
Εθνική Ομοσπονδία
Τάεκβοντο Κύπρου ( ΕΟΤΚ )

__________________________

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία / Έδρα  

Ιδρύεται Ομοσπονδία με την επωνυμία Εθνική Ομοσπονδία Τάεκβοντο Κύπρου             (
ΕΟΤΚ ), που πιο κάτω θα αναφέρεται “η Ομοσπονδία”. Η Ομοσπονδία ιδρύεται από τα
μέλη της Παγκύπριας Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας Τζούντο Τάεκβοντο ( ΠΕΟΤΤ ) του
αθλήματος του  Tάεκβοντο τα οποία έχουν αποχωρήσει από την ΠΕΟΤΤ ( ιδρύθηκε το
1972  )  για  να  ιδρύσουν  την  Εθνική  Ομοσπονδία  Τάεκβοντο  Κύπρου  (  ΕΟΤΚ  ).  Η
Ομοσπονδία έχει την έδρα της στη Λευκωσία και στις διεθνείς της σχέσεις εμφανίζεται με
την επωνυμία “Cyprus National Taekwondo Federation”.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί ΕΟΤΚ   

Η  ΕΟΤΚ  ως  η  Aνώτατη  Οργάνωση  Σωματείων  που  προωθεί  την  ανάπτυξη  του
Ολυμπιακού Αθλήματος του Τάεκβοντο και εκπροσωπεί το άθλημα διεθνώς, σύμφωνα
με  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  της  οικείας  Ευρωπαϊκής  Ενωσης,  Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ( ΔΟΕ ) έχει ως σκοπό 

1. Να ενθαρρύνει,  συντονίζει,  εποπτεύει,  προάγει  και  προβάλλει  το  άθλημα και  να
διοργανώνει  διεθνή,  εθνικά  πρωταθλήματα  και  άλλες  εκδηλώσεις,  τοπικές  και
διεθνείς.

2. Να  διοργανώνει  σεμινάρια  και  άλλες  αθλητικές  δραστηριότητες  για  εκπαίδευση
αθλητών, προπονητών, διαιτητών και άλλων στελεχών.

3. Να  συνεργάζεται  με  τον  Κυπριακό  Οργανισμό  Αθλητισμού  (  ΚΟΑ )  και  με  την
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ( ΚΟΕ ) για το Ολυμπιακό άθλημα του Τάεκβοντο.

4. Να  συνεργάζεται  με  άλλες  Εθνικές  Ομοσπονδίες  και  Διεθνείς  /  Παγκόσμιες
Ομοσπονδίες  και  Ευρωπαϊκές  Ενώσεις  και  άτομα  για  παρακολούθηση  της
αγωνιστικής  κίνησης  και  να  προβαίνει  στα  απαραίτητα  διαβήματα,  συμφωνίες,
διοργανώσεις Τοπικών και Διεθνών Αγώνων ή / και άλλων αθλητικών εκδηλώσεων.

5. Να εντάσσεται σε Διεθνείς / Παγκόσμιες Ομοσπονδίες και Ευρωπαϊκές Ενώσεις  και
να  ενθαρρύνει  την  συμμετοχή  μελών  του  Δ.  Σ.  της  Ομοσπονδίας  σε  Διεθνείς
Επιτροπές και σε Δ. Σ. Διεθνών / Παγκόσμιων Ομοσπονδιών και Πανευρωπαϊκών
Ενώσεων και να φροντίζει για την συμμετοχή τους σε Συνεδρίες και Κογκρέσσα.
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6. Να φροντίζει σε συνεργασία πάντοτε με τον  ΚΟΑ για την τακτοποίηση όλων των
διεθνών  ετήσιων  συνδρομών  της  Ομοσπονδίας  και  για  την  εξασφάλιση
προπονητικής και αγωνιστικής στέγης για τις εθνικές ομάδες του Τάεκβοντο. 

7. Να εκδίδει  Εσωτερικούς  Κανονισμούς για  οποιαδήποτε  ζήτημα που αφορούν το
άθλημα του Τάεκβοντο μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού αυτού, της Κυπριακής
Νομοθεσίας  και  των  Διεθνών  Κανονισμών  των  Διεθνών  ή  /  και  Ευρωπαϊκών
Σωμάτων που αναγνωρίζει.

8. Να επεξεργάζεται και να υλοποιεί τα προγράμματα για την ανάπτυξη, διάδοση και
καλλιέργεια  του  Τάεκβοντο  ως  Ολυμπιακό  άθλημα,  την  ανάπτυξη  του  φίλαθλου
πνεύματος και του «ευ αγωνίζεσθαι», την προσέλκυση της νεολαίας στον αθλητισμό
και γενικότερα την κοινωνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας μέσα από
το άθλημα, καθώς και την ανάπτυξη της φιλίας και της συναδέλφωσης μεταξύ των
λαών για την εδραίωση της Παγκόσμιας Ειρήνης.

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

10. Η Ομοσπονδία λειτουργεί με σκοπό την προαγωγή του Εξωσχολικού Αθλητισμού
της  Κύπρου  με  τη  δημιουργία  σχολών  για  τη  διδασκαλία  της  τεχνικής  και  των
κανονισμών του αθλήματος. Αθλητικός είναι ο σκοπός της Ομοσπονδίας. 

11. Για τους σκοπούς αυτούς συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και ιδιαίτερα με το
αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τον ΚΟΑ, την
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή κ.α.

12. Η Ομοσπονδία επιδιώκει και επιτυγχάνει τους σκοπούς της με κάθε νόμιμο μέσο και
ιδιαίτερα  με  την  δημιουργία  σχολών  για  την  διδασκαλία  της  τεχνικής  και  των
κανονισμών του αθλήματος.  

13. Με  την  ίδρυση  σχολών  διαιτητών  και  προπονητών,  καθώς  και  με  τη  μελέτη
εισήγησης τροποποιήσεων, προς βελτίωση των Τεχνικών κανονισμών. 

14. Με την συνεργασία της με τον Σχολικό Αθλητισμό, τον αθλητισμό που καλλιεργείται
στις Ενοπλες Δυνάμεις και τους μαζικούς φορείς.

15. Με την επικοινωνία  της με τις  Διεθνείς  Ομοσπονδίες,  Ευρωπαϊκές  Ενώσεις  τους
Συνδέσμους και τους Οργανισμούς, που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με
την  συνεργασία  μαζί  τους  στη  διοργάνωση  αθλητικών  αγώνων,  γενικότερης
σημασίας, στο άθλημα του Τάεκβοντο.
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16. Με  την  προκήρυξη,  οργάνωση,  διεξαγωγή  και  εποπτεία  των  Παγκυπρίων
Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων και άλλων τοπικών αγώνων διοργανώσεων ψηλού
επιπέδου, εντός Κύπρου και διεθνώς.

