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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

ΚΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
(1)

Το παρόν Καταστατικό και Κανονισμοί εψηφίσθησαν από τη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ στις
30 Αυγούστου και 2 Σεπτεμβρίου 1970 σ' αντικατάσταση του παλαιοτέρου Καταστατικού.
Τόσο στο Καταστατικό όσο και στους Κανονισμούς, έγιναν έκτοτε πολλές τροποποιήσεις.

(2)

Οι σημειώσεις στο περιθώριο δεν αποτελούν μέρος του κειμένου αλλά είναι απλά
καθοδηγητικές.
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Περιεχόμενα

Σελίδα

Καταστατικό

4

Γενικοί Κανονισμοί

40

Κανονισμοί Πρωταθλημάτων

49
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Αρθρο 1ον
Ιδρυσις
Έδρα
σκοπός

1. Η κατά την 23ην Σεπτεμβρίου 1934 ιδρυθείσα Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
(Κ.Ο.Π) εδρεύει εν Λευκωσία και σκοπόν έχει
(α) την εν γένει διάδοσιν παρά τη κοινωνία του φίλαθλου πνεύματος ειδικώτερον δε
την εξάπλωσιν και εξύψωσιν του αθλήματος του Ποδοσφαίρου και την προστασίαν
του από οιανδήποτε πράξιν ήτις αντίκειται προς την Αθλητικήν Ιδέαν.
(β) την οργάνωσιν και εποπτείαν του Κυπριακού Ποδοσφαίρου και την
εκπροσώπησιν τούτου έναντι του διεθνούς ποδοσφαίρου, ανδρικού, γυναικείου και
ποδοσφαίρου κλειστού χώρου (indoor foot-ball) και την επικοινωνίαν μετά της
Διεθνούς
Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας
(Φ.Ι.Φ.Α),
της
Πανευρωπαϊκής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΟΥΕΦΑ) και τας αλλοδαπάς ανεγνωρισμένας
Ομοσπονδίας και Ενώσεις.
(γ) την οργάνωσιν Πρωταθλημάτων ή άλλων αγώνων ως προνοείται εν τω παρόντι
Καταστατικώ ή τοις οικείοις Κανονισμοίς.
(δ) την εποπτείαν παντός φιλικού ή άλλου αγώνος οργανωμένου υφ' οιουδήποτε υπό
την Κ.Ο.Π Σωματείου
(ε) την συμμετοχήν εις διεθνείς αγώνας και την οργάνωσιν συναντήσεων με ξένας
ομάδας εν τη αλλοδαπή ή τη ημεδαπή και
(στ) την ανάπτυξιν φιλικών σχέσεων μεταξύ των υπ' αυτήν Σωματείων και την
διαφύλαξιν των συμφερόντων των.
2. Την επίτευξιν των ανωτέρω σκοπών της η ΚΟΠ επιδιώκει
(α) Δια της καθ' έκαστον έτος οργανώσεως των Πρωταθλημάτων Ποδοσφαίρου ή
άλλων αγώνων μεταξύ των υπ' αυτήν Σωματείων.
(β) Δια της συμμετοχής εις παρόμοια Πρωταθλήματα οργανούμενα εν τη αλλοδαπή
υπό των διεθνών Ποδοσφαιρικών Οργανώσεων
3/1993
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(γ) Δια της ηθικής και, ει δυνατόν, υλικής ενισχύσεως των μελών της προς προαγωγήν του
επιδιωκομένου σκοπού.
(δ) Δια της δημιουργίας περισσοτέρων αγωνιστικών χώρων του αθλήματος.
(ε) Δια της ιδρύσεως γραφείων προς εγκατάστασιν των υπηρεσιών αυτής.
(στ) Δια της αγοράς, μίσθωσης ή άλλης μορφής αποκτήσεως ακίνητης περιουσίας και εγγραφής
της επονόματι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
(ζ) Δια της εκδόσεως επισήμου περιοδικού δελτίου και παντός άλλου εντύπου
επιβοηθητικού της διαδόσεως των σκοπών της.
(η) Δια της δημιουργίας Επιτροπών προς προώθησιν των σκοπών της Ομοσπονδίας.
(θ) Δια της εγκαθιδρύσεως Σχολής Ποδοσφαίρου και άλλων συναφών Σχολών προς τον
σκοπόν προαγωγής του επιπέδου της διαιτησίας και προπονήσεως και της τεχνικής του
ποδοσφαίρου.
(ι) Δια της δημιουργίας Επιτροπής Διαιτησίας.
(ία) Δια της απαγορεύσεως φυλετικών θρησκευτικών και πολιτικών διακρίσεων εις το
ποδόσφαιρον εν Κύπρω.
ιβ)

Ιδρυτ.
3.
Σωματεία

Εκπροσ.
Κυπριακού Ποδοσφαίρου

Δια της αντιπροσωπεύσεως των Σωματείων μελών της σε σχέση με τη συνομολόγηση
συμφωνιών με τρίτους για θέματα που αφορούν την εκμετάλλευση και χρήση δικαιωμάτων
ραδιοφωνικής και/ή τηλεοπτικής μετάδοσης και/ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση ανεξάρτητα
μορφής και τρόπου του αντικειμένου του ποδοσφαίρου και γενικά δια της
αντιπροσωπεύσεως των Σωματείων μελών αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα για το οποίο
υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση.

Τα ιδρύσαντα την Κ.Ο.Π Σωματεία είναι:
α) η Αθλητική Ενωσις Λεμεσού (ΑΕΛ)
β) η ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ/Αμμοχώστου
γ) ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας (ΑΠΟΕΛ)
δ) ο ΑΡΗΣ/Λεμεσού
ε) η Ενωσις ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ - ΑΜΟΛ (ΕΠΑ) Λάρνακας
στ) ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ/Λευκωσίας
ζ) η Τουρκική Λέσχη (L.T.S.K) Λευκωσίας
η) το ΤΡΑΣΤ Λευκωσίας

4. Η Κ.Ο.Π τυγχάνει μόνη και αποκλειστικώς αρμοδία δια την εκπροσώπησιν του
Κυπριακού Ποδοσφαίρου προς τας Δημοσίας Αρχάς, την Διεθνή Ποδοσφαιρικήν
Ομοσπονδίαν (Φ.Ι.Φ.Α), την Ευρωπαϊκήν Ενωσιν Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών
(ΟΥ.Ε.Φ.Α) και τας λοιπάς ανεγνωρισμένας Ομοσπονδίας και Ενώσεις.
1/1997

5. Οι πρόνοιες του Καταστατικού και των βάσει αυτού Κανονισμών ή/και
Κανονισμών, οι οποίοι δυνάμει αρμοδιότητας ψηφίζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, ισχύουν τόσο για το ανδρικό όσο και για το θηλυκό γένος ανεξάρτητα
επιλογής λέξεων ή εκφράσεων
12/08/2002
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AΡΘΡΟ 2
Μέλη της
ΚΟΠ

Μέλη της ΚΟΠ είναι τα Σωματεία Α', Β' και Γ' Κατηγορίας και ο Σύνδεσμος Διαιτητών
Κύπρου.
02.09.2014
Μέλη της ΚΟΠ μπορεί να είναι και Ομοσπονδίες, είτε στο Ειδικό Μητρώο, είτε σαν
κανονικά Μέλη.
Πέραν των όσων αναφέρονται στους Γενικούς Κανονισμούς ΚΟΠ για εγγραφή μέλους,
επιπρόσθετοι όροι εγγραφής και δικαιώματα θα καθορίζονται εκάστοτε από την Γενική
Συνέλευση της Ομοσπονδίας την ημέρα της έγκρισης τους για εγγραφή ως Μέλη.
30.08.2013

Εγγραφή
νέου

2.

Δια την εγγραφήν Σωματείου ως μέλους της ΚΟΠ απαιτείται απόφασις των
3/4 του συνόλου των ψήφων της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως επί τη αιτήσει
του ενδιαφερομένου Σωματείου, συμφώνως των διαλαμβανομένων εις το
άρθρον 3 των Γενικών Κανονισμών, και την καταβολή του εν τω άρθρω 3.1 (β)
του παρόντος, καθορισμένου τέλους εγγραφής.

Σωματεία
ΣΤΟΚ

3.

Το ούτω εγγραφόμενον Σωματείον κατατάσσεται εις την τελευταίαν
Κατηγορίαν Σωματείων της ΚΟΠ.

4.

Τηρουμένων των προνοιών της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων περί
διαβαθμίσεως και ανεξαρτήτως των προνοιών της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου οιαιδήποτε κεναί θέσεις εις την Γ’ Κατηγορίαν Σωματείων θα
πληρούνται υπό Σωματείων της Συνομοσπονδίας Τοπικών Ομοσπονδιών
Κύπρου (Σ.Τ.Ο.Κ.) συμφώνως της σειράς κατατάξεως των εις τον πίνακα του
Πρωταθλήματος της Σ.Τ.Ο.Κ., το οποίον διεξάγεται υπό την αιγίδα της ΣΤΟΚ
και βάσει Κανονισμών τους οποίους ήθελε καθορίσει το Διοικητικόν της
Συμβούλιο και/ή όπως αποφασίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας.
02.09.2014
Νοείται ότι τα ούτω εγγραφόμενα Σωματεία θα πληρούν τους
όρους του παρόντος Καταστατικού και Κανονισμών περί
εγγραφής νέων Σωματείων, άλλως τας κενάς θέσεις δύνανται
να καταλάβουν Σωματεία της εκλογής της Τακτικής Γενικής
Συνελεύσεως τα οποία πληρούν τους όρους εγγραφής.

Διαγραφή

5.

Παν μέλος της Ομοσπονδίας χάνει το δικαίωμα του μέλους και διαγράφεται
υποχρεωτικώς εκ του Μητρώου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον
συντρέχουσιν εις ή πλείονες των ακολούθων λόγων :

(α)

Δήλοι εγγράφως παραίτησιν ή αποχώρησιν από των τάξεων της
Ομοσπονδίας.

(β)

Εις περίπτωσιν μη συμμετοχής ή άμα τη αποχωρήσει αυτού εκ
Πρωταθλήματος προς τη λήξεως του. Εξαιρούνται τα Προσφυγικά Σωματεία,
όπως αυτά περιγράφονται στους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων, για τα οποία
γίνεται ιδιαίτερη μνεία.
05.08.2005
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(γ)

Άμα τη διαλύσει του Σωματείου.
8/1996

(δ)

Εις περίπτωσιν διαγραφής του δυνάμει αποφάσεως του Εφετείου της ΚΟΠ ή
της Δικαστικής Επιτροπής ή της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού
ή άλλου αρμοδίου Δικαστικού Οργάνου της Πολιτείας ή αποφάσεως αρμοδίων
οργάνων της ΦΙΦΑ ή της ΟΥΕΦΑ.
08.08.2011
30.08.2013

(ε)

Όταν δεν περιλαμβάνη εις τας τάξεις του 20 τουλάχιστον τακτικά μέλη και 15
αθλούμενα εις την παιδιάν του ποδοσφαίρου, εφοδιασμένα με δελτία
ταυτότητος ποδοσφαιριστού της Κ.Ο.Π.

(στ)

Σε σχέση με Σωματείο Γ’ Κατηγορίας όταν αυτό διαβαθμισθεί σύμφωνα με τις
περί διαβάθμισης πρόνοιες της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων, που
καταρτίζεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τις πρόνοιες
του άρθρου 1 των Κανονισμών Πρωταθλημάτων.
02.09.2014
Εξαιρούνται τα Προσφυγικά Σωματεία, όπως αυτά αναφέρονται ονομαστικά
στους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων.
05.08.2005

(ζ)

Ότι ισχύει για την διαγραφή των Σωματείων Α’, Β’ και Γ’ Κατηγορίας, από
Μέλη της ΚΟΠ, ισχύει και για τον Σύνδεσμο Διαιτητών Κύπρου.
02.09.2014

Ανώτατος 6. (α) Τα Σωματεία Α', Κατηγορίας δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να είναι λιγότερα
Aριθμός
των δώδεκα (12), αλλά ούτε και περισσότερα των δεκατεσσάρων (14).
Σωματείων
03.03.2015
(β)

Τα Σωματεία Β’ και Γ’
από 14.

Κατηγορίας μπορεί να είναι περισσότερα
02.09.2014

7.

Μέλη της ΚΟΠ μπορεί να είναι σε Ειδικό Μητρώο και με ειδικούς όρους οι
ομάδες που αγωνίζονται στα Πρωταθλήματα FUTSAL στα Πρωταθλήματα
Γυναικείου Ποδοσφαίρου και οι Ομοσπονδίες και οι ομάδες του αγροτικού
Ποδοσφαίρου.
Οι πιο πάνω δεν θα έχουν οποιαδήποτε δικαιώματα για συμμετοχή στο Δ.Σ. ή την
Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να καθορίζει τους όρους εγγραφής τους στο
ειδικό μητρώο.
10.08.2012
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ΑΡΘΡΟΝ 3ον
Πόροι

1. Πόροι της Ομοσπονδίας είναι οι εξής:

της ΚΟΠ

«1.(α) Οι ετήσιες συνδρομές των Σωματείων / Μελών που καθορίζονται σε:
•

€770,00 για τα Σωματεία Α’ Κατηγορίας.

•

€770,00 για τον Σύνδεσμο Διαιτητών Κύπρου.

•

€600,00 για τα Σωματεία Β’ Κατηγορίας.

•

€345,00 για τα Σωματεία Γ’ Κατηγορίας.
07.08.2009
02.09.2014

Τα προσφυγικά Σωματεία Β’, Γ’ Κατηγορίας όπως αυτά αναφέρονται ονομαστικά στο
άρθρο 2 των
Κανονισμών Πρωταθλημάτων θα καταβάλλουν το ήμισυ της
καθορισμένης συνδρομής.
06.08.2007
08.08.2008
02.09.2014
Οι συνδρομές θα καταβάλλονται μέχρι τις 10 Αυγούστου εκάστου έτους».
05.08.2005
(β)

Το εφ' άπαξ δικαίωμα
καθοριζόμενον εις €515=

εγγραφής

Σωματείου

ως μέλους της
08.08.2008

Κ.Ο.Π

(γ) Αι δωρεαί, κληροδοτήματα και αι πάσης φύσεως οικονομικαί ενισχύσεις και
επιχορηγήσεις προς την Ομοσπονδίαν.
(δ) Τα εισοδήματα πάσης κινητής και ακινήτου περιουσίας αυτής.
(ε) Το προϊόν εκ των επιβαλλομένων χρηματικών ποινών.
(στ) Αι εισπράξεις εκ των επισήμων και φιλικών αγώνων των Εθνικών Ομάδων και
Μικτών ομάδων πόλεων.
(ζ) Τα ποσοστά επί των εισπράξεων όλων γενικώς των Πρωταθλημάτων, και
αγώνων με ξένας ομάδας και τα ποσοστά επί των τηλεοπτικών δικαιωμάτων
που διαχειρίζεται η ΚΟΠ όλων γενικώς των Πρωταθλημάτων.
07.08.2006
8/94/ΚΑΝΟΝΙSΜΙ
10/9/2001

(η) Αι εισπράξεις εκ των υπέρ της Κ.Ο.Π. εκάστοτε οργανουμένων ευεργετικών
ποδοσφαιρικών συναντήσεων, εορτών, κ.λ.π.
(θ) Οιαδήποτε δικαιώματα πληρωτέα επί τη βάσει του Καταστατικού ή των
Κανονισμών.
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(ι) Οι εισπράξεις από ραδιοφωνικές και /ή τηλεοπτικές μεταδόσεις ποδοσφαιρικών
γεγονότων που διεξάγονται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
(ια) Τα έσοδα από τους Χορηγούς των Πρωταθλημάτων, των Εθνικών Ομάδων και
των διαφημιζομένων, είτε μέσον των Εθνικών Ομάδων είτε μέσον των στολών
των Διαιτητών, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
07.08.2009
Ποσοστά 2. Τα ποσοστά της Κ.Ο.Π επί των εισπράξεων των αγώνων Πρωταθλήματος ή αγώνων
ΚΟΠ
με ξένας εκ του εξωτερικού ομάδας θα ορίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εις
της αρχήν εκάστης ποδοσφαιρικής περιόδου.
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να μειώνη ή να χαρίζη εξ' ολοκλήρου τα
ποσοστά της ΚΟΠ επί των αγώνων, εφ' άπαξ ή δι ωρισμένην περίοδον.
4. Εις την περιουσίαν της Ομοσπονδίας περιλαμβάνονται:
(α) Παν ότι υπό την απόλυτον νομήν, κατοχήν και κυριότητα κινητόν ή
κατέχει δια τον επιδιωκόμενον σκοπόν.

ακίνητον

(β) Τα έπιπλα των γραφείων και ο ιματισμός των Εθνικών ομάδων.
(γ) Το ετήσιον πλεόνασμα των εσόδων εκάστης χρήσεως.
5. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ομοσπονδίας υποχρεούται να καταθέτη επ' ονόματι
ταύτης εις Τράπεζα ή Τράπεζες των εν τη έδρα της ανεγνωρισμένων την εις μετρητά
περιουσίαν, αυτούσια ή επενδεδυμένα εις Κυβερνητικά χρεώγραφα, κατά την
απόφασιν αυτού.
06.08.2007
08.08.2008
10.08.2010
Τα κατατιθέμενα ποσά δύνανται να αναλαμβάνωνται καθ' όν τρόπον ήθελεν ορίσει το
Διοικητικόν Συμβούλιον.
ΑΡΘΡΟΝ 3Α

Συνέπειαι
1. Σωματείον το οποίον αμελεί ή αρνείται να καταβάλει την ετήσιαν συνδρομήν
αμελείας ή
του
μέχρι
10
Αυγούστου
εκάστου
έτους
ως
και
όλας
τας
αρνήσεως
εκκρεμείς
οικονομικές
υποχρεώσεις
του,
του
παρελθόντος
εξοφλήσεως
οικονομικού έτους, θα υπόκειται, από της επομένης, εις αυτόματον
οικονομικών
αναστολήν των εκ του Καταστατικού απορρεόντων δικαιωμάτων του περιλαμβαυποχρεώσεων μένης και της αναστολής της συμμετοχής του εις τους αγώνας Πρωταθλήματος.

