ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ον
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
Ιδρύθηκε κατά το έτος 1995 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ( Κ.Ο. Τριάθλου ) με έδρα τη
Λευκωσία.
ΑΡΘΡΟ 2ον
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ
2.1

Το Τρίαθλο αποτελείται από τρία αγωνίσματα, κολύμβηση, ποδηλασία και δρόμο.

2.2

Συναφή αθλήματα με το Τρίαθλο είναι τα σύνθετα αθλήματα Duathlon, Aquathlon,
Quadrathlon, Winter Triathlon, κ.α.

2.3

Σκοπός της Κ.Ο. Τριάθλου είναι η οργάνωση, η διοίκηση, διάδοση, ανάπτυξη και
εξύψωση του Αθλήματος του Τριάθλου σ’ όλη τη χώρα, σύμφωνα με τις Αρχές του
φίλαθλου πνεύματος.

2.4

Συνεργασία, με τα μέλη της και την επικοινωνία με αυτά, με σκοπό την καλύτερη
οργάνωση, διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος του Τριάθλου και των συναφών
αθλημάτων.

2.5

Η οργάνωση και τέλεση αγώνων πρωταθλήματος όλων των κατηγοριών μεταξύ των
Σωματείων που περιλαμβάνονται στη δύναμη της, με βάση τις προκηρύξεις της.

2.6

Η οργάνωση και τέλεση των αγώνων Τριάθλου, ή και των συναφών αθλημάτων, με
στόχο τη διάδοση του αθλήματος.

2.7

Η κατάρτιση Εθνικών Ομάδων Τριάθλου ή και των συναφών αθλημάτων.

2.8

Η συμμετοχή σε Διεθνείς και άλλους αγώνες Τριάθλου και των συναφών αθλημάτων.

2.9

Η ηθική και υλική ενίσχυση των σωματείων‐μελών της και άλλων φορέων για την
προαγωγή του Τριάθλου και των άλλων συναφών αθλημάτων.

2.10

Προώθηση μέσω της εποπτεύουσας Αθλητικής Αρχής
αγωνιστικών χώρων.

2.11

Συνεργασία με το κράτος και τους αρμόδιους φορείς του, για την εισαγωγή και
καλλιέργεια του αθλήματος στα σχολεία, και στο ευρύ κοινό.
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της δημιουργίας σύγχρονων

2.12

Η έκδοση εντύπων, περιοδικών για την διάδοση του Τριάθλου και των συναφών
αθλημάτων.

2.13

Η οργάνωση διαλέξεων και ομιλιών που αφορούν στο άθλημα και την ανάπτυξη του
φίλαθλου πνεύματος.

2.14

Η διοργάνωση σεμιναρίων προπονητών και κριτών του αθλήματος.

2.15

Η εγγραφή και παραμονή της Κ.Ο.Τριάθλου στη Διεθνή Ομοσπονδία Τριάθλου (ITU).

2.16

Η δημιουργία αρμονικών σχέσεων με ξένες ομοειδείς ομοσπονδίες.

2.17

Η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας , με απώτερο σκοπό την προώθηση του
αθλήματος.

2.18

Η συμπαράσταση στην οργάνωση τριαθλητικών ομίλων που θα στοχεύουν στην
καλλιέργεια και διάδοση του αθλήματος.

2.19

Η εισαγωγή και διάθεση υλικού, ανταλλακτικών και λοιπών χρειωδών που είναι
απαραίτητα για την καλλιέργεια του αθλήματος.

Για λόγους αρμονίας των πιο πάνω, οι σκοποί και εξουσίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε
παράγραφο ή υποπαράγραφο, δεν θα περιορίζονται σε σχέση με το περιεχόμενο
οποιασδήποτε άλλης παραγράφου ή εξαιτίας της αντιπαράθεσης δύο ή περισσοτέρων
σκοπών. Το πιο πάνω άρθρο και κάθε παράγραφος ή υποπαράγραφος θα ερμηνεύονται κατά
τρόπο ώστε οι σκοποί της Ομοσπονδίας να διευρύνονται και όχι να περιορίζονται.
ΑΡΘΡΟ 3ον
ΜΕΛΗ
3.1 Τακτικά μέλη της Κ.Ο.Τριάθλου είναι τα εγγεγραμμένα Σωματεία στη
Ομοσπονδίας.

