ΠΟΔΟΣΦΑIΡIΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΑΦΟΥ
(Π.Ο.Α.Σ.Π.)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π.Ο.Α.Σ.Π.

Άρθρο 1ο
ΙΔΡΥΣΗ.
Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αγροτικών Σωματείων Πάφου (Π.Ο.Α.Σ.Π.)
ιδρύθηκε κατά την 1η Οκτωβρίου 1971 και δια της ενσωματώσεως την 1η
Αυγούστου 2003 του Ομίλου Πάφου της Π.Α.Α.Ο.Κ. Έχει έδρα της την Πάφο.
ΟΝΟΜΑ.
Το όνομα της Ομοσπονδίας Π.Ο.Α.Σ.Π. μπορεί να αλλάξει μόνο κατόπιν
ομόφωνης απόφασης σε Καταστατική Συνέλευση. Νοείται ότι αν διαφωνεί έστω
και ένα μέλος δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή στο όνομα.
ΓΡΑΦΕΙΟ.
Η Π.Ο.Α.Σ.Π. θα διατηρεί Οίκημα ή Γραφείο στην έδρα της.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.
Το προηγούμενο Καταστατικό και Κανονισμοί Π.Ο.Α.Σ.Π. έχουν αντικατασταθεί
με το παρόν Καταστατικό και Κανονισμούς κατά τη Καταστατική Γενική
Συνέλευση που έγινε στις 21/9/2015.

Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί της ΠΟΑΣΠ είναι:
α. η καλλιέργεια και διάδοση του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής γενικά.
β. η καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του φίλαθλου πνεύματος γενικά, πιο
ειδικά δε η εξάπλωση και εξύψωση του ποδοσφαίρου των χωριών και της
Επαρχίας Πάφοu γενικά.
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γ. η ηθική και πνευματική εξύψωση των αθλητών και η ανάπτυξη του πνεύματος
της ευγενούς άμιλλας και η υγιής ενασχόληση της νεολαίας.
δ. η συνεργασία και ανάπτυξη του αισθήματος της αλληλεγγύης μεταξύ των
μελών της.
ε. η οργάνωση και εκπροσώπηση του αγροτικού ποδοσφαίρου της επαρχίας
Πάφου.
στ. η οργάνωση και τέλεση πρωταθλημάτων ή άλλων αγώνων όπως προνοείται
στο παρόν Καταστατικό και Κανονισμούς.
ζ. η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και η προαγωγή του πολιτισμού και
των παραδόσεων του τόπου μας.

Άρθρο 3ο
ΜΕΣΑ
Την επίτευξη των σκοπών της η Ομοσπονδία την επιδιώκει:
α. με την ετήσια οργάνωση και τέλεση των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου.
β. με τη διοργάνωση αγώνων στίβου, καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και άλλων
αθλημάτων.
γ. με την ηθική και εφόσον είναι δυνατό την υλική ενίσχυση των μελών της.
δ. με την τακτική επαφή και συνεργασία των μελών της.
ε. με τη συνεργασία με τις αθλητικές Αρχές, τις επαρχιακές Αρχές και με τις
συναφείς Ομοσπονδίες, Συνομοσπονδίες ή άλλες Οργανώσεις.
στ. με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο.

Άρθρο 4ο
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι της Ομοσπονδίας είναι:
α. η ετήσια συνδρομή των Σωματείων που καθορίζεται κάθε χρόνο από τη Ετήσια
Γενική Συνέλευση.
β. τα δικαιώματα εγγραφής σωματείων και οποιαδήποτε δικαιώματα που
πληρώνονται με βάση το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας.
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γ. δωρεές, κληροδοτήματα και οποιεσδήποτε οικονομικές ενισχύσεις ή
επιχορηγήσεις ή εισφορές προς την ομοσπονδία.
δ. τα εισοδήματα από κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία της Ομοσπονδίας.
ε. το προϊόν από τις επιβαλλόμενες χρηματικές ποινές.
στ. οι εισπράξεις από ευεργετικές ή άλλες προνοούμενες από το Καταστατικό και
τους Κανονισμούς ποδοσφαιρικές συναντήσεις, εορτές, λαχεία κ. τ .λ. που
γίνονται προς ενίσχυση της Ομοσπονδίας.
ζ. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος που ήθελε βρεθεί από το Δ. Συμβούλιο.

Άρθρο 5ο
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Στην περιουσία της Ομοσπονδίας περιλαμβάνονται:
α. οτιδήποτε υπό την απόλυτη νομή, κατοχή και κυριότητα ακίνητο ή κινητό
κατέχει για τον επιδιωκόμενο σκοπό.
β. το ετήσιο πλεόνασμα των εσόδων κάθε χρήσης.

Άρθρο 6ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Τα ιδρυτικά μέλη της Π.Ο.Α.Σ.Π. είναι:
1. Α.Σ. "Αρης" Πολεμίου
2. Α.Σ. "Ακρίτας" Χλώρακας
3. Α.Σ. "Άδωνις" Γεροσκήπους
4. Α.Σ. "Ατρόμητος" Γεροσκήπους
5. Α.Ε.Κ. Κισσόνεργας
6. Α.Σ. "Πυρσός" Έμπας
7. Α.Σ. "Πράσινη θύελλα" Πέγειας
8. Α.Σ. "Μιλτιάδης" Τάλας
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9. Α.Π.Ο. "Δημητράκης" Αργάκας
10. Α.Σ. "Ευαγόρας Παλληκαρίδης" Τσάδας.