7/99, 2.12.2002,
Η τοιαύτη αναστολή συνεπάγεται και τον μηδενισμόν του
Σωματείου δι' όσους αγώνας συμπεριλαμβάνονται εντός της
περιόδου της αναστολής. Το Σωματείον επανακτά αυτομάτως
τα ανασταλέντα δικαιώματα του ευθύς ως εξοφλήσει πλήρως
την συνδρομήν του και όλες τις υποχρεώσεις του παρελθόντος
οικονομικού έτους.
30.08.2013
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2. (α) Σωματείον θα υπόκειται εις αυτόματον αναστολήν των εκ του Καταστατικού
απορρεόντων δικαιωμάτων του, πλην της συμμετοχής του εις τους αγώνας
Πρωταθλήματος, εάν αμελήσει ή αρνηθεί να εκπληρώσει οικονομικάς
υποχρεώσεις του προς την Ομοσπονδίαν (πλην της συνδρομής) εντός ενός
μηνός αφ' ης ημερομηνίας αύται κατέστησαν πληρωτέοι και εγγράφως άπαιτηταί.
Νοείται ότι καταστάσεις Λογαριασμών θα αποστέλλονται εις τα Σωματεία εις
την αρχήν εκάστου τριμήνου αρχής γενομένης την 1ην Σεπτεμβρίου εκάστου
έτους.
05.08.2005
(β) Εις περίπτωσιν καθ' ην το Σωματείον συνεχίσει να αρνείται ή αμελεί να
εκπληρώσει τας οικονομικάς υποχρεώσεις του προς την Ομοσπονδίαν, μετά την
πάροδον δύο μηνών αφ' ης ημερομηνίας αύται κατέστησαν πληρωτέαι και
εγγράφως απαιτηταί, θα υπόκειται εις συνέχισιν της αυτομάτου αναστολής των
εκ του Καταστατικού απορρεόντων δικαιωμάτων του, περιπλέον δε θα υπόκειται
και εις αναστολήν της συμμετοχής του εις τους αγώνας Πρωταθλήματος. Η
τοιαύτη αναστολή θα συνεπάγεται και τον μηδενισμόν του Σωματείου δι' όσους
αγώνας περιλαμβάνονται εντός της περιόδου της αναστολής.
(γ) Σωματείον το οποίον αμελεί ή αρνείται να εκπληρώσει οικονομικάς του
υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδίαν, ως ανωτέρω αναφέρεται, και το οποίον
είχε διαγραφεί εκ του Μητρώου λόγω διαβαθμίσεως ή δι' άλλους λόγους, (πλην
πειθαρχικούς) δεν θα επανεγγράφεται εις την δύναμιν της Ομοσπονδίας, εκτός
εάν εξοφλήσει τας οικονομικάς υποχρεώσεις του.
(δ) Αι ανωτέρω διατάζεις (α) - (γ) εφαρμόζονται επί του Σωματείου και εις
περίπτωσιν καθ' ην μέλος της Διοικήσεως του, ποδοσφαιριστής, προπονητής,
μασσέρ, διερμηνεύς, ιατρός αυτού αμελήσει ή αρνηθεί να καταβάλει προς την
Ομοσπονδίαν χρηματικήν ποινήν ήτις τυχόν θα του επιβληθεί υπό της
Δικαστικής Επιτροπής ή το Εφετείο ή την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.
9/93
08.08.2011
ΑΡΘΡΟ 4

Δικαστική και
εξώδικος αντιπροσώπευσις
της Κ. Ο. Π

1. Η Ομοσπονδία αντιπροσωπεύεται εις απάσας αυτής τας σχέσεις προς Δικαστικάς
και αλλάς Δημοσίας Αρχάς ως και ενώπιον παντός Τρίτου δια του Προέδρου
αυτής.
2. Υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να καθορίζονται εκάστοτε εις τον
Πρόεδρον αϊ λεπτομέρειαι ωρισμένης αντιπροσωπεύσεως, τούτου δε μη
αποδεχομένου την απόφασιν ορίζεται έτερον μέλος αυτού δια την ειδικήν ταύτην
αντιπροσώπευσιν.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ 5ον

Σύνθεσις
Γενικής
Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις της Κ.Ο.Π θα αποτελείται

(α)

Εκ των αντιπροσώπων των Σωματείων Α’ Κατηγορίας της περιόδου
που γίνεται η Γενική Συνέλευση εφόσον τα Σωματεία που λαμβάνουν μέρος
στο Πρωτάθλημα αυτό είναι 14. Σε περίπτωση που τα Σωματεία που
λαμβάνουν μέρος στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας είναι 12 στην Γενική
Συνέλευση λαμβάνουν μέρος και οι Αντιπρόσωποι των δύο Σωματείων (11ος
και 12ος) που υποβιβάζονται στην Β’ Κατηγορία της προηγούμενης
ποδοσφαιρικής περιόδου οι οποίοι διατηρούν τον Αντιπρόσωπο στην Γενική
Συνέλευση για ακόμη μία ποδοσφαιρική περίοδο. Αν το Πρωτάθλημα Α’
Κατηγορίας έχει τελειώσει τότε στην Γενική Συνέλευση συμμετέχουν οι ομάδες
που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας της νέας ποδοσφαιρικής
περιόδου και αν οι ομάδες που λαμβάνουν μέρος στο Πρωτάθλημα, είναι
λιγότερες από 14 λαμβάνουν μέρος και οι ομάδες που τερμάτισαν 11ος και 12ος
στην προηγούμενη περίοδο.
02.09.2014
18.05.2015

(β) Εκ δυο μονίμων και δυο αναπληρωματικών αντιπροσώπων εκλεγομένων κάθε
δύο χρόνια υφ' όλων ομού των Σωματείων Β' Κατηγορίας ως προνοείται εις το
άρθρον 2 των Γενικών Κανονισμών.
10.08.2010
Οι ούτω εκλεγόμενοι μόνιμοι αντιπρόσωποι υπό των Σωματείων Β'
Κατηγορίας δέον όπως μη είναι κάτοικοι της ιδίας Επαρχίας.
(γ) Εξ ενός μονίμου και ενός αναπληρωματικού αντιπροσώπου των Σωματείων Γ'
Κατηγορίας εκλεγομένων κάθε δύο χρόνια υφ' όλων ομού των Σωματείων Γ'
Κατηγορίας ως προβλέπεται εις το άρθρον 2 των Γενικών Κανονισμών.
10.08.2010
9/1993
2. Εις περίπτωσιν παραιτήσεως ή εκπτώσεως οιουδήποτε αντιπροσώπου των
Παραίτησις ή
Σωματείων Β' ή Γ' ή του αντιπροσώπου της Α’ Κατηγορίας του Πρωταθλήματος
Εκπτωσις
ΣΤΟΚ ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί το Πρωτάθλημα που θα διοργανώσει η ΣΤΟΚ,
Αντιπροσώπου
(Παρατηρητού) συγκαλείται, εντός ενός μηνός από της εκπτώσεως
ή παραιτήσεως, ειδική συνεδρία των Σωματείων Β', Γ' ή της Α’ Κατηγορίας του
Πρωταθλήματος ΣΤΟΚ ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί το Πρωτάθλημα, που θα
διοργανώσει η ΣΤΟΚ, αναλόγως της περιπτώσεως, δια την πλήρωσιν της
δημιουργηθείσης κενής θέσεως.
02.09.2014
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3.

Αναπλ.
Αντιπρ.
4.
Πόσοι
Παρίστανται

Ποιοι αποκλείονται
να παρίστανται εις
Γενικήν
Συνέλευσην

5.

6.
Πληρεξούσιον

Οι αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι θα αντικαθιστούν τους μονίμους εις πάσαν
περίπτωσιν απουσίας αυτών εκ της Συνελεύσεως δι' οιονδήποτε λόγον.
Νοείται ότι στην περίπτωση απουσίας μονίμου ή μονίμων αντιπροσώπων Β'
Κατηγορίας από τη Γενική Συνέλευση θα καθορίζεται από την αρχή της Συνέλευσης ποιος από τους παριστάμενους αναπληρωματικούς θα έχει δικαίωμα
ψήφου.
Εκ μέρους εκάστου Σωματείου Α' Κατηγορίας θα δικαιούνται να παρίστανται εις τας
Γενικάς Συνελεύσεις δύο, κατ' ανώτατον όριον, αντιπρόσωποι αλλά είς μόνον
τούτων, καθοριζόμενος από την αρχήν της Συνελεύσεως, θα λαμβάνει τον λόγον
και θα δικαιούται εις ψήφον.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ο.Π., εν ενεργεία ποδοσφαιρισταί,
προπονηταί, διαιτηταί ή Παρατηρηταί Διαιτησίας ή άτομα τα οποία κατεδικάσθησαν
και διεγράφησαν εκ του Σώματος εις το οποίον ανήκουν, δια σοβαράν παράβασιν
των βασικών ή θεμελειωδών αρχών της Ομοσπονδίας, υπό αρμόδιου Οργάνου της
Ομοσπονδίας ή υπό της Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού (ΑΔΕΑ), ή
υπό Δικαστηρίου της Δημοκρατίας, δεν δύνανται να παρίστανται ως αντιπρόσωποι
Σωματείων εις τας Γενικάς Συνελεύσεις.
Ουδείς δύναται να παρίσταται εις τας Γενικάς Συνελεύσεις ως αντιπρόσωπος
οιουδήποτε Σωματείου Α' Κατηγορίας, εκτός από τον Πρόεδρο του Σωματείου, άνευ
ειδικού εγγράφου πληρεξούσιου εκ μέρους του Σωματείου του, κατατιθεμένου εις
την Συνέλευσιν προ της ενάρξεως των εργασιών αυτής.
08.08.2011
Ουδείς αντιπρόσωπος Σωματείου Α΄ Κατηγορίας δύναται να εκπροσωπεί πλέον
του ενός σωματείου (22.05.2002)

Ποιοι
δύνανται
να
παρίστανται

7. (α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να παρίστανται εις τας Γενικάς
Συνελεύσεις και να λαμβάνωσι τον λόγον αλλά άνευ δικαιώματος ψήφου.
(β) Κατά τας Γενικάς Συνελεύσεις ουδείς δύναται να παρίσταται πλην των μελών της
Γενικής Συνελεύσεως, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της
Εξελεγκτικής Επιτροπής, ενός αντιπροσώπου (Παρατηρητού) των Σωματείων της
Α’ Κατηγορίας του Πρωταθλήματος ΣΤΟΚ ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί το
Πρωτάθλημα, που θα διοργανώσει η ΣΤΟΚ, των μελών του προσωπικού της
Ομοσπονδίας και προσώπων άτινα θα καλούνται ειδικώς υπό του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Νοείται ότι ο αντιπρόσωπος (Παρατηρητής) των Σωματείων
της Α’
Κατηγορίας του Πρωταθλήματος ΣΤΟΚ ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί το
Πρωτάθλημα, που θα διοργανώσει η ΣΤΟΚ, θα δύναται να εκφράζει τας
απόψεις του επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως άνευ, όμως,
δικαιώματος ψήφου.
Νοείται επίσης ότι ο αντιπρόσωπος των Σωματείων της Α’ Κατηγορίας του
Πρωταθλήματος ΣΤΟΚ ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί το Πρωτάθλημα, που
θα διοργανώσει η ΣΤΟΚ, θα εκλέγεται κάθε δύο χρόνια υφ' όλων ομού των
Σωματείων Α’ Κατηγορίας του Πρωταθλήματος ΣΤΟΚ ή όπως αλλιώς θα
ονομαστεί το Πρωτάθλημα, που θα διοργανώσει η ΣΤΟΚ, ως προνοείται εις
το άρθρο 2 των Γενικών Κανονισμών.
10.08.2010
02.09.2014
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8. Η θητεία των αντιπροσώπων Β', Γ' και των Σωματείων της Α’ Κατηγορίας του
Πρωταθλήματος ΣΤΟΚ ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί το Πρωτάθλημα, που θα
διοργανώσει η ΣΤΟΚ διαρκεί μέχρι της εκλογής
νέων αντιπροσώπων δια την
επομένην διετία. Οιοσδήποτε αντιπρόσωπος είναι επανεκλέξιμος.
8/1995
22/5/2002
10.08.2010
02.09.2014
Πρόεδρος 9.
Συνελεύσεως

Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος της KOΠ, ή τούτου
κωλυομένου ο Α΄ Αναπληρωτής Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο Β’ Αναπληρωτής
Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο Α' Αντιπρόεδρος, ή των τεσσάρων κωλυομένων, ο
Β' Αντιπρόεδρος, ή των πέντων κωλυομένων, ο Γ’ Αντιπρόεδρος ή και των έξι
κωλυομένων, ο Γενικός Γραμματεύς της Ομοσπονδίας.
Εν περιπτώσει κωλύματος πάντων των ανωτέρω προεδρεύει ο μεταξύ των
αντιπροσώπων εκλεγόμενος ως Πρόεδρος της Συνελεύσεως.
Ο Πρόεδρος, οι Αναπληρωτές Προέδροι, οι Αντιπρόεδροι ή ο Γενικός Γραμματεύς δεν
δικαιούνται ψήφου όταν προεδρεύουν Γενικών Συνελεύσεων.
07.08.2009

ΑΡΘΡΟΝ 6ον
Πότε
συνέρχονται
Γενικές
Συνελεύσεις
Πως
συγκαλούνται αι
Γενικές
Συνελεύσεις

Απαρτία

1. Τας Γενικάς Συνελεύσεις συγκαλεί ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Η Τακτική
Γενική Συνέλευσις συγκαλείται άπαξ καθ' εκάστον έτος αι Εκτακτοι δε
αναλόγως των αναφυομένων ζητημάτων.
2. Η σύγκλησις της Τακτικής ή και των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων θα
γίνεται δι' ειδικής ειδοποιήσεως προς τα Σωματεία και τους
αντιπροσώπους Β' και Γ' Κατηγορίας έξι τουλάχιστον ημέρας προ της
ημέρας της συγκλήσεως, όταν πρόκειται περί Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως,
και οκτώ τουλάχιστον ημέρας όταν πρόκειται περί εκτάκτων. Η ημέρα της
ταχυδρομήσεως ή αποστολής με τέλεφαξ, της σχετικής ειδοποιήσεως και η
ημερομηνία η καθοριζομένη δια την Συνέλευσιν δεν θα υπολογίζονται. Η ειδοποίησις θα αναφέρει τον τόπον, ημερομηνίαν, ώραν συνεδριάσεως και τα
προς συζήτησιν θέματα.
3. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι
πλείονα των απόντων. Άπαξ γενομένης απαρτίας η Συνέλευσις θα θεωρήται
νομίμως συνεδριάζουσα μέχρις αποπερατώσεως του σκοπού δι’ όν συνεκλήθη,
οσαδήποτε μέλη και αν παραμείνουν, εκλεγομένου εν ανάγκη και νέου
Προέδρου, εν περιπτώσει παραιτήσεως ή αποχωρήσεως του ήδη υφιστάμενου.
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Εν περιπτώσει μη απαρτίας η Συνέλευσις συγκαλείται υπό του Προέδρου της
Κ.Ο.Π. το ταχύτερον, πάντως δε ουχί αργότερον των επτά ημερών, οπότε
ευρίσκεται εν απαρτία οιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων.
Νοείται ότι απαρτία σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, της οποίας σκοπός είναι
η έγκριση νέων άρθρων ή τροποποίηση υφισταμένων άρθρων του
Καταστατικού ή των Κανονισμών, θα είναι τα 2/3 του συνολικού αριθμού των
μελών. Η ίδια απαρτία απαιτείται και σε νέα Συνέλευση στην περίπτωση μη
απαρτίας κατά την πρώτη σύγκληση της".
9/2000
Αποφάσεις
Γεν.Συν.
ψηφοφορίαι

4. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως θα λαμβάνωνται δι' απλής
πλειοψηφίας εκτός εάν άλλως ειδικώς προνοείται. Αι ψηφοφορίαι
είναι φανεροί εκτός εάν δύο μέλη ζητήσωσι μυστικήν ψηφοφορίαν.
5. Η Γενική Συνέλευσις συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνον επί των
εν τη ημερησία διατάξει αναφερομένων θεμάτων.

Πρακτικά Γεν.
Συν.

