεις και να δημοσιεύονται
σε 2 ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας.
Στις προσκλήσεις πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται συγκεκριμένα και λεπτομερώς τα
θέματα που θα συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη, ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της
Γενικής Συνέλευσης, καθώς και της επαναληπτικής, εφ’ όσον υπάρχει.
8.3 Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται σ’ αυτή
τουλάχιστον ο επόμενος ακέραιος αριθμός από το ιδανικό μισό των αντιπροσώπων. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα,
οπόταν το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των αποτελούντων τη Γενική Συνέλευση,
αποτελούν απαρτία.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν παρευρίσκονται ούτε το ένα τρίτο (1/3) τότε η Γενική
Συνέλευση αναβάλλεται και συγκαλείται νέα μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, οπόταν, όσοι
παρευρεθούν αποτελούν απαρτία.
8.4 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και οι ψηφοφορίες είναι μυστικές εκτός αν
αποφασιστεί άλλως από τη Γενική Συνέλευση.
8.5 Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο επί των θεμάτων που
αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων
τηρούνται πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων, τα οποία μονογράφονται από τον
Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της Συνέλευσης, διαβάζονται δε και επικυρώνονται στην
επόμενη συνέλευση αφού υπογραφούν αρμοδίως μετά την τυχόν τροποποίηση και
έγκρισή τους.
8.6 Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, έχουν οι αντιπρόσωποι των Σωματείων
μελών που έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΚΟΑΒ.
8.7 Για τη διεξαγωγή των εκλογών εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία Τριμελής Εφορευτική
Επιτροπή που υπογράφει και σφραγίζει τα ψηφοδέλτια πριν τη διεξαγωγή της.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
9.1 Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΟΑΒ εντός του 1ου εξαμήνου κάθε έτους με σκοπό να χαράξει τη γενική πολιτική της
ΚΟΑΒ στα θέματα που την απασχολούν και να πάρει αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης, που είναι:
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α) Εξέταση αιτήσεων για την εγγραφή νέων Σωματείων μελών
β) Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
γ) Λογοδοσία επί των πεπραγμένων για τον χρόνο που πέρασε από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου. Η λογοδοσία δίνεται και εγγράφως προς τα μέλη της Γενικής
Συνέλευσης.
δ) Ταμιακή Έκθεση του προηγούμενου χρόνου από τον Ταμία της ΚΟΑΒ.
9.2 Κατά την τέταρτη Τακτική Γενική Συνέλευση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης που αναφέρονται στο άρθρο 9.1 του παρόντος Καταστατικού, προστίθεται
τελευταίο και το θέμα ‘’Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΑΒ’’.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
10.1 Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΑΒ κάθε φορά που τούτο κριθεί σκόπιμο, ή υποχρεωτικά
εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από το ένα δεύτερο( ½ ) του αριθμού των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΑΒ ή από τρία (3) τουλάχιστον Σωματεία μέλη.
10.2 Η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερα
μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την μέρα της υποβολής της αίτησης και η ημερήσια διάταξη
πρέπει να περιλαμβάνει περιοριστικά μόνο τα θέματα που αναφέρονται στην αίτηση.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
11.1 Η ΚΟΑΒ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι 9μελές. Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΑΒ μπορούν να καταστούν μόνον μέλη των
Σωματείων μελών της ΚΟΑΒ ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας πάνω από 18 ετών,
εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 11.2. και εφ’ όσον εγκριθούν
από την εκλογική Γενική Συνέλευση.
11.2 Δεν μπορεί να ανακηρυχτεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΑΒ και της
Ελεγκτικής της Επιτροπής:(α) Όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους
αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης,
ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, λαθρεμπορία,
δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική
δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος
έχει καταδικαστεί για οποιονδήποτε άλλο κακούργημα.
(β) Οι ενεργεία διαιτητές (κριτές) και οι ενεργεία προπονητές του αθλήματος.
(γ) Οι εν ενεργεία αθλητές των αθλημάτων ένα τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία
συμμετοχή τους σε επίσημο αγώνα, εκτός αν πρόκειται για αθλητές που χαρακτηρίζονται
σαν ‘’βετεράνοι’’
(δ) Το πάσης φύσεως προσωπικό της ΚΟΑΒ, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως
σύμβαση εργασίας του με αυτή και για ένα χρόνο από την λήξη της.
(ε) Όσοι συνάπτουν σύμβαση με μέλη της ΚΟΑΒ για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση
έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές της ή μέλη
διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, η Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης για όσο
χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) έτος
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μετά την λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου
αντίστοιχα.
(στ) Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μετόχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του
διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής
εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία η την κατασκευή
κάθε είδους αθλητικών ειδών.
(ζ) Πρόσωπο που έχει άμεσο εμπορικό ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό συμφέρον από το
Άθλημα της Άρσης Βαρών.
(η) Πρόσωπο στον οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει
αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΑΒ μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου
έλαβε γνώση.
11.3 Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΑΒ, του οποίου η θητεία είναι
τετραετής και λήγει πριν από την τέταρτη Γενική Συνέλευση από την εκλογή του, είναι :(α) Ο Πρόεδρος, που εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα μπορεί να είναι και
αξιωματούχος Διοικητικού Συμβουλίου οποιουδήποτε Σωματείου μέλους της ΚΟΑΒ.