Άρθρο 7ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Νέα μέλη της Π.Ο.Α.Σ.Π. μπορούν να γίνουν εγκεκριμένα Σωματεία μετά από
απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με απλή πλειοψηφία του
συνόλου των παρόντων μελών της. Το ενδιαφερόμενο Σωματείο υποβάλλει
αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αρκούντως αιτιολογημένη, 15 μέρες πριν
από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δε
υποβάλλει την αίτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με τα πορίσματα
των ερευνών του γι' αυτή.
Με την αίτηση του το Σωματείο υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τα
ακόλουθα:
α. γραπτή δήλωση αποδοχής του Καταστατικού και των Κανονισμών της
Π.Ο.Α.Σ.Π.
β. καταστατικό με τον εσωτερικό του κανονισμό.
γ. ονομαστικό κατάλογο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του, με τις
διευθύνσεις και τα τηλέφωνα αυτών.
δ. άδεια εγγραφής του Σωματείου.
ε. την έδρα του με πλήρη διεύθυνση και τα χρώματα της ομάδας αυτού.
στ. το γήπεδο που έχει στη διάθεσή του. Στην περίπτωση που δεν έχει δικό του
απαιτείται όπως εξασφαλίσει γραπτή άδεια χρήσης από την αρμόδια Αρχή,
οποιουδήποτε γηπέδου εντός της Επαρχίας Πάφου, που την υποβάλλει μαζί με
την αίτηση του.
ζ. το εκάστοτε οριζόμενο από την Ομοσπονδία τέλος εγγραφής.
Κάθε σωματείο που εγγράφεται καταχωρείται στο Μητρώο της Ομοσπονδίας και
κατατάσσεται σε ένα από τους Ομίλους/Κατηγορίες της Π.Ο.Α.Σ.Π.

Άρθρο 8ο
1. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑTEIOΥ.
Σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας χάνει το δικαίωμα του μέλους και διαγράφεται
υποχρεωτικά από το Μητρώο της Π.Ο.Α.Σ.Π από το Διοικητικό Συμβούλιο,
εφόσον συντρέχουν ένας ή περισσότεροι των πιο κάτω λόγων:
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α. δεν καταβάλλει τις οικονομικές οφειλές του προς την Ομοσπονδία μέσα σε δύο
μήνες αφότου αυτές καθίστανται απαιτητές με βάση το Καταστατικό ή τους
Κανονισμούς ή σχετικής απόφασης της Ομοσπονδίας και εφόσον για αυτό
ειδοποιείται ένα μήνα τουλάχιστον προ της διαγραφής του.
β. δηλώνει γραπτώς παραίτηση ή αποχώρηση από την Ομοσπονδία.
γ. εφόσον διαλυθεί το Σωματείο.
δ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διαγράφονται Σωματεία από μέλη της
Π.Ο.Α.Σ.Π.:
1. αν παύσουν να ακολουθούν το σκοπό του άρθρου 2 τούτου του
Καταστατικού.
2. αν αποδεδειγμένα παραβαίνουν τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού.
3. αν αποδεδειγμένα και συστηματικά παραβαίνουν τους Κανονισμούς της
Π.Ο.Α.Σ.Π. ή βρεθούν ένοχα σοβαρής αντιαθλητικής διαγωγής.
4. σε περίπτωση αδράνειας και μη ενεργούς δράσης για δύο συνεχή
χρόνια.
5. Σε περίπτωση που αποχωρεί από το πρωτάθλημα
2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
α. Η συμμετοχή των Σωματείων στα Πρωταθλήματα ομίλων ή Περιφερειών,
Πρωταθλητριών και Κυπέλλου είναι υποχρεωτική.
β. Σε περίπτωση μη συμμετοχής Σωματείου στα πιο πάνω Πρωταθλήματα ή
αποχώρησης Σωματείου προ της λήξης αυτών, για οποιονδήποτε λόγο, τότε η
τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδος θα λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος αδράνειας
ή μη ενεργούς δράσης για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου (διάταξη 1.δ.4).
Νοείται ότι στις περιπτώσεις αυτές τα Σωματεία διαγράφονται από την τρέχουσα
ποδοσφαιρική περίοδο μόνο που διαπράττουν το αδίκημα, χάνουν τα δικαιώματά
τους και χωρίς να απαλλάσσονται των οικονομικών ή άλλων υποχρεώσεων τους
προς την ομοσπονδία.

Άρθρο 9ο
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
1. Η Ομοσπονδία αντιπροσωπεύεται σε όλες τις σχέσεις της προς Δικαστικές και
άλλες Αρχές, ως και ενώπιον κάθε τρίτου με τον Πρόεδρο αυτής. Του Προέδρου
κωλυομένου αντιπροσωπεύεται από τον Αντιπρόεδρο.
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2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει στον Πρόεδρο τις εκάστοτε
λεπτομέρειες ορισμένης αντιπροσώπευσης. Εάν αυτός δεν αποδέχεται την
απόφαση, ορίζεται ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για
την ειδική αυτή αντιπροσώπευση.

Άρθρο 10ο
ΓΕΝΙΚH ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Τη Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Α.Σ.Π. αποτελούν οι αντιπρόσωποι των
Σωματείων μελών της. Κάθε Σωματείο αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση
με ένα αντιπρόσωπο ο οποίος έχει δικαίωμα ψήφου και λόγου στις εργασίες της
Συνέλευσης.
Νοείται δε ότι οι αντιπρόσωποι αυτοί αποτελούν και τα μέλη της Γενικής
Συνέλευσης.
2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να παρευρίσκεται και ένας παρατηρητής από
κάθε Σωματείο που έχει δικαίωμα μόνο λόγου.
3. Κανείς δεν μπορεί να παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις ως
αντιπρόσωπος οποιουδήποτε Σωματείου χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση από το
Σωματείο του, που κατατίθεται στη Συνέλευση προ της έναρξης των εργασιών
αυτής.
4. Τα μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Α.Σ.Π. δικαιούνται να
παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
5. Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Π. δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται ως
αντιπρόσωποι Σωματείων στις Γενικές Συνελεύσεις.
6. Ανακηρύσσει επίτιμα μέλη ή Προέδρους της Ομοσπονδίας.
7. Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Εάν
αυτός κωλύεται προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Εάν κωλύονται και οι δύο τότε
προεδρεύει άλλο εκλεγόμενο μέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Προεδρείο
των Γενικών Συνελεύσεων συμπληρώνουν τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Άρθρο 11ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ-ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
1. Τις Γενικές Συνελεύσεις συγκαλεί ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας με
εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια
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φορά τον χρόνο (Ετήσια), η Εκλογική Συνέλευση κάθε τέσσερα (4) χρόνια, οι δε
Έκτακτες ή Καταστατικές ανάλογα των αναφυομένων ζητημάτων.
2. Η σύγκληση της Τακτικής, της Εκλογικής των Εκτάκτων ή Καταστατικών
Γενικών Συνελεύσεων θα γίνεται με δημοσίευση στον Τύπο και με ειδική
ειδοποίηση προς τα Σωματεία επτά (7) τουλάχιστον μέρες προ της ημέρας της
σύγκλησης.
3. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι
περισσότερα των απόντων. Εφ' όσον έγινε απαρτία η Συνέλευση θα θεωρείται
ότι συνεδριάζει νόμιμα μέχρι την αποπεράτωση του σκοπού που συνεκλήθη,
οσαδήποτε μέλη και αν παραμείνουν, εκλεγομένου σε ανάγκη και νέου Προέδρου
σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης του ήδη υφιστάμενου. Σε περίπτωση
μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα και οι παρόντες θα
αποτελέσουν απαρτία.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία
εκτός εάν ειδικά προνοείται διαφορετικά. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές εκτός εάν
ειδικά προνοείται διαφορετικά ή εάν το 1/5 των παρόντων μελών ζητήσουν
μυστική ψηφοφορία. Για ζητήματα προσωπικά, εμπιστοσύνης και αρχαιρεσιών
γίνεται πάντοτε μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγεται κλήρωση για
την ανάδειξη μέλους ή μελών.
5. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνον πάνω στα θέματα
που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
6. Κατά τις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται σε ειδικό βιβλίο
πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων. Αυτά μονογράφονται από τον
Πρόεδρο της Συνέλευσης, διαβάζονται δε και επικυρώνονται στην επόμενη
Συνέλευση με τον τρόπο που αυτή ήθελε καθορίσει.