6. Για κάθε Γεν. Συνέλευση θα τηρούνται πρακτικά τα οποία θα
υπογράφονται υπό του εκάστοτε προεδρεύοντος και του Γενικού Γραμματέα της
Ομοσπονδίας και θα στέλλονται σε όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και του
Διοικητικού Συμβουλίου και σε όλα τα Σωματεία μέλη της ΚΟΠ. Στην περίπτωση
που οποιοδήποτε μέλος της Γεν. Συν. δεν υποβάλει οποιαδήποτε γραπτή
παρατήρηση επί των πρακτικών σε διάστημα 30 ημερών από της
ταχυδρομήσεως τους ή της αποστολής με φαξ ή e-mail αυτά θεωρούνται
επικυρωθέντα. Στην περίπτωση που στο διάστημα των 30 ημερών από την
ημερομηνία ταχυδρόμησης ή της αποστολής με φαξ ή e-mail των πρακτικών
υπάρξει οποιαδήποτε παρατήρηση τότε τα πρακτικά τίθενται στην επόμενη Γεν.
Συνέλευση για επικύρωση.
10.08.2010
ΑΡΘΡΟΝ 7ον

Aρμοδιότητες
Τακτικής Γεν.
Συνέλευσης

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευσις λαμβάνει χώραν μεταξύ του πρώτου
δεκαπενθημέρου Ιουλίου και της 31ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους προς τον
σκοπόν:
02.09.2014

Λογοδοσία

(α)
Εγκρίσεως της Λογοδοσίας επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
δια την λήξασαν ποδοσφαιρικήν περίοδον, της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής
και της εκθέσεως των Ελεγκτών.
Εάν η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και/ή η Έκθεση των Ελεγκτών δεν είναι
έτοιμες μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί νέα Γενική
Συνέλευση μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου εκάστου έτους για έγκρισή τους.
05.08.2005
10.08.2010
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Εκλογή
Προέδρου
ΚΟΠ

(β)

Εκλογής Προέδρου της ΚΟΠ, εις περίπτωσιν λήξεως της
θητείας του, καθόν τρόπον περιγράφεται εις το άρθρον 8Α
του παρόντος Καταστατικού

Έγκρισις νέου
Διοικητικού
Συμβουλίου

(γ)

Εγκρίσεως του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εις περίπτωσιν
λήξεως της θητείας του. Νοείται ότι η τοιαύτη έγκρισις είναι
τυπική εάν πληρούνται αι διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού.
22/5/2002

Εξελεγκτική
Επιτροπή/
Ελεγκτές

(δ) Εκλογής νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής και ορισμού
επισήμως ανεγνωρισμένου Ελεγκτικού Οίκου.

Νέα Σωματεία

(ε) Λήψεως αποφάσεως επί αιτήσεων νέων Σωματείων και του
Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου προς γραφήν εις την δύναμιν της

Κ.Ο.Π
07.08.2009

2. Τα θέματα των παραγράφων (α) και (δ) μπορούν να συζητηθούν και σε
έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ημερομηνία της οποίας θα καθορίζεται κατά την
κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
05.08.2005
8/95/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
22/5/2002
Επείγοντα 2. Η τακτική Γενική Συνέλευσις δύναται να επιληφθεί και άλλων θεμάτων επειγούσης
θέματα εις
και σοβαράς φύσεως, άτινα ήθελον τεθή ενώπιον αυτής υπό του Διοικητικού
Γεν. Συνέλευσιν Συμβουλίου.
Νοείται ότι τα θέματα ταύτα δέον να γνωστοποιώνται εις τα μέλη της Γενικής
Συνελεύσεως τρεις τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης ημερομηνίας της
Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον
Σύγκλησις 1.
Γενικής
Συνελεύσεως

Αι Έκτακτοι Γενικαί Συνελεύσεις συγκαλούνται υπό του Διοικητικού
Συμβουλίου ή οσάκις ήθελε ζητηθή τούτο εγγράφως υπό του ¼
τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της Γεν.Συνελεύσεως

2.

Η
Έκτακτος
Γενική
Συνέλευσις
δέον
όπως
λαμβάνη
χώραν
το
βραδύτερον εντός 15 ημερών από της ημερομηνίας της αποφάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου ή της λήψεως της εγγράφου αιτήσεως του ¼ των μελών της
Συνελεύσεως.
Νοείται ότι ειδικώς εις την περίπτωσιν συγκλήσεως της Εκτάκτου Γενικής
Συνελεύσεως τη αιτήσει του ¼ των Μελών αυτής, η ημερήσια διάταξις δέον όπως
περιλαμβάνει περιοριστικώς μόνον τα εν τη αιτήσει αναφερόμενα θέματα τα οποία
δέον απαραιτήτως να εμπίπτουν εντός των αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνελεύσεως.
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Τροποποίησις
Καταστατικού
Κανονισμών

3.

Διά
την
λήψιν
εγκύρου
αποφάσεως
περί
τροποποιήσεως
του
Καταστατικού ή των Κανονισμών απαιτούνται, εκτός αν αλλού
προνοείται διαφορετικά, αι
ψήφοι των 2/3 των παρόντων Μελών στην
Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε απαρτία όπως προβλέπεται σε αυτό το Κατα-

στατικό, αλλά εν
θετικών ψήφων.

πάση

περιπτώσει

όχι

λιγότερο

των

εννέα
9/2000

06.08.2007
Τροποποιήσεις
Καταστατικού
και Κανονισμών

4. Τροποποίησις της παραγράφου 6(β) του άρθρου 2 του Καταστατικού δεν δύναται
να γίνει εκτός κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως των παρόντων εις την Καταστατικήν Συνέλευσιν μελών.
05.08.2005
06.08.2007
Για να τροποποιηθεί
ομόφωνη απόφαση.

η

παράγραφος

4

του

Αρθρου

8

χρειάζεται
06.08.2007

ΑΡΘΡΟΝ 8Α
Εκλογή
Προέδρου
της ΚΟΠ

Υποψηφιότητα

1. Δια την εκλογήν Προέδρου της Ομοσπονδίας θα ακολουθείται η
η εξής διαδικασία:
(α) Ανά τετραετία και ενόψει λήξεως της θητείας του Προέδρου, και ουχί
αργότερο της 12.00 μεσημβρινής της 20ης Ιουλίου του έτους της εκλογής ή
της αμέσως επομένης εργασίμου ημέρας, εάν η 20η Ιουλίου
τυγχάνει να είναι Κυριακή ή αργία, έκαστος ενδιαφερόμενος δέον να
υποβάλει εις την Ομοσπονδία έγγραφον υποψηφιότητα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με τέλεφαξ, είτε με συστημένο ταχυδρομείο είτε δια χειρός
δι’ αντιπροσώπου.
10.08.2010

Νοείται ότι οιαδήποτε υποψηφιότης υποβαλλόμενη μετά την ανωτέρω
ημερομηνίαν και ώραν θεωρείται εκπρόθεσμος και δεν λαμβάνεται υπ’
όψιν.
Υποστήριξη
(β) Η έγγραφος υποψηφιότης εκάστου ενδιαφερομένου δέον απαραιτήτως
υποψηφιότητας
να υποστηρίζεται δι’ εγγράφου υπογεγραμμένου υπό τεσσάρων μελών της
Γενικής Συνελεύσεως και κατατειθεμένου
ταυτοχρόνως με την έγγραφον
υποψηφιότητα.

9/2000
10.08.2010

(γ) Απασαι αι υποβληθείσαι υποψηφιότητες θα κοινοποιούνται εις άπαντα τα
μέλη της Γενικής Συνελεύσεως προ της ημερομηνίας συγκροτήσεως της.
(δ) Εις περίπτωσιν υπάρξεως ενός μόνον υποψηφίου η Γενική Συνέλευσις
ανακηρύσσει τούτον Πρόεδρον της Ομοσπονδίας δια την επομένην τετραετή
θητείαν.
10.08.2010
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(ε) Εις περίπτωσιν υπάρξεως δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων διεξάγεται μυστική
ψηφοφορία. Πρόεδρος ανακηρύσσεται όποιος λάβει πέραν του 50% των
έγκυρων ψήφων των παρόντων Μελών της Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση που υπάρχουν πέραν των δύο υποψηφίων και δεν εξασφαλίσει
κανένας πέραν του 50% των έγκυρων ψήφων των παρόντων Μελών της
Γενικής Συνέλευσης, τότε διεξάγεται επαναληπτική ψηφοφορία άμεσα μετά την
καταμέτρηση των ψήφων στην οποία συμμετέχουν οι δύο υποψήφιοι που πήραν
τους περισσότερους ψήφους. Πρόεδρος εκλέγεται και πάλιν όποιος πάρει πέραν
του 50% των έγκυρων ψήφων των παρόντων Μελών της Γενικής Συνέλευσης. Ο
Πρόεδρος για να εκλεγεί θα πρέπει να πάρει το λιγότερο έξι (6) θετικούς ψήφους.
10.08.2010
2.

Καθήκοντα Προέδρου δεν δύνανται να ανατεθώσιν εις μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ορισθέν ή εκλεγέν ως προνοείται εις την παράγραφον
2 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού, ή εις άτομον το οποίον κατεδικάσθη και
διεγράφη εκ του Σώματος εις το οποίον ανήκει, δια σοβαράν παράβασιν των
βασικών ή θεμελειωδών αρχών της Ομοσπονδίας, υπό αρμοδίου Οργάνου της
Ομοσπονδίας ή υπό της ΑΔΕΑ ή υπό Δικαστηρίου της Δημοκρατίας.
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΡΘΡΟΝ 9ον

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον απαρτίζεται:
Σύνθεσις
Διοικητικού
Συμβουλίου

(α) εκ μελών ίσων κατ’ αριθμόν προς τα Σωματεία Α’ Κατηγορίας εφόσον αυτά
είναι 14 έκαστον των οποίων ορίζει εν μέλος, ως προνοείται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και σε περίπτωση που τα Σωματεία που
λαμβάνουν μέρος στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας είναι 12 πλέον τον
αντιπρόσωπο των 2 σωματείων Α’ Κατηγορίας 11ος, 12ος που
υποβιβάζονται στην Β’ Κατηγορία την προηγούμενη ποδοσφαιρική
περίοδο, οι οποίοι διατηρούν τον αντιπρόσωπο τους στο Διοικητικό
Συμβούλιο για ακόμη μία ποδοσφαιρική περίοδο.
02.09.2014
18.05.2015
(β) εκ τριών μελών εκλεγομένων υφ' όλων ομού των Σωματείων Β' Κατηγορίας
ως προνοείται εις το άρθρον 2 των Γενικών Κανονισμών.
(γ) εξ ενός μέλους εκλεγομένου υφ' όλων ομού των Σωματείων Γ' Κατηγορίας, ως
προβλέπεται εις το άρθρον 2 των Γενικών Κανονισμών.

17

(δ) εξ ενός μέλους εκλεγομένου υφ’ όλων ομού των Σωματείων της Α’ Κατηγορίας του
Πρωταθλήματος ΣΤΟΚ ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί το Πρωτάθλημα που θα
διοργανώσει η ΣΤΟΚ, ως προβλέπεται εις το άρθρον 2 των Γενικών Κανονισμών.

07.08.2006
02.09.2014
(ε) εκ του Προέδρου εκλεγομένου ως προβλέπεται εις το άρθρον 8Α του παρόντος
Καταστατικού.
(στ) εξ' ενός μέλους οριζομένου υπό του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου.

(ζ) από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει εκλεγεί ή είναι μέλος είτε της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΦΙΦΑ είτε της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΥΕΦΑ.

8/1996
(η) Επιπρόσθετα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που παραμένουν στην
Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10.2 Δ.(στ).
10.08.2012
(θ) Εξ’ ενός μέλους (γυναίκας) την οποία δύναται να διορίζει ο εκάστοτε Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας. Το μέλος του Διοκητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι γυναίκα και
να είναι γνώστης και να ασχολείται και με το Γυναικείο Ποδόσφαιρο.
10.08.2015
Νοείται ότι πρόσωπο που εκλέγεται είτε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΦΙΦΑ είτε
στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΥΕΦΑ θα καθίσταται και θα αποκτά αυτομάτως
την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από της ημερομηνίας της
τοιαύτης εκλογής του και θα διατηρεί τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρις
ότου απολέσει τη θέση του από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΦΙΦΑ ή της ΟΥΕΦΑ.
Περαιτέρω νοείται ότι σε περίπτωση που ο Πρόεδρος της Κ.Ο.Π ή άλλο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου είναι ή έχει εκλεγεί και μέλος είτε της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΦΙΦΑ είτε της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΥΕΦΑ τότε με τη λήξη
της θητείας του ως Πρόεδρος ή ως μέλος του Δ.Σ και σε περίπτωση μη επανεκλογής του αυτομάτως θα έχει και λαμβάνει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο ως
μέλος δια θητείαν διάρκειας ως προνοείται στο άρθρο 10.1 (γ) κατωτέρω.
Ανάκλησις
ορισμού ή
εκλογής

Ουδενός μέλους δύναται να ανακληθή ο ορισμός ή η εκλογή του υπό του
ενδιαφερομένου Σωματείου ή σώματος προ της κανονικής λήξεως της θητείας του.

Πως ορίζονται 2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Κ.Ο.Π θα ορίζεται ή εκλέγεται ως προνοείται
ή εκλέγονται
κατωτέρω:
τα μέλη Διοικ.
Συμβουλίου
(α) Ανά τετραετία, και ουχί αργότερον των οκτώ (8) ημερών πριν από την
ημερομηνία που θα ορισθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας,
έκαστον Σωματείον Α' Κατηγορίας και ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου θα
ορίζει εν πρόσωπον ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δι'
εγγράφου δηλώσεως αποστελλόμενης εγκαίρως δια να κατατεθεί
εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν της Ομοσπονδίας.
22.5.2002
10.08.2010
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Νοείται ότι τα κατ' έτος ανερχόμενα εκ της Β' Κατηγορίας εις την Α' Κατηγορίαν
Σωματεία θα ορίζουν ανά εν πρόσωπον ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δια το
υπόλοιπον της θητείας, εκτός εάν εκπροσωπούνται ήδη στο Διοικητικό Συμβούλιο,
οπόταν οι εκπροσώποι τους συνεχίζουν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για
υπόλοιπο της θητείας.
02.09.2014
(β) Τα Σωματεία Β' Κατηγορίας θα εκλέγουν κάθε δύο χρόνια τρία μέλη, ως
προνοείται εν τοις Κανονισμοίς.
10.08.2010
(γ) Τα Σωματεία Γ' Κατηγορίας θα εκλέγουν κάθε δύο χρόνια εν μέλος ως προνοείται
εν τοις Κανονισμοίς.
10.08.2010
(δ) Τα Σωματεία της Α’ Κατηγορίας του Πρωταθλήματος ΣΤΟΚ ή όπως αλλιώς θα
ονομαστεί το Πρωτάθλημα που θα διοργανώσει η ΣΤΟΚ, θα εκλέγουν κάθε δύο
χρόνια εν μέλος ως προνοείται εν τοις Κανονισμοίς.
07.08.2006
08/1996
10.08.2010
02.09.2014
Απώλεια
ιδιότητος

3.

Εις περίπτωσιν απώλειας δι' οιονδήποτε λόγον της ιδιότητας του
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τούτο αντικαθίσταται υπό μέλους άλλου,
οριζομένου ή εκλεγομένου, αναλόγως της περιπτώσεως, υπό του οργάνου το
οποίον όρισε ή εξέλεξε το μέλος το οποίον απώλεσε την ιδιότητα του.

4. Tο μέλος του Δ.Σ. που κατέχει τη θέση του δυνάμει της παραγράφου 1(ζ) του
παρόντος άρθρου, χάνει την ιδιότητα του αν δεν επανεκλεγεί ή απολέσει την
ιδιότητα του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΦΙΦΑ ή της ΟΥΕΦΑ εκτός
εάν έχει οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα με την οποία θα μπορεί να διατηρήσει τη
θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο.
05.08.2005

5. Δεν δύνανται να ορισθούν ή εκλεγούν σαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :
(α)

Μέλη Διοίκησης Σωματείου, μέλους της ΚΟΠ, περιλαμβανομένου και
του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, ή Εταιρείας Ποδοσφαίρου στην
οποία
εκχωρήθησαν,
μεταβιβάστηκαν
ή
με
οποιοδήποτε
τρόποαναλήφθησαν δικαιώματα διαχείρισης του ποδοσφαιρικού
τμήματος Σωματείου - μέλους.

(β)

Μέλη Διοίκησης οποιασδήποτε Αθλητικής Ομοσπονδίας ή Σώματος
που έχει σχέση με το Ποδόσφαιρο.

(γ)

Εν ενεργεία Ποδοσφαιριστές.

(δ)

Εν ενεργεία Προπονητές.

(ε)

Εν ενεργεία Διαιτητές.

(στ)

Εν ενεργεία Παρατηρητές Διαιτησίας.
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(ζ)

Πράκτορες (agents) Ποδοσφαιριστών

(η)

Πράκτορες (agents) Σωματείων.

(θ)

Υπάλληλοι Σωματείου Μέλους της ΚΟΠ περιλαμβανομένου του
Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, ή Εταιρείας Ποδοσφαίρου στην οποία
εκχωρήθηκαν, μεταβιβάστηκαν ή με οποιοδήποτε τρόπο αναλήφθησαν
δικαιώματα διαχείρησης του Ποδοσφαιρικού Τμήματος Σωματείου Μέλους.

(ι)

Υπάλληλοι ή συνεργάτες για αθλητικά θέματα οποιουδήποτε μέσου
Μαζικής Ενημέρωσης.

(ια)

Άτομα που έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε γραφείο, ή επιχείρηση
ή
Εταιρεία
ή
συνεταιρισμό
στοιχημάτων
ποδοσφαίρου
περιλαμβανομένων συζύγων και συγγενών αυτών μέχρι δεύτερου
βαθμού.
Νοείται ότι εξαιρείται το μέλος του Δ.Σ. τον ΟΠΑΠ Κύπρου
05.08.2005

(ιβ)

Άτομα που έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε επιχείρηση Εταιρεία ή
συνεταιρισμό αθλητικών ειδών, περιλαμβανομένων συζύγων και
συγγενών αυτών μέχρι δεύτερου βαθμού.