(β) Ένα αντιπρόσωπο από κάθε Σωματείο – μέλος της ΚΟΑΒ, το οποίο είχε
συνεχόμενη αγωνιστική παρουσία στα αμέσως δύο (2) προηγούμενα έτη.
(γ) Σε περίπτωση που τα 9 μέλη του Δ. Συμβουλίου δεν μπορούν να συμπληρωθούν από
τους αντιπροσώπους που θα υποδείξουν τα Σωματεία μέλη, η συμπλήρωση τους θα
γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην Εκλογική Γ. Συνέλευση.
11.4 Εντός οκτώ (8) ημερών από την ημέρα της εκλογής του, το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρία και με μυστική ψηφοφορία, εάν ζητηθεί, καταρτίζεται σε
σώμα.
Δηλαδή εκλέγονται τα μέλη της Γραμματείας που είναι, ο Πρόεδρος, ο
Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας και ο
Έφορος της ΚΟΑΒ.
11.5 Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παραδώσει στο νέο ΔΣ με
πρωτόκολλο, τη σφραγίδα, το αρχείο, τα βιβλία, το ταμείο, τα έπιπλα, καθώς και οτιδήποτε
άλλο περιουσιακό στοιχείο υπό την απόλυτο νομή και κατοχή της ΚΟΑΒ.
11.6 Μέχρι την ανάληψη της εξουσίας από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, την ΚΟΑΒ
εκπροσωπεί, σε όλες της τις σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις, ο Πρόεδρος του
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
11.7 Από τη Γενική Συνέλευση εκλέγεται επίσης τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, ο ένας
εκ των οποίων, κατά προτίμηση, να είναι εγκεκριμένος Λογιστής και η θητεία της είναι
ισόχρονη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε μήνα, έκτακτα όταν το
καλέσει σε συνεδρία ο Πρόεδρος ή ζητήσουν τη σύγκληση του εγγράφως, τρία (3)
τουλάχιστον μέλη του.
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12.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι έχει απαρτία αν στις συνεδριάσεις του, τα
παρόντα μέλη είναι περισσότερα από το μισό του αριθμού των μελών του.
12.3 Συζητεί και αποφασίζει για κάθε θέμα που υπάγεται στην αρμοδιότητα του και
εξυπηρετεί τους σκοπούς της ΚΟΑΒ.
12.4 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των
παρόντων μελών του και καταχωρούνται σε πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
12.4.1 Θέμα για το οποίο λήφθηκε απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να
επαναφερθεί προς συζήτηση εάν δεν το ζητήσουν γραπτώς τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3)
των μελών του Διοικητικού συμβουλίου.
12.5 Οι ψηφοφορίες γίνονται φανερές, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν
προσωπικά ζητήματα μελών του Δ. Συμβουλίου στις οποίες δεν συμμετέχουν οι υπό
κρίση Σύμβουλοι ή όταν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε είναι μυστικές.
12.6 Σε περίπτωση ισοψηφίας πάνω σε κάποιο θέμα, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία
φανερή ή μυστική, και σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας, αν μεν η ψηφοφορία είναι
φανερή, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, αν δεν είναι μυστική, επαναλαμβάνεται αυτή
μέχρι να ληφθεί απόφαση.
12.7 Αρμοδιότητες και Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου.
12.7.1
Μεριμνά για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού, των
Κανονισμών και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
12.7.2 Καθορίζει την ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων.
12.7.3 Αποφασίζει για τη σύγκληση των ΄Εκτακτων Συνελεύσεων
12.7.4 Καταρτίζει τις Τεχνικές και άλλες Επιτροπές της ΚΟΑΒ.
12.7.5 Διορίζει το έμμισθο προσωπικό, το αναγκαίο για τη λειτουργία των διαφόρων
υπηρεσιών της ΚΟΑΒ.
12.7.6 Συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό των εσόδων και εξόδων κάθε
χρήσης.
12.7.7 Εισηγείται στις Γενικές Συνελεύσεις την τροποποίηση του Καταστατικού.
12.7.8 Διοικεί την ΚΟΑΒ.
12.7.9 Οργανώνει και τελεί τα Παγκύπρια
Αγώνες.

Πρωταθλήματα και τοπικούς ή Διεθνείς

12.7.10 Αποφασίζει τη συμμετοχή της ΚΟΑΒ σε Διεθνείς Ενώσεις ή Ομοσπονδίες ή τη
συνεργασία με άλλες ομοειδείς Ομοσπονδίες και εγκρίνει τη συμμετοχή αθλητών/τριών σε
όλους τους Διεθνείς Αγώνες.
12.7.11 Αναγνωρίζει επιδόσεις και μελετά τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για την
προαγωγή των καλλιεργούμενων αγωνισμάτων.
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12.7.12Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ανακήρυξη προσώπων σ’ επίτιμα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και του αξιώματος του Προέδρου. Καθώς
επίσης να εισηγήται την ακύρωση από τη Γενική Συνέλευση της ανακύρηξης
οποιουδήποτε προσώπου σαν επίτιμου προέδρου ή μέλους της ΚΟΑΒ.