17. Με την προβολή, διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος του Τάεκβοντο.

18. Με την εισαγωγή της διδασκαλίας του αθλήματος του Τάεκβοντο στον εκπαιδευτικό
χώρο, κάθε βαθμού και τομέα εκπαίδευσης.

19. Με  τη  συγκρότηση  εθνικών  ομάδων  παμπαίδων  -  παγκορασίδων,  παίδων  -
κορασίδων,  εφήβων,  νέων  -  νεανίδων,  ανδρών  -  γυναικών,  βετεράνων  και
παλαιμάχων.

20. Με την συγκρότηση Εθνικών Ομάδων και τη συμμετοχή τους σε ανάλογους αγώνες
και Σεμινάρια στην Κύπρο ή στο Εξωτερικό.

21. Με τη διοργάνωση επίσημων ή φιλικών αγώνων σε τοπικά, ενωσιακά, Παγκύπρια
πρωταθλήματα, μεταξύ των σωματείων μελών της, καθώς και διεθνών ημερίδων.

22. Με  τον  καθορισμό  και  έλεγχο  των  απαραίτητων  προσόντων  των  εξεταστών  και
προπονητών, με την τεχνική, νομική και διοικητική προστασία των αναγνωρισμένων
και εγκεκριμένων από την Ομοσπονδία προπονητών, πτυχιούχων και μη, καθώς και
των εξεταστών.

23. Με  τον  καθορισμό  και  έλεγχο  των  απαραίτητων  προσόντων  των  Προπονητών
( Εκπαιδευτών ) και των Διαιτητών.

24. Με την άσκηση της Πειθαρχικής εξουσίας.

25. Με δημοσιεύσεις και διαλέξεις για την διάδοση του αθλήματος και την ανάπτυξη του
φιλάθλου αγωνιστικού πνεύματος.

ΑΡΘΡΟ 3 

Πόροι της ΕΟΤΚ   

1. Οι πόροι της Ομοσπονδίας είναι οι συνδρομές των Ιδρυτικών Μελών                        (
Συλλόγων – Ενώσεων ) και Τακτικών Μελών ( Σωματείων ) προς την ΕΟΤΚ που
καθορίζει  το  Δ.  Σ.,  οι  εισφορές  φίλων  και  υποστηρικτών  του  Τάεκβοντο,  οι
επιχορηγήσεις του ΚΟΑ και της ΚΟΕ, οι εισπράξεις από οικονομική βοήθεια από
οποιαδήποτε  άλλα  δημόσια  ή  ιδιωτικά  σώματα  ως  και  οι  εισπράξεις  από
διοργανώσεις εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας.
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2. Οι ετήσιες τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις του ΚΟΑ και οι ετήσιες τακτικές και
έκτακτες επιχορηγήσεις της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.

3. Οι  επιχορηγήσεις  Υπουργείων,  Δημοσίων  Οργανισμών,  Ν.  Π.  Δ.  Δ.  (  Νομικά
Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου ) και Ν. Π. Ι. Δ. ( Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου )
του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που χορηγούνται για
την ανάπτυξη / διάδοση των αθλημάτων στους χώρους εποπτείας και ευθύνης τους.

4. Οι από κάθε άλλη πηγή επιχορηγήσεις, εισφορές, δωρεές και κληροδοτήματα.

5. Τα καθοριζόμενα κατά συγκεκριμένη περίπτωση παράβολα, που καταβάλλουν τα
μέλη της Ομοσπονδίας, για συμμετοχή τους σε αγώνες, που οργανώνονται με την
έγκριση και την επίβλεψη της Ομοσπονδίας.

6. Τα παράβολα προπονητών και διαιτητών για την εγγραφή τους στα οικεία μητρώα
της Ομοσπονδίας.

7. Τα έσοδα από τις χορηγίες και τις συμβάσεις διαφημίσεων, που συνάπτει το Δ. Σ. με
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, κερδοσκοπικού ή μη
χαρακτήρα.

Οικονομική και τεχνική βοήθεια ΚΟΑ  

1. Η  Ομοσπονδία  καταρτίζει  και  υποβάλλει  κάθε  χρόνο  στον  ΚΟΑ τον  εγκεκριμένο
Προϋπολογισμό της καθώς και έκθεση της αθλητικής δραστηριότητος των τμημάτων
της ως και οποιαδήποτε άλλα ευλόγως ζητούμενα στοιχεία, για να μελετηθούν και να
καθορισθεί το ύψος της εκάστοτε επιχορήγησης της από τον ΚΟΑ.

2. Η Ομοσπονδία διαθέτει την οικονομική και τεχνική βοήθεια του ΚΟΑ αποκλειστικά
για  τον  σκοπό που  της  χορηγήθηκε.  Απαγορεύεται  διάθεση της  οικονομικής  και
τεχνικής βοήθειας του ΚΟΑ για αλλότριο σκοπό.

3. Η Ομοσπονδία αναγνωρίζει την εξουσία του ΚΟΑ για έλεγχο και παρακολούθηση
της διάθεσης των χορηγούμενων σ’ αυτήν οικονομικών και τεχνικών ενισχύσεων και
παρέχει στον ΚΟΑ κάθε ζητούμενο στοιχείο για πραγματικό και πλήρη έλεγχο.

4. Η  Ομοσπονδία  υποβάλλει  στον  ΚΟΑ  απολογισμό  για  τα  ποσά  με  τα  οποία
επιχορηγήθηκε  από  τον  ΚΟΑ.  Για  κάθε  έργο  ή  δραστηριότητα  της  που
χρηματοδοτήθηκε από τον ΚΟΑ υποβάλλει, με την ολοκλήρωση του έργου, πλήρη
απολογισμό.

5. Η  Ομοσπονδία  στο  τέλος  κάθε  οικονομικού  έτους  καταρτίζει  ισολογισμό  και
λογαριασμό  κερδοζημιών  και  αν  της  ζητηθεί  τον  υποβάλλει  στον  ΚΟΑ,  δεόντως
εξηλεγμένον.
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ΑΡΘΡΟ 4

Μέλη της ΕΟΤΚ  

Τα μέλη της ΕΟΤΚ είναι τα ακόλουθα

1.  Ιδρυτικά Μέλη
2.  Τακτικά Μέλη
3.  Δόκιμα Μέλη
4.  Επίτιμα Μέλη

Ιδρυτικά Μέλη  

1. Είναι οι Ερασιτεχνικοί Σύλλογοι / Ενώσεις Τάεκβοντο της κάθε Επαρχίας, που είναι
και  Ιδρυτικά  μέλη  και  που  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Αθλητικό  Μητρώο  του  ΚΟΑ
σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  περί  ΚΟΑ  κανονισμούς.  Τα  Ιδρυτικά  Mέλη
εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση ως ακολούθως 

2. Τα Ιδρυτικά Μέλη εκπροσωπούνται στις Γενικές Συνελεύσεις από ένα αντιπρόσωπο,
ο οποίος έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. 