δύναμη της

3.2 Τακτικά μέλη της Κ.Ο.Τριάθλου μπορούν να εγγραφούν όλα τα Σωματεία στη χώρα που
καλλιεργούν συστηματικά το άθλημα του τριάθλου και πληρούν τους κανονισμούς του
Καταστατικού της Ομοσπονδίας.
3.3 Σωματεία, δημόσιοι, ιδιωτικοί οργανισμοί που αν δεν είναι οργανωμένοι στην μορφή του
αθλητικού σωματείου, όπως και ιδιώτες, που συντελούν αποδεδειγμένα, με την
δραστηριότητα τους, στη διάδοση και ανάπτυξη του Αθλήματος του Τριάθλου,
ανακηρύσσονται Επίτιμα Μέλη, Δωρητές, Ευεργέτες ή Μεγάλοι Ευεργέτες. Η απόφαση για
την ανακήρυξη των πιο πάνω, λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία
των παρόντων μελών της μετά από εισήγηση του Δ.Σ. Όχι περισσότερα από ένα Επίτιμα
μέλη μπορούν να εκλεγούν σε κάθε Γενική Συνέλευση.
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ΑΡΘΡΟ 4ον
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1. Η εγγραφή μέλους Σωματείου επιτρέπεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ο.Τριάθλου
και εφόσον το ενδιαφερόμενο Σωματείο καταθέσει η απευθύνει προς το Δ.Σ. τα πιο κάτω:
α)

Αίτηση εγγραφής του.

β)

Αντίγραφο του καταστατικού του.

γ)

Κατάσταση Μελών του Δ.Σ. με τις διευθύνσεις τους.

δ)

Κατάλογο τουλάχιστον 4 αθλητών που επιδίδονται συστηματικά στο
άθλημα.

ε)

Κατάλογο των προπονητών η προπονητή τριάθλου του Σωματείου.

στ)

Πιστοποιητικό συστάσεως του Σωματείου.

ζ)

Το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή του.

2. Η υποβολή της αίτησης έχει την έννοια της αποδοχής εκ μέρους του Σωματείου όλων των
διατάξεων του παρόντος καταστατικού και κανονισμών της Κ.Ο.Τριάθλου.

3. Το Σωματείο θα είναι δόκιμο μέλος για ένα χρόνο. Στο διάστημα αυτό πρέπει να
αποδείξει ότι ακολουθεί τους σκοπούς και διατάξεις του καταστατικού αυτού.
4. Όλα τα τακτικά μέλη της Κ.Ο.Τριάθλου έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.
ΑΡΘΡΟ 5ον
ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Μέλος της Κ.Ο.Τριάθλου χάνει την ιδιότητα Μέλους και διαγράφεται από το Μητρώο, εφόσον
συντρέχουν ένας ή περισσότεροι λόγοι από τους πιο κάτω:
1. Αυτόματα:
α)

Με την απώλεια της φίλαθλης ιδιότητας.

β)

Με τη διάλυση του.

γ)

Με τη γραπτή παραίτηση ή αποχώρηση του από τις τάξεις της Κ.Ο. Τριάθλου.

δ)

Με τη μη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα για δύο συνεχείς αγωνιστικές περιόδους,
το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, κατόπιν αιτήσεως Σωματείου‐Μέλους, δύναται να
παραχωρήσει άδεια μη συμμετοχής του εν λόγω Σωματείου στα
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Πρωταθλήματα Τριάθλου για περίοδο όχι μεγαλύτερη δύο ετών. Νοείται ότι η
αίτηση του πρέπει να είναι δικαιολογημένη.
ε)

Με τη μη καταβολή της συνδρομής μέλους για τρία συνεχή χρόνια.

2. Με απόφαση των 3/4 παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης αν παραβεί τις διατάξεις
του καταστατικού αυτού.
3. Δεν επιτρέπεται η διαγραφή Μέλους πριν τούτο κληθεί σε απολογία ή αφού κληθεί
εγγράφως, δεν υποβάλλει την απολογία του μέσα στην προθεσμία που του τίθεται.
ΑΡΘΡΟ 6ον
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
6.1

Το οικονομικό έτος της Κ.Ο.Τριάθλου είναι η περίοδος από 1η Ιανουαρίου έως 31η
Δεκεμβρίου.

6.2

Οι πόροι της Κ.Ο.Τριάθλου είναι οι ακόλουθοι:
6.2.1

Το δικαίωμα εγγραφής Σωματείου σαν Μέλος της Κ.Ο.Τριάθλου που
καθορίζεται από το Δ.Σ.

6.2.2

Οι ετήσιες συνδρομές των Σωματείων – Μελών που καθορίζονται από το Δ.Σ.
κάθε χρόνο και καταβάλλονται προκαταβολικά πριν από την 1η Ιανουαρίου
κάθε χρόνο.