Επίτιμα μέλη μπορούν αν καταστούν πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά
τους στο άθλημα της Άρσης Βαρών στον αθλητισμό γενικότερα ή για αξιόλογη προσφορά
στην πολιτεία. Δεν έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται.
12.7.13 Διορίζει τεχνικό και γραφειακό προσωπικό με όρους εντολής που κρίνει
σκόπιμους και εγκρίνει τους προπονητές των Σωματείων μελών.
12.7.14 Ορίζει εγκεκριμένο ελεγκτή, δια περίοδο ενός έτους για τον τελικό καταρτισμό των
ελεγμένων λογαριασμών.
12.7.15 Ανακηρύσσει ευεργέτες δωρητές.
12.7.16 Διορίζει τα μέλη της Δικαστικής Επιτροπής και τους κριτές των αγώνων που
διοργανώνει η ΚΟΑΒ και να καταρτίζει κατάλογο διαιτητών της ΚΟΑΒ.
12.8 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρείς (3)
συνεχείς συνεδριάσεις χάνει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη θέση του.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
πέραν απο τρεις (3) μήνες, χάνει τη θέση του και αντικαθίσταται. Νοείται δε ότι το μέλος
του ΔΣ που χάνει τη θέση του με τον πιο πάνω τρόπο αντικαθίσταται από άλλο ικανό
άτομο που ανήκει στο ίδιο Σωματείο μέλος μέσα σε δέκα μέρες και σε περίπτωση
παράλειψης του Σωματείου μέλους να ορίσει αντικαταστάτη η θέση θα παραμένει κενή
μέχρι την νέα εκλογική Γ. Συνέλευση. Στην περίπτωση όμως που ο αριθμός των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί κάτω των 5 και δεν καταστεί δυνατή η αναγκαία
αναπλήρωση μέσα σε 30 μέρες τότε το Δ. Συμβούλιο παραπέμπει αμέσως το θέμα σε
έκτακτη Γενική Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης. Νοείται περαιτέρω ότι η θητεία του
αντικαταστάτη οποιουδήποτε μέλους του Δ. Συμβουλίου λήγει μαζί με τη λήξη της θητείας
των υπολοίπων μελών του.
12.9 Δικαίωμα ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν όλα τα μέλη που το αποτελούν
και η ψήφος τους είναι ισότιμη με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται πιο πάνω στο
άρθρο 12.6
12.10 Το Δ. Συμβούλιο σε περιπτώσεις αδήριτης ανάγκης μπορεί να συνεδριάζει μέσω
τηλεδιάσκεψης με οποιονδήποτε μέσο
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
13.1 Ο Πρόεδρος
α) Εκπροσωπεί την ΚΟΑΒ σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις της και τις
υποθέσεις της γενικά. Επιλαμβάνεται και αποφασίζει επί όλων των υποθέσεων της σε
συνεννόηση με τα αρμόδια όργανα όπου και όταν απαιτείται, συγκαλεί τακτικές και
έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις Γενικές Συνελεύσεις
κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη και
λήξη τους, διευθύνει τις συζητήσεις, δίδει σε όλους το λόγο και εφόσον ο ομιλητής
εκτρέπεται από το θέμα ή την καλή συμπεριφορά, του τον αφαιρεί και υπογράφει μαζί με
τα άλλα μέλη του Δ. Σ. τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
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γ) Επιτηρεί την ακριβή τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΚΟΑΒ.
δ) Έχει νικούσαν ψήφο σε περιπτώσεις ισοψηφίας στις αποφάσεις του Δ. Σ. της ΚΟΑΒ.
13.2 Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, σε
όλα τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος, τον
αναπληρώνει άλλο μέρος του Δ. Συμβουλίου κατόπιν απόφασης αυτού.
13.3 Ο Γενικός Γραμματέας:
α) Τηρεί το αρχείο, τη σφραγίδα και τα βιβλία της ΚΟΑΒ καθώς και τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του Δ. Συμβουλίου.
β) Διεξάγει όλη την αλληλογραφία.
γ) Εκτελεί σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο, και αναπληρώνει αυτόν, όταν κωλύεται ρπςο
τούτο ο Αντιπρόεδρος.
ε) Προΐσταται των γραφείων και του προσωπικού της ΚΟΑΒ
στ)Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα διπλώματα της ΚΟΑΒ που απονέμονται σε αθλητές
συνεργάτες, ευεργέτες και δωρητές καθώς και κάθε φύσεως προκηρύξεις και
προσκλήσεις.
13.4 Ο Ταμίας :
α) Ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων της ΚΟΑΒ με διπλότυπες αποδείξεις που
υπογράφονται από τον ίδιο.
β) Υπογράφει με τον Πρόεδρο τις επιταγές για την ανάληψη των χρημάτων που έχουν
κατατεθεί στις τράπεζες.
γ) Είναι προσωπικά υπεύθυνος προς το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε ταμειακή
ανωμαλία, καθώς επίσης και πληρωμή την οποία έκανε, χωρίς γενική ή ειδική απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων που μονογράφεται από τον Πρόεδρο.
ε) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχέδιο του προϋπολογισμού και υποβάλλει τον
απολογισμό κάθε χρήσης στο Διοικητικό συμβούλιο.
13.5 Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας βοηθά και αναπληρεί το Γενικό Γραμματέα όταν
απουσιάζει.