Άρθρο 12ο
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέσα στο μήνα Ιούνιο ή Ιούλιο κάθε
χρόνου με σκοπό:
α. Έγκριση της λογοδοσίας του Προέδρου της Ομοσπονδίας πάνω στα
πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Έγκριση της Ταμειακής Έκθεσης του εγκεκριμένου ελεγκτικού γραφείου. Η
ταμειακή έκθεση θα αναφέρεται στο ημερολογιακό έτος το οποίο προηγείται της
Ετήσιας Συνέλευσης.
γ. Εγγραφή νέων Σωματείων στη δύναμη της Π.Ο.Α.Σ.Π.
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δ. Καταρτισμός ομίλων ή Περιφερειών.
ε. Ορισμός ημερομηνίας έναρξης πρωταθλημάτων.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να επιληφθεί και άλλων θεμάτων
επειγούσης και σοβαρής φύσης που πιθανόν να τεθούν ενώπιον αυτής από το
Διοικητικό Συμβούλιο. Νοείται ότι τα θέματα αυτά θα πρέπει να γνωστοποιούνται
στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης προ της σύγκλησης αυτής εφόσον υπάρχει η
δυνατότητα ή αμέσως προ της έναρξης αυτής και τα θέματα αυτά θα συζητούνται
τελευταία στην ημερήσια διάταξη προ της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Σωματεία μέλη της ΠΟΑΣΠ που δεν έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία μέχρι την ημερομηνία που διεξάγεται η
Τακτική Γενική Συνέλευση, δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου και υποβολής ή
υπόδειξης υποψηφιότητας για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12.1
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η Εκλογική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέσα στο μήνα Ιούνιο ή Ιούλιο κάθε
τέσσερα (4) χρόνια με σκοπό την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ομοσπονδίας το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) τακτικά και δύο (2)
αναπληρωματικά μέλη.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Εκλογική Συνέλευση έχουν τα σωματεία τα οποία
έχουν λάβει μέρος στο πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας της ποδοσφαιρικής
περιόδου που προηγήθηκε της ημερομηνίας της Εκλογικής Συνέλευσης.
5. Όλες οι ψηφοφορίες είναι μυστικές.
6. Για να είναι έγκυρο ένα ψηφοδέλτιο πρέπει να σημειώνεται με √ ή Χ ή + στο
αντίστοιχο με τον υποψήφιο τετραγωνάκι και να ψηφίζονται τόσοι υποψήφιοι όσα
και τα τρία τέταρτα (¾) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων για μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγεται επαναληπτική ψηφοφορία και σε
περίπτωση νέας ισοψηφίας διεξάγεται κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους.