(ιγ)

Άτομα που καταδικάσθησαν για σοβαρή παράβαση των βασικών ή
θεμελειωδών αρχών της Ομοσπονδίας, όπως αυτές περιγράφοναι στο
άρθρο 1 του Καταστατικού, είτε από αρμόδιο όργανο της
Ομοσπονδίας, είτε από όργανο της ΦΙΦΑ ή της ΟΥΕΦΑ, είτε από την
Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού ή από Δικαστήριο της
Δημοκρατίας για ατιμωτικό αδίκημα ή αδίκημα ηθικής αισχρότητας.
30.08.2013

(ιδ)

Άτομα που οφείλουν για οποιονδήποτε λόγο χρήματα στην
Ομοσπονδία (είτε από ποινή της Δικαστικής Επιτροπής, είτε από
χρήματα που πήραν για οποιονδήποτε λόγο από την Ομοσπονδία και
δεν τα έχουν επιστρέψει, είτε από οτιδήποτε αγόρασαν από την
Ομοσπονδία, είτε από οποιανδήποτε άλλη αιτία), πέραν των τριών
μηνών από την επίσημη ημερομηνία που τους έχουν ζητηθεί με
επιστολή από την Ομοσπονδία.
30.08.2013

6.

Μέλος ή Μέλη που έχουν ορισθεί ή εκλεγεί και ακολούθως απέκτησαν
οποιαδήποτε ιδιότητα ή καταδίκη, όπως περιγράφονται στις πιο πάνω
παραγράφους (α) - (ιδ) εκπίπτουν αυτομάτως του αξιώματός τους".
30.08.2013

ΑΡΘΡΟΝ 1Οον
Θητεία
μελών

1. (α) Η θητεία των οριζομένων υπό των Σωματείων Α' Κατηγορίας και του
Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
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είναι τετραετής λήγουσα άμα τη έγκρισει των νέων μελών υπό της
Γενικής Συνελεύσεως.
10.08.2010
(β)

Η θητεία των εκλεγομένων υπό των Σωματείων Β', Γ' και της Α’
Κατηγορίας του Πρωταθλήματος ΣΤΟΚ ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί
το Πρωτάθλημα που θα διοργανώσει η ΣΤΟΚ, μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι διετής λήγουσα άμα τη εγκρίσει των νέων μελών
υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
07.08.2006
8/1996
10.08.2010
02.09.2014

(γ) Η θητεία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχει την θέση του
δυνάμει της παραγράφου 1 (ζ) του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού
διαρκεί μέχρι της υπ' αυτού απώλειας της ιδιότητας του μέλους της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΦΙΦΑ ή της ΟΥΕΦΑ εκτός εάν έχει οποιαδήποτε
άλλη ιδιότητα με την οποία θα μπορεί να διατηρήσει την θέση του για το
υπόλοιπον της θητείας της θέσης αυτής.
(δ) Η θητεία του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που δύναται να
διοριστεί από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, δυνάμει της
παραγράφου 1(θ) του άρθρου 9 πιο πάνω, του παρόντος Καταστατικού,
οποτεδήποτε και αν διορισθεί, διαρκεί μέχρι την λήξη της θητείας των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται από τα Σωματεία Α’ Κατηγορίας.
10.08.2015
Εκτελεστική
Επιτροπή

2Α

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α΄ Αναπληρωτή
Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γ’ Αντιπρόεδρο,
τον Γενικό Γραμματέα, τον Βοηθό Γενικό, Γραμματέα και τρία μέλη.
07.08.2009
10.08.2010
02.09.2014
Η Εκτελεστική Επιτροπή θα συμπεριλαμβάνει και οποιοδήποτε άτομο κατέχει
την ιδιότητα του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΥΕΦΑ ή/ και της
ΦΙΦΑ, τουλάχιστον στην θέση του Αντιπροέδρου.
07.08.2009
16.10.2017
Η Εκτελεστική Επιτροπή θα συμπεριλαμβάνει και οποιοδήποτε άτομο κατέχει
θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, δυνάμει της παραγράφου 1
(θ) του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού.
10.08.2015

Εκλογή
2Β
Αξιωματούχων

Εντός 30 ημερών από την έγκριση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την
Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
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για την εκλογή, με διαδικασία που καθορίζει ο Πρόεδρος, της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
09.10.2007
07.08.2009
Δικαίωμα
εκλογής

2Γ

Δικαίωμα εκλογής στις θέσεις του Α’ Αναπληρωτή Προέδρου,
Α’ Αντιπροέδρου, Β’ Αντιπροέδρου, Γ’ Αντιπροέδρου, Γενικού
Γραμματέα και Βοηθού Γενικού Γραμματέα και των δύο μελών έχουν μόνο
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν προταθεί από Σωματεία Α
κατηγορίας και το μέλος που έχει προταθεί από τον Σύνδεσμο Διαιτητών
Κύπρου.
07.08.2009
10.08.2010
02.09.2014
Δικαίωμα εκλογής στην θέση του ενός Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής,
θα έχουν μόνο τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν εκλεγεί από
τα Σωματεία Β’ και Γ’ Κατηγορίας.
10.08.2010
02.09.2014
Στην ψηφοφορία για την εκλογή όλων των μελών της Εκτελεστικής
Επιτροπής, δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου.
09.10.2007
07.08.2009

2Δ.

(β)

(α) Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν περισσότερες από μία υποψηφιότητες
για την θέση του Προέδρου της ΚΟΠ, τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα
είναι:
Ι.

Ο Πρόεδρος.

ΙΙ.

Οποιοσδήποτε κατέχει την ιδιότητα του Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ΟΥΕΦΑ ή και της ΦΙΦΑ.

ΙΙΙ.

Οι Εκπρόσωποι των Σωματείων Α’ Κατηγορίας, τα οποία έχουν αγωνιστεί
αδιάλειπτα σε τρία συνεχόμενα Πρωταθλήματα στην Α’ Κατηγορία κατά τα
τελευταία τρία χρόνια.

ΙV.

Ο Εκπρόσωπος των Σωματείων Β’, Γ’ και της Α’ Κατηγορίας του
Πρωταθλήματος ΣΤΟΚ ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί το Πρωτάθλημα που θα
διοργανώσει η ΣΤΟΚ.
02.09.2014

Σε περίπτωση που ο αριθμός των εκπροσώπων των Σωματείων Α’ Κατηγορίας,
όπως προβλέπεται από το 1 (ΙΙΙ) πιο πάνω, είναι μικρότερος από 8, οι υπόλοιπες
θέσεις (μέχρι και τις 8) θα συμπληρώνονται με τον εκπρόσωπο του Σωματείου που
είχε τις περισσότερες συμμετοχές στην Α’ Κατηγορία κατά τα τελευταία 10 χρόνια.
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Σε περίπτωση που τα Σωματεία που πληρούν το συγκεκριμένο κριτήριο είναι
περισσότερα από τις ελεύθερες θέσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή, θα λαμβάνονται
ακολούθως το σύνολο των βαθμών που το κάθε Σωματείο έχει κερδίσει στην Α’
Κατηγορία κατά τα τελευταία 10 χρόνια και μετά κλήρωση.
(γ)

Για τον καταρτισμό της Εκτελεστικής Επιτροπής σε σώμα θα γίνεται εκλογή εντός του
Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
είναι περισσότερα από τις θέσεις (αξιώματα) που προβλέπονται τα υπόλοιπα Μέλη θα
είναι απλά Μέλη.

(δ)

Μετά την λήξη οποιουδήποτε Πρωταθλήματος το Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
του οποίου το Σωματείο δεν ικανοποιεί το κριτήριο της παραγράφου 1 (ΙΙΙ) εκπίπτει
της ιδιότητας του Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που τέτοια
Μέλη κατέχουν αξιώματα εντός της Εκτελεστικής Επιτροπής, για την πλήρωση των
αξιωμάτων θα διεξάγεται εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των
ενδιαφερομένων Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.

(ε)

Μετά την λήξη οποιουδήποτε Πρωταθλήματος ο Εκπρόσωπος Σωματείου που
ικανοποιεί την διάταξη 1 (ΙΙΙ) και που δεν είναι ήδη Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
θα συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή ως Μέλος εκτός εάν κενωθεί άλλη θέση
που δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα».
13.04.2011

(στ)

’Oσα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται για συγκεκριμένη θητεία και τα
Σωματεία τους μετά υποβιβασθούν σε χαμηλότερη από την Α’ Κατηγορία, δεν χάνουν
την θέση τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, αλλά παραμένουν στην θέση τους, μέχρι
το τέλος της θητείας που έχουν εκλεγεί.
Τα Σωματεία που ανέρχονται στην Α’ Κατηγορία δεν θα χάνουν το δικαίωμα τους να
ορίζουν Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ.
Σωματεία που χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στην Εκτελεστική Επιτροπή
λόγω της παραμονής άλλου μέλους/ή μελών στην Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα
με αυτή την παράγραφο θα έχει δικαίωμα ο εκπρόσωπος τους στο Διοικητικό
Συμβούλιο να συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή σαν Παρατηρητής χωρίς να
έχει όμως δικαίωμα ψήφου.
10.08.2012

Ισοψηφία

Παράδοση
αρχείου κλπ
δια Πρωτοκόλλου
Εκπροσωπ.
μέχρι
εκλογής
νέου

Εις περίπτωσιν ισοψηφίας περί την εκλογήν οιουδήποτε αξιωματούχου η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και πάλιν πρόκυψη ισοψηφία η εκλογή
αποφασίζεται δια κλήρου μεταξύ των ισοψηφισθέντων.
3.

Το απερχόμενον Διοικητικόν Συμβουλίον υποχρεούται να παραδώση εις το
νέον, δια πρωτοκόλλου, το αρχείον, τα βιβλία, το ταμείον, τα έπιπλα ως και
παν ότι υπό την απόλυτον νομήν και κατοχήν της Ομοσπονδίας υπάρχει.

4.

Μέχρι της εκλογής του νέου Προέδρου της ΚΟΠ την Ομοσπονδία εκπροσωπεί
εις όλας αυτής τας σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις, ο απερχόμενος
Πρόεδρος.
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Προέδρου

9/2000

ΑΡΘΡΟΝ 11ον
1. (α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει τακτικώς άπαξ του μηνός εκτάκτως δε όταν καλέση
τούτο ο Πρόεδρος ή ζητήσουν την σύγκλησιν τούτου τρεις τουλάχιστον εκ των Συμβούλων.
1 (β)

Σε έκτακτες περιπτώσεις δύναται ο Πρόεδρος να συγκαλέσει συνεδρία άμεσα του Δ.Σ., με
σκοπό την εξέταση οιουδήποτε θέματος κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος να συζητηθεί.
Η συνεδρίαση δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς και για την λήψη
απόφασης θα ακολουθηθούν οι πρόνοιες της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
02.09.2014

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον θεωρείται εν απαρτία εάν κατά τας συνεδριάσεις αυτού τα παρόντα
μέλη είναι περισσότερα των απόντων.
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συζητεί και αποφασίζει επί παντός θέματος αναγομένου εις τον
κύκλον της αρμοδιότητος του και του εξυπηρετικού σκοπού της Ομοσπονδίας.
Κανονισμοί εκδιδόμενοι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου θέλουσι ρυθμίσει τα της
διαδικασίας των συνεδριάσεων του.
4. (α) Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απλής πλειοψηφίας εκτός εις την
περίπτωσιν ψήφισης ή τροποποίησης Κανονισμών του Συμβουλίου οπότε απαιτείται
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εις τη συνεδρίαν μελών του.Νοείται ότι δια την
εγγραφήν και συζήτησιν θέματος, το οποίον δεν ενεγράφη εκ των προτέρων εις την
ημερήσιαν διάταξιν συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η ομόφωνος απόφασις
των παρόντων εις την συνεδρίαν μελών.
(β) Για να τροποποιηθεί Προκήρυξης οποιουδήποτε Πρωταθλήματος ή πρόνοια αυτής, ή ο
Πειθαρχικός Κανονισμός ή πρόνοια αυτού, που έχουν εγκριθεί προηγούμενα από το
Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται πλειοψηφία 4/5 των παρόντων μελών στην συνεδρία του
Διοικητικού Συμβουλίου. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των θετικών ψήφων δεν μπορεί να
είναι μικρότερος του 50% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
18.05.2015
16.10.2017
5. Αι ψηφοφορίαι είναι φανεραί, πλην των περιπτώσεων των αφορωσών εις προσωπικά ζητήματα
εις τα οποία δεν συμμετέχουν οι υπό κρίσιν, οπότε είναι μυστικοί. Επίσης αι ψηφοφορίαι είναι
μυστικοί όταν ζητήσουν τούτο δύο τουλάχιστον των μελών.
6. Εν ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος. Εν ισοψηφία επί
μυστικής ψηφοφορίας, αυτή επαναλαμβάνεται, εν περιπτώσει δε δευτέρας ισοψηφίας ο
Πρόεδρος δικαιούται να δώση νικώσαν ψήφον.
7. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ειδικώτερον:
(α) Μεριμνά δια την πιστήν εφαρμογήν των διατάξεων του Καταστατικού, των Κανονισμών
και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των Δικαστικών Σωμάτων της.
08.08.2011
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(β) Αποφασίζει δια την σύγκλησιν Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων
(γ) Καταρτίζει Επιτροπάς και καθορίζει τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα
των.
9/199
(δ) Διορίζει τον Γενικόν Διευθυντήν της Ομοσπονδίας ως και το αναγκαίον προσωπικόν
δια την λειτουργίαν των διαφόρων υπηρεσιών της Ομοσπονδίας.
Ο Γενικός Διευθυντής εκτός των άλλων καθηκόντων που του ανατίθενται, υπογράφει
μετά του Προέδρου και/ή του Γ’ Αντιπροέδρου και/ή του Γενικού Γραμματέα τις
επιταγές.
Για να εξαργυρωθεί μία οποιαδήποτε επιταγή πρέπει να υπάρχει η υπογραφή δύο εκ των πιο πάνω.
Ο Γενικός Διευθυντής υπογράφει με τον Πρόεδρο την εισερχόμενη αλληλογραφία.
Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να ενημερώνει Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και να
παρουσιάζει θέματα ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου
όταν η αλληλογραφία το απαιτεί.
08.08.2011
Διορίζει επίσης τους προπονητάς και άλλους τεχνικούς και τους ιατρούς των Εθνικών
Ομάδων.
07.08.2006
(ε) Συντάσσει τον προϋπολογισμόν και απολογισμόν εσόδων και εξόδων εκάστης
χρήσεως, ενεργεί τας δαπανάς και συνάπτει δάνεια, οσάκις τούτο κρίνεται
αναγκαίον δια την ομαλήν λειτουργία της Ομοσπονδίας.
(στ) Εισηγείται εις τας Γενικάς Συνελεύσεις την τροποποίησιν του Καταστατικού ή των
Κανονισμών.
(ζ) Διοργανώνει τους επίσημους, διεθνείς και άλλους ποδοσφαιρικούς αγώνας.
(η) Παραπέμπει με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής εις την Δικαστικήν
Επιτροπήν, στο Εφετείο της ΚΟΠ, στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών (που
συγκροτείται δυνάμει των Κανονισμών του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εγγραφών
και Μεταγραφών Ποδοσφαιριστών) και στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών
Αντιπροσώπων Ποδοσφαιριστών (που συγκροτείται δυνάμει των Κανονισμών του
Διοικητικού Συμβουλίου για τους Αντιπροσώπους Ποδοσφαιριστών) θέματα της
αρμοδιότητός τους.
Η Εκτελεστική Επιτροπή με απόφαση της μπορεί να εκχωρήσει την εξουσία αυτή
σε μέλος ή μέλη του προσωπικού.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: «Η πιο πάνω εξουσία της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν επηρεάζει με
οποιονδήποτε τρόπο τις εξουσίες του Πειθαρχικού Εισαγγελέα, όπως αυτές φαίνονται
στον Κανονισμό της Δικαστικής Επιτροπής».
05.08.2005
07.08.2006
07.08.2009
08.08.2011
Πειθαρχικοί (θ) Κατά την έναρξιν εκάστης ποδοσφαιρικής περιόδου διορίζει Νομικόν ή Νομικούς
Εισαγγελείς οι οποίοι θα εκτελούν τα καθήκοντα του Πειθαρχικού Εισαγγελέα, όπως αυτά
καθορίζονται στους Κανονισμούς της Δικαστικής Επιτροπής. Ορίζει επίσης τον
επικεφαλής Πειθαρχικό Εισαγγελέα.
08.08.2011
(ι) Ορίζει τας τιμάς εισιτηρίων αγώνων εν συνεννοήσει μετά του Κυπριακού Οργανισμού
Αθλητισμού.
(ια) Ορίζει την Επιτροπήν Διαιτησίας και συντάσσει τους Κανονισμούς λειτουργίας
της.
(ιβ) Λογοδοτεί προς την Γενικήν Συνέλευσιν.
(ιγ) Ανακηρύσσει, δια πλειοψηφίας 2/3 του συνόλου των ψήφων, Επίτιμους Προέδρους ή
Επίτιμα μέλη αυτού.
9/2000