13.6 Ο Έφορος
α) Έχει την ευθύνη των Εθνικών Ομάδων
β) Συντονίζει τις Τεχνικές Επιτροπές των αθλημάτων.
γ) Καταρτίζει σε συνεργασία με τις Τεχνικές Επιτροπές το αθλητικό ημερολόγιο
πρόγραμμα
δ) Μετέχει στην Τεχνική Επιτροπή της ΚΟΑΒ και
ε) Ασκεί εποπτεία στο έργο των Ομοσπονδιακών και Εθνικών προπονητών και
συνεργατών τους.
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ΑΡΘΡΟ 14ο: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
14.1 Η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΑΒ αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4)
μέλη και η θητεία της διαρκεί όσο και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος
της πρέπει να είναι νομικός.
14.2 Η Δικαστική επιτροπή συγκροτείται με την πιο κάτω διαδικασία:α) Αμέσως μετά τη συγκρότηση του σε Σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο με επιστολή του
καλεί τα μέλη της ΚΟΑΒ, να υποδείξουν εγγράφως ένα εκπρόσωπο τους, κατά προτίμηση
νομικό, ως υποψήφιο για μέλος της Δικαστικής Επιτροπής.
β) Από τους υποδειχθέντες, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τα παραπάνω μέλη.
γ) Σε περίπτωση που τα μέλη της ΚΟΑΒ δεν υποδείξουν μέσα σε διάστημα είκοσι (20)
ημερών τους πιο πάνω εκπροσώπους, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει ελεύθερα τα
απαιτούμενα μέλη για τη συγκρότηση ή και συμπλήρωση της.
δ) Αμέσως μετά τον διορισμό τους, τα τακτικά μέλη της Δικαστικής Επιτροπής μετά από
πρόσκληση της Γραμματείας της ΚΟΑΒ, συνέρχονται για να συγκροτηθούν σε σώμα και
να εκλέξουν μεταξύ τους, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα της
Δικαστικής Επιτροπής.
14.3 Οι συνεδρίες της Δικαστικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρο της ή τον
αναπληρωτή του, τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) ώρες ενωρίτερα και οι διάδικοι ή οι
καταγγελλόμενοι προσκαλούνται με τηλεγράφημα ή τηλεμήνυμα ή τηλεομοιότυπο ή άλλο
γραπτό μέσο, σαραντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα της
συνεδρίας.
14.4 Η Δικαστική Επιτροπή θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατό
ταχύτερη εκδίκαση κάθε υπόθεσης που παραπέμπεται σ’ αυτήν. Εν πάση περιπτώσει η
Δικαστική Επιτροπή υποχρεούται να επιλαμβάνεται της εκδίκασης κάθε ζητήματος που
παραπέμπεται σ’ αυτήν και να το περατώνει
το συντομότερο δυνατό, εντός της
δικαιοδοσίας της.
14.5 Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι γραπτές και αιτιολογημένες θα
ισχύουν με την έκδοση και απαγγελία τους, και θα κοινοποιούνται προς τον Γεν.
Γραμματέα της ΚΟΑΒ για εκτέλεση.
14.6 Οι αρμοδιότητες της Δικαστικής Επιτροπής είναι:
14.6.1 Γνωμοδοτεί για ερωτήματα ή ζητήματα που θέτει το ΔΣ της ΚΟΑΒ.
14.6.2 Εκδικάζει όλες τις υποθέσεις που παραπέμπονται από το ΔΣ της ΚΟΑΒ.
14.6.3 Επιβάλλει, μετατρέπει και διαγράφει ποινές.
14.7 Οι ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 15 και 16 του παρόντος Καταστατικού
επιβάλλονται για τα κάτωθι παραπτώματα:
14.7.1 Για αντιαθλητική ή ανάρμοστη συμπεριφορά
20

14.7.2 Για εξύβριση λόγω ή έργω ή επίθεση ή απόπειρα επίθεσης.
14.7.3 Για κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια που προσβάλλει το φίλαθλο πνεύμα ή τη συνήθη
τάξη και ευκοσμία των αγώνων.
14.7.4 Για ανοίκειον ή άλλο δυσφημιστικό δημοσίευμα ή δήλωση ή ανακοίνωση μέσω
οποιουδήποτε Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης ή ηλεκτρονικού μέσου ενημέρωσης που
στρέφεται εναντίον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΑΒ ή μελών της Δικαστικής
Επιτροπής καθώς και οποιασδήποτε άλλης επιτροπής που συγκροτείται από την ΚΟΑΒ
για την προώθηση των σκοπών της.
14.7.5 Για κακή ή αντιαθλητική ή ανάρμοστη συμπεριφορά φιλάθλων των μελών της
ΚΟΑΒ με την οποία κλονίζεται η τάξη στο χώρο διεξαγωγής αγώνα ή καθίσταται αδύνατη ή
προβληματική ή απρόσκοπτη, ασφαλής, ομαλή και στα πλαίσια των κανονισμών τέλεση
των αγώνων και ή για τέτοια συμπεριφορά των φιλάθλων των μελών της ΚΟΑΒ μετά τη
λήξη του αγώνα.
14.7.6 Για οποιονδήποτε παραπεμφθεί ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής και δεν
παρουσιασθεί, αδικαιολόγητα κατά την κρίση της Δικαστικής Επιτροπής.