6.2.3

Οι διάφορες επιχορηγήσεις από τον Κ.Ο.Α την Κ.Ο.Ε. και/ή από οποιονδήποτε
άλλο αρμόδιο φορέα.

6.2.4

Οι διάφορες δωρεές, κληροδοτήματα,
επιχορηγήσεις προς την Ομοσπονδία.

οικονομικές

ενισχύσεις

και

6.2.5 Οι διάφορες εισπράξεις σαν δικαιώματα εισόδου, διαφημίσεις ή άλλες
εισπράξεις που προέρχονται ή επιβάλλονται από την Κ.Ο.Τριάθλου σε σχέση με
την είσοδο η εκμετάλλευση αθλητικών χώρων.
6.2.6 Τα εισοδήματα από την κινητή ή ακίνητη περιουσία της.
6.2.7 Τα εισοδήματα από τις επιβαλλόμενες ποινές.
6.2.8 Οι εισπράξεις από την έκδοση περιοδικού ή άλλου εντύπου.
6.2.9 Το προϊόν από τις ενστάσεις που απορρίπτονται.
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6.2.10 Οι εισπράξεις από αθλητικές ή άλλες εκδηλώσεις ( χορούς, κινηματογραφικές
παραστάσεις, λαχνούς, κ.α. ) που οργανώνει η Κ.Ο.Τριάθλου για ενίσχυση του
ταμείου της.
6.2.11 Το ετήσιο πλεόνασμα από τα έσοδα κάθε χρήσεως.
6.3

Η περιουσία της Κ.Ο.Τριάθλου σε μετρητά, που ξεπερνά το ποσό των €300 πρέπει να
κατατίθεται στο λογαριασμό της σε Τράπεζα ή Συνεργατικό Ίδρυμα.

6.4

Τα ποσά που κατατίθενται μπορούν να αποσύρονται με όποιο τρόπο ήθελε ορίσει το
Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7ον
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
7.1

Η Κ.Ο. Τριάθλου, αντιπροσωπεύεται δικαστικά και εξώδικα από τον πρόεδρο ή το
γραμματέα της

7.2

Το Δ.Σ. δύναται να καθορίσει κάθε φορά στον αντιπρόσωπο τη μέθοδο που θ’
ακολουθηθεί, τους χειρισμούς και γενικά τον τρόπο προασπίσεως των δικαιωμάτων
της.

ΑΡΘΡΟ 8ον
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
8.1

Η Κ.Ο.Τριάθλου διοικείται από Δ.Σ. του οποίου η θητεία είναι τετραετής και το οποίο
εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών που γίνεται μέσα στο Μάρτιο
μετά από κάθε Ολυμπιακό έτος.

8.2

Το Δ.Σ. αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,Γενικό Γραμματέα και Ταμία που
εκλέγονται από την Γεν. Συνέλευση και δύο αντιπρόσωπους από κάθε μέλος.

ΑΡΘΡΟ 9ον
9.1

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
9.1.1 Οι εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και
Ταμία του Δ.Σ. γίνονται επίσης κατά την τακτική Γεν. Συνέλευση των Μελών, που
λαμβάνει χώρα μέσα στο Νοέμβριο κάθε Ολυμπιακό έτος.
9.1.2 Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς 5 τουλάχιστον μέρες πριν τη Γεν.
Συνέλευση στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
9.1.3 Η υποψηφιότητα του Προέδρου πρέπει να υποστηριχθεί από δύο τουλάχιστον
τακτικά μέλη της Ομοσπονδίας.
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9.1.4

Τουλάχιστον 3 μέρες πριν από τις εκλογές τοποθετείται στα γραφεία της
Ομοσπονδίας ο κατάλογος των υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου,
Αντιπροέδρου και Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. της Κ.Ο.Τριάθλου.

9.1.5 Αντίγραφο του καταλόγου τούτου μαζί με τα ψηφοδέλτια ( ένα ψηφοδέλτιο για
κάθε θέση ), που περιλαμβάνουν τα ονόματα των υποψηφίων, παραδίδεται στην
Εφορευτική Επιτροπή, που διενεργεί την εκλογή και τη διαλογή.
9.1.6 Έκαστο ψηφοδέλτιο για να είναι έγκυρο πρέπει απαραίτητα να φέρει τον σταυρό
προτίμησης (+) ή το σημείο (ν) ή το σημείο (χ) , μόνο έναντι του ονόματος του
υποψηφίου της προτίμησης του ψηφίζοντα. Σε αντίθετη περίπτωση τούτο είναι
άκυρο.
9.1.7 Εκλεγέντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
9.1.8 Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων διενεργείται νέα
εκλογή μεταξύ των υποψηφίων τούτων. Αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία μεταξύ
οιονδήποτε τούτων, τότε η εκλογή αποφασίζεται με κλήρο.
9.1.9 Τα αποτελέσματα των εκλογών παραδίδονται από την Εφορευτική επιτροπή στον
πρόεδρο της Γεν. Συνέλευσης.
9.2

Όλοι οι υποψήφιοι δύνανται να είναι μέλη της Γεν. Συνέλευσης.