3. Οι  αντιπρόσωποι  που  θα  ψηφίζονται  δεν  πρέπει  να  είναι  αθλητές  εν  ενεργεία,
προπονητές ή να έχουν οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον σε σχέση με το άθλημα
του Τάεκβοντο. 

Τακτικά Μέλη  

Είναι τα Σωματεία Τάεκβοντο. Τα Τακτικά Μέλη εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση
με ένα αντιπρόσωπο, ο οποίος έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. 

Δόκιμα Μέλη:

Είναι τα Σωματεία Τάεκβοντο, τα οποία βρίσκονται υπό δοκιμαστική περίοδο ενός (1)
έτους. Τα Δόκιμα Μέλη εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που τίθενται
από  την  Ομοσπονδία  δυνάμει  του  Καταστατικού  και  του  σχετικού  Εσωτερικού
Κανονισμού μετά την πάροδο της δοκιμαστικής περιόδου εγγράφονται ως Τακτικά Μέλη
της Ομοσπονδίας. Τα Δόκιμα Μέλη δεν εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.  

Επίτιμα Μέλη  

Διορίζονται από τo Δ. Σ. της Ομοσπονδίας. Πρόκειται για άτομα που έχουν παρουσιάσει
μακρά και αξιόλογη προσφορά στο άθλημα του Τάεκβοντο. 

Το Δ. Σ. μπορεί να διορίσει Επίτιμο Μέλος σε οποιαδήποτε Επιτροπή της ΕΟΤΚ ή ακόμη
και ως Πρόεδρος. 
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ΑΡΘΡΟ 5

Εγγραφή Μελών  

Μέλη της Ομοσπονδίας εγγράφονται οι Σύλλογοι,  Ενώσεις, Σωματεία Τάεκβοντο που
έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση του Ολυμπιακού Αθλήματος Τάεκβοντο. Για
την εγγραφή Μέλους της Ομοσπονδίας απαιτείται γραπτή αίτηση μαζί με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, η οποία πρέπει να υποβάλλεται στον Γ. Γ. της Ομοσπονδίας. Η έγκριση,
ή  απόρριψη  της  αίτησης  θα  εναπόκειται  στη  διακριτική  εξουσία  του  Δ.  Σ.  της
Ομοσπονδίας.   

Σύλλογοι / Ενώσεις: 

Δεν  επιτρέπεται  η  εγγραφή  Συλλόγων  /  Ενώσεων  /  Σωματείων  ως  μέλη  της
Ομοσπονδίας εάν: 

1. Δεν έχουν νομική προσωπικότητα.   

2. Δεν αποδέχονται και / ή δεν συμμορφώνονται με τους Κανονισμούς και / ή Διατάξεις
της World Taekwondo Federation ( WTF ) και / ή αν είναι μέλη και / ή αποδέχονται
άλλη πλην της WTF ως διεθνή Ομοσπονδία για το άθλημα.

3. Δεν έχουν προπονητή κατόχου τριών ( 3 ) Νταν και άνω. Για το άθλημα Τάεκβοντο
ισχύει μόνο το Νταν ( Δίπλωμα ) της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τάεκβοντο ( WTF ).

4. Δεν έχουν  Δίπλωμα προπονητή (  Coach Certificate )  που  εκδίδει  και  εγκρίνει  η
Ομοσπονδία. 

5. Ο υπεύθυνος προπονητής Συλλόγου / Eνωσης  δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα για
το ίδιο άθλημα και υπεύθυνος προπονητής άλλου Συλλόγου / Ενωσης.

Σωματεία: 

Δεν επιτρέπεται η εγγραφή μέλους στη δύναμη της Ομοσπονδίας εφόσον δεν πληρεί
σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Δεν υποβάλλει πιστοποιημένο αντίγραφο του καταστατικού του και  οποιουδήποτε
εσωτερικού του κανονισμού και δεν έχει νομική προσωπικότητα. 

2. Δεν υποβάλλει ονομαστική κατάσταση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με
τη διεύθυνση τους και τα λοιπά στοιχεία ταυτότητάς τους. 

3. Δεν υποβάλλει μαζί με την αίτηση εγγραφής του δέκα ( 10 ) τουλάχιστον αιτήσεις
εγγραφής αθλητών ή αθλητριών του Τάεκβοντο. 
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4. Δεν  επιτρέπεται  η  εγγραφή  Σωματείων  αν  αυτοί  δεν  έχουν  στη  διάθεσή  τους
κατάλληλο προπονητικό χώρο εγκεκριμένο από την Ομοσπονδία.

5. Δεν συμμετέχει για ένα χρόνο στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Τάεκβοντο. 

6. Δεν καταβάλει την ετήσια συνδρομή.      

7. Δεν  υποβάλλει  Δίπλωμα  Προπονητή  (  Coach Certificate )  της  Ομοσπονδίας.
Σωματείο  που  πληρεί  όλες  τις  προϋποθέσεις  του  Καταστατικού,  εγκρίνεται  και
εγγράφεται ως Δόκιμο Μέλος της Ομοσπονδίας. 

8. Σωματείο Τάεκβοντο δεν δικαιούται να εντάσσεται σε δύο Συλλόγους και / ή Ενώσεις
του ιδίου αθλήματος.

Το  Δ.  Σ.  της  Ομοσπονδίας  αν  διαπιστώσει  την  έλλειψη  μιας  απο  τις  πιο  πάνω
προϋποθέσεις εγγραφής απορρίπτει την αίτηση με αιτιολογημένη απόφαση του.

Διαγραφή Μελών   

Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας διαγράφεται από τη δύναμη της:

1. Με έγγραφη δήλωση του ότι αποχωρεί.

2. Λόγω  μη  συμμόρφωσής  του  προς  τις  διατάξεις  του  καταστατικού  και  των
εσωτερικών κανονισμών της Ομοσπονδίας.

3. Εφόσον  αποδεδειγμένα,  για  ένα  (1)  χρόνο,  δεν  παρουσίασε  αγωνιστική
δραστηριότητα  ούτε  πήρε  μέρος,  σε  αγώνες,  που  διοργανώθηκαν  από  την
Ομοσπονδία. 

4. Αν  για  ένα  (1)  χρόνο  δεν  έχει,  συμμετοχή  στα  επίσημα  πρωταθλήματα  της
Ομοσπονδίας. 