14.7.7 Για κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια που προσβάλλει το φίλαθλο πνεύμα ή τη συνήθη
τάξη ή που θίγει τη Διοίκηση της ΚΟΑΒ ή μέλη αυτής ή τις Επιτροπές ή μέλη των
Επιτροπών της ΚΟΑΒ, συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Δικαστικής Επιτροπής.
14.8 Τα παραπτώματα παραγράφονται εφόσον δεν καταγγέλθηκαν γραπτώς μέσα σε
τρείς (3) μήνες από την τέλεση τους. Η παραγραφή δεν ισχύει για παραπτώματα, που ο
ποινικός νόμος θεωρεί ατιμωτικά.
14.9 Στις συνεδριάσεις της Δικαστικής επιτροπής δεν μπορούν να μετέχουν μέλη της τα
οποία μετέχουν στις διοικήσεις των ενδιαφερομένων μερών ή έχουν συγγένεια μέχρι
τέταρτου βαθμού με τους ενδιαφερόμενους στην υπόθεση που εκδικάζεται.
14.10 Οι αποφάσεις της Δικαστικής επιτροπής συντάσσονται γραπτά, περιέχουν
οπωσδήποτε αιτιολογικά και καταχωρούνται σε περίληψη στο προβλεπόμενο βιβλίο. Είναι
εκτελεστές και προσβάλλονται μόνο στην ΑΔΕΑ, όπως ο νόμος ορίζει και σε περίπτωση
κατάργησης της, στο εκάστοτε αρμόδιο κατά το νόμο αθλητικό δικαιοδοτικό όργανο.
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΕΦΟΡΟΥΣ- ΚΡΙΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ –
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ- ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ- ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
15.1 Οι ποινές που μπορεί να επιβάλει η Δικαστική Επιτροπή σε αθλητές, εφόρους,
κριτές, διαιτητές, προπονητές και Σωματεία μέλη εφόσον κληθούν σε απολογία:
15.1.1 Στους αθλητές: Εφόρους, κριτες, προπονητές, διαιτητές:
α) Έγγραφη επίπληξη, ή ποινή προστίμου
β) Έγγραφη επίπληξη με κοινοποίηση στα μέλη της ΚΟΑΒ, ή
γ) Προσωρινή αποβολή από τους αγώνες, επίσημους και ανεπίσημους, μέχρι δύο (2)
χρόνια, ή
δ) Οριστική διαγραφή από το μητρώο της ΚΟΑΒ
15.1.2 Στα μέλη Διοικήσεων των μελών της ΚΟΑΒ:
α) Έγγραφη επίπληξη, ή
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β) Έγγραφή επίπληξη με κοινοποίηση στα μέλη της ΚΟΑΒ, ή
γ) Απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους, προσωρινά ή οριστικά.
15.1.3 Στα μέλη Σωματείων:α) Έγγραφη επίπληξη, ή
β) Έγγραφη επίπληξη με κοινοποίηση στα μέλη της ΚΟΑΒ, ή
γ) Απαγόρευση εισόδου, προσωρινή ή οριστική, στους αγωνιστικούς χώρους όταν
διεξάγονται αγώνες.
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
16.1 Οι ποινές που μπορεί να επιβάλει η Δικαστική Επιτροπή στα Σωματεία μέλη της
ΚΟΑΒ, εφόσον κληθούν σε απολογία είναι:
α)
β)
γ)
δ)

Έγγραφη επίπληξη, ή
Έγγραφη επίπληξη με κοινοποίηση στα μέλη της ΚΟΑΒ, ή
Χρηματικό πρόστιμο μέχρι €500= ευρώ (Πεντακόσια ευρώ) ή
Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι ένα (1) χρόνο από κάθε επίσημη διοργάνωση.

16.2 Η Δικαστική Επιτροπή στο πλαίσιο του άρθρου 14 δύναται να επιβάλλει σε όλες τις
κατηγορίες των φυσικών ή νομικών προσώπων και την υποχρέωση να ανακαλέσουν
οποιοδήποτε γραπτό κείμενο, που θα κριθεί ότι έχει ύφος ανάρμοστο.
16.3 Όλες οι παραπάνω ποινές μπορούν αν επιβληθούν και με αναστολή, τη διάρκεια της
οποίας καθορίζει η απόφαση, εφόσον το παράπτωμα δεν είναι σύμφωνα με τον ποινικό
νόμο ατιμωτικό και δεν διώκεται από αυτόν. Σε περίπτωση που μέσα στο χρόνο της
αναστολής το φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαπράξει και νέο παράπτωμα, τότε εκτίει και την
ποινή που ανεστάλη.
ΑΡΘΡΟ 17ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
17.1 Σωματείο ή μέλη του, προπονητής, γονέας ή κηδεμόνας αθλητή ή αθλητής που
υποβάλλει γραπτώς παράπονο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΑΒ σχετικά με τις
συνθήκες τελέσεως ενός αγώνα ή τα αποτελέσματα ενός αγώνα θα πρέπει να υποβάλλει
το παράπονο όχι το αργότερο των 48 ωρών από τη λήξη του αγώνα καταβάλλει
ταυτόχρονα το ποσό των €100= ευρώ σε μετρητά στην ΚΟΑΒ σαν επιτίμιο.