9.3

Νοείται ότι αν δεν υπάρξουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι για κάθε θέση, τότε
αυτοί ανακηρύσσονται άνευ εκλογής.

ΑΡΘΡΟ 10ον
ΑΜΙΣΘΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
10.1 Οι υπηρεσίες των μελών του Δ.Σ. είναι πάντοτε άμισθες. Μέλη του Δ.Σ. της
Κ.Ο.Τριάθλου δεν μπορούν να παρέχουν εργασία έναντι αμοιβής ή να συνάπτουν
συμφωνίες που να συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής, για προσφορά κάθε φύσεως άλλων
υπηρεσιών ή που αποβλέπουν την επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου,
προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής στην Ομοσπονδία.
10.2 Τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται καμίας αποζημίωσης για την απασχόληση τους στις
υποθέσεις της Ομοσπονδίας. Δικαιούνται όμως εξόδων κινήσεως και διαμονής για
μετακινήσεις ύστερα από εντολή του Δ.Σ. τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό για
διεκπεραίωση υποθέσεων της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 11ον
ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΩΜΑ
11.1 Μέσα σε 8 ημέρες από την εκλογή του Δ.Σ. της Κ.Ο. Τριάθλου, υπό την προεδρεία του
εκλεγέντα προέδρου, συνέρχονται και διορίζουν, τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων, και τον
Έφορο Αθλημάτων.
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11.2 Σε περίπτωση ισοψηφίας για την ανάδειξη οποιουδήποτε αξιωματούχου η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται. Αν υπάρξει και πάλι ισοψηφία η εκλογή αποφασίζεται με κλήρο.

ΑΡΘΡΟ 12ον
ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
12.1

Με διορισμό νέου μέλους από το Σωματείο μέλος στο οποίο άνηκε η χηρεύουσα θέση.

12.2

Με εκλογή σε περίπτωση αιρετού μέλους, από έκτακτη εκλογική Γενική Συνέλευση.

Νοείται ότι οι εκλεγέντες ή διορισθέντες στο Δ.Σ. σύμφωνα με την από πάνω διαδικασία θα
κατέχουν την θέση για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 13ον
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Το Δ.Σ. δύναται να εκχωρήσει εξουσίες και δικαιώματα στην Εκτελεστική Επιτροπή
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
ΑΡΘΡΟ 14ον
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ Δ.Σ.

14.2

14.1.1

Το Δ.Σ. επιμελείται και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν τους
σκοπούς και τις δραστηριότητες γενικά της Κ.Ο.Τριάθλου, εκτός από εκείνα
που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Γεν. Συνέλευσης.

14.1.2

Συνεδριάζει τακτικά σε συνεδρίες που αποφασίζει το ίδιο και έκτακτα όταν ο
πρόεδρος κρίνει τούτο αναγκαίο ή εάν το ζητήσουν γραπτώς το 1/3 των
μελών του.

14.1.3

Βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. είναι περισσότερα από
τα απόντα. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε
περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.

14.1.4

Η ψηφοφορία είναι φανερή, μυστική δε όταν γίνεται για προσωπικά θέματα
ή όταν ζητηθεί τούτο από δύο τουλάχιστον μέλη. Ισοψηφία για μυστική
ψηφοφορία θεωρείται σαν αποδοχή της.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδρίες,
χάνει αυτόματα την ιδιότητα του Μέλους του Δ.Σ. της Κ.Ο.Τριάθλου.

ΑΡΘΡΟ 15ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι:
15.1

Να διοικεί την Ομοσπονδία και να κατευθύνει τις εργασίες της.

15.2

Να εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε κάθε αρχή στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σ’
όλες τις σχέσεις και υποθέσεις.

15.3

Να λαμβάνει αποφάσεις και να επιφέρει λύσεις σ’ όλα τα θέματα
μεσοδιαστήματα των Γεν. Συνελεύσεων.