Δωρηταί
ευεργέται

(ιδ) Ανακηρύσσει ως δωρητάς τους προσφέροντας προς την Ομοσπονδίαν εις είδος
ή εις χρήμα από €1,700= και άνω και ως μεγάλους ευεργέτας τους προσφέροντας
προς την Ομοσπονδίαν εις είδος ή εις χρήμα από €8,500= και άνω.
08.08.2008
Θα τηρείται ειδικόν βιβλίον εν τω γραφείω της Ομοσπονδίας δωρητών,
ευεργετών, μεγάλων ευεργετών και επίτιμων μελών.
(ιε) Προκηρύσσει Πρωταθλήματα, ορίζει τας συναντήσεις των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων που προκηρύσσει και καθορίζει τους εν γένει τεχνικούς, οικονομικούς
και πειθαρχικούς όρους διεξαγωγής των αγώνων δια της ειδικής προς τούτο
Προκηρύξεως ή δι' εγκυκλίου.
05.08.2005
Νοείται ότι ειδικά για το Πρωτάθλημα Κυπέλλου Κύπρου την αρμοδιότητα έκδοσης
Κανονισμών και Προκήρυξης διεξαγωγής του έχει το Δ.Σ. της ΚΟΠ.
(ιστ) Ορίζει Παρατηρητάς αγώνων και καθορίζει τα καθήκοντα και τας ευθύνας αυτών.
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(ιζ) Διοργάνωνει αγώνας μεταξύ της Πρωταθλήτριας και Κυπελλούχου ή φιναλίστριας και
καθορίζει τους όρους αθλοθετήσεως και διεξαγωγής αυτών.
Νοείται ότι τα έσοδα θα κατανέμονται μεταξύ της ΚΟΠ και των διαγωνιζομένων
Σωματείων, αφαιρουμένων των εξόδων Σταδίου και ποσοστών ΚΟΠ, κατά ίσον
λόγον, ήτοι εν τρίτον έκαστον.
(ιη) Συντάσσει σχετικούς Κανονισμούς καθορίζοντας το κατώτατον όριον προσόντων
διά σκοπούς προσλήψεως προπονητών υπό Σωματείων.
(ιθ) Καθορίζει τας πηγάς εσόδων της Ομοσπονδίας και επιβάλλει τέλη και
δικαιώματα.
(ιι) Διορίζει Εφετείο και Δικαστική Επιτροπή σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον
Πειθαρχικό Κανονισμό.
02.09.2014
Διορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Εφετείου και της Δικαστικής Επιτροπής.
08.08.2011
Καθορίζει κανονισμούς λειτουργίας της Δικαστικής Επιτροπής.
Νοείται ότι οι εν λόγω Κανονισμοί δεν θα αφορούν την διαδικασίαν ήτις
θα ακολουθείται ενώπιον του εν λόγω Σώματος αλλά την διοικητικήν
τοιαύτην.
(ιια) Παραπέμπει προς εκδίκασιν εις την.Δικαστικήν Επιτροπήν Κυπρίους διεθνείς
ποδοσφαιριστάς, αγωνιζόμενους εις ξένας Ομοσπονδίας, οίτινες αδικαιολογήτως
αρνούνται, παραλείπουν, αμελούν, ή άλλως πως, να συμμετάσχουν εις αγώνα ή
προπόνησιν Εθνικής τίνος ομάδος, καίτοι εκλήθησαν δεόντως.
(ιιβ) Ορίζει την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων και συντάσσει τους Κανονισμούς λειτουργίας της
και Πειθαρχίας των ποδοσφαιριστών που καλούνται για συμμετοχή σε προπονήσεις
και/ή αγώνες οποιασδήποτε Εθνικής Ομάδας.
05.08.2005
ΝΟΕΙΤΑΙ ότι την εξουσία της παραγράφου αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να
εκχωρεί στην Επιτροπή Εθνικών Ομάδων, είτε στην ολότητά της, είτε ανά περίπτωση
ή περιστατικό".
(ιιγ) Συντάσσει Κανονισμούς οίτινες θα περιέχουν τα κατώτατα όρια απαιτήσεων της
Ομοσπονδίας εν σχέσει προς τα Στάδια όπου θα διεξάγονται αγώνες ποδοσφαιρικών Πρωταθλημάτων άτινα οργανώνονται υπό την αιγίδα της.
(ιιδ) Ορίζει την Επιτροπή Επιλύσεως Διαφορών, όπως προβλέπεται στους Κανονισμούς
για Εγγραφές και Μεταγραφές Ποδοσφαιριστών και Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών
Αντιπροσώπων Ποδοσφαιριστών για διετή θητεία.
Ορίζει Εφετείο Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στον Κανονισμό Εγγραφών και Μεταγραφών Ποδοσφαιριστών.
05.08.2005
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07.08.2006
10.08.2010
02.09.2014
(ιιε)Υιοθετεί τους εκάστοτε Κανονισμούς των Διεθνών Κανονισμών Ποδοσφαίρου και του
WADA σχετικούς με την λήψιν και ή χρήσιν απηγορευμένων χημικών ουσιών
(Ντόπιγκ) υπό ποδοσφαιριστών Διαιτητών ή Βοηθών Διαιτητών και ή την παροχήν
τοιούτων ουσιών εις ποδοσφαιριστάς υπό προπονητών, Ιατρών, μασσέρ,
γυμναστών, μελών Διοικήσεως Σωματείων και άλλων και καθορίζει τας επιπτώσεις
επ' αυτών και επί των αγώνων εις τους οποίους οι παραβάται ποδοσφαιρισταί
έλαβαν μέρος.
02.09.2014
Οι Κανονισμοί δέον απαραιτήτως να συνάδουν με τους διεθνείς Κανονισμούς ΦΙΦΑ
και ΟΥΕΦΑ της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και με την κειμένην εν Κύπρω
Νομοθεσίαν.
(ιιστ) Εκδίδει Κανονισμούς Αθλητοπρέπειας (Fair Play) και καθορίζει τα έπαθλα και παν
έτερον σχετικόν.
(ιιζ)

Εκδίδει και θεσπίζει Κανονισμούς Εγγραφών και Μεταγραφών Ποδοσφαιριστών ως και
Κανονισμούς Αντιπροσώπων Ποδοσφαιριστών ως και παντός είδους Κανονισμούς
που έχουν σχέση με το Ποδόσφαιρο.
05.08.2005
07.08.2006
9/1996
(ιιη) Ενεργεί ως αντιπρόσωπος των Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας έναντι τρίτων εις
τας περιπτώσεις ραδιοτηλεοπτικών ή άλλως πως μεταδόσεων αγώνων των Πρωταθλημάτων και συνάπτει σχετικές συμφωνίες, Γενικώς ενεργεί ως αντιπρόσωπος των
Σωματείων έναντι τρίτων οσάκις υπάρχει προς τούτο σχετική εξουσιοδότηση των
ενδιαφερομένων.
(ιιθ) Συνάπτει δάνεια ως προβλέπεται εις το άρθρον 11 Α του παρόντος Καταστατικού.
(ιιι) Αποφασίζει επί παντός ζητήματος επιβοηθητικού του έργου και των σκοπών της
Ομοσπονδίας.
(ιικ) Συντάσσει, εγκρίνει, τροποποιεί κανονισμούς αναφορικά με τα κριτήρια
συμμετοχής στα Πρωταθλήματα ΚΟΠ και στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα
ΟΥΕΦΑ.
(ιιλ) Διορίζει πέραν των όσων προβλέπονται πιο πάνω οποιαδήποτε νέα δικαστικά σώματα
και ή Επιτροπές αποφασίσει, καθορίζοντας την χρονική διάρκεια της θητείας τους
και τους Κανονισμούς λειτουργίας τους.

Νοείται ότι οι εν λόγω κανονισμοί δεν θα αφορούν την διαδικασία που θα ακολουθείται
ενώπιον των Δικαστικών Οργάνων και ή Επιτροπών αλλά την διοικητική τοιαύτη.
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Διευκρινίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει ένα Δικαστικό Σώμα ανά
Πρωτάθλημα, Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών
Αντιπροσώπων Ποδοσφαιριστών, Εφετείο για όλες τις Επιτροπές (Δικαστικές και
Επιτροπές Επίλυσης Διαφορών).
07.08.2009
(ιιμ) Συντάσσει και εγκρίνει κώδικα ηθικής για όσους ασχολούνται με το Ποδόσφαιρο και
διορίζει όλα τα πειθαρχικά σώματα που προβλέπονται στον κώδικα ηθικής.
(Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Πειθαρχικούς Εισαγγελείς).
10.08.2015
Εκτελεστική 8. 8. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκχωρεί εξουσίες και δικαιώματα στην Εκτελεστική Επιτροπή.
Επιτροπή
2π2/

06.08.2007

Εκπτωσις 9. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζον δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα
μελών
Δ.Σ

καίτοι προσκληθέν εγγράφως, επί τρεις κατά σειράν τακτικάς συνεδριάσεις
εκπίπτει αυτομάτως του αξιώματος του.
Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει για το μέλος ή τα μέλη που κατέχουν την θέση, δυνάμει της
παραγράφου ι (ζ) του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού.
30.08.2013

Χηρεία 10. Σε περίπτωση χηρείας της θέσεως οποιουδήποτε μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής
θέσης της για οποιοδήποτε λόγο θα ισχύουν τα πιο κάτω :
Εκτελεστικής
Επιτροπής
Α. Σε περίπτωση χηρείας μέλους που έχει εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό
Συμβούλιο θα εκλέγει νέο μέλος για την αναπλήρωση της θέσης εντός 30 ημερών από την
ημερομηνία της χηρείας. Θα ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 10 παράγραφος 2.
Β. Σε περίπτωση χηρείας της θέσης του μέλους το οποίο κατέχει την θέση λόγω της
ιδιότητας του ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΥΕΦΑ και/ ή της ΦΙΦΑ, η θέση
δεν θα συμπληρώνεται.
10.08.2010
Γ. Σε περίπτωση χηρείας της θέσης του Προέδρου, για οποιονδήποτε λόγον, λαμβάνει χώρα
Έκτακτος Γενική Συνέλευσης, εντός ενός μηνός από της χηρείας, δια την εκλογή νέου
Προέδρου. Eις την περίπτωση ταύτην δέον όπως υποβληθούν υποψηφιότητες τρεις πλήρεις
ημέρας προ της ημέρας συγκροτήσεως της Έκτακτου Γενικής Συνελεύσεως και
εφαρμόζονται αναλόγως αι πρόνοιαι του άρθρου 8Α του Καταστατικού.
10.08.2010
Νοείται ότι αν η χηρεία της θέσεως του Προέδρου έλαβε χώραν τρεις μήνας προ της
κανονικής λήξεως της θητείας του δεν θα εκλέγεται νέος Πρόεδρος τα δε καθήκοντα του θα
εκτελεί ο Αναπληρωτής Πρόεδρος μέχρι λήξεως της κανονικής θητείας του.
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9.10.2007

Πρακτικά 11. Δια πάσαν συνεδρίαν του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά αίτινα
Δ.Σ.
υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως και αποστέλλονται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εις άπαντα τα Σωματεία-μέλη
της Ομοσπονδίας.
Επικύρωσις πρακτικών θα γίνεται καθόν τρόπον ήθελεν
αποφασίσει το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Δάνεια

ΑΡΘΡΟΝ 11Α
1.
«Το Διοικητικό Συμβούλιο κέκτηται εξουσία να δανείζεται ή εξευρίσκει
χρήματα ή ασφαλίζει την πληρωμή χρημάτων για τους σκοπούς της
Ομοσπονδίας ή/και των Σωματείων Μελών της ή/και για την ανάπτυξη,
οργάνωση και προαγωγή του Ποδοσφαίρου γενικώτερα και για το σκοπό
αυτό να υποθηκεύει και επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος της ακίνητης ή
κινητής περιουσίας της Ομοσπονδίας, παρούσας ή μελλοντικής, με
οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σωστό και να παρέχει αποζημιώσεις ή
εγγυήσεις σε τρίτους, περιλαμβανομένης της υποθηκεύσεως και
επιβαρύνσεως της περιουσίας της, υπό μορφή εξασφαλίσεως δανείου εις
τρίτους ή/και εγγυήσεως προς αυτούς.
Για τον σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και ο Πρόεδρος και ο
Γενικός Γραμματέας ή οποιοδήποτε άλλο Μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Ομοσπονδίας, θα έχουν όλες τις εξουσίες για να
δανείζονται ή να εξευρίσκουν χρήματα να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν
ολόκληρο ή μέρος της περιουσίας ή/και των δικαιωμάτων της
Ομοσπονδίας.
13.06.2005

2.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο κέκτηται εξουσία να εκδίδει πιστωτικές κάρτες στο όνομα
της Ομοσπονδίας και/ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και/ή
Μελών του Προσωπικού της Ομοσπονδίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει Κανονισμούς, αναφορικά με τον τρόπο
χρησιμοποίησης των πιστωτικών καρτών και από ποιους θα χρησιμοποιούνται και
τον τρόπο πληρωμής των πιστωτικών καρτών, τον τρόπο μεταφοράς χρημάτων στις
πιστωτικές κάρτες και τον εν γένη τρόπο λειτουργίας του συστήματος των πιστωτικών
καρτών».
08.08.2011
ΑΡΘΡΟΝ 12

Καθήκοντα 1. Ο Πρόεδρος μεριμνά δια την διεκπεραίωσιν των υποθέσεων της Ομοσπονδίας,
και εξουσίαι συγκαλεί τας Τακτικάς και εκτάκτους συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
Προέδρου
ως και των Γενικών Συνελεύσεων, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου ή και άνευ αυτής, οσάκις τούτο επιβάλλεται υπό του Καταστατικού.
2. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την
έναρξιν και λήξιν αυτών, διευθύνει τας συζητήσεις, δίδει εις πάντας τον λόγον
και εφ' όσον ο ομιλών εκτρέπεται του θέματος ή της καλής συμπεριφοράς,
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αφαιρεί τον λόγον από αυτόν.
3. Επιτηρεί εις την ακριβή τήρησιν του Καταστατικού και των πάσης φύσεως Κανονισμών της Ομοσπονδίας.
05.08.2005
4. Yπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέως παν έγγραφον εξερχόμενον, τα δελτία
ταυτότητος των ποδοσφαιριστών ως και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
Τις εξουσίες του να υπογράφει παν εξερχόμενο έγγραφο και τα Δελτία Ταυτότητας των
ποδοσφαιριστών μπορεί να τις εκχωρήσει, με την σύμφωνο γνώμη της Εκτελεστικής
Επιτροπής, σε μέλος ή μέλη του προσωπικού είτε ολόκληρες είτε μερικώς για όσο
χρονικό διάστημα αποφασίσει.
Η εκχώρηση αυτή των εξουσιών, μπορεί να ανακληθεί με την σύμφωνο γνώμη της
Εκτελεστικής Επιτροπής οποτεδήποτε.
07.08.2009
5. Άνευ εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, και εις εξαιρετικές περιπτώσεις, ο
Πρόεδρος δικαιούται, κατά την κρίσιν του, να εγκρίνει δαπάνη μη υπερβαίνουσα εκάστοτε
τις €430= νοουμένου ότι θα ζητηθεί ακολούθως έγκρισης του Συμβουλίου δια την
γενομένη δαπάνη εις προσεχή συνεδρία αυτού.
08.08.2008
6. Έχει την γενική επίβλεψη και εποπτεία του εμμίσθου προσωπικού ως και των
γραφείων της Ομοσπονδίας.
7. Εις τον Πρόεδρο δύνανται να ανατεθώσει έκτακτες ειδικές εξουσίες κατόπιν αποφάσεως
του Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως.
07.08.2009
8. Υπογράφει μετά του Γενικού Διευθυντή παν εισερχόμενο έγγραφο.
08.08.2011
ΑΡΘΡΟΝ 13ον
Α’ Αναπληρωτής
Πρόεδρος 1. Ο Α’ Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο, απουσιάζοντα ή
κωλυόμενο με τις ίδιες εξουσίες και καθήκοντα.
Α'
Αντιπρόεδρος

2. Ο Α' Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρον ή τον Α’ Αναπληρωτήν
Πρόεδρο απουσιάζοντας ή κωλυόμενους, με τας αυτάς εξουσίας και καθήκοντα.

07.08.2009
02.09.2014
Β'
3. Ο Β' Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρον, εις περίπτωσιν απουσίας ή κωλύΑντιπρόεδρος
ματος τόσον του Προέδρου όσον και του Α’ Αναπληρωτή Προέδρου και
του Α' Αντιπροέδρου με τας αυτάς εξουσίας και καθήκοντα.
Ο Β' Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Α’ Αναπληρωτήν Πρόεδρον ή τον Α'
Αντιπρόεδρον, απουσιάζοντας ή κωλυόμενους, με τας αυτάς εξουσίας και
καθήκοντα.
07.08.2009
02.09.2014
Γ’ Αντιπρόεδρος

4.