Άρθρο 13ο
ΕΚΤΑΚΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
1. Οι Έκτακτες και Καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον
Πρόεδρο ή το Γενικό Γραμματέα της Π.Ο.Α.Σ.Π. μετά από απόφαση του
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Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτό ζητηθεί γραπτώς από το ένα τρίτο (1/3)
τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της Γενικής Συνέλευσης.
Η με τέτοιο τρόπο συγκαλούμενη Έκτακτη και Καταστατική Γενική Συνέλευση θα
πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης, η δε ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει περιοριστικά
μόνο τα θέματα που αναφέρονται στην αίτηση, που πρέπει απαραίτητα να
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.
2. Για τη λήψη έγκυρης απόφασης για τροποποίηση του Καταστατικού ή των
Κανονισμών απαιτούνται τα τρία τέταρτα (3/4) των ψήφων των
παρευρισκομένων. Καμιά τροποποίηση της παραγράφου αυτής δύναται να γίνει
εκτός μετά από ομόφωνη απόφαση των παρόντων στην Καταστατική Συνέλευση.
3. Τροποποιήσεις του Καταστατικού ή των Γενικών Κανονισμών ή των
Κανονισμών Πρωταθλημάτων δε θα αναθεωρούνται και εισηγήσεις για
τροποποίηση που δεν έγιναν αποδεκτές δε θα επανεξετάζονται προ της
παρέλευσης τουλάχιστον ενός χρόνου από την προηγούμενη ληφθείσα
απόφαση, εκτός μετά από ομόφωνη απόφαση των παρόντων στην Καταστατική
Συνέλευση μελών. Καμιά τροποποίηση της παραγράφου αυτής δύναται να γίνει
εκτός μετά από ομόφωνη απόφαση των παρόντων στην Καταστατική Συνέλευση
μελών.
4. Η Εκλογική Συνέλευση συνέρχεται κάθε τέσσερα (4) και εκλέγει τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτό προνοείται στο άρθρο 14. Δικαίωμα ψήφου
στην Εκλογική Συνέλευση έχουν τα σωματεία μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 7 και
8 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 14ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Το Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Π. αποτελείται από έντεκα (11) τακτικά και δύο (2)
αναπληρωματικά μέλη.
1.α Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ. Συμβουλίου είναι τετραετής
2. Δικαίωμα να υποδεικνύουν υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν
μόνο τα Σωματεία μέλη της Π.Ο.Α.Σ.Π. Νοείται ότι το κάθε Σωματείο έχει το
δικαίωμα να υποδεικνύει υποψήφιο για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο οποιοδήποτε
αντιπρόσωπο Σωματείου μέλους της Π.Ο.Α.Σ.Π. και οποιοδήποτε μέλος του
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οιονδήποτε άλλο πρόσωπο
εκτός των προαναφερομένων.
3. Το κάθε Σωματείο μέλος της Π.Ο.Α.Σ.Π. έχει το δικαίωμα να υποδεικνύει ένα
μόνο υποψήφιο για εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Νοείται ότι κανένα
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Σωματείο δεν έχει το δικαίωμα να υποδείξει πέραν του ενός υποψηφίου για
εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Οι υποψηφιότητες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται
γραπτώς στο ειδικό έντυπο και για να είναι έγκυρες πρέπει να φθάσουν στο
απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο το λιγότερο επτά (7) μέρες προ της Γενικής
Συνέλευσης και να περιέχουν:
α) Όνομα υποψηφίου επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνων
και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση.
β) Το Σωματείο που τον προτείνει.
γ) Υπογραμμένη δήλωση του υποψηφίου ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα.
δ) Ανάλογες υπογραφές και σφραγίδα Σωματείου.
5. Σε περίπτωση που οι υποψηφιότητες είναι λιγότερες των έντεκα (11) τότε η
Γενική Συνέλευση δικαιούται να υποδείξει και να εκλέξει οποιοδήποτε άτομο
προταθεί από τους παρευρισκομένους στη Γενική Συνέλευση νοουμένου ότι τηρεί
τα κριτήρια που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό.
6. Πρόσωπα που υποδεικνύονται ως υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
αλλά απουσιάζουν από την Γενική Συνέλευση λόγω σοβαρού κωλύματος δεν θα
αποκλείονται από την εκλογή αυτή, νοουμένου ότι έχουν αποδεχθεί γραπτώς την
υποψηφιότητα τους.
7. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης του αντιπροσώπου σωματείου ως
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Α.Σ.Π. και της θέσης μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου που υπάγεται στην Π.Ο.Α.Σ.Π.
8. Δεν μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι πιο κάτω:
α. Ποδοσφαιριστές, προπονητές ή διαιτητές ή παρατηρητές εν ενεργεία.
β. Πρόσωπα που έχουν αποδεδειγμένα καταδικαστεί για σοβαρό παράπτωμα
από τη Δικαστική Επιτροπή της Π.Ο.Α.Σ.Π. ή άλλο ανώτερο Αθλητικό Δικαστήριο
εκτός και αν έχουν περάσει από ένα (1) έως τέσσερα (4) χρόνια ανάλογα με τη
σοβαρότητα, από την ημερομηνία καταδίκης.

Άρθρο 14α
1. Θητεία και εκλογή αξιωματούχων Διοικητικού Συμβουλίου
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όταν εκλεγεί το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο
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2. Καταρτισμός Διοικητικού Συμβουλίου
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην πρώτη του συνεδρία, το πολύ μέσα
σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή του και με ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Βοηθό Γενικό Γραμματέα, Ταμία, και Έφορο
Δημοσίων Σχέσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την εκλογή οποιουδήποτε
αξιωματούχου η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και πάλι προκύπτει ισοψηφία
η εκλογή αποφασίζεται με κλήρο.
3. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παραδώσει στο
νέο με πρωτόκολλο το αρχείο, τα βιβλία, το ταμείο, τα έπιπλα ως και οτιδήποτε
άλλο υπάρχει στην απόλυτη νομή και κατοχή της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 14β
1. Συνεδρίες Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία (1) φορά κάθε μήνα, έκτακτα
δε όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον των μελών
του.
2. Απαρτία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται σε απαρτία εάν στις συνεδρίες του τα
παρόντα μέλη είναι περισσότερα των απόντων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει πάνω σε κάθε θέμα που
ανάγεται στον κύκλο της αρμοδιότητας του και εξυπηρετικού σκοπού της
Ομοσπονδίας.
4. Αποφάσεις.
Οι αποφάσεις του Δ. Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.
5. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν
προσωπικά ζητήματα. Σ' αυτή την περίπτωση οι ψηφοφορίες είναι μυστικές και
δεν συμμετέχουν τα πρόσωπα που κρίνονται. Επίσης οι ψηφοφορίες είναι
μυστικές όταν Το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη.
6. Νικώσα Ψήφος
Σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του
προεδρεύοντα.
7. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικά:
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α. μεριμνά για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού, των
Κανονισμών και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και της Δικαστικής
Επιτροπής.
Σε εξαιρετικές επείγουσες περιπτώσεις, που δεν διαλαμβάνονται στο
Καταστατικό ή τους Κανονισμούς, μπορεί να πάρει αποφάσεις με πλειοψηφία
των συγκαλουμένων μελών του, αλλά υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης, που συγκαλείται ειδικά μέσα σε ένα μήνα από την απόφαση.
Επιβάλλει τις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής εναντίον οποιουδήποτε
παραβάτη παίκτη, προπονητή, διαιτητή ή Σωματείου.
β. αποφασίζει για τη σύγκλιση εκτάκτων και καταστατικών Γενικών Συνελεύσεων.
γ. καταρτίζει επιτροπές.
δ. διορίζει το έμμισθο αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία των διαφόρων
υπηρεσιών της Ομοσπονδίας μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
ε. συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε χρήσης.
στ. εισηγείται στις Γενικές Συνελεύσεις την τροποποίηση του Καταστατικού ή των
Κανονισμών.
ζ. διοργανώνει και εποπτεύει τους επίσημους αγώνες της Ομοσπονδίας.
η. παραπέμπει στη Δικαστική Επιτροπή για εκδίκαση οποιοδήποτε ζήτημα ή
καταγγελία.
θ. το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Α.Σ.Π. θα συγκαλεί τα μέλη της Δικαστικής
Επιτροπής σε συνεδρία με ειδοποίηση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστο ώρες
νωρίτερα, τους δε διάδικους δύο τουλάχιστο πλήρεις μέρες προ της ώρας της
συνεδρίασης. Σε εξαιρετικής φύσης περιπτώσεις η ειδοποίηση γίνεται με
τηλεμοιότυπο ή επιστολή (στο χέρι), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πιο πάνω
χρονικά όρια.
ι. παρευρίσκεται με αντιπρόσωπο στις συνεδρίες της Δικαστικής Επιτροπής,
χωρίς δικαίωμα ψήφου του αντιπροσώπου αυτού, που λαμβάνει το λόγο και
εκτελεί χρέη εισηγητού. Νοείται ότι ο αντιπρόσωπος αυτός (εισηγητής) δεν
πρέπει να είναι πρόσωπο που υποδείχθηκε σαν μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Π.Ο.Α.Σ.Π. από Σωματείο που έχει άμεσο ενδιαφέρον στην
υπόθεση που εκδικάζεται. Το Δ.Σ. θα έχει τη δυνατότητα να ορίζει Νομικό.
κ. εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τις τιμές των εισιτηρίων των αγώνων
Πρωταθλημάτων.
λ. λογοδοτεί προς τη Γενική Συνέλευση.