15.4

Να επιλαμβάνεται και να διεκπεραιώνει τις διοικητικές υποθέσεις, να ελέγχει τα
οικονομικά της Ομοσπονδίας.

15.5

Να αποφασίζει για τα διάφορα αγωνιστικά προγράμματα που καταρτίζονται και
προτείνονται από την Τεχνική Επιτροπή και να φροντίζει για την ομαλή και πλήρη
πραγματοποίηση τους στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

15.6

Να αποφασίζει για τη συμμετοχή των Εθνικών Ομάδων στις διάφορες διοργανώσεις
τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

15.7

Να επιβλέπει την τήρηση του καταστατικού των κανονισμών και των προγραμμάτων.

15.8

Να εισηγείται στην Γεν. Συνέλευση κάθε αναγκαία συμπλήρωση και τροποποίηση του
καταστατικού, αφού προβεί σε κάθε σχετική προεργασία και προπαρασκευή.

15.9

Να εισηγείται στην Γεν. Συνέλευση τη διαγραφή μελών.

κατά τα

15.10 Να καταρτίζει τοπικές επιτροπές με αρμοδιότητα την προαγωγή του αθλήματος του
Τριάθλου εντός της δικαιοδοσίας τους. Νοείται ότι οι τοπικές επιτροπές θα
λειτουργούν και θα ενεργούν σύμφωνα με σχετικές οδηγίες του Δ.Σ.
15.11 Να καταρτίζει επιτροπές,(Δικαστική, Τεχνική και άλλες) να διορίζει τα μέλη των
Επιτροπών, να προσλαμβάνει έμμισθο προσωπικό, να προάγει ή ν’ απολύει
προσωπικό, να χορηγεί άδειες, να ρυθμίζει τις αποδοχές και τις λοιπές σχέσεις
εργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα καλώς νοούμενα συμφέροντα
της Ομοσπονδίας.
15.12 Να εκδίδει δελτία αθλητών, να ανανεώνει και να ακυρώνει δελτία, να εγκρίνει
μεταγραφές με βάση τους σχετικούς κανονισμούς.
15.13 Να διαχειρίζεται τα οικονομικά συμφέροντα της Ομοσπονδίας, να καταρτίζει ετήσιο
προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.
15.14 Να προκηρύττει τα πρωταθλήματα Τριάθλου και των άλλων συναφών αθλημάτων και
να επιμελείται την τέλεση τους σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς
Ομοσπονδίας (ITU).
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15.15 Να ανακηρύττει τους πρωταθλητές.
15.16 Να καταρτίζει κανονισμούς μεταγραφών.
15.17 Να αποφασίζει για τη σύγκληση εκτάκτων Γεν. Συνελεύσεων.
15.18 Να παραπέμπει στη Δικαστική επιτροπή για εκδίκαση θέματα της αρμοδιότητας της.
15.19 Να συγκαλεί και να καθορίζει την ημερήσια διάταξη των Γεν. Συνελεύσεων.
15.20 Να ορίζει τα μέλη της Δικαστικής επιτροπής, η θητεία της οποίας είναι τετραετής και
συμβαδίζει χρονικά με την εκάστοτε θητεία του Δ.Σ.
15.21 Να εκχωρεί εξουσίες και δικαιώματα στην εκτελεστική επιτροπή.
15.22 Να εισηγείται στην Γεν. Συνέλευση την ανακήρυξη Δωρητών, Ευεργετών, Μεγάλων
Ευεργετών και Επίτιμων μελών.
15.23 Να λαμβάνει και εφαρμόζει γενικά κάθε μέτρο για την προαγωγή του αθλήματος του
Τριάθλου.
ΑΡΘΡΟ 16ον
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Δ.Σ.
16.1

Σε περίπτωση που το Δ.Σ. υποβάλει την παραίτηση του πριν από τη λήξη της θητείας
του ή παραιτηθούν τόσα μέλη ώστε τα εναπομείναντα να μην αποτελούν απαρτία,
τότε εκλέγονται από τη Γεν. Συνέλευση νέα μέλη του Δ.Σ. σε αντικατάσταση των
παραιτηθέντων.

16.2

Η θητεία των μελών αυτών του Δ.Σ. θα καλύπτει μόνο το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ.
που παραιτήθηκε ή των μελών που παραιτήθηκαν.

16.3

Νοείται ότι οι διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία της εκλογής των μελών του Δ.Σ.
εφαρμόζονται και στην παρούσα περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 17ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

17.1

Ο Πρόεδρος διευθύνει και μεριμνά για την διεκπεραίωση των αποφάσεων του Δ.Σ. και
προεδρεύει σ΄ όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καθώς επίσης και σ΄ όλες τις εκδηλώσεις
και ενέργειες της Ομοσπονδίας.