Ο Γ’ Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας
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ή κωλύματος τόσο του Προέδρου, όσο και του Α’ Αναπληρωτή Προέδρου και
του Α’ Αντιπροέδρου και του Β’ Αντιπροέδρου με τις ίδιες εξουσίες και
καθήκοντα.
Ο Γ’ Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Α’ Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο ή
τον Β’ Αντιπρόεδρο απουσιάζοντας ή κωλυόμενους, με τας αυτάς εξουσίας και
καθήκοντα.
Ο Γ’ Αντιπρόεδρος θα εποπτεύει το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της
Ομοσπονδίας.
Ο Γ’ Αντιπρόεδρος, ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Γενικός Διευθυντής,
υπογράφουν τις επιταγές και εγκρίνουν τις οποιεσδήποτε πληρωμές προς τρίτους.
Για να εξαργυρωθεί μια οποιαδήποτε επιταγή, πρέπει να υπάρχει η υπογραφή δύο
εκ των πιο πάνω.
08.08.2011
02.09.2014
Ο Γ’ Αντιπρόεδρος εισηγείται εις το Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό
εκάστου οικονομικού έτους και υποβάλλει σ’ αυτό τον απολογισμό χρήσεως.
Ο Γ’ Αντιπρόεδρος υποχρεούται, οσάκις κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να δίδει
έκθεση της οικονομικής κατάστασης της Ομοσπονδίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα
οικονομικά στοιχεία ήθελε ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το οικονομικό έτος της ΚΟΠ λήγει την 31η Μαΐου εκάστου έτους.
10.08.2010

ΑΡΘΡΟΝ 14ον
Καθήκοντα
και
εξουσίαι
Γενικού
Γραμματέως

Ο Γενικός Γραμματεύς διεξάγει την αλληλογραφίαν, υπογράφει μετά του Προέδρου τα
έγγραφα εφόσον δεν έχουν υπογραφεί από τον Γενικό Διευθυντή και μετά του Γ’
Αντιπροέδρου ή του Γενικού Διευθυντή ή του Προέδρου πάντα τα εντάλματα πληρωμών,
τηρεί το αρχείον, την σφραγίδα και τα βιβλία της Ομοσπονδίας και το μητρώον των
ποδοσφαιριστών των διαφόρων Σωματείων.
08.08.2011
Μεριμνά δια την κανονικήν λειτουργίαν των γραφείων της Ομοσπονδίας, υπογράφει μετά
του Προέδρου τα δελτία ταυτότητος των ποδοσφαιριστών.
06.08.2005
06.08.2007
Τις εξουσίες του να διεξάγει την αλληλογραφία και να υπογράφει μετά του Προέδρου
τα έγγραφα και τα Δελτία Ταυτότητας των ποδοσφαιριστών μπορεί να τις εκχωρήσει με
την σύμφωνη γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής σε μέλος ή μέλη του προσωπικού είτε
ολόκληρες είτε μερικώς για όσο χρονικό διάστημα αποφασίσει.
Η εκχώρηση αυτών των εξουσιών μπορεί να ανακληθεί με την σύμφωνο γνώμη της
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Εκτελεστικής Επιτροπής οποτεδήποτε.
07.08.2009
ΑΡΘΡΟΝ 15
Βοηθός
Γενικός
Γραμματεύς

Ο Βοηθός Γενικός Γραμματεύς αναπληροί τον Γενικόν Γραμματέα, απουσιάζοντα ή
κωλυόμενον, με τας αυτάς εξουσίας και καθήκοντα.
06.08.2007
ΑΡΘΡΟΝ 16ον
1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, εκλεγόμενη κατά την έναρξιν εκάστης
ποδοσφαιρικής περιόδου υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
2. Τα αποτελούντα την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν μέλη δέον όπως, κατά τον ορισμόν των, είναι
μέλη διοικήσεως Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας ή εκλελεγμένοι αντιπρόσωποι των
Σωματείων Β', Γ' Κατηγορίας εις την Γενικήν Συνέλευσιν.
3. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι διάρκειας ενός έτους λήγουσα άμα τη εκλογή
νέας κατά την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν.
4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει τον έλεγχον της εν γένει οικονομικής διαχειρίσεως της
Ομοσπονδίας δύναται δε, καθ' οιονδήποτε χρόνον, να προβαίνει εις έλεγχον των εσόδων
και εξόδων και να υποβάλλει έκθεσιν απευθείας εις την Γενικήν Συνέλευσιν.
5(α) Ευθύς μετά την οποπεράτωσιν του ελέγχου των λογιστικών βιβλίων υπό του ορισθέντος
Ελεγκτικού Οίκου, κατά τη λήξιν του οικονομικού έτους, η Εξελεγκτική Επιτροπή θα
προβαίνει εις έλεγχον των γενομένων εσόδων και δαπανών και θα υποβάλλει την έκθεσιν
της εγκαίρως, ώστε αυτή να τεθεί, υπό του Προέδρου της Ομοσπονδίας, ενώπιον της
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα ορισθεί για τον
σκοπό αυτόν.
3/1993
10.08.2010
(β) Αντίγραφα της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής μετ' αντιγράφου του σχετικού
οικονομικού ισολογισμού θα αποστέλλονται εις τα Σωματεία εγκαίρως πριν ή κατατεθούν εις
την Τακτική ή Έκτακτη Γενικήν Συνέλευσιν.
10.08.2010

(γ) Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής οφείλουν να παρίστανται εις την Συνέλευσιν κατά
την κατάθεσιν της εκθέσεως των.
6. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματεύς και ο Γ’ Αντιπρόεδρος υποχρεούνται να θέτουν εις την
διάθεσιν της Εξελεγκτικής Επιτροπής τας διπλοτύπους αποδείξεις εισπράξεων και
πληρωμών, τα λογιστικά βιβλία και άπαντα τα αναγκαία έγγραφα δια την εκτέλεσιν του έργου
της.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Με απόφαση της Eκτακτης Γενικής Καταστατικής Συνέλευσης
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ημερομηνίας 7.8.2006 τα Αρθρα 17, 18, 19, 20 και 21 διαγράφονται και δημιουργείται
ξεχωριστός Κανονισμός Δικαστικής Επιτροπής από 24.10.2006
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ 17ον
Σφραγίς
Κ.Ο.Π
Χρώματα
Κ.Ο.Π

1. Η Ομοσπονδία έχει ιδίαν σφραγίδα σχήματος κυκλικού . φέρουσαν εν των μέσω το
έμβλημα της και γύρωθεν τας λέξεις "ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
1934". Η σφραγίς αυτή τίθεται εις παν εξερχόμενον έγγραφον.
2. Τα χρώματα της Κ.Ο.Π θα είναι τρία εν συνδυασμό ήτοι κυανούν, λευκόν και
χρυσίζον, σήμα δε τα ψηφία Κ.Ο.Π εν συμπλέγματι ή άλλως.
ΑΡΘΡΟΝ 18ον

Ψήφιση
Γενικών
Κανονισμών

1. Η Γενική Συνέλευσις δύναται να ψηφίζη Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς
Πρωταθλημάτων ή άλλους Κανονισμούς οι οποίοι να διέπουν τον τρόπον της
εφαρμογής του Καταστατικού όπου δεν υπάρχει ήδη ρητή προς τούτο πρόνοια.
2. Απαγορεύεται όπως δια των διατάξεων του Κανονισμού επέρχεται αλλοίωσις της έννοιας
των άρθρων του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟΝ 19ον
Πειθαρχικήν
εξουσία
ΚΟΠ

1.Η Ομοσπονδία ασκεί πειθαρχικήν εξουσίαν επί των Σωματείων μελών αυτής, των
μελών της στο Ειδικό Μητρώο, των ομάδων που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα
Ένταξης, των ομάδων που συμμετέχουν σε οποιοδήποτε άλλο Πρωτάθλημα
διοργανώνεται από την ΚΟΠ, των μελών των Διοικήσεων των Σωματείων, των μελών
Σωμάτων Κ.Ο.Π μελών της διοικήσεως και/ή των αξιωματούχων εταιρειών ομορρύθμων,
Ετερόρρυθμων ή περιορισμένης ευθύνης δια μετόχων ή εγγυήσεων ή εγγυήσεως με ή
χωρίς μετοχές και ή άλλων νομικών προσώπων προς τα οποία σωματείο μέλος της ΚΟΠ
έχει μεταβιβάσει εκχωρήσει ή παραχωρήσει ή με οποιοδήποτε τρόπο μεταφέρει την
ευθύνη της διαχείρισης και/ή λειτουργίας των ποδοσφαιρικών των ομάδων ή άλλων
συναφών προς το άθλημα δραστηριοτήτων των ποδοσφαιριστών περιλαμβανομένων
και Κυπρίων ποδοσφαιριστών οίτινες αγωνίζονται εις ξένας Ομοσπονδίας των
διαιτητών και βοηθών Διαιτητών, οιονδήποτε προσώπων άτινα ευρίσκονται εις τον
αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνος τη άδεια του διαιτητού των
προπονητών, βοηθών προπονητών, των φυσιοθεραπευτών, των 34ασέρ των
διερμηνέων, των Ιατρών των Σωματείων, των φροντιστών, των Παρατηρητών
Διαιτησίας, των Αντιπροσώπων Ποδοσφαιριστών και των Ειδικών Παρατηρητών.
10.08.2010
08.08.2011
2. Πειθαρχικά παραπτώματα διαπραττόμενα υπό των εις την παράγραφον 1 του
παρόντος άρθρου αναφερομένων είναι:
(α) Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, των Κανονισμών, της
Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων και ή μη συμμόρφωσις προς τας αποφάσεις των
αρμοδίων Σωμάτων της Ομοσπονδίας.
(β) Αι παραβάσεις των διεθνών Κανονισμών ΦΙΦΑ και/ή ΟΥΕΦΑ και/ή των διεθνών
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Αθλητικών Κανόνων ΦΙΦΑ και /ή ΟΥΕΦΑ.
(γ) Αι παραβάσεις της αθλητικής δεοντολογίας
(δ) η ανοίκειος συμπεριφορά έναντι του Εφετείου, της Δικαστικής Επιτροπής, της
Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών οιουδήποτε οργάνου ή σώματος της ΚΟΠ ή
αξιωματούχου της Ομοσπονδίας.
08.08.2011
(ε) η δημοσιοποίηση, δι' οιουδήποτε μέσου μαζικής επικοινωνίας, απόψεων και/ή
επικρίσεων κατά τρόπον ανοίκειο που καθάπτεται και υποσκάπτει το κύρος της
Ομοσπονδίας, ή οποιουδήποτε Σώματος ή μέλους Σώματος ή αξιωματούχου της.
(στ) Αι σοβαραί παραβάσεις των βασικών ή θεμελειωδών αρχών της Ομοσπονδίας ως
αύται περιγράφονται εις το άρθρον 1 του παρόντος Καταστατικού
(ζ) η πρόκληση σοβαρών επεισοδίων και/ή η συμμετοχή σ' αυτά προ, κατά τη διάρκειαν
και/ή μετά το τέλος του αγώνος, εντός του περιφραγμένου αγωνιστικού χώρου, επί
των κερκίδων ή εις οιονδήποτε μέρος εντός του περιτοιχισμένου χώρου του Σταδίου
υπό των αναφερομένων εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου ή υπό οπαδού
ή οπαδών του του Σωματείου.
(η) η αδικαιολόγητος μη συμμετοχή ποδοσφαιριστού, αγωνιζομένου εις Κύπρον ή εις
το εξωτερικόν, εις κλήση για προπόνησιν ή αγώνα Εθνικής τινός ομάδος και/ή διά
παράβασιν των Κανονισμών για εγγραφές / Μεταγραφές ποδοσφαιριστών και/ή
των Εσωτερικών Κανονισμών των Εθνικών Ομάδων.
05.08.2005
(θ) η δωροδοκία ή απόπειρα δωροδοκίας εν σχέσει με την διεξαγωγήν ποδοσφαιρικού
αγώνος, ή η πριμοδότησις ομάδος τινός δια να νικήσει την αντίπαλον ή
η προσυνεννόηση για το αποτέλεσμα του αγώνα.
10.08.2010
(ι) ή πλαστοπροσωπεία είτε αυτή διαπράττεται από Σωματείο, ποδοσφαιριστή ή
προπονητή ή άλλον όπως αυτοί αναφέρονται στην παραγρ. 1 του παρόντος
άρθρου.
(ια) η ψευδής δήλωσις ποδοσφαιριστού δια εγγραφήν ή μετεγγραφήν
(ιβ) η άρνησις ή αμέλεια ή αδικαιολόγητος μη εμφάνισις ενώπιον του Εφετείου ή της
Δικαστικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών ή της Επιτροπής
Επίλυσης Διαφορών Αντιπροσώπων Ποδοσφαιριστών ή άλλου Σώματος ή οργάνου
της Ομοσπονδίας.
07.08.2006
08.08.2011
(ιγ) η μη κάθοδος ομάδος εις προγραμματισμένον αγώνα Πρωταθλήματος.
(ιδ) Η προσφυγή εις τα πολιτικά Δικαστήρια κατά παράβασιν του άρθρου 22 του
παρόντος Καταστατικού.
(ιε) Αι παραβάσεις των διαιτητών και/ή Β. Διαιτητών ως αύται περιγράφονται εις τους
Κανονισμούς Διαιτησίας.
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(ιστ) Η έκδοσις γραπτής ανακοινώσεως κατά παράβασιν των όσων προβλέπονται στις
Προκηρύξεις των Πρωταθλημάτων.
07.08.2009
(ιζ) Η φαρμακοδιέγερση "ντόπιγκ" είτε αυτή διαπράττεται από Σωματείο,
ποδοσφαιριστή, προπονητή ή οποιοδήποτε άλλο όπως αυτοί αναφέρονται
στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
(ιη) (i) Οι παραβάσεις των Κανονισμών του Διοικητικού Συμβουλίου περί
Εγγραφής Ποδοσφαιριστών όπου προβλέπεται παραπομπή στην Δικαστική
Επιτροπή και/ή στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.
(ii) Η αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστού από οποιονδήποτε λόγο και
εάν προέρχεται.
05.08.2005
(ιθ) Οι παραβάσεις των Κανονισμών της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών
Αντιπροσώπων Ποδοσφαιριστών.
07.08.2006
(ιι)

Οι παραβάσεις του κώδικα ηθικής.
10.08.2015
3. Τα όρια των ποινών όπως και η διαδικασία και οι περιπτώσεις επιβολής αυτών που
προβλέπονται στο παρόν Καταστατικόν, στους Κανονισμούς, που εγκρίνονται από
την Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο και στην εκάστοτε εγκρινόμενη από
το Διοικητικό Συμβούλιο Προκήρυξη των Πρωταθλημάτων.
05.08.2005

ΑΡΘΡΟΝ 20ον
Διάλυσις
Κ.Ο.Π

1. Η ΚΟΠ δεν δύναται να διαλυθή εάν έστω και τρία Σωματεία Α' Κατηγορίας
εξακολουθούν να είναι μέλη αυτής.
2. Εν περιπτώσει καθ' ην η Ομοσπονδία ήθελε διαλυθή εξ' οιουδήποτε λόγου, η
περιουσία αυτής περιέρχεται εις τον Κυπριακόν Οργανισμόν Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟΝ 21ον
Πρόνοια
δι’
ασαφείς
ελλειπείς
διατάξεις

Εν περιπτώσει ασάφειας του παρόντος Καταστατικού ως και εις πάσαν περίπτωσιν μη
προβλεπόμενην υπό των διατάξεων αυτού θα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αι
σχετικαί διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΦΙΦΑ και/ή ΟΥΕΦΑ

ΑΡΘΡΟΝ 22ον
1. Απαγορεύεται εις τα μέλη της Ομοσπονδίας, εις τα μέλη της Διοικήσεως των, εις
ποδοσφαιριστάς, Διαιτητάς, προπονητάς, φυσιοθεραπευτάς και άλλους, σχέσιν έχοντας με
Προσφυγή
εις πολιτικά Σωματεία ή την Ομοσπονδίαν, η προσφυγή εις τα πολιτικά Δικαστήρια κατά αποφάσεων της
Δικαστήρια
ΚΟΠ, Κανονισμών, ψηφισμάτων, ή του Καταστατικού της, επί παντός ζητήματος αναγομένου
και
συνέπειες

36

εις την φύσιν του αθλήματος, προτού εξαντληθούν άπασαι οι διαδικασίαι εντός των
αθλητικών πλαισίων της Ομοσπονδίας και/ή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, δια
προσφυγής δι' αθλητικήν διαφοράν.
08.08.2011
Οιοσδήποτε παραβάτης της διατάξεως ταύτης θα υπόκειται εις κυρώσεις υπό της Δικαστικής
Επιτροπής εις την οποίαν θα παραπέμπεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, μη
αποκλειόμενης της διαγραφής, εις την περίπτωσιν μέλους της ΚΟΠ, ποδοσφαιριστού ή
διαιτητού, εκ της δυνάμεως της Ομοσπονδίας.
2. Δια τους σκοπούς του άρθρου τούτου έκαστον μέλος της ΚΟΠ θα είναι υπεύθυνον δια τας
πράξεις ή παραλείψεις των διοικούντων αυτό, των ποδοσφαιριστών, των προπονητών ή
άλλων εμμίσθων του, ή οιουδήποτε άλλου ως ούτοι αναφέρονται εις το άρθρον 19 του
παρόντος καταστατικού.
3. Διαφοραί, περιλαμβανομένων διαφορών οικονομικής φύσεως, Σωματείων μεταξύ των ή μετά
της Ομοσπονδίας, διαφοραί μεταξύ ποδοσφαιριστών (Κυπρίων ή ξένων) και Σωματείων ή
Διαφοραί
μεταξύ ποδοσφαιριστών (Κυπρίων ή ξένων) και Ομοσπονδίας ή Προπονητών (Κυπρίων ή
ξένων) και Σωματείων θα επιλύονται εντός της αρμοδιότητος της ΚΟΠ δια προσφυγής στην
Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, η οποία συγκροτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει
της εξουσίας που του παρέχεται από το παρών Καταστατικό και τους Κανονισμούς για
Εγγραφές και Μεταγραφές Ποδοσφαιριστών.
05.08.2005
4. Ποιναί επιβαλλόμενοι υπό της Δικαστικής Επιτροπής ή το Εφετείο δεν αποτελούν διαφοράν
εντός της εννοίας των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
08.08.2011
5. Δια την περίπτωσιν διαφορών Σωματείων μελών της ΚΟΠ με Σωματεία ξένων Ομοσπονδιών
ή με ξένας Ομοσπονδίας ή με την ΦΙΦΑ ή με την ΟΥΕΦΑ ή με μη Κύπριους ποδοσφαιριστάς
θα εφαρμόζωνται αι σχετικαί διατάξεις του Καταστατικού της ΦΙΦΑ και/ή ΟΥΕΦΑ.
05.08.2005

ΑΡΘΡΟΝ 23ον
Τήρησις 1. Η τήρησις των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού ως και των βάσει τούτου υπό

του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως θεσπισθέντων Κανονισμών
τικού και
και Προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων επαφίεται εις το αγνόν αθλητικόν πνεύμα και
Κανονισμών εις την ανωτέραν αθλητικήν αντίληψιν των μελών της Ομοσπονδίας.
05.08.2005
Καταστα-

2. Πάσα παράβασις των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και των υπό του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως θεσπισθέντων Κανονισμών και Προκηρύξεων των
Πρωταθλημάτων αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωμα και οι παραβάται θα παραπέμπονται
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υπό της Εκτελεστικής Επιτροπής και ή του Πειθαρχικού Εισαγγελέα εις την Δικαστικήν
Επιτροπήν δι' εκδίκασιν και επιβολήν κυρώσεων.
08.08.2011
Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να εκχωρήσει την εξουσία αυτή για όση χρονική διάρκεια
αποφασίσει σε μέλος ή μέλη προσωπικού της ΚΟΠ.
05.08.2005
9/2000