12

μ. εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ανακήρυξη δωρητών, ευεργετών,
επίτιμων μελών ή προέδρων της Ομοσπονδίας. Τηρείται ειδικό βιβλίο για τους
πιο πάνω.
ν. εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τρόπους καταρτισμού των ομίλων της
ομοσπονδίας.
ξ. διορίζει εγκεκριμένο Ελεγκτικό Γραφείο για τον έλεγχο των οικονομικών και
λογιστικών καταστάσεων της ΠΟΑΣΠ για χρονικό διάστημα που θα αποφασίζει
το Δ.Σ.
ο. Να έχει τη δυνατότητα να αγοράς υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.
8. Ελλιπής ή αντιφατική αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου
Σε περίπτωση κάποιας διάταξης που είναι ελλιπής ή αντιφατική πάνω σε
οποιοδήποτε ζήτημα της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της
Π.Ο.Α.Σ.Π. τότε η αρμόδια αρχή να λύσει το υπό ζήτηση θέμα θα είναι η Γενική
Συνέλευση.
9. Απουσίες στο Διοικητικό Συμβούλιο
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα, παρ' όλο
που προσκλήθηκε γραπτώς, από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χάνει αυτόματα το
αξίωμά του.
10. Χήρευση θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο
Σε περίπτωση που χηρεύει η θέση οποιουδήποτε αξιωματούχου, για
οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται για την εκλογή νέου
αξιωματούχου για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου, από τους πέντε (5)
Συμβούλους και συμπληρώνει τους Συμβούλους από τους επιλαχόντες. Σε
περίπτωση Συμβούλου τότε ο πρώτος επιλαχών παίρνει τη θέση του.

11. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
Για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου κρατούνται πρακτικά. Τα
πρακτικά κρατεί ο Γενικός Γραμματέας ή οποιοσδήποτε άλλος που ορίζεται κάθε
φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τον τρόπο
επικύρωσης των πρακτικών.

Άρθρο 14γ
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Καθήκοντα Προέδρου:
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α. Ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας μεριμνά για τη διεκπεραίωση των
υποθέσεων της Ομοσπονδίας, συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Συνεδριάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου ως και τις Γενικές Συνελεύσεις, μετά από απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. προεδρεύει των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την
έναρξη και τη λήξη αυτών, διευθύνει τις συζητήσεις, δίδει σε όλους το λόγο και
εφόσον αυτός που μιλά εκτρέπεται του θέματος ή της καλής συμπεριφοράς,
αφαιρεί το λόγο από αυτόν.
Διαλύει τις συνεδρίες του Δ.Σ. και των Γ.Σ., τις οποίες διευθύνει, εφόσον αυτές
κατέστησαν θορυβώδεις ή λόγω της δημιουργούμενης σύγχυσης, καθίσταται
αδύνατη η ψύχραιμη λήψη απόφασης.
γ. επιτηρεί την ακριβή τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισμών της
Ομοσπονδίας.
δ. υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο εξερχόμενο, τα δελτία
των ποδοσφαιριστών ως και τα πρακτικά των συνεδριάσεων μετά την επικύρωση
αυτών.
ε. χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις
ο Πρόεδρος δικαιούται, κατά την κρίση του, να εγκρίνει δαπάνη που δεν
υπερβαίνει για κάθε φορά τα εκατό (100) Ευρώ, νοουμένου ότι θα ζητηθεί μετά
έγκριση του Δ. Συμβουλίου για τη δαπάνη που έγινε σε επόμενη συνεδρία αυτού.
στ. έχει τη γενική επίβλεψη και εποπτεία του έμμισθου προσωπικού ως και των
γραφείων της Ομοσπονδίας. Συντονίζει και επιβλέπει επίσης τις εργασίες των
βοηθητικών Επιτροπών της Ομοσπονδίας.
ζ. στον πρόεδρο μπορεί να ανατεθούν έκτακτες ειδικές εξουσίες μετά από
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.
η. Το οικονομικό έτος της ΠΟΑΣΠ λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους
που προηγείται της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
2. Καθήκοντα Αντιπροέδρου:
Αντικαθιστά τον Πρόεδρο στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του με τις ίδιες
εξουσίες ή καθήκοντα.
Τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληροί το οριζόμενο από το Δ.Σ.
μέλος του Δ.Σ.
3. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα:
Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία, υπογράφει μαζί με τον
Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και μαζί με τον Ταμία όλα τα εντάλματα πληρωμών,
τηρεί το αρχείο, τη σφραγίδα και τα βιβλία της Ομοσπονδίας και το μητρώο των
ποδοσφαιριστών των διαφόρων Σωματείων. Μεριμνά για την κανονική λειτουργία
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των γραφείων της Ομοσπονδίας, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα δελτία
(ταυτότητες) ποδοσφαιριστών, παραπέμπει στη Δικαστική Επιτροπή, εκτός εάν
ειδικά προνοείται διαφορετικά, κάθε ζήτημα της δικαιοδοσίας του σύμφωνα με το
άρθρο 16β. Το Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληροί ο
Βοηθός Γενικός Γραμματέας. Κωλυόμενος να ασκήσει τα καθήκοντα του
αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.
4. Καθήκοντα Ταμία:
α. ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων της Ομοσπονδίας, έναντι
διπλοτύπων αποδείξεων, που υπογράφονται από αυτόν.
β. υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα τις επιταγές για την
ανάληψη κατατεθειμένων χρημάτων σε Τράπεζες.
γ. ενεργεί πληρωμές, με βάση εντάλματα που υπογράφονται από αυτόν και το Γ.
Γραμματέα, έναντι σχετικής απόδειξης.
δ. ο Ταμίας δεν μπορεί να κρατεί σε μετρητά ποσό μεγαλύτεροo των εκατό (100)
Ευρώ. Κάθε περιπλέον ποσό κατατίθεται στο όνομα της Π.Ο.Α.Σ.Π. σε Τράπεζα
της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε. είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ταμειακή ανωμαλία ως επίσης και για
πληρωμή που έκαμε χωρίς απόφαση γενική ή ειδική του Διοικητικού Συμβουλίου,
ο δε Γενικός Γραμματέας ευθύνεται για κάθε πληρωμή που έγινε με εντολή του,
χωρίς εξουσιοδότηση.
στ. τηρεί λογιστικά βιβλία όπως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
ζ. εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχέδιο του προϋπολογισμού και
υποβάλλει σ' αυτό τον απολογισμό κάθε χρήσης.
η. είναι υποχρεωμένος όταν κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να δίδει έκθεση
της οικονομικής κατάστασης της Ομοσπονδίας.
Το οικονομικό έτος της Π.Ο.Α.Σ.Π. λήγει τη τελευταία μέρα του μηνός Δεκεμβρίου
που προηγείται της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
Κωλυόμενος να ασκήσει τα καθήκοντα του αναπληρώνεται από το Βοηθό Ταμία.

5. Καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου και Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων:
Επιλαμβάνονται παντός ζητήματος αφορά τις καλές σχέσεις της Ομοσπονδίας
Π.Ο.Α.Σ.Π. με τρίτους και είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση διαφόρων
εκδηλώσεων, πολιτιστικών και άλλων και γενικά προάγει το καλό όνομα της
Ομοσπονδίας και των μελών της.
O Εκπρόσωπος Τύπου είναι υπεύθυνος για την έκφραση της πολιτικής του Δ.Σ.
και έχει την ευθύνη της προβολής των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας γενικά.
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Στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του ενημερώνει γραπτώς ή με
δηλώσεις του τους αθλητικούς συντάκτες των ΜΜΕ και ετοιμάζει σχετικό
κείμενο το οποίο καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας της οποίας
έχει την ευθύνη της ενημέρωσης.
6. Καθήκοντα Συμβούλων:
Οι Σύμβουλοι έχουν την ευθύνη για την οργάνωση των εκάστοτε αγώνων,
προνοούν δε για τη συντήρηση και φύλαξη του υλικού που ανήκει στην
Ομοσπονδία και τηρούν σχετικό βιβλίο.

Άρθρο 15 ο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
1. Διορισμός Ελεγκτικού Γραφείου
Το εκάστοτε Δ.Σ. της Ομοσπονδίας διορίζει Εγκεκριμένο Ελεγκτικό Γραφείο το
οποίο διενεργεί τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της ομοσπονδίας.
2. Καθήκοντα Ελεγκτικού Γραφείου
Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας είναι υποχρεωμένοι να θέσουν
στη διάθεση του Εγκεκριμένου Ελεγκτικού Γραφείου όλα τα σχετικά έγγραφα,
αποδείξεις διπλοτύπων και οτιδήποτε το αναγκαίο για εκτέλεση του έργου του.
3. Σύνταξη και υποβολή έκθεσης
Το Εγκεκριμένο Ελεγκτικό Γραφείο είναι υποχρεωμένο να τελειώνει το έργο του
δέκα τουλάχιστο μέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να συντάσσει
την έκθεση του που οφείλει να παραδώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι
υποχρεωμένο να την υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16 ο
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
1. Σύνθεση
Ο Αθλητικός Δικαστής απαρτίζεται από (1) μέλος, που εκλέγεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ προσώπων φιλάθλων, εγνωσμένου κύρους, που
δεν είναι μέλη Συμβουλίου οποιουδήποτε σώματος της Π.Ο.Α.Σ.Π. Δεν μπορεί
να εκλεγεί ως Αθλητικός Δικαστής διαιτητής, προπονητής, παρατηρητής ή
ποδοσφαιριστής εν ενεργεία.
2. Θητεία
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Η θητεία του Αθλητικού Δικαστή λήγει όταν εκλεγεί νέος Αθλητικός Δικαστής. Εάν
κατά τη διάρκεια της θητείας του χηρεύσει η θέση, τότε εκλέγεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο για το υπόλοιπο της θητείας νέο πρόσωπο.
3. Απουσία
Σε περίπτωση απουσίας του Αθλητικού Δικαστή από οποιαδήποτε συνεδρία τότε
καθήκοντα αναλαμβάνει ο Αναπληρωτής Αθλητικός Δικαστής.

Άρθρο 16α
1. Εκδίκαση Υποθέσεων.
Ο Αθλητικός Δικαστής καταβάλλει κάθε προσπάθεια να εκδικάζει το ταχύτερο
δυνατό κάθε υπόθεση που παραπέμπεται σ' αυτόν. Σε κάθε περίπτωση η
Αθλητικός Δικαστής είναι υποχρεωμένος να επιλαμβάνεται της εκδίκασης της
κάθε υπόθεσης που παραπέμπεται σ' αυτόν, οποιασδήποτε φύσης και αν είναι
αυτή και να την τελειώνει το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα
της παραπομπής.
3. Αποφάσεις.
Οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή είναι τελεσίδικες και αμετάκλητες, εκτός εάν
προνοεί διαφορετικά το Καταστατικό και οι Κανονισμοί, θα ισχύουν αμέσως με
την έκδοση και θα κοινοποιούνται δε προς το Γενικό Γραμματέα για εκτέλεση.
4. Παραπομπή αιτήσεων ή καταγγελιών.
Κάθε αίτηση ή καταγγελία τότε μόνο θα παραπέμπεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο στον Αθλητικό Δικαστή εάν κατά την κρίση του Διοικητικού
Συμβουλίου υπάρχει επαρκής γι' αυτό δικαιολογία.
5. Ευθύνη Σωματείων για Χρηματικές Ποινές.
Το Σωματείο θεωρείται συνυπεύθυνο μαζί με τον προπονητή ή τον
ποδοσφαιριστή ή το μέλος της Διοικήσεως του για οποιαδήποτε χρηματική ποινή
εάν τυχόν επιβληθεί σ' αυτούς και φέρει την πρώτη ευθύνη για την καταβολή της
σε ένα μήνα από την επιβολή της.