17.2

Υπογράφει τα πρακτικά και τα κάθε φύσης έγγραφα με τον Γεν. Γραμματέα και
προσυπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και φροντίζει γενικά για την εφαρμογή του
καταστατικού των κανονισμών και των αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων και του Δ.Σ.
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και λαμβάνει κάθε μέτρο εξασφαλιστικό των συμφερόντων της ομοσπονδίας και
ελέγχει ολόκληρο το προσωπικό της.
17.3

Σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις δικαιούται, χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. να
εγκρίνει δαπάνη μέχρι €200 νοουμένου ότι θα ενημερώνει το Δ.Σ. για τη σχετική
δαπάνη στην επόμενη συνεδρία του.

17.4

Επιτηρεί την ακριβή τήρηση του καταστατικού και των κανονισμών της Ομοσπονδίας.

17.5

Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο εξερχόμενο και τα πρακτικά των
συνεδριάσεων μετά την επικύρωση τους.

17.6

Είναι εκ θέσεως μέλος όλων των επιτροπών που συστήνονται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
18.1

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σ΄ όλα του τα καθήκοντα, δικαιώματα και αρμοδιότητες
τον πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει, εμποδίζεται ή αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο.

18.2

Τον αντιπρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει, εμποδίζεται ή αποχωρεί για οποιοδήποτε
λόγο, αναπληρώνει σ΄ όλα ανεξάρτητα τα καθήκοντα, δικαιώματα και αρμοδιότητες
του, σαν αναπληρωτής του Προέδρου ο Γεν. Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 19ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
19.1

Ο Γεν. Γραμματέας μαζί με το Πρόεδρο, αντιπροσωπεύει την Ομοσπονδία δικαστικά
και εξώδικα.

19.2

Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του.

19.3

Είναι ο εισηγητής και ο εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ.

19.4

Συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των αποφάσεων του Δ.Σ.,
συντάσσει επίσης και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο οποιοδήποτε έγγραφο.

19.5

Φροντίζει για διεξαγωγή της αλληλογραφίας.

19.6

Φυλάσσει τα μητρώα των Μελών, Αθλητών, Προπονητών, Υπαλλήλων.

19.7

Φυλάσσει τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας.

19.8

Τον Γεν. Γραμματέα όταν αυτός απουσιάζει, εμποδίζεται ή αποχωρεί για οποιοδήποτε
λόγο, αναπληρώνει σ΄ όλα ανεξάρτητα καθήκοντα, δικαιώματα και αρμοδιότητες του,
σαν αναπληρωτής του Προέδρου ο Ταμίας.
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ΑΡΘΡΟ 20ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Ο Ταμίας:
20.1

Διαχειρίζεται τη χρηματική περιουσία της ομοσπονδίας σύμφωνα με τις αποφάσεις
του Δ.Σ.

20.2

Ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπο αποδείξεων.

20.3

Συνυπογράφει τις επιταγές για την πληρωμή λογαριασμών ή ανάληψη χρημάτων από
τις τράπεζες.

20.4

Καταθέτει στην Τράπεζα οποιοδήποτε ποσόν μη δικαιούμενος να έχει στο ταμείο του
μετρητά πέραν των €300..

20.5

Είναι υπεύθυνος για κάθε ταμειακή ανωμαλία, όπως επίσης και για πληρωμή που
έκανε χωρίς απόφαση του προέδρου ή του Δ.Σ.

20.6
.
20.7

Είναι υπεύθυνος για την τήρηση λογαριασμών

20.8

Τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων.

20.9

Εισηγείται στο Δ.Σ. το σχέδιο προϋπολογισμού και υποβάλλει σ΄αυτό τον απολογισμό
κάθε χρήσης.

20.10

Ετοιμάζει και προτείνει στο Δ.Σ. τους προϋπολογισμούς της Κ.Ο.Τριάθλου.

20.11

Ετοιμάζει και καταθέτει στη Γεν. Συνέλευση τους ετήσιους ισολογισμούς οι οποίοι
πρέπει να είναι ελεγμένοι από το ελεγκτικό γραφείο που διορίζει η Γεν. Συνέλευση.

Όποτε κληθεί, υποχρεούται να δώσει το Δ.Σ. έκθεση οικονομικής κατάστασης της
Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 21ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
21.1

Σχέσεις με Μ.Μ.Ε.

21.2

Φιλοξενία ξένων αποστολών ή αντιπροσώπων.