5. Εφόσον  το  μέλος,  με  ενέργειες  ή  παραλείψεις  του,  ζημιώνει  αποδεδειγμένα  το
σκοπό και τις επιδιώξεις της Ομοσπονδίας.

6. Τη  διαγραφή  του  μέλους  αποφασίζει  το  Δ.  Σ.  με  απόφασή  του,  δεόντως
αιτιολογημένη, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν γραπτής καταγγελίας από άλλο μέλος
του,  αφού  πρώτα  το  υπό  διαγραφή  μέλος  κληθεί  ώστε  αν  το  επιθυμεί  να
υπερασπιστεί τον εαυτό του.

7. Το μέλος καλείται σε απολογία από το Δ. Σ. με έγγραφη πρόσκληση, στην οποία
αναγράφονται και οι λόγοι της προτεινόμενης διαγραφής του, και κοινοποιείται στο
μέλος τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την οριζόμενη
ημέρα προς απολογία.
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ΑΡΘΡΟ 6

Αναγνώριση Μελών:

1. Η  Ομοσπονδία  αναγνωρίζει  όλα  τα  Ιδρυτικά  μέλη  Τάεκβοντο  ήτοι  Ερασιτεχνικός
Σύλλογος  Λευκωσίας,  Ερασιτεχνικός  Σύλλογος  Λάρνακας,  Ερασιτεχνική  Ενωση
Αμμοχώστου,  Ερασιτεχνικός  Σύλλογος  Κερύνειας,  Ερασιτεχνικός  Σύλλογος
Λεμεσού, Ερασιτεχνικός Σύλλογος Πάφου καθώς και όλα τα Σωματεία Τάεκβοντο.

2. Νοείται  ότι ο Σύλλογος /  Ενωση, Σωματείο, που αναγνωρίζει  η Ομοσπονδία έχει
ενεργοποιημένα Αθλητικά Μέλη που λαμβάνουν μέρος σε όλα τα Παγκύπρια και
Ανοικτά  Πρωταθλήματα  της  Ομοσπονδίας  και  είναι  κάτοχοι  της  Επίσημης
Ταυτότητας της Ομοσπονδίας και του Δελτίου Υγείας Αθλητή του ΚΟΑ.

3. Η  Ομοσπονδία  αποσύρει  αναγνώριση  από  Σύλλογο  /  Ενωση,  Σωματείο  που
πράξεις του αντιβαίνουν σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού ή που παύει να έχει
νομική οντότητα / υπόσταση.

4. Βασική πρόνοια λειτουργίας των μελών είναι συμμόρφωση στις σχετικές εντολές της
Ομοσπονδίας, οι οποίες πηγάζουν από τους ανάλογους κανονισμούς του ΚΟΑ        (
απολογισμός, προϋπολογισμός κλπ ). 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών Δ. Σ.  

Τα μέλη του Δ. Σ. παύονται με τη λήξη της θητείας τους εκτός εάν επανεκλεγούν ή πριν
από  τη  λήξη  της  θητείας  τους  εάν  παραιτηθούν  ή  αποβληθούν  απο  το  Δ.  Σ.  για
αντιαθλητική ή ανάρμοστη συμπεριφορά ή συμπεριφορά που αντίκειται στο πνεύμα της
Ομοσπονδίας και έχουν καταδικαστεί απο την Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας ή
απο την ΑΔΕΑ, αφού προηγουμένως εκπληρώσουν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών:

1. Οι εκπρόσωποι των ιδρυτικών και τακτικών μελών έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν
και εκλέγεσθαι και το δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το
Αρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού.

2. Ολα τα μέλη ( Σύλλογοι / Ενώσεις, Σωματεία ) έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης
σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Ομοσπονδίας,
τους  νόμους  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας  και  τους  Διεθνείς  Κανονισμούς  του
αθλήματος που εκπροσωπούν.
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3. Τα μέλη πρέπει να γνωστοποιούν στην Ομοσπονδία την οργάνωση ή τη συμμετοχή
τους σε αγώνες στην Κύπρο ή στο εξωτερικό με συλλόγους ή ομοσπονδίες του
Τάεκβοντο. Σε περίπτωση συμμετοχής σε αγώνες στην Κύπρο ή στο εξωτερικό με
άλλα  συστήματα,  το  μέλος  πρέπει  να  έχει  προηγουμένως  γνωστοποιήσει  τη
συμμετοχή του στην Ομοσπονδία.

ΑΡΘΡΟ 7

Αξιολογήσεις:

1. Για  το  Σχέδιο  Αξιολόγησης  του  ΚΟΑ,  η  Ομοσπονδία  αξιολογεί  όλα  τα  μέλη  της
Ομοσπονδίας,  σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  των  αγώνων  των  Παγκυπρίων
Πρωταθλημάτων, που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ομοσπονδία. Τα χρηματικά ποσά
θα αποστέλλονται στα μέλη της Ομοσπονδίας απευθείας από τον ΚΟΑ, σύμφωνα με
τις  αξιολογημένες  καταστάσεις  που  θα  ετοιμάζει  η  Ομοσπονδία,  οι  οποίες  θα
στέλλονται στον ΚΟΑ. 

ΑΡΘΡΟ 8

Εκπροσώπηση της ΕΟΤΚ  

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ομοσπονδία εξώδικα και δικαστικά. 

2. Ο  Πρόεδρος  και  ο  Γενικός  Ταμίας  εκπροσωπούν  την  Ομοσπονδία  σε  όλες  τις
οικονομικές της συναλλαγές. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου
και του Γενικού Ταμία, αυτοί αντικαθίστανται απο τον Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 9

Οργανα της ΕΟΤΚ  

1. Η Γενική Συνέλευση ( τακτική και έκτακτη ) των μελών της Ομοσπονδίας, που είναι
εγγεγραμμένα στη δύναμη της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ. Σ. ) της Ομοσπονδίας

3. Η Δικαστική Επιτροπή

4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

5. Επιτροπές ( που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό ή που θα συσταθούν με
απόφαση του Δ. Σ. )
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ΑΡΘΡΟ 10

Γενική Συνέλευση  

1. Είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας. Αποτελείται απο τα Ιδρυτικά Μέλη και
τα  Τακτικά Μέλη  συγκαλείται τακτικά μία φορά μέσα στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο
κάθε  έτους  και  έκτακτα,  είτε  κατόπιν  πρόσκλησης απο τα  2/3  του  συνόλου  των
ιδρυτικών και των τακτικών μελών είτε απο κοινού απο τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραμματέα.

2. Η σύγκληση των Συνελεύσεων γίνεται  γραπτώς προς τα μέλη της  Ομοσπονδίας
τουλάχιστον  15  ημερολογιακές  μέρες  πριν  από  τη  Γενική  Συνέλευση  και
περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα, την ημερομηνία, ώρα και τον τόπο που θα
γίνει η Συνέλευση.