07.08.2009
ΑΡΘΡΟΝ 24ον
Η ΚΟΠ είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει και θα εκτελεί άμεσα οποιαδήποτε απόφαση
και/ή ποινή που θα επιβάλλεται από την ΦΙΦΑ ή την ΟΥΕΦΑ εναντίον οποιoυδήποτε,
συμπεριλαμβανομένων Σωματείων μελών της ΚΟΠ ή ποδοσφαιριστών ή τεχνικών κλπ.
31.08.2004
05.08.2005
ΑΡΘΡΟΝ 25ον

Φαρμακοδιέγερση

(α) Πρόσωπο που καταδικάζεται από αρμόδιο Δικαστήριο για οποιοδήποτε
αδίκημα δυνάμει του Νόμου με στερητική της ελευθερίας του ποινή, θα
αποκλείεται αυτόματα από κάθε αθλητική δραστηριότητα της Ομοσπονδίας
για το ίδιο χρονικό διάστημα.
(β)

Πρόσωπο που θα καταδικάζεται από πειθαρχικό όργανο που συστάθηκε
δυνάμει του Νόμου σε ποινή αποκλεισμού από την συμμετοχή σε αθλητικές
δραστηριότητες, θα αποκλείεται αυτόματα από την συμμετοχή του σε
αθλητικές δραστηριότητες της Ομοσπονδίας για το ίδιο χρονικό διάστημα».
08.08.2011

ΑΡΘΡΟΝ 26ον

1. Αδειοδότηση Σωματείων
Η συμμετοχή των Σωματείων στα Πρωταθλήματα της ΚΟΠ στην Α’ και Β΄ Κατηγορία και
στα Πρωταθλήματα της UEFA υπόκεινται σε αδειοδότηση η οποία εκδίδεται από την
ΚΟΠ.
Η διαδικασία της αδειοδότησης όπως επίσης και το σύνολο των κριτηρίων, τα οποία
πρέπει να εκπληρώνονται από τα σωματεία περιγράφονται στους κανονισμούς
αδειοδότησης σωματείων της ΚΟΠ που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΚΟΠ με βάση τους Κανονισμούς της UEFA και θεωρούνται από την UEFA.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στους κανονισμούς αυτούς εγκρίνονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και θεωρούνται από την UEFA.
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2. Επιτροπές για αδειοδότηση σωματείων
Οι αρμόδιες Επιτροπές αποφάσεων σε σχέση με το σχέδιο αδειοδότησης είναι η
Πρωτοβάθμια Επιτροπή Κριτηρίων UEFA και η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Κριτηρίων
UEFA. Τα μέλη τους διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ για τετραετή
θητεία και έχουν δικαίωμα επανεκλογής. Η σύνθεση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής και
της Δευτεροβάθμιας καθορίζεται από τους Κανονισμούς Αδειοδότησης Σωματείων της
ΚΟΠ.
Μόνο η πρωτοβάθμια Επιτροπή έχει δικαιοδοσία επιβολής ποινής σε σχέση με το
σχέδιο αδειοδότησης. Κανένα άλλο δικαστικό σώμα δεν θα έχει δικαιοδοσία να επιβάλει
οποιαδήποτε ποινή ή να επιλαμβάνεται θέματα σε σχέση με το σχέδιο αδειοδότησης.
Οι αρμοδιότητες, οι λειτουργίες και ο ρόλος των επιτροπών καθορίζονται στους
σχετικούς κανονισμούς οι οποίοι εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ.
10.08.2012

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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ΑΡΘΡΟΝ 1ον
1. Η ποδοσφαίρισης ως αθλητική παιδιά σκοπούσα εις την ανάπτυξιν του σώματος δια της
τηρήσεως ορισμένων τεχνικών όρων διεξαγωγής αυτής, ασκείται ελευθέρως εν Κύπρω,
βάσει προγράμματος καταρτιζομένου κατ' έτος υπό της Κ.Ο.Π, ως Ανωτάτου Συλλογικού
Οργάνου των απαρτιζόντων ταύτην Σωματείων, βάσει της κειμένης νομοθεσίας

ΑΡΘΡΟΝ 2ον
1. Αι Γενικαί Συνελεύσεις της Κ.Ο.Π, συγκαλούνται συμφώνως τω Καταστατικώ.
2. (α) Τα Σωματεία Β', Γ Κατηγορίας, Μέλη της ΚΟΠ και τα Σωματεία της Α’ Κατηγορίας
του Πρωταθλήματος ΣΤΟΚ ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί το Πρωτάθλημα που θα
διοργανώσει η ΣΤΟΚ υποχρεούνται,
όπως, προσκλήσει της Ομοσπονδίας,
συνέλθουν εγκαίρως, και οπωσδήποτε προ της ημέρας της συγκλήσεως της
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, και κεχωρισμένως δια την εκλογήν των αναλόγων
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των εις την Γενικήν
Συνέλευσιν της Ομοσπονδίας, εις περίπτωσιν λήξεως της θητείας των.
02.09.2014
(β) Αι συσκέψεις ευρίσκονται εν απαρτία όταν τα παρόντα Σωματεία είναι πλείονα των
απόντων. Εν περιπτώσει μη απαρτίας η σύσκεψις παρατείνεται κατά ημίσειαν ώραν
οπότε όσα Σωματεία είναι παρόντα αποτελούν απαρτίαν.
‘’Νοείται ότι κάθε Σωματείο στις συσκέψεις μπορεί να παρίσταται με μέχρι δύο
αντιπροσώπους κατάλληλα πληρεξουσιοδοτημένους και ότι κανένας αντιπρόσωπος
δικαιούται να αντιπροσωπεύσει πλείονα του ενός Σωματείου’’.
(γ) Αι αποφάσεις λαμβάνονται δι' απλής πλειοψηφίας αϊ δε ψηφοφορίαι είναι μυστικαί
υποχρεωτικώς εκτός αν πρόκειται περί ομοφώνων αποφάσεων.
(δ) Εάν κατά ψηφοφορίαν υπάρξει ισοψηφία δύο ή περισσότερων υποψηφίων η μυστική
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν πάλιν υπάρξει ισοψηφία τότε το μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση θα εκλέγεται δια
κλήρου μεταξύ των ισοψηφισθέντων.
3. Των συσκέψεων προεδρεύει ο Πρόεδρος της Κ.Ο.Π ή έτερος αξιωματούχος της
Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον
1. Δια την εγγραφήν Σωματείου ή Ομοσπονδίας ή οποιουδήποτε άλλου μέλους όπως προβλέπεται στο
Καταστατικό εις την δύναμιν της ΚΟΠ απαιτείται αίτησις ήτοις δέον όπως υποβάλλεται μία (1)
εβδομάδα πριν την ημερομηνία που θα ορισθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση . Προς τον ως άνω
σκοπόν το Σωματείον ή η Ομοσπονδία ή οποιαδήποτε άλλη αίτηση για εγγραφή μέλους δέον να
υποβάλει προς την Κ.Ο.Π:
10.08.2010
30.08.2013
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(α) Δήλωσιν αποδοχής του Καταστατικού και των Κανονισμών της Κ.Ο.Π από το
Σωματείο ή την Ομοσπονδία και τα μέλη της Ομοσπονδίας.
30.08.2013
(β) Πίνακα εμφαίνοντα (1) το ονοματεπώνυμον, επάγγελμα και την διεύθυνσιν των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (2) την έδραν του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας
(3) το εις την διάθεσιν του γήπεδον (4) τα χρώματα της ομάδος αυτού (5) οτιδήποτε
άλλο απαιτείται βάσει της κειμένης νομοθεσίας (6) τα σωματεία μέλη αν πρόκειται
για Ομοσπονδία και (7) το ονοματεπώνυμο, επάγγελμα και την διεύθυνση των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου, των Σωματείων μελών της, αν πρόκειται για
Ομοσπονδία.
9/2000
30.08.2013
(γ)

Το Οργανόγραμμα του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας και από ποια όργανα
αποτελείται.
30.08.2013

(δ)

Τις Προκηρύξεις και τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας για έγκριση.
30.08.2013

(ε)

Κατάλογο μελών.
30.08.2013

(στ)

Το λογότυπο των Σωματείων, της Ομοσπονδίας και των μελών της Ομοσπονδίας,
για έγκριση.
30.08.2013

2. Το εγγραφόμενον Σωματείον κατατάσσεται εις την τελευταίαν Κατηγορίαν. Στην
περίπτωση Σωματείου που εγγράφεται δυνάμει των προνοιών του άρθρου 2.4 του
Καταστατικού τούτο δικαιούται να υποβάλει αιτήσεις εγγραφής ή μεταγγραφής
ποδοσφαιριστών από της ημέρας της υποβολής της αίτησης του για εγγραφή.
3. Δια την εγγραφήν του Σωματείου εις την δύναμιν της Κ.Ο.Π απαιτείται απαραιτήτως
όπως τούτο διαθέτει Στάδιον με γήπεδον συμμορφούμενον προς τους Διεθνείς
Κανονισμούς ως προς τας διαστάσεις και με στίβον περιφραγμένον δια κιγκλιδώματος το
οποίον να εμποδίζη την είσοδον θεατών εντός του αγωνιστικού χώρου. Το Στάδιον δέον
να είναι περιτοιχισμένον κατά τρόπον ασφαλή μη επιτρέποντα την ανεξέλεγκτον είσοδο
θεατών εντός του Σταδίου και κατά τρόπον αποκλείοντα την παρακολούθησιν του
αγώνος υπό θεατών έξωθεν. Δέον επίσης το τοιούτον Στάδιον να διαθέτη κατάλληλα
αποδυτήρια και δια τας δύο διαγωνιζομένας ομάδας και τους διαιτητάς ως και τας
απαραιτήτους βοηθητικός εγκαταστάσεις και κερκίδας δια τουλάχιστον 500 καθήμενους
θεατάς.
Απαραίτητος επίσης προϋποθέσεις δια την εγγραφήν Σωματείου ή Ομοσπονδίας ή
οποιουδήποτε άλλου μέλους όπως προβλέπεται εις το Καταστατικό εις την ΚΟΠ είναι:
30.08.2013
(α) ότι θα είναι νομίμως εγγεγραμμένον βάσει της κειμένης νομοθεσίας είτε ως
Σωματείον είτε ως Λέσχη και το Καταστατικό τους να εγκριθεί από την ΚΟΠ.
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30.08.2013
(β) θα είναι στεγασμένον και
(γ) θα έχει εξοφλημένες οιασδήποτε τυχόν οφειλάς του προς την ΚΟΠ και/ή την
ΣΤΟΚ και/ή την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που ήταν μέλος.
30.08.2013
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας δύναται να δώσει παράταση στο
Σωματείο και/ή την Ομοσπονδία που αιτείται να εγγραφεί ως μέλος της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για την παρουσίαση των βεβαιώσεων
και/ή των εγγράφων που ζητούνται στα πιο πάνω 3 (α), (β) και (γ)» και η
Γενική Συνέλευση μπορεί να προχωρήσει στην εγγραφή του μέλους, με την
προϋπόθεση ότι θα παρουσιάσει τα έγγραφα μέσα στην παράταση που
έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο.
18.05.2015

4. Οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1,1(α), 1(β), 3(α) και 3 (β) ισχύουν και στην
περίπτωση αίτησης εγγραφής του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου και της ΣΤΟΚ.
30.08.2013
5. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να συντάσσει Κανονισμούς οίτινες θα περιέχουν τα
κατώτατα όρια απαιτήσεων της Ομοσπονδίας εν σχέσει προς τα Στάδια όπου θα
διεξάγονται αγώνες ποδοσφαιρικών Πρωταθλημάτων άτινα οργανώνονται υπό την
αιγίδα της.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον
1. Συγχώνευσις δια της διαλύσεως δύο ή πλειόνων Σωματείων και ιδρύσεως νέου
Σωματείου οποτεδήποτε συντελούμενη, λαμβάνεται υπ' όψιν από της ενάρξεως της
πρώτης μετά την συντέλεσιν της συγχωνεύσεως ταύτης αγωνιστικής περιόδου. Το εκ της
συγχωνεύσεως προελθόν νέον Σωματείον εντάσσεται εις την κατηγορίαν εκείνην εις ην
ανήκε το κατά κατηγορίαν ανώτερον εκ των διαλυθέντων Σωματείων και μετέχει εις οίον
θα μετείχε και εκείνο Πρωτάθλημα της Κατηγορίας του.
7/1999
2. Συγχώνευσις συντελούμενη οποτεδήποτε δι' οριστικής διαλύσεως ενός ή πλειόνων
Σωματείων προσχωρήσεως αυτών εις έτερον Σωματείον δεν επιδρά επί της
καταστάσεως του τελευταίου τούτου Σωματείου. Εάν επέρχεται μετωνομομασία του
προς ό ή συγχώνευσις Σωματείου θα γίνεται χρήσις της παλαιάς επωνυμίας τούτου,
μέχρι της λήξεως της αγωνιστικής περιόδου καθ' ην συντελέσθη η συγχώνευσις.
3.

Εις πάσαν περίπτωσιν συγχωνεύσεως οι ποδοσφαρισταί των διαλυομένων
Σωματείων εγγράφονται αυτοδικαίως εις την δύναμιν του εκ της συγχωνεύσεως
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προερχομένου νέου Σωματείου ή του προς ό η συγχώνευσις τοιούτου και δύνανται να
αγωνίζωνται εις τους αγώνας αυτού εφ' όσον όμως, δεν ήρξατο εισέτι το εις ό μετέχει το
Σωματείον τούτο Πρωτάθλημα, άλλως αγωνίζονται από της επομένης περιόδου,
νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Πρωταθλήματος που θα συμμετέχει η
ομάδα, αναφορικά με την δυνατότητα των ποδοσφαιριστών να αγωνίζονται.
08.08.2011
Νοείται
(α) ότι οιοσδήποτε μη ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής οιουδήποτε εκ των
διαλυομένων Σωματείων ανήκει αυτοδικαίως εις το εκ της συγχωνεύσεως
προελθόν νέον Σωματείον. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής υποχρεούται να
υπογράψει συμβόλαιο με το νέο Σωματείο με τους ίδιους όρους που
υπήρχαν στο συμβόλαιο με το διαλυθέν Σωματείο και με χρονική διάρκεια
ίση προς τον εναπομείναντα χρόνο ισχύος του προηγούμενου
συμβολαίου.
(β) ότι ποδοσφαιριστής που αρνείται να υπογράψει το Συμβόλαιο που προνοείται
στο (α) πιο πάνω και εφόσον τούτο διαπιστωθεί με προσφυγή στην Επιτροπή
Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με τις πρόνοιες των
κανονισμών για εγγραφές και μεταγραφές ποδοσφαιριστών, θα αποκλείεται
από το να αγωνίζεται σε αγώνες Πρωταθλήματος ή φιλικούς ούτε να
μεταγραφεί σε άλλο Σωματείο μέχρις ότου συμμορφωθεί.
31/08/04
(γ) ότι στο εκ της συγχωνεύσεως προελθόν νέον Σωματείον δίδεται προθεσμία 45
ημερών από της ημέρας της εγκρίσεως της συγχωνεύσεως από το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΠ, για να συμμορφωθεί πλήρως με όσα διαλαμβάνονται
στους κανονισμούς για εγγραφές και μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Εντός της
προθεσμίας των 45 μερών ουδεμία μεταγραφή ποδοσφαιριστή οιασδήποτε
ιδιότητας επιτρέπεται χωρίς την συγκατάθεση του νέου Σωματείου.
31.08.2004
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο άμα τη λήψει της αιτήσεως περί συγχωνεύσεως, ήτις δέον να
συνοδεύεται
(α) υπό των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευομένων Σωματείων
5/2000

(β) γραπτής δήλωσης από το εκ της συγχωνεύσεως προελθόν νέο σωματείο ότι
αναλαμβάνει να εξοφλήσει οποιαδήποτε οφειλή των διαλυθέντων Σωματείων είτε
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προς την ΚΟΠ είτε προς οιουσδήποτε άλλους η οποία προκύπτει βάσει του
Καταστατικού ή Κανονισμών ή δυνάμει αποφάσεως αρμοδίου οργάνου της
Ομοσπονδίας.
Και αφού πεισθεί ότι αϊ διατάξεις των παρόντων Κανονισμών έχουν
εκπληρωθεί θα εγκρίνει την συγχώνευση".
31.08.2004

ΑΡΘΡΟΝ 4Α
Εις περίπτωσιν δημιουργίας δι’ οιονδήποτε λόγον κενής θέσεως εις την Α’, Β’ ή Γ’
Κατηγορίαν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποφασίζει τον τρόπο πλήρωσης
της θέσης με βάση πάντοτε αθλητικά κριτήρια.
10.08.2012

ΑΡΘΡΟΝ 5ον
1.

Aλλαγή επωνυμίας Σωματείου ανεγνωρισμένου υπό της Κ.Ο.Π δύναται
να
επέλθει, μετ’ αίτησιν του ενδιαφερόμενου ήτις συνοδεύεται με
επίσημον αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως
του Σωματείου.

2.