21.3

Σχέσεις με χορηγούς και άλλους κοινωνικούς φορείς.

21.4

Διοργάνωση διαφόρων κοινωνικών εκδηλώσεων.
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ΑΡΘΡΟ 22ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
22.1

Υπεύθυνος για τις τεχνικές προδιαγραφές των αγώνων,

22.2

Προεδρεύει της Τεχνικής Επιτροπής,

22.3

Εποπτεύει τους αγώνες που διοργανώνει η Ομοσπονδία,

ΑΡΘΡΟ 23ον
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για τη διεξαγωγή των εκλογών εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση η εφορευτική επιτροπή. Η
Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη και έχει σαν καθήκον της τη διεξαγωγή των
εκλογών σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.
ΑΡΘΡΟ 24ον
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και αποφασίζει σαν
κυρίαρχο σώμα, για κάθε υπόθεση, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
24.1

Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας αποτελείται από τους αντιπρόσωπους των
Σωματείων‐Μελών.

24.2

Από κάθε Σωματείο‐Μέλος, δικαιούνται να παρευρίσκονται στις Συνελεύσεις 4 κατ΄
ανώτατο όριο, αντιπρόσωποι, με δικαίωμα ψήφου.

24.3

Δεν μπορούν να παρίστανται στις Γεν. Συνελεύσεις ως αντιπρόσωποι Σωματείων εν
ενεργεία αμειβόμενοι τριαθλητές και προπονητές.

24.4

Κανένας δεν μπορεί να παρίσταται στις Γεν. Συνελεύσεις σαν αντιπρόσωπος
Σωματείου χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση από το Σωματείο του. Η γραπτή
εξουσιοδότηση πρέπει να κατατεθεί στη Γεν. Συνέλευση πριν από την έναρξη των
εργασιών της.

24.5

Τα Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να παρίστανται στις Γεν. Συνελεύσεις, να λαμβάνουν το
λόγο και να ψηφίζουν, όταν έχουν την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
Σωματείου.

24.6

Τα Επίτιμα μέλη μπορούν να παρίστανται στις Γεν. Συνελεύσεις και να λαμβάνουν το
λόγο. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου.

24.7

Κανένας αντιπρόσωπος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στη Γεν. Συνέλευση περισσότερα
του ενός Σωματείου‐Μέλη.
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24.8

Δικαιώματα ψήφου έχουν οι αντιπρόσωποι των Σωματείων, τα οποία έχουν που είναι
ταμιακά εντάξει.

ΑΡΘΡΟ 25ον
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
25.1

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα ανάλογα με τα
ζητήματα που παρουσιάζονται, υπό την προεδρεία Προέδρου εκλεγόμενου από την
Γεν. Συνέλευση.

25.2

Την Γεν. Συνέλευση συγκαλεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας 15 τουλάχιστον μέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην επιστολή που θα σταλεί
στα Σωματεία‐Μέλη πρέπει να αναφέρεται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της
Συνεδρίασης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αναφέρονται ακόμα η
ημερομηνία και η ώρα σύγκλησης της επαναληπτικής Συνεδρίασης ( που μπορεί να
είναι και η ίδια μέρα ) σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία.

25.3

Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από
τα απόντα. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γεν. Συνέλευση συνέρχεται ξανά χωρίς άλλη
πρόσκληση κατά τα προαναφερόμενα, οπότε θεωρείται πως βρίσκεται σε απαρτία
ανεξάρτητα από τα παραστάμενα μέλη.

25.4

Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Για να ληφθεί
απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των 3/5 του
συνόλου των μελών και για τη διάλυση της Ομοσπονδίας απαιτείται πλειοψηφία των
4/5 του συνόλου των Μελών και φανερή ονομαστική ψηφοφορία.

25.5

Στις Γεν. Συνελεύσεις η ψηφοφορία γίνεται φανερή με ανάταση του χεριού και μυστική
με ψηφοδέλτιο μόνο κατά την εκλογή Προέδρου και Δ.Σ. ή για λήψη αποφάσεως που
αφορά προσωπικό ζήτημα ή αν ζητηθεί από δύο τουλάχιστο Μέλη.

25.6

Η Γεν. Συνέλευση συζητά και λαμβάνει αποφάσεις μόνον για τα θέματα που
αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

25.7

Στις συνεδριάσεις των Γεν. Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά των συζητήσεων και
αποφάσεων, τα οποία επικυρώνονται στην επόμενη συνέλευση. Αντίγραφα των
πρακτικών αποστέλλονται στα Μέλη του Δ.Σ. και στα Σωματεία‐Μέλη της
Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 26ον
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
26.1

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέσα στο Μάρτιο κάθε χρόνο με σκοπό:
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26.2

26.1.1

Την κατάθεση της λογοδοσίας των πεπραγμένων της Διοίκησης της
Κ.Ο.Τριάθλου, από τον Πρόεδρο.