3. Τα  Ιδρυτικά  Μέλη  και  τα  Τακτικά  Μέλη  αποστέλλουν  προς  την  Ομοσπονδία  τα
ονόματα  των  εκπροσώπων  τους,  6  ημέρες  πριν  απο  την  πραγματοποίηση  της
Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση εκλογών αναφέρουν και την υποψηφιότητα
των εκπροσώπων τους για το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας.

4. Το Προεδρείο της Συνέλευσης αποτελείται απο 3 άτομα τα οποία εκλέγονται απο τη
Γενική Συνέλευση.

5. Κατά  την  πραγματοποίηση  εκλογών  η  Γενική  Συνέλευση  προβαίνει  σε  εκλογή
3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

6. Εισηγήσεις για τα θέματα προς συζήτηση υποβάλλονται γραπτώς προς τον Γενικό
Γραμματέα τουλάχιστον 7 μέρες πριν απο την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

7. Κάθε Ιδρυτικό  και  Τακτικό  Μέλος εκπροσωπείται  στη Γενική Συνέλευση από ένα
μόνον αντιπρόσωπο, μέλος του Συλλόγου αυτού, το οποίο κατά την ημερομηνία που
ορίζεται,  με  απόφαση  του  Δ.  Σ.  ή  της  Γενικής  Συνέλευσης,  έχει  αποκτήσει  το
δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανά του, τούτου αποδεικνυομένου με
έγγραφη βεβαίωση του μέλους. Κάθε μέλος διαθέτει  μία μόνον ψήφο στη Γενική
Συνέλευση. 

8. Δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα Ιδρυτικά και τα Τακτικά Μέλη
της Ομοσπονδίας σύμφωνα με το Αρθρο 4 και που έχουν τακτοποιημένες όλες τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία. 

9. Οι αντιπρόσωποι δεν επιτρέπεται να είναι αθλητές και / ή προπονητές εν ενεργεία.
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ΑΡΘΡΟ 11

Καταστατική Γενική Συνέλευση  

Η Καταστατική Γενική Συνέλευση αποτελείται απο τα Ιδρυτικά και τα Τακτικά Μέλη που
έχουν  τακτοποιημένες  τις  ετήσιες  συνδρομές  τους  και  συγκαλείται  κατόπιν  γραπτού
αιτήματος των 1/2 του συνόλου των μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία
των 2/3 των μελών.

ΑΡΘΡΟ 12

Τακτικές και Εκτακτες Συνελεύσεις  

Οι Τακτικές και Εκτακτες Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 2/3
των Μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία τότε δίδεται παράταση 1/2 ώρας
μετά την παρέλευση της οποίας όλα τα παριστάμενα μέλη θεωρούνται ότι αποτελούν
απαρτία.  Η  πλειοψηφία  για  την  λήψη  αποφάσεων  είναι  η  απολύτως  για  όλες  τις
αποφάσεις. Επί ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.

ΑΡΘΡΟ 13

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου:

Tα μέλη του Δ. Σ. της Ομοσπονδίας πλην έξι τα οποία διορίζονται ένα από κάθε ιδρυτικό
μέλος εκλέγονται  από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία των μελών του Δ. Σ.  είναι  για
περίοδο  τεσσάρων (  4 ) ετών και  μπορούν αναλόγως είτε  να επανεκλεγούν είτε  να
επαναδιοριστούν.  Δικαίωμα  του  εκλέγειν  και  εκλέγεσθαι  έχουν  οι  αντιπρόσωποι  των
Ιδρυτικών και των Τακτικών Μελών που υποδεικνύονται, σύμφωνα με το  Aρθρο 4 του
παρόντος Καταστατικού.
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ΑΡΘΡΟ 14

Καταρτισμός Διοικητικού Συμβουλίου  

Το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας είναι 11μελές και αποτελείται από πέντε εκλεγμένα μέλη και
έξι που διορίζονται, ένα από κάθε ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας. Το κάθε ιδρυτικό
μέλος διορίζει το ίδιο, το μέλος του Δ. Σ. που θα προέλθει από τις τάξεις του.

1. Ο  Πρόεδρος  του  Δ.  Σ.  της  Ομοσπονδίας  εκλέγεται  απευθείας  από  την  Γενική
Συνέλευση. Πρόεδρος του Δ. Σ. μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε από τα μέλη του   Δ.
Σ. ( εκλελεγμένο ή διορισμένο ). 

2. Την εκλογή του Προέδρου και των εκλελεγμένων μελών του Δ. Σ. αποφασίζουν οι
αντιπρόσωποι  των ιδρυτικών και  τακτικών μελών της Ομοσπονδίας.  Κάθε μέλος
( ιδρυτικό και / ή τακτικό ) της Ομοσπονδίας διαθέτει μόνο μία ψήφο και αποστέλλει
μόνο ένα αντιπρόσωπο για να συμμετάσχει στις εκλογές. Μετά την εκλογή του Δ. Σ.
και  του  Προέδρου  του  Δ.  Σ.  το  Δ.  Σ.  καταρτίζεται  σε  σώμα.  Αποτελεί  βασική
καταστατική πρόνοια ότι τα μέλη του Δ. Σ. θα προέρχονται το καθένα από αυτά από
διαφορετικό μέλος της Ομοσπονδίας. 

3. Η θητεία του Δ. Σ. της Ομοσπονδίας είναι  τετραετής. Το Δ. Σ. συνέρχεται τακτικά
τουλάχιστο μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν ζητηθεί απο τέσσερα ( 4 ) μέλη του, ή
απο τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

4. Τα μέλη του Δ. Σ. έχουν το δικαίωμα παραιτήσεως αφού το δηλώσουν γραπτώς και
εφόσον εκτελέσουν οποιαδήποτε ανειλημμένη χρηματική ή άλλη υποχρέωση τους.

5. Το Δ. Σ. δικαιούται με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών
του να παραπέμψει στη Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας οποιοδήποτε μέλος
του  Δ.  Σ.  για  αποβολή  λόγω  ανάρμοστης  ή  αντιαθλητικής  συμπεριφοράς.  Στην
περίπτωση που η Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας αποβάλει το παραπεμφθέν
μέλος του Δ. Σ., τότε η θέση του παραμένει κενή μέχρι τις επόμενες εκλογές οπότε
και αναπληρώνεται, είτε με εκλογή είτε με διορισμό ανάλογα με την περίπτωση. 