17.2 Το επιτίμιο αυτό επιστρέφεται στο Σωματείο σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης
και κατακρατείται σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης, εκτός εάν η Δικαστική
Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά.
ΑΡΘΡΟ 18ο : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
18.1
Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει κάθε χρόνο στον καταρτισμό Τεχνικών
Επιτροπών, οι οποίες προεδρεύονται από πρόσωπα που διορίζονται από αυτό. Τα
καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των Τεχνικών Επιτροπών καθορίζονται σε
γενικές γραμμές στην απόφαση για τη συγκρότηση τους.
18.2Εκτός των Τεχνικών Επιτροπών το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΑΒ μπορεί για την
προώθηση των σκοπών της να καταρτίζει και άλλες επιτροπές με απόφαση του,
καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της κάθε μιας.
18.3 Η θητεία όλων των Επιτροπών συμπίπτει με τη θητεία της διοίκησης που τις έχει
εκλέξει.
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ΑΡΘΡΟ 19ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
19.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΑΒ μπορεί να ορίσει Τεχνικές Επιτροπές. Ο αριθμός
των μελών κάθε Επιτροπής καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο οποίος δεν πρέπει
να είναι μικρότερος των τριών (3) μελών.
19.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καταρτίζει και άλλες Ειδικές επιτροπές για
μελέτη, με στόχο την προαγωγή των σκοπών της ΚΟΑΒ.
19.3 Ο Πρόεδρος κάθε επιτροπής ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
19.4 Μέλη των Επιτροπών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρόσωπα που
κατέχουν τα ζητήματα των αθλημάτων της ΚΟΑΒ, μεταξύ των φιλάθλων και μη εν ενεργεία
αθλητών καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΑΒ.
19.5 Κάθε μέλος της Τεχνικής Επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3)
συνεχείς συνεδριάσεις της Επιτροπής, αντικαθίσταται με πρόταση του Προέδρου.
19.6 Οι Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους
απόντες και παρίσταται ο Πρόεδρος ή αναπληρωτής του.
19.7 Με την εκλογή των μελών κάθε Επιτροπής, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της σε
συνεδρία στην οποία εκλέγονται ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της.
19.8 Τόσο οι Τεχνικές Επιτροπές όσο και η Δικαστική Επιτροπή κρατούν πρακτικά
συνεδριάσεων, έχουν όμως κοινό πρωτόκολλο και αρχείο με τη Γραμματεία της ΚΟΑΒ.
19.9 Ο πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟΑΒ μπορούν να παρίστανται στις
συνεδριάσεις των επιτροπών χωρίς δικαίωμα ψήφου.
19.10 Οι διάφορες Επιτροπές είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΑΒ και υπόκεινται στον έλεγχο του, οι δε αποφάσεις τους
στην έγκριση του.
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΑΒ
20.1 Η Τεχνική Επιτροπή της ΚΟΑΒ αποτελείται από τέσσερα μέλη διορισμένα από το
Διοικητικό Συμβούλιο. Απαραίτητα πρέπει να είναι μέλη της Τεχνικής Επιτροπής οι
εκάστοτε:
α)
β)
γ)
δ)

Ένας αντιπρόσωπος του ΔΣ της ΚΟΑΒ ο/η οποίος/α προεδρεύει.
Ο Έφορος αθλημάτων της ΚΟΑΒ
Ο/οι Τεχνικός/οί Επιστημονικός/οί Συνεργάτης/ες της ΚΟΑΒ
Ο/Η Τεχνικός Σύμβουλος του αντίστοιχου αθλήματος.

20.2 Η Τεχνική επιτροπή της ΚΟΑΒ επεξεργάζεται τις εισηγήσεις των τριών Ειδικών
Τεχνικών Επιτροπών της Άρσης Βαρών και υποβάλλει εισηγήσεις στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
20.3 Σε περίπτωση ισοψηφίας ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής έχει τη νικώσα ψήφο.
ΑΡΘΡΟ 21ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
21.1 Οι Ειδικές Τεχνικές Επιτροπές είναι τα όργανα εργασίας και τεχνικής διεύθυνσης.
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Είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΚΟΑΒ σχετικά με τους αγώνες και
τις εκδηλώσεις της Άρσης Βαρών. Έχουν επιπλέον το δικαίωμα να κάνουν γενικές μελέτες
με σκοπό την ανάπτυξη της Άρσης Βαρών. Οι Ειδικές Τεχνικές Επιτροπές υποχρεούνται
να επεξεργάζονται:
α) Τον Εσωτερικό Τεχνικό Κανονισμό
β) Το Βαθμολογικό Κώδικα και τις επιδόσεις των αθλητών.
γ) Τις οδηγίες και διατάξεις που αφορούν τους αγώνες και εκδηλώσεις της ΚΟΑΒ
δ) Τις οδηγίες και διατάξεις για τον καταρτισμό και μετεκπαίδευση των κριτών και
προπονητών.
ε) Τις υποχρεωτικές ασκήσεις που προβλέπονται σε ορισμένους αγώνες.
Στ) Εισηγήσεις προς την Τεχνική Επιτροπή της ΚΟΑΒ για τον προγραμματισμό και τον
καθορισμό ημερομηνιών των εκδηλώσεων της ΚΟΑΒ.