26.1.2

Την έγκριση των ισολογισμών και διορισμού ελεγκτών.

26.1.3

Την ανακήρυξη των Δωρητών αυτών που προσφέρουν προς την Ομοσπονδία
σε είδος ή σε χρήμα από €2000 και άνω, ως Ευεργετών από €6000 και άνω, ως
Μεγάλων Ευεργετών από €10000 και άνω.

Μετά από κάθε Ολυμπιακό έτος, η συγκαλούμενη Γεν. Συνέλευση εκτός των πιο πάνω
αναφερόμενων σκοπών προβαίνει στην εκλογή Προεδρείου της Ομοσπονδίας και τον
ορισμό Μελών του Δ.Σ. όπως προβλέπεται στο Άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 27ον
ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
27.1

Για την τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού απαιτείται η
σύγκλιση έκτακτης Γεν. Συνέλευσης με πρωτοβουλία του Δ.Σ. ή κατόπιν αιτήσεως των
2/3 τουλάχιστον των Μελών.

27.2

Η απόφαση για τροποποίηση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των 3/5 των Μελών της
Ομοσπονδίας.

27.3

Η Καταστατική Συνέλευση συγκαλείται 15 τουλάχιστον μέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην
επιστολή που θα σταλεί στα Σωματεία‐Μέλη πρέπει να αναφέρεται ο τόπος, η
ημερομηνία και η ώρα της Συνεδρίασης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.
Αναφέρονται ακόμα η ημερομηνία και η ώρα σύγκλησης της επαναληπτικής
Συνεδρίασης ( που μπορεί να είναι και η ίδια μέρα ) σε περίπτωση που δεν υπάρξει
απαρτία.

27.4

Η σύνθεση της Καταστατικής Συνέλευσης είναι όπως προβλέπεται και για τις τακτικές
Γεν. Συνελεύσεις από το άρθρο 23, παράγραφος 1 μέχρι και παράγραφος 8.

ΑΡΘΡΟ 28ον
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η Σφραγίδα της Κ. Ο. Τριάθλου είναι κυκλική παράσταση αναφερόμενη στα 3 επιμέρους
αθλήματα του Τριάθλου.
Τοποθετείται σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται από την Κ. Ο. Τριάθλου και αποτελεί τη
μοναδική απόδειξη της γνησιότητας του.
ΑΡΘΡΟ 29ον
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ
29.1

Επίσημες γλώσσες της Κ.Ο.Τριάθλου είναι η Ελληνική, η Τουρκική και η Αγγλική.
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29.2 Σε περίπτωση αμφιβολίας για την ερμηνεία οποιουδήποτε άρθρου, η Ελληνική εκδοχή
θα υπερισχύει.

ΑΡΘΡΟ 30ον
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Το Δ.Σ. δύναται να εκδίδει κανονισμούς που να ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες της εφαρμογής
των διατάξεων του καταστατικού αυτού και να καθορίζουν τα πλαίσια της δραστηριότητας
των επιτροπών που συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 31ον
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία της περιέρχεται
στον Κ.Ο.Α.
ΑΡΘΡΟ 32ον
ΑΣΑΦΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Σε περίπτωση ασάφειας του καταστατικού όπως και για κάθε περίπτωση που δεν
προβλέπεται από τις διατάξεις του, αποφαίνεται το Δ.Σ. με γνώμονα πάντοτε τα καλώς
νοούμενα συμφέροντα του αθλήματος, μέσα στα πλαίσια των Νόμων και των Κανονισμών της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου (ITU).
ΑΡΘΡΟ 33ον
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Διαφορές που αναφύονται μεταξύ της Κ.Ο.Τριάθλου και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου
(ITU), ή διαφορές μεταξύ αθλητών της Ομοσπονδίας και της ITU, καθώς και όλα τα θέματα
που σχετίζονται με το ντόπιγκ, θα παραπέμπονται για επίλυση μόνο στο Δικαστήριο Επίλυσης
Αθλητικών Διαφορών (CAS) της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 34ον
ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το παρόν καταστατικό το οποίον περιέχει 34 άρθρα συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την
Καταστατική Συνέλευση της Κ. Ο. Τριάθλου.
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