Σωματείον δικαιούται να προσθέτει εις την αρχήν ή εις το τέλος του
ονόματος του, δι’ απλής αποφάσεως του Διοικητικού του Συμβουλίου,
σύνθετον όνομα δια καθαρώς διαφημιστικούς σκοπούς. Η άδεια δια
τοιαύτην προσθήκην θα δίδεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άμα
τη αιτήσει του ενδιαφερομένου Σωματείου νοουμένου ότι το
προστιθέμενον σύνθετον όνομα δεν θα αντίκειται προς την κειμένην
νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον
Πάσα αίτησις, καταγγελία ή παράπονον εκ μέρους σωματείου της Κ.Ο.Π είτε προς την
ΦΙΦΑ είτε προς οιανδήποτε άλλην ξένην ποδοσφαιρικήν ή Αθλητικήν Αρχήν δέον να
αποστέλλεται πάντοτε μέσον του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ο.Π. Πάσα παράβασις
θα συνεπάγεται κυρώσεις κατά την κρίσιν της Δικαστικής Επιτροπής.
Νοείται ότι το Διοικητικόν Συμθούλιον θα έχει διακριτικήν ευχέρειαν να
αποφασίζει κατά πόσον θα αποστείλει ή όχι αιτήσεις, καταγγελίας,
ερωτήματα κλπ προς την ΦΙΦΑ ή άλλην Αθλητικήν Αρχήν.

ΑΡΘΡΟΝ 7ον
1. Διεθνείς αγώνες είναι μόνον οι διεξαγόμενοι μεταξύ των Εθνικών Ομάδων της
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Κύπρου και των Εθνικών Ομάδων ξένης τινός Ομοσπονδίας υπαγόμενης εις την
Διεθνή Ποδοσφαιρικήν Ομοσπονδίαν.
2. Δια την οργάνωσιν τοιούτων αγώνων μόνη αρμοδία είναι η Κ.Ο.Π. Η συμμετοχή των
ποδοσφαιριστών, εφ' όσον ούτοι καλούνται προς συμμετοχήν εις τας Εθνικός
ομάδας, τυγχάνει υποχρεωτική δια τούτους και τα Σωματείο, εις ά ανήκουν.
3. Εν περιπτώσει μη συμμετοχής του ποδοσφαιριστού εις αγώνα ή προπόνησιν
οιασδήποτε Εθνικής ομάδος, αδικαιολογήτου, κατά την κρίσιν του Διοικητικού
Συμβουλίου, ούτος θα παραπέμπεται εις την Δικαστικήν Επιτροπήν δι' εκδίκασιν. Τα
αυτά εφαρμόζονται προκειμένου περί αρνήσεως συμμετοχής εις τας προπονήσεις
των Εθνικών Ομάδων.
ΑΡΘΡΟΝ 8ον
Δια την διεξαγωγήν των αγώνων των διαφόρων Πρωταθλημάτων θα ισχύουν οι παρά της
Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Φ.Ι.Φ.Α) κοινοποιούμενοι Κανονισμοί Παιδιάς, οι
εκάστοτε εγκεκριμένοι υπό του Διεθνούς Συμβουλίου δια την τρέχουσαν ποδοσφαιρικήν
περίοδον, αϊ αποφάσεις του εν λόγω Διεθνούς Συμβουλίου, ως και αϊ εκάστοτε ισχυουσαι
ερμηνείαι αϊ δοθείσαι υπό της Επιτροπής Διαιτητών της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας (Φ.Ι.Φ.Α.) Οι εν λόγω κανονισμοί παιδιάς, αποφάσεις και ερμηνείαι θα
θεωρούνται ως αποτελούντες παράρτημα των παρόντων Κανονισμών.
ΑΡΘΡΟΝ 9ον
1. Αγώνες μεταξύ Κυπριακών Σωματείων, πλην των αγώνων Πρωταθλημάτων,
επιτρέπονται, τη αιτήσει των ενδιαφερομένων Σωματείων, εφόσον δεν επηρεάζονται
αγώνες Πρωταθλημάτων.
2. Αγώνες μεταξύ Κυπριακών Σωματείων αφ' ενός και τοιούτων ξένων Ομοσπονδιών,
αφ' ετέρου, επιτρέπονται κατόπιν αιτήσεως και εγκρίσεως υπό της Κ.Ο.Π.
Δια της αιτήσεως θα γνωστοποιώνται οι όροι της τελέσεως του αγώνος. Τα
ενδιαφερόμενα Σωματεία οφείλουν να γνωρίζουν προς την Κ.Ο.Π την τέλεσιν των
τοιούτων αγώνων και να αποστέλλωσι το Φυλλον Αγώνος ευθύς μετά την τέλεσιν
αυτού.
3. Τα Σωματεία υποχρεούνται όπως, κατά την τέλεσιν παντός φιλικού αγώνος,
συμπληρώνουν Φύλλον Αγώνος το οποίον θα υποβάλλεται εις την ΚΟΠ υπό του
Διαιτητού.
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4. Απαγορεύεται η διευθέτησις ή διοργάνωσις φιλικών αγώνων μεταξύ Κυπριακών και
ξένων Σωματείων, εν Κύπρω ή εις το εξωτερικόν, ή μεταξύ ξένων Σωματείων εν
Κύπρω, υφ' οιουδήποτε πλην υπό της Κ.Ο.Π και των υπ' αυτήν Σωματείων. Κατ'
εξαίρεσιν επιτρέπεται η διευθέτησις τοιούτων αγώνων υπό μεσιτών οίτινες κατέχουν
σχετικήν άδειαν της ΦΙΦΑ και/ή της ΟΥΕΦΑ ή άλλης Ηπειρωτικής Συνομοσπονδίας
Ποδοσφαίρου, και νοουμένου ότι θα τηρούνται πιστώς αι σχετικές διατάξεις των
Κανονισμών ΦΙΦΑ.
5. α) Απαγορεύεται η άνευ αδείας της Κ.Ο.Π. συμμετοχή Σωματείων μελών της
Ομοσπονδίας εις αγώνας διοργανουμένους υφ' οιουδήποτε σώματος, οργανισμού ή
ιδιώτου. Η άδεια δύναται να χορηγήται υπό όρους.
β) Άδεια δεν θα χορηγήται εάν οι Κανονισμοί της διοργανώσεως αντιβαίνουν προς
το Καταστστικόν και τους Κανονισμούς της Κ.Ο.Π. πλην καθ' όσον αφορά εις τον
αριθμόν των παικτών προς αντικατάστασιν.

ΑΡΘΡΟΝ 10ον
Δια την διοργάνωσιν ποδοσφαιρικών Πρωταθλημάτων (Τουρνουά) παρ' οιουδήποτε
Σωματείου μέλους της Κ.Ο.Π. απαιτείται η εκ των προτέρων έγκρισις της Ομοσπονδίας.
Κανονισμοί εκδιδόμενοι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου θα ρυθμίζουν τας
λεπτομέρειας παραχωρήσεως της σχετικής άδειας και, γενικώς, τους όρους διεξαγωγής
του Πρωταθλήματος (Τουρνουά).
Νοείται ότι εν ουδεμία περιπτώσει θα χορηγήται άδεια
διοργανώσεως Τουρνουά εάν εκ της διοργανώσεως ταύτης
επηρεάζονται τα Πρωταθλήματα ή άλλη εκδήλωσις της
Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟΝ 11ον
1. Τα Σωματεία υποχρεούνται όπως καταρτίζωσι τας ομάδας αυτών, κατά τους αγώνας του
Πρωταθλήματος μόνον εκ ποδοσφαιριστών εγγεγραμμένων παρά τη ΚΟΠ, εις την
δύναμιν αυτών και κατόχων του παρ' αυτής χορηγουμένου δελτίου ταυτότητος.
31.08.2004
06.08.2007
ΑΡΘΡΟΝ 12ον
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Ποιναί εναντίον ποδοσφαιριστών επιβληθείσα ή επιβληθησόμεναι υπό ξένων Ομοσπονδιών
θα είναι σεβαστοί νοουμένου ότι θα κοινοποιηθούν προς την Ομοσπονδίαν, και θα ισχύουν
από της ημερομηνίας της λήψεως της τοιαύτης κοινοποιήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 13ον
Δια τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού και Κανονισμών ως επίσημος ημερομηνία
λήψεως οιουδήποτε εγγράφου αποστελλομένου εις την ΚΟΠ θα θεωρείται η ημερομηνία της
επί συστάσει ταχυδρομήσεως του.
Οιονδήποτε έγγραφον αποστελλόμενον εις την ΚΟΠ δια του κανονικού ταχυδρομείου θα
θεωρείται ληφθέν την ημέραν καθ' ην ελήφθη εις τα γραφεία της Ομοσπονδίας.
9/98

ΑΡΘΡΟΝ 14ον
Προπονηταί, Βοηθοί Προπονηταί, φυσιοθεραπευταί, μαλλάκτες, ιατροί, διερμηνείς και άλλοι
τεχνικοί Σωματείων, παρεκτρεπόμενοι εντός ή εκτός του αγωνιστικού χώρου του Σταδίου
προ, κατά τη διάρκειαν ή μετά την λήξιν οιουδήποτε αγώνος, θα υπόκεινται εις κυρώσεις
κατά την κρίσιν της Δικαστικής Επιτροπής ή του Εφετείου. Το Σωματείον εις το οποίον ούτοι
ανήκουν θα υπόκειται επίσης εις κυρώσεις εάν ούτοι δεν συμμορφωθούν προς την απόφασιν
της Δικαστικής Επιτροπής ή του Εφετείου.
08.08.2011

ΑΡΘΡΟΝ 15ον
30.08.2013

(α) Τα εγγεγραμμένα εις την δύναμιν της ΚΟΠ Σωματεία υποχρεούνται όπως, κατά την
έναρξιν εκάστης ποδοσφαιρικής περιόδου, κοινοποιούν εις την Κ.Ο. Π την πλήρη
σύνθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου των ομοίως δε υποχρεούνται όπως κοινοποιούν
πάσαν μεταβολήν ήτις δυνατόν να λαβή χώραν κατά τη διάρκειαν της περιόδου, εντός
15 ημερών το αργότερον.

(β) Οποιοδήποτε Σωματείο έχει μεταβιβάσει, εκχωρήσει ή παραχωρήσει ή με οποιοδήποτε
τρόπο μεταφέρει την ευθύνη της διαχείρισης και/ή λειτουργίας των ποδοσφαιρικών του
ομάδων σε Εταιρείες ομόρρυθμες, ετερρόρυθμες ή περιορισμένης ευθύνης δια
μετοχών ή εγγυήσεως με ή χωρίς μετοχές, οφείλει, κατά την έναρξη εκάστης
ποδοσφαιρικής περιόδου, να κοινοποιεί στην ΚΟΠ τη σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας και του προσωπικού της όπως επίσης και
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προσωπική δήλωση του καθενός από αυτούς ότι αποδέχονται και θα εφαρμόζουν το
Καταστατικό της Ομοσπονδίας και ότι θα υπόκεινται σε οποιεσδήποτε κυρώσεις τυχόν
επιβληθούν σ' αυτούς από τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας δυνάμει των
διατάξεων του Καταστατικού και Κανονισμών.
2.

Έκαστον Σωματείον μέλος της Κ.Ο. Π υποχρεούται όπως κατά την έναρξιν εκάστης
ποδοσφαιρικής περιόδου, ομού μετά της δηλώσεως της συνθέσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου του, αποστέλλει εις την Ομοσπονδίαν δείγματα των υπογραφών του
Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως του και τυχόν άλλων οίτινες έχουν δικαίωμα
υπογραφής επί οιουδήποτε εγγράφου αποστελλομένου εις την Κ.Ο.Π.
4/99
7/99
Νοείται ότι οιονδήποτε έγγραφον αποστελλόμενον εις την ΚΟΠ και υπογραμμένον υφ'
οιουδήποτε ατόμου πλην των δηλουμένων ως ανωτέρω θα επιστρέφεται και το
περιεχόμενον του δεν θα λαμβάνεται υπ' όψιν.

ΑΡΘΡΟΝ 16ον

1. Απαγορεύεται η πρόσληψις και εργοδότησις μη Κύπριου Προπονητού εκ μέρους
Σωματείων Γ’ Κατηγορίας. Δια τους σκοπούς του άρθρου τούτου "Κύπριος
Προπονητής" είναι ο γεννηθείς εν Κύπρο ή ο έχων τον ένα εκ των δύο γονέων του
Κύπριον ή ο νυμφευμένος με Κυπρίαν.
2. Η πρόσληψις και εργοδότησις Κυπρίων προπονητών εκ μέρους Σωματείων Γ'
Κατηγορίας ρυθμίζεται δια Κανονισμών εκδιδομένων εκάστοτε υπό του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
31/08/2004
02.09.2014
Στην έννοια του Κύπριου Προπονητή περιλαμβάνεται και ο Προπονητής που κατέχει
την υπηκοότητα ή και την υπηκοότητα του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 1

05.08.2005
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H ΚΟΠ θα είναι η μόνη και απόλυτα αρμόδια αρχή για να προκηρύσσει τα Πρωταθλήματα ως
ακολούθως:
Παγκύπρια Πρωταθλήματα Σωματείων Α΄, Β΄, Γ΄ Κατηγορίας.
02.09.2014
Περαιτέρω η ΚΟΠ θα προκηρύσσει και Πρωταθλήματα όπως εκάστοτε θα αποφασίζει το Διοικητικό
Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει κάθε χρόνο ποια από τα εν λόγω
Πρωταθλήματα θα είναι υποχρεωτικά, προαιρετικά ή υπό την αιγίδα του, λαμβανομένου εκάστοτε
υπόψη των συνθηκών που επικρατούν και τις συστάσεις της Γενικής Συνέλευσης της ΟΥΕΦΑ και
ΦΙΦΑ.
Η διοργάνωση των Πρωταθλημάτων και οι όροι διεξαγωγής των θα προβλέπονται με την έκδοση
προκήρυξης ή προκηρύξεων που εκάστοτε θα αποφασίζει και εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 2

Προσφυγικά «1.
Σωματεία

05.08.2005

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 2.5 και παντός
άλλου συναφούς άρθρου του Καταστατικού και Κανονισμών ή
της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων».
Προσφυγικό Σωματείο που διαβαθμίστηκε από την Κατηγορία
στην οποία ανήκε στις 31 Ιουλίου 1978 και εφόσον επανέλθει
στη φυσική του έδρα, στην οποία βρισκόταν πριν την
προσφυγοποίηση του, θα επανεντάσσεται αυτόματα στην
Κατηγορία που ανήκε στις 31 Ιουλίου 1978. Σε περίπτωση
κατά την οποία με την επάνοδο του Σωματείου στην Κατηγορία
που ανήκε την 31.07.1978 ο αριθμός των Σωματείων της
Κατηγορίας αυτής αυξηθεί πέραν του ισχύοντος αριθμού, τότε
τίθεται υποχρεωτικά και αυτόματα σε ισχύ μηχανισμός
σταδιακής μείωσης των ομάδων, με τρόπο που θα αποφασίσει
το Διοικητικό Συμβούλιο.
Προσφυγικά Σωματεία μέσα στην έννοια του παρόντος άρθρου
είναι ονομαστικά και κατά Κατηγορία, τα εξής:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου
Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΣ Αμμοχώστου
Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Η ΑΕΜ Μόρφου
Ο ΑΣΙΛ Λύσης
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας
Ο ΝΕΟΣ ΑΙΩΝΑΣ Τρικώμου
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Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ Κ. Ζώδιας
Η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Η ΑΕΚ Αμμοχώστου
Η ΑΕΚ Κυθρέας
Η ΟΛΥΜΠΙΑΣ Νεαπόλεως
Η ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς

2.

Τροποποιούνται τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού και των Κανονισμών, σε τρόπο
ώστε:
(α)

Προσφυγικά Σωματεία οποιασδήποτε Κατηγορίας που αποχωρούν για
διάφορους λόγους, εκτός πειθαρχικών παραπτωμάτων, δεν θα διαγράφονται,
αλλά θα υποβιβάζονται στην τελευταία Κατηγορία και θα παραμένουν ως
αδρανή Μέλη. Δικαιούνται να επαναδραστηριοποιηθούν στην ΚΟΠ μετά
από παρέλευση μιας τουλάχιστο αγωνιστικής περιόδου, νοουμένου ότι θα
δηλώσουν συμμετοχή σε καθορισμένη ημερομηνία.

(β)

Προσφυγικά Σωματεία που υποβιβάζονται από την Γ’ Κατηγορία υποχρεωτικά
θα παραμένουν ως αδρανή Μέλη της ΚΟΠ.
02.09.2014
Δικαιούνται να επαναδραστηριοποιηθούν στην ΚΟΠ μετά από παρέλευση μιας
τουλάχιστο αγωνιστικής περιόδου, νοουμένου ότι θα δηλώσουν συμμετοχή
μέχρι την 1η Ιουλίου που προηγείται της ποδοσφαιρικής περιόδου εντός της
οποίας επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν και καταθέσουν στην Ομοσπονδία
σαν εγγύηση το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ευρώ). Σε
περίπτωση που η ομάδα λάβει μέρος στο Πρωτάθλημα κανονικά, το ποσό των
πέντε χιλιάδων ευρώ θα επιστρέφεται, σε αντίθετη περίπτωση θα κατάσχεται
από την ΚΟΠ. Έλλειψη τέτοιας ειδοποίησης και κατάθεσης των πέντε
χιλιάδων ευρώ καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή του Σωματείου
στο
Πρωτάθλημα της νέας περιόδου.
08.08.2011

(γ)

«Τα Προσφυγικά Σωματεία που αποχώρησαν με βάση την παράγραφο 2.2
(α) ή που υποβιβάστηκαν με βάση την παράγραφο 2.2 (β) των Γενικών
Κανονισμών ή διαβαθμίστηκαν με βάση το άρθρο 2.1 των Γενικών
Κανονισμών δικαιούνται να ασκήσουν μόνο δύο φορές το δικαίωμα τους για
επαναδραστηριοποίηση στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου».
10.08.2010

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο αυτό δεν έχει αναδρομική ισχύ.
2017-0014940-GM Secretary-0000609
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