ζ) Η Εξασφάλιση και διευθέτηση του χώρου για τους αγώνες της ΚΟΑΒ.
21.2 Η διάρκεια εντολής των Ειδικών ΤΕ είναι για τρία (3) χρόνια. Οι συνεδριάσεις των
Ειδικών ΤΕ διευθύνονται από τον Πρόεδρο τους και σε περίπτωση κωλύματος από τον
αντικαταστάτη του. Η σύγκληση όπως και το πρόγραμμα και η ημερήσια διάταξη
αποστέλλεται από τον Πρόεδρο στα μέλη της Ειδικής ΤΕ. Οι αποφάσεις των Ειδικών ΤΕ
θα υποβάλλονται στην ΤΕ της ΚΟΑΒ ενυπόγραφες από τον Πρόεδρο της Ειδικής ΤΕ και
τον Γραμματέα για επεξεργασία και απόψεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
21.3 Οι εισηγήσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρισταμένων μελών στις
συνεδριάσεις. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Για να είναι
έγκυρες οι εισηγήσεις των Ειδικών ΤΕ είναι απαραίτητο να παρευρίσκονται στη
συνεδρίαση τουλάχιστον τα μισά μέλη.
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
22.1 Όταν η εργασία της Τεχνικής Επιτροπής είναι απαιτητική, με τη συγκατάθεση της
ΚΟΑΒ, η Τεχνική Επιτροπή μπορεί να δημιουργήσει προσωρινές υποεπιτροπές και να
καλέσει και συνεργάτες. Αυτές οι υποεπιτροπές μπορούν να αποτελούνται από μέλη της
Τεχνικής Επιτροπής, όπως και επίσης και από πρόσωπα τα οποία θα κριθούν κατάλληλα
για το σκοπό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 23ο : ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
23.1 Κάθε χρόνο θα απονέμονται τιμητικές διακρίσεις σε διοικητικούς παράγοντες,
Σωματεία μέλη, αθλητές, διαιτητές, κριτές και φιλάθλους μετά από απόφαση του ΔΣ της
ΚΟΑΒ, το είδος των οποίων θα αποφασίσει το ΔΣ της ΚΟΑΒ
23.2 Μέχρι το Δεκέμβρη κάθε χρόνο το ΔΣ πρέπει, με εισήγηση του Γενικού Γραμματέα,
να καταρτίζει τον πίνακα αυτών που θα τιμούνται με τις πιο πάνω τιμητικές διακρίσεις. Οι
διακρίσεις θα απονέμονται από τον Πρόεδρο στα πλαίσια της τελετής βραβεύσεων της
Ομοσπονδίας ή σε άλλη ειδική τελετή.
23.3 Σε κάθε περίπτωση η απόφαση για απονομή οποιασδήποτε τιμητικής διάκρισης
πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.
ΑΡΘΡΟ 24ο: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
24.1 Απαγορεύεται από Σωματεία, Συνδέσμους Διαιτητών/ Κριτών/Προπονητών, μέλη
των διοικήσεων των, προπονητές, κριτές, διαιτητές, αθλητές, εφόρους η έκδοση
οποιασδήποτε ανακοίνωσης ή δήλωσης από τηλεόρασης ή ραδιοφώνου, διαδυχτίου ή
ηλεκτρονικού μέσου ενημέρωσης προς ή μετά τη διεξαγωγή αγώνα Πρωταθλήματος ή
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αγώνων, το περιεχόμενο της οποίας στρέφεται εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΟΑΒ, της Δικαστικής Επιτροπής ή των Κριτών ή διαιτητών ή Επιτροπών και οργάνων
της ΚΟΑΒ. Η παράβαση της παρούσης διάταξης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και
συνεπάγεται κυρώσεις που επιβάλλονται από τη Δικαστική Επιτροπή ενώπιον της οποίας
θα παραπέμπεται ο παραβάτης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για απόδειξη του
παραπτώματος αυτού είναι αρκετή η παρουσίαση στη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΑΒ της
σχετικής ανακοίνωσης ή δήλωσης ή αντίτυπου του εγχώριου Τύπου ή οποιουδήποτε
άλλου οπτικοακουστικού μέσου ή άλλης γραπτής βεβαίωσης που περιήλθε νόμιμα στην
κατοχή της ΚΟΑΒ, ανεξάρτητα του εάν είναι πρωτότυπο ή αντίγραφο.
ΑΡΘΡΟ 25ο: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ
25.1 Τα Καταστατικά των συνδέσμων Κριτών, Διαιτητών, Προπονητών και άλλων
Οργάνων ή Σωμάτων που έχουν οποιαδήποτε σχέση με τα αθλήματα της ΚΟΑΒ πρέπει
να συνάδουν με το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Τεχνικό Κανονισμό της ΚΟΑΒ και τα
μέλη τους να είναι ή να ήταν Κριτές ή Διαιτητές ή Προπονητές των αθλημάτων της ΚΟΑΒ.
ΑΡΘΡΟ 26ο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
26.1 Ο Εσωτερικός Τεχνικός Κανονισμός ψηφίζεται από το ΔΣ της ΚΟΑΒ κατόπιν
εισήγησης των Ειδικών Τεχνικών Επιτροπών και της Τεχνικής Επιτροπής ΚΟΑΒ και δεν
μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας.