Άρθρο 16β
1. Αρμοδιότητες Αθλητικού Δικαστή
Ο Αθλητικός Δικαστής έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
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α. γνωμοδοτεί πάνω στα υπό της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού
Συμβουλίου τιθέμενα ερωτήματα σ' αυτόν επί συγκεκριμένων θεμάτων που
αφορούν υποθέσεις ενώπιον των Σωμάτων που αναφέρονται.
β. εκδικάζει τελεσίδικα τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου παραπεμπόμενα
θέματα που αφορούν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού
και Κανονισμών, ως και την Διεθνών Αθλητικών Κανόνων και της Αθλητικής
δεοντολογίας υπό Σωματείων, μελών της Διοίκησης αυτού, ποδοσφαιριστών,
προπονητών και μελών Σωμάτων της Π.Ο.Α.Σ.Π.
γ. αποφασίζει τελεσίδικα για οποιοδήποτε ζήτημα ερμηνείας του Καταστατικού ή
των Κανονισμών που παραπέμπεται σ' αυτόν από τη Γενική Συνέλευση ή το
Διοικητικό Συμβούλιο.
δ. εκδικάζει αιτήσεις Διοικητικού Συμβουλίου, σε περιπτώσεις διακοπής αγώνα
προ της λήξης του ως και ενστάσεις κατά του κύρους αγώνα που παραπέμπονται
σ' αυτόν από το Γενικό Γραμματέα της Π.Ο.Α.Σ.Π.
ε. επιβάλλει ποινές σε ποδοσφαιριστές που αποβλήθηκαν από τον αγωνιστικό
χώρο κατά τη διάρκεια αγώνων επισήμων ή φιλικών ή καταγγέλθηκαν από το
Διαιτητή.
στ) Να εκδίδει ενδιάμεσες αποφάσεις και συντηρητικά ή απαγορευτικά
διατάγματα μέχρι της τελικής εκδίκασης της κάθε υπόθεσης που αφορά
οποιοδήποτε καταγγελλόμενο άτομο ή σωματείο
2. Εξουσίες Αθλητικού Δικαστή.
Ο Αθλητικός Δικαστής μπορεί να επιβάλλει τις πιο κάτω ποινές, εκτός εάν
διαφορετικά προνοείται, για οποιαδήποτε παράβαση του Καταστατικού ή των
Κανονισμών ή των Διεθνών Αθλητικών Κανόνων και της Αθλητικής
Δεοντολογίας, είτε η παράβαση έγινε από Σωματείο, είτε από ποδοσφαιριστή ή
προπονητή ή διαιτητή, είτε από μέλος της Διοικήσεως Σωματείου που υπάγεται
στην Π.Ο.Α.Σ.Π. είτε από μέλος οποιουδήποτε Σώματος της Π.Ο.Α.Σ.Π.
α. Προφορική Επίπληξη
β. Αυστηρή έγγραφη επιτίμηση με δημοσίευση στον Τύπο.
γ. Στην περίπτωση Σωματείου χρηματική ποινή μέχρι τριακόσια (300) Ευρώ,
στην περίπτωση μελών διοικήσεως Σωματείων, διαιτητών, προπονητών και
μελών Σωμάτων της Ομοσπονδίας χρηματική ποινή μέχρι εκατό πενήντα (150)
Ευρώ.
δ. Χρηματική ποινή και ή αφαίρεση βαθμών από 3 μέχρι 27 στην περίπτωση
Σωματείου, στην περίπτωση δε ποδοσφαιριστή, διαιτητή ή προπονητή χρηματική
ποινή και ή αποκλεισμό είτε για περίοδο μέχρι 5 χρόνων ή για ορισμένο αριθμό
αγώνων.
ε. Στην περίπτωση καταγγελίας σοβαρών επεισοδίων κατά τη διάρκεια κάποιου
αγώνα εντός του αγωνιστικού χώρου που προκλήθηκαν αποδεδειγμένα από
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οπαδούς μίας ή και των δύο διαγωνιζομένων ομάδων ο Αθλητικός Δικαστής
μπορεί να επιβάλει χρηματική ποινή μέχρι πεντακόσια (500) Ευρώ.
στ. Στην περίπτωση που φίλαθλοι Σωματείου αποδεδειγμένα και επανειλημμένα
προκαλούν επεισόδια στα γήπεδα ο Αθλητικός Δικαστής μπορεί να επιβάλει και
αποκλεισμό έδρας Σωματείου, χωρίς περιορισμό καθώς και σε οποιαδήποτε
άλλη περίπτωση κρίνει σκόπιμο.
ζ. Οριστική διαγραφή και αποβολή από τη δύναμη η της ΠΟΑΣΠ οποιουδήποτε
Σωματείου, ποδοσφαιριστή ή διαιτητή που καταδικάζεται για σοβαρή παράβαση
των βασικών ή θεμελιωδών αρχών της Ομοσπονδίας (π.χ. παράβαση διατάξεων
του Καταστατικού, συστηματική παράβαση των Κανονισμών ΠΟΑΣΠ,
συστηματική ή σοβαρή αντιαθλητική διαγωγή όπως δωροδοκία,
προσυνεννοημένος αγώνας, φανερή μεροληψία ή ανικανότητα διαιτητή κ.τ.λ.). Σε
τέτοια περίπτωση το διαγραφόμενο Σωματείο, ποδοσφαιριστής ή διαιτητής
δικαιούται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία επιβολής και γνωστοποίησης
της διαγραφής να εφεσιβάλει την απόφαση του Αθλητικού Δικαστή ενώπιον
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο16γ
1. Παράληψη παρουσίας
Οποιοδήποτε Σωματείο που θα παραλείψει να αποστείλει Αντιπρόσωπο
ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή, ενώ εκλήθη κανονικά γι' αυτό και οποιοσδήποτε
ποδοσφαιριστής, προπονητής, διαιτητής, μέλος διοικήσεως Σωματείου ή μέλος
Σώματος ΠΟΑΣΠ που θα παραλείψει να παρουσιαστεί του Αθλητικού Δικαστή,
ενώ εκλήθη κανονικά γι' αυτό, θα υπόκειται στις υπό του άρθρου 16β του
παρόντος καταστατικού προνοούμενες ποινές, εάν η παράληψη αυτή ήταν κατά
την κρίση του Αθλητικού Δικαστή αδικαιολόγητη.
2. Έξοδα υποθέσεων
Ο Αθλητικός Δικαστής, στην εκτέλεση των καθηκόντων του θα δικαιούται να
καταδικάζει, ανάλογα των περιστάσεων, οποιοδήποτε καταγγελμένο ή διάδικο
σωματείο, ποδοσφαιριστή ή άλλον κατήγορο, κατηγορούμενα η μάρτυρα, σε
έξοδα και στις δαπάνες των διαφόρων υποθέσεων.
3. Επιβολή απoφάσεων
Όλες τις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο
της Π.Ο.Α.Σ.Π.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17ο
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ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΑΣΠ
Η Ομοσπονδία έχει τη δική της σφραγίδα με σχήμα κυκλικό που φέρει κυκλικά
την ονομασία της Ομοσπονδίας (Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αγροτικών
Σωματείων Πάφου) (ΠΟΑΣΠ) και στην μέση αναμμένη φλόγα. Η σφραγίδα αυτή
τίθεται σε κάθε εξερχόμενο έγγραφο.

Άρθρο 18ο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1. Εσωτερικός κανονισμός που ψηφίζεται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να
ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.
2. Απαγορεύεται όπως με τις διατάξεις του κανονισμού να επέρχεται αλλοίωση
της έννοιας των άρθρων του Καταστατικού.

Άρθρο 19ο
ΠΕlΘΑΡΧIΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
1. Η Ομοσπονδία ασκεί πειθαρχική εξουσία τόσον επί των μελών της όσον και
στους αθλούμενους που συμμετέχουν στους αγώνες που διοργανώνει ή διεξάγει
αυτή.
2. Τα όρια των ποινών ως και η διαδικασία και οι περιπτώσεις επιβολής αυτών
προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό, στους Γενικούς Κανονισμούς και τους
Κανονισμούς Πρωταθλημάτων.

Άρθρο 20ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1. Η Π.Ο.Α.Σ.Π. δεν μπορεί να διαλυθεί εάν έστω και πέντε (5) σωματεία
εξακολουθούν να είναι μέλη αυτής.
2. Σε περίπτωση που η Ομοσπονδία διαλυθεί για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία
αυτής διανέμεται στα ίσα στα τέσσερα (4) Σωματεία που απέμειναν ή όπως
αλλιώς ήθελαν αποφασίσει τα τέσσερα (4) αυτά Σωματεία.

Άρθρο 21ο
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ΓΙΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό αποφασίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία και τίθεται η απόφαση του για
έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22ο
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Απαγορεύεται η προσφυγή Σωματείου στα πολιτικά δικαστήρια κατά των
αποφάσεων της Π.Ο.Α.Σ.Π. κανονισμών, ψηφισμάτων ή του Καταστατικού της
Π.Ο.Α.Σ.Π. πάνω σε κάθε ζήτημα που ανάγεται στη φύση του αθλήματος.
Οποιοσδήποτε παραβάτης της διάταξης αυτής θα υπόκειται σε οριστική
διαγραφή από την Π.Ο.Α.Σ.Π. μετά από απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής.
Νοείται ότι για τους σκοπούς του άρθρου αυτού κάθε Σωματείο είναι υπεύθυνο
για τις πράξεις ή παραλείψεις του προπονητή ή άλλου έμμισθου προσωπικού
του, των ποδοσφαιριστών του και των διοικούντων αυτό.

Άρθρο 23ο
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΑΣΠ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας διορίζει ή εκλέγει επιτροπές με
σκοπό να βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία της Ομοσπονδίας.
2. Κανένα Σωματείο δεν έχει το δικαίωμα να έχει πέραν του ενός εκπροσώπου
σε οποιαδήποτε βοηθητική Επιτροπή της Ομοσπονδίας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εκπροσωπείται σε όλες τις
βοηθητικές Επιτροπές με ένα αντιπρόσωπο μέλος του που εκτελεί χρέη
Προέδρου στην ανάλογη Επιτροπή.
Νοείται ότι καταβάλλεται προσπάθεια εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο
αντιπρόσωπος του να προέρχεται εάν είναι δυνατόν από Σωματείο που δεν έχει
εκπρόσωπο στην ανάλογη Επιτροπή.
4. Η θητεία των μελών των επιτροπών αυτών είναι τετραετής εκτός και εάν
προκύψει ανάγκη αλλαγής τους.
5. Οι απόψεις, εισηγήσεις και αποφάσεις των Επιτροπών αυτών δεν είναι
υποχρεωτικές και δεσμευτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
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Άρθρο 24ο
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΠΟΑΣΠ
Η ΠΟΑΣΠ διατηρεί την αυτοτέλεια της και έχει το δικό της Καταστατικό και
Κανονισμούς για την όλη συγκρότηση, ύπαρξη και λειτουργία της που ευρίσκεται
σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή από τα εκάστοτε μέλη και Σώματα αυτής.
Νοείται ότι εφόσον η Π.Ο.Α.Σ.Π. είναι μέλος οποιασδήποτε Συνομοσπονδίας ή
άλλης Ομοσπονδίας ή Οργανισμού ή Αθλητικής Αρχής είναι υποχρεωμένη σαν
Ομοσπονδία μέλος και με βάση τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την
ιδιότητα του μέλους σ' αυτά, να τηρεί το Καταστατικό και τους Κανονισμούς
αυτών.

Άρθρο 25ο
ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΠΟΑΣΠ
Η Ομοσπονδία έχει την εξουσία να δρα εξ’ ονόματος όλων των μελών της.

Άρθρο 26ο
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤIΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού ως και των βάσει τούτου
Κανονισμών, είναι μεν υποχρεωτική, αλλά επαφίεται στο αγνό αθλητικό πνεύμα
και στην ανωτέρα αθλητική αντίληψη των Σωματείων που συμμετέχουν.
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