26.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει κανονισμούς που ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες επί
παντός θέματος που αφορά τις αρμοδιότητες ή δραστηριότητες της ΚΟΑΒ ή προς
εξυπηρέτηση των σκοπών της.
26.3 Απαγορεύεται όπως με τις διατάξεις του κανονισμού επέρχεται αλλοίωση της έννοιας
των άρθρων του Καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 27ο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ
27.1 Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ‘’απαγορευμένης ουσίας’’ η μεθόδου ντόπινγκ,
που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
Η
απαγόρευση αυτή ισχύει για όλες τις περιόδους, δηλ. κατά την Αγωνιστική Περίοδο, κατά
την Περίοδο προετοιμασίας, εντός και εκτός συναγωνισμού.
27.2 Ο κατάλογος των απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ εκδίδεται και
διατίθεται στα ελληνικά από την Εθνική Επιτροπή Αντί-ντόπινγκ του ΚΟΑ.
27.3 Όλοι οι αθλητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στο Αθλητικό Μητρώο της ΚΟΑΒ είναι
υποχρεωμένοι να υποβληθούν σε έλεγχο αντί-ντόπινγκ, όταν αυτό τους ζητηθεί, κατά τη
διάρκεια Προπονήσεων, Αγώνων, εντός και εκτός συναγωνισμού.
27.4 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 της δειγματοληψίας και Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΑΒ έχει
αρμοδιότητα εκδίκασης της υπόθεσης και επιβολής ποινής μετά από παραπομπή του
θέματος από το ΔΣ.
27.5 Η εξακρίβωση χρήσης ή λήψης οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου
ντόπινγκ από αθλητή/τρια της ΚΟΑΒ επιφέρει τις ποινές που προβλέπονται στους
ειδικούς Κανονισμούς Ελέγχου Αντί-ντόπινγκ της Διεθνούς Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών.
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27.6 Κάθε Σωματείο μέλος είναι υπόχρεο να δηλώνει τον δικό του γιατρό για τον έλεγχο
της υγείας των αθλητών του καθώς και για την παρουσία του στους εκάστοτε αγώνες, όταν
αυτή κρίνεται από την ΚΟΑΒ αναγκαία και σε περίπτωση αλλαγής του προσώπου του εν
λόγω γιατρού, το Σωματείο είναι υπόχρεο να ενημερώνει αμέσως την Ομοσπονδία.
ΑΡΘΡΟ 28ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
28.1 Η ΚΟΑΒ έχει δική της σφραγίδα που έχει σχήμα κυκλικό, στην εσωτερική περίμετρο
του κύκλου αναγράφεται σε πλήρη γραφή και με κεφαλαία Γράμματα το όνομα της
Ομοσπονδίας στο δε κέντρο του κύκλου αναγράφονται τα αρχικά γράμματα του ονόματος
της Ομοσπονδίας πάλι με κεφαλαία γράμματα και υπάρχει επίσης η παράσταση ενός
αθλητή που σηκώνει βάρη.
28.2 Η σφραγίδα αυτή διατίθεται σε κάθε εξερχόμενο έγγραφο και σε κάθε απόδειξη της.
Χωρίς την ύπαρξη της, κάθε έγγραφο ή απόδειξη θεωρείται άκυρη και δεν συνεπάγεται
καμιά υποχρέωση από τον εκδότη.
ΑΡΘΡΟ 29ο : ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
29.1 Η ΚΟΑΒ αντιπροσωπεύεται από τον Πρόεδρο της, σε όλες της τις σχέσεις της
δικαστικές, διοικητικές και τις άλλες δημόσιες αρχές, καθώς και ενώπιον τρίτων.
ΑΡΘΡΟ 30ο : ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
30.1 Σε περίπτωση ασάφειας του Καταστατικού, καθώς και για κάθε περίπτωση που δεν
προβλέπεται από τις διατάξεις του, αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΑΒ μέσα
στα πλαίσια του Καταστατικού και των νόμων, καθώς και του Καταστατικού της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών υπό την έγκριση της προσεχούς Γενικής
Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 31ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
31.1 Τροποποίηση του Καταστατικού ή προσθήκη μπορεί να γίνει από Καταστατική
Συνέλευση, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από έγγραφη αίτηση του
μισού (1/2) αριθμού των μελών. Σ’ αυτήν πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον τα 2/3 των
αντιπροσώπων και η τροποποίηση να γίνεται αφού ψηφίσουν υπέρ αυτής τουλάχιστον τα
2/3 των παρόντων μελών.
31.2 Η υποβολή θεμάτων υπό των μελών της Καταστατικής Συνέλευσης για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων από την Καταστατική Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται
γραπτά στο Γενικό Γραμματέα του ΔΣ της ΚΟΑΒ 15 μέρες τουλάχιστον ενωρίτερα της
σύγκλισης της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 32ο: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΑΒ
32.1 Σε περίπτωση κατά την οποία η ΚΟΑΒ διαλυθεί για οποιονδήποτε λόγο, η περιουσία
της περιέρχεται στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Ουδέποτε διανέμεται μεταξύ των
μελών της.
Το παρόν Καταστατικό που περιέχει 32 άρθρα τροποποιήθηκε από την Κυπριακή
Ομοσπονδία Άρσης Βαρών την 21-01-2017
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ
Πρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας
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