6. Το  Δ.  Σ.  ορίζει  εγκεκριμένους  ελεγκτές  της  Ομοσπονδίας  για  τον  έλεγχο  και  τη
διεκπεραίωση των οικονομικών του υποχρεώσεων.
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7. Μέλος  του  Δ.  Σ.,  που  απουσιάζει  αδικαιολόγητα  για  τέσσερις  (  4  )  συνεχείς
συνεδριάσεις  μπορεί  να παραπεμφθεί  από το Δ.  Σ.  στη Δικαστική Επιτροπή της
Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που η Δικαστική Επιτροπή ικανοποιηθεί κατά εύλογα
επαρκή τρόπο, αφού πρώτα ακούσει το παραπεμφθέν μέλος, ότι το μέλος του Δ. Σ.
της  Ομοσπονδίας  απουσίαζε  αδικαιολόγητα  για  τέσσερις  συνεχείς  συνεδριάσεις
δύναται να το αποβάλει από τη θέση του. 

8. Απαγορεύεται στο Δ. Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών,
έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με
μέλη του Δ. Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους, ή με
νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση
της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ. Σ., που έλαβαν τη
σχετική απόφαση.

9. Το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας έχει δικαίωμα να εκδίδει εγκυκλίους, με τις οποίες θα
καθορίζει  τους  τρόπους  επικοινωνίας  και  αλληλογραφίας  των  μελών  με  την
Ομοσπονδία.

10. Το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να έρχεται σε επαφή με
ξένες Ομοσπονδίες.

11. Δεν επιτρέπεται αθλητική συνάντηση των μελών με ξένα σωματεία ή Ομοσπονδίες
χωρίς τη γραπτή άδεια της Ομοσπονδίας. 

12. Σε περίπτωση ισοψηφίας πάνω σε κάποιο θέμα, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία,
φανερή ή μυστική, και σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας, αν μεν η ψηφοφορία είναι
φανερή, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, αν δε είναι μυστική, επαναλαμβάνεται
αυτή μέχρι να ληφθεί απόφαση.

13. Δεν  μπορεί  να  ανακηρυχθεί  μέλος  Δ.  Σ.  της  Ομοσπονδίας  και  της  εξελεγκτικής
επιτροπής  της  οποίας  έχει  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για
αδικήματα βίας  στους  αθλητικούς  χώρους,  χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων
φαρμακοδιέγερσης,  ανθρωποκτονία  από πρόθεση,  κατασκοπεία,  ληστεία,  κλοπή,
υπεξαίρεση,  λαθρεμπορία,  δωροδοκία,  δωροληψία,  παραχάραξη,  πλαστογραφία,
απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
και  οικονομικής  εκμετάλλευσης της  γενετήσιας  ζωής,  παράβαση του  νόμου περί
ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, και όποιος έχει καταδικαστεί για κακούργημα. 
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ΑΡΘΡΟ 15

Οικονομική Επιτροπή:

1. Με απόφαση του Δ.  Σ.  της Ομοσπονδίας συστήνεται  Οικονομική Επιτροπή που
αποτελείται από 3 μέχρι 4 μέλη.

2. Η  Οικονομική  Επιτροπή με  την  συνεργασία  του  Γενικού  Ταμία  και  του  Γ.  Γ.  της
Ομοσπονδίας  συντάσσει  τον  προϋπολογισμό  και  ισολογισμό  της  Ομοσπονδίας,
επιβλέπει, ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση του προϋπολογισμού, τις δαπάνες,
τα λογιστικά βιβλία, και γενικά κάθε έσοδο και έξοδο της Ομοσπονδίας, ενημερώνει
το Δ. Σ. για την οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας, εισηγείται προς το Δ. Σ. για
κάθε θέμα και ζήτημα, που έχει σχέση με την πορεία του προϋπολογισμού και την
εξεύρεση πόρων ελέγχει και παρακολουθεί την ταμειακή διαχείριση. 

3. Το  Δ.  Σ.  της  Ομοσπονδίας  μπορεί,  οποτεδήποτε  να  συστήσει  κάθε  είδους
Επιτροπές,  Πρόεδρος  των  οποίων  κατά  προτίμηση  είναι  μέλος  του  Δ.  Σ.  της
Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 16

Επίτιμος Πρόεδρος

Το Δ. Σ. μπορεί να ανακηρύσσει Επίτιμο Πρόεδρο ή Επίτιμους Προέδρους πρόσωπα
που έχουν υπηρετήσει από τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας ή πρόσωπα με
εξαίρετη κοινωνική εκτίμηση και αναγνωρισμένη προσφορά που με εξαιρετική ενέργεια ή
δράση προς όφελος του Ολυμπιακού αθλήματος του Τάεκβοντο. 

ΑΡΘΡΟ 17

Τεχνική Επιτροπή

1. Η Ομοσπονδία έχει Τεχνική Επιτροπή για το Τάεκβοντο της οποίας ο Πρόεδρος και
τα μέλη διορίζονται από το Δ. Σ. Η Τεχνική Επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

2. Οι  αποφάσεις  της  Τεχνικής  Επιτροπής  υποβάλλονται  για  έγκριση  στο  Δ.  Σ.  της
Ομοσπονδίας,  το  οποίο  αποφασίζει  σχετικά  κι  έχει  δικαίωμα  να  δεχθεί,
τροποποιήσει ή απορρίψει τις εισηγήσεις τους.
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3. Με απόφαση του Δ. Σ. καταρτίζεται ή παύεται η Τεχνική Επιτροπή. Ο αριθμός των
μελών της Τεχνικής Επιτροπής δεν πρέπει να είναι μικρότερος των τριών ( 3 ) και
δεν πρέπει να υπερβαίνει τους εφτά ( 7 ).

4. Τα  πρόσωπα  αυτά  θα  πρέπει  να  είναι  έμπειροι  πρώην  αθλητές,  διαιτητές  και
προπονητές  του  Τάεκβοντο  ως  επίσης  φίλοι  /  υποστηρικτές  της  Ομοσπονδίας
διακρινόμενοι ιδιαίτερα για το ήθος τους.

5. Τα  μέλη  της  Τεχνικής  Επιτροπής  διορίζονται  κάθε  χρόνο  από  το  Δ.  Σ.  της
Ομοσπονδίας.

6. Ως  μέλη  της  Τεχνικής  Επιτροπής  δεν  μπορούν  να  υποδειχθούν  προπονητές  εν
ενεργεία, που αμείβονται από την Ομοσπονδία, αθλητές εν ενεργεία, και πρόσωπα
που  επιδοτούνται  από  την  Ομοσπονδία.  Μπορούν  όμως  να  παρίστανται  χωρίς
δικαίωμα ψήφου οι προπονητές των Εθνικών Ομάδων. 

7. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας μπορούν να παρίστανται
κατά τις συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

8. Η  Τεχνική  Επιτροπή  συνεργάζεται  πάντοτε  με  τον  Γενικό  Γραμματέα  για  την
διοργάνωση τοπικών και διεθνών αγώνων σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.
Οι  Παγκύπριοι  Αθλητικοί  Αγώνες  Τάεκβοντο,  όπως  και  κάθε  άλλος  αθλητικός
αγώνας, ρυθμίζεται και προγραμματίζεται από το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας.

9. Η Τεχνική Επιτροπή καθορίζει κριτήρια εξετάσεων και αλλαγή ζωνών (  Dan ) επί
Παγκύπριου κλίμακος με τη συνεργασία του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής
τον οποίον διορίζει το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας.

Αρμοδιότητα Τεχνικής Επιτροπής:

Στην αρμοδιότητα της Τεχνικής Επιτροπής υπάγονται: 

1. Η σύνταξη προγραμμάτων και η μελέτη τρόπων και μεθόδων για τη διάδοση και
βελτίωση του αθλήματος.

2. Η κατάρτιση του ετησίου προγράμματος αγώνων - εκδηλώσεων. 

3. Η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών των διαφόρων αγώνων, που διοργανώνονται
από την Ομοσπονδία. 

4. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των αθλητών και αθλητριών.  
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5. Η επιλογή, σε συνεργασία με τους Ομοσπονδιακούς προπονητές, των αθλητών και
αθλητριών της Εθνικής ομάδας ( ανδρών - γυναικών - εφήβων - κορασίδων ) όλων
των κατηγοριών. 

6. Η  συγκρότηση  της  Εθνικής  ομάδας  σε  συνεργασία  με  τους  Ομοσπονδιακούς
Προπονητές της Εθνικής Ομάδας. 

7. Οτιδήποτε αφορά στον τεχνικό τομέα του αθλήματος.

8. Η  Τεχνική  Επιτροπή  ασκεί  συμβουλευτικού  χαρακτήρα  εξουσία.  Οι  αποφάσεις
λαμβάνονται από το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 18

Επιτροπή Διαιτησίας 

1. Η Ομοσπονδία έχει Επιτροπή Διαιτησίας για το Τάεκβοντο της οποίας ο Πρόεδρος
και τα μέλη διορίζονται από το Δ. Σ.

2. Οι αποφάσεις των μελών της Επιτροπής Διαιτησίας υποβάλλονται για έγκριση στο
Δ. Σ. της Ομοσπονδίας, το οποίο αποφασίζει σχετικά, κι έχει δικαίωμα να δεχθεί,
τροποποιήσει ή απορρίψει τις εισηγήσεις τους.

3. Με απόφαση του Δ. Σ. καταρτίζεται ή παύεται η Επιτροπή Διαιτησίας. Ο αριθμός των
μελών της Επιτροπής Διαιτησίας δεν πρέπει να είναι μικρότερος των τριών ( 3 ) και
δεν πρέπει να υπερβαίνει τους εφτά ( 7 ).

4. Τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας διορίζονται κάθε χρόνο από το Δ. Σ.

5. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας μπορούν να παρίστανται
κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαιτησίας χωρίς δικαίωμα ψήφου.

6. Η  Επιτροπή  Διαιτησίας  συνεργάζεται  πάντοτε  με  τον  Γενικό  Γραμματέα,  τον
Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής και τον Εφορο για την διοργάνωση τοπικών και
διεθνών αγώνων σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.
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ΑΡΘΡΟ 19

Τεχνικός Σύμβουλος: 

Το Δ. Σ. μπορεί να διορίσει Τεχνικό Σύμβουλο για το άθλημα Τάεκβοντο. Τα καθήκοντα
του Τεχνικού Συμβούλου καθορίζονται από το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας ως επίσης και οι
όροι συνεργασίας.

ΑΡΘΡΟ 20

Νομικός Σύμβουλος: 

Το  Δ.  Σ.  μπορεί  να  διορίζει  Δικηγόρο  και  να  απολαμβάνει  νομικών  συμβουλών  και
υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ 21

Αρμοδιότητες Μελών Δ.Σ. ΕΟΤΚ  

Πρόεδρος

1. Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές σχέσεις της και
την αντιπροσωπεύει δικαστικά και εξώδικα. 

2. Προεδρεύει  του  Δ.  Σ.  της  Ομοσπονδίας,  δίνοντας  και  αφαιρώντας  το  λόγο  σε
οποιοδήποτε μέλος του Δ. Σ.

3. Υπογράφει και επικυρώνει τα πρακτικά του Δ. Σ.

4. Προεδρεύει  οποτεδήποτε  συνεδριάζει  το  Δ.  Σ.  της Ομοσπονδίας.  Σε  περίπτωση
απουσίας αντικαθίσταται απο τον Αντιπρόεδρο.

5. Υπογράφει  όλη  την  επίσημη,  εισερχόμενη  και  εξερχόμενη  αλληλογραφία  της
Ομοσπονδίας με τον Γενικό Γραμματέα ή εξουσιοδοτεί  τον Γενικό Γραμματέα να
υπογράφει αντί αυτού.

6. Υπογράφει  μαζί  με  τον Γενικό Γραμματέα τα Πρακτικά  των Συνεδριάσεων αφού
εγκριθούν και με τον Ταμία όλες τις Τραπεζικές επιταγές.
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7. Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τις συνεδρίες των Δ. Σ. της Ομοσπονδίας
και υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα σε κάθε επόμενη συνεδρία τα Πρακτικά της
προηγούμενης συνεδρίας.

8. Εχει νικώσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας στο Δ. Σ. της Ομοσπονδίας.

9. Επιμελείται  κι  αυτός  προσωπικά  για  την  εκτέλεση  των  αποφάσεων  που
λαμβάνονται και την εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού.

10. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τον Απολογισμό των πεπραγμένων της
Διοίκησης και τον Προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας, καθώς και κάθε έγγραφο που
απευθύνεται  είτε  σε  υπερκείμενη  Αρχή,  είτε  σε  οποιοδήποτε  φυσικό  ή  νομικό
πρόσωπο.

 
Αντιπρόεδρος Τάεκβοντο

1. Αντικαθιστά  τον  Πρόεδρο στην  απουσία  του  και  προεδρεύει  στις  συνεδρίες  των
Δ. Σ. της Ομοσπονδίας.

2. Εκτελεί οποιαδήποτε απο τις αρμοδιότητες του Προέδρου ήθελεν μεταβιβαστούν σε
αυτόν απο τον ίδιο τον Πρόεδρο.

Γενικός Γραμματέας

1. Εκπροσωπεί  μετά  του  Προέδρου  την  Ομοσπονδία  και  την  αντιπροσωπεύει
δικαστικώς και εξωδίκως.

2. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα της Ομοσπονδίας και τον βοηθάει στην
εκτέλεση της υπηρεσίας του.

3. Τηρεί τα επίσημα βιβλία της Ομοσπονδίας, διεξάγει την αλληλογραφία, ενημερώνει
τους Ερασιτεχνικούς Συλλόγους για κάθε δραστηριότητα και  υπογράφει μετά του
Προέδρου. 

4. Κρατεί  Πρακτικά  των  Συνεδριάσεων  της  Γενικής  Συνέλευσης  και  Πρακτικά  των
Συνεδριάσεων του Δ. Σ. της Ομοσπονδίας και επίσημο μητρώο των αθλητών και
αθλητριών και κρατεί και το μητρώο όλων των αποτελεσμάτων επίσημων αγώνων
της Ομοσπονδίας.

5. Διατηρεί  αρχείο  εισερχόμενης  και  εξερχόμενης  αλληλογραφίας  και  έχει  την
υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα τα μέλη για οποιοδήποτε ζήτημα τους αφορά. 
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6. Εχει τη διοικητική ευθύνη της παρακολούθησης και ελέγχου της σωστής διαδικασίας
σχέσεων όλων των φορέων σε όλους τους τομείς και επίπεδο. Μαζί με το Εφορο και
τον  Πρόεδρο  της  Τεχνικής  Επιτροπής έχουν  την  ευθύνη  της  διοργάνωσης  των
Παγκυπρίων Αγώνων και Διεθνών Αγώνων.

7. Συγκαλεί  μαζί  με  τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας το  Δ.  Σ.  της Ομοσπονδίας και
ενημερώνει  τα  Δ.  Σ.  σε  κάθε  συνεδρίαση  για  την  εισερχόμενη  και  εξερχόμενη
αλληλογραφία.

8. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα, ο Πρόεδρος αναθέτει
σε  μέλος  του  Δ.  Σ.  την  τήρηση  περιληπτικών  σημειώσεων  των  πρακτικών  της
συνεδρίασης (  θέμα, εισήγηση,  συζήτηση,  απόφαση και  τυχόν σοβαρή διαφωνία
όταν εκδηλωθεί και ζητηθεί η καταγραφή της ).

9. Τα πρακτικά καθαρογράφονται κανονικά αναπτυγμένα εγκρίνονται από τα μέλη του
Δ. Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα σε επόμενη
συνεδρίαση του Δ. Σ. και σε εύλογο χρόνο.

10. Αυτούσιο το περιεχόμενο του καθαρογραμμένου πρακτικού καταχωρείται σε ειδικό
βιβλίο  πρακτικών,  που  σε  κάθε  πράξη  υπογράφουν  ο  Πρόεδρος  και  ο  Γενικός
Γραμματέας της Ομοσπονδίας.

11. Οι σχετικές με την τήρηση πρακτικών του Δ. Σ. διατάξεις, εφαρμόζονται αναλόγως
για τη σύνταξη πρακτικών και έκδοση αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και
των διαφόρων οργάνων της Ομοσπονδίας. 

12. Εχει τον έλεγχο και την εποπτεία του υπαλληλικού προσωπικού της Ομοσπονδίας.

13. Διαβάζει  στο  Δ.  Σ.  τα  πρακτικά  της  προηγούμενης  συνεδρίασης,  διαβάζει  τα
έγγραφα που εισέρχονται  στην  Ομοσπονδία,  τα  οποία  και  καταχωρεί  στο βιβλίο
πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων.

14. Ο Γενικός  Γραμματέας  τηρεί  υποχρεωτικά  τα  κάτωθι  βιβλία:  α)  Μητρώο Μελών,
β)  Μητρώο  Αθλουμένων,  γ)  Μητρώο  Προπονητών  /  Διαιτητών,  δ)  Βιβλίο
Πρωτοκόλλου  εισερχομένων  και  εξερχόμενων  εγγράφων,  ε)  Βιβλίο  Πρακτικών
Συνεδριάσεων Δ. Σ., στ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
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Ταμίας

1. Ο Ταμίας της Ομοσπονδίας έχει τον έλεγχο των οικονομικών θεμάτων του Δ. Σ. της
Ομοσπονδίας.

2. Διατηρεί το βιβλιάριο των επιταγών της Ομοσπονδίας και μαζί με τον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας  υπογράφει  όλες  τις  επιταγές  και  ενημερώνει  κάθε  τρίτο  μήνα  ή
οποτεδήποτε του ζητηθεί γραπτώς και αναλυτικά τα Δ. Σ. της Ομοσπονδίας για την
οικονομική κατάσταση.  

3. Τηρεί  τα  λογιστικά  βιβλία  της  Ομοσπονδίας  και  φροντίζει  για  την  ασφάλεια  της
περιουσίας της Ομοσπονδίας και καταθέτει στην Τράπεζα που επιλέγει το Δ. Σ. κάθε
εισπραττόμενο ποσό και υπογράφει μετά του Προέδρου κάθε επιταγή πληρωμής.

4. Παρουσιάζει Οικονομική Κατάσταση στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας και
στο Δ. Σ. της Ομοσπονδίας όταν του ζητηθεί.

5. Οι αποφάσεις για οποιαδήποτε οικονομικά θέματα λαμβάνονται απο το Δ. Σ. της
Ομοσπονδίας με απλή πλειοψηφία.

6. Ο Ταμίας συντάσσει και υποβάλλει κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους για έγκριση
στο Δ. Σ. απολογισμό και προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας, βοηθούμενος σε αυτό
από το Γενικό Γραμματέα. 

Εφορος Τάεκβοντο

1. Ο Εφορος του αθλήματος εισηγείται στο Δ. Σ. τρόπους και μέσα για την προβολή και
ανάπτυξη του αθλήματος.

2. Εχει σχέσεις με τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές και τους συνεργάτες του με τους
οποίους μπορεί να ανταλλάσσει απόψεις και να ενημερώνει το Δ. Σ. για τις ενέργειες
του.

3. Συνεργάζεται με τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές για την επιλογή των αθλητών
των  εθνικών  ομάδων  σε  συνεργασία  πάντοτε  με  την  Τεχνική  Επιτροπή  και
ενημερώνει οπωσδήποτε το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας για τα περαιτέρω.
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ΑΡΘΡΟ 22

Υποχρεώσεις Μελών  

1. Κάθε  Μέλος  ορίζει  τους  αντιπροσώπους  του  στη  Γενική  Συνέλευση  της
Ομοσπονδίας σύμφωνα με το Αρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού.

2. Προωθεί την ανάπτυξη του αθλήματος με το οποίο ασχολείται, λαμβάνει μέρος σε
Παγκύπρια  Πρωταθλήματα  και  άλλες  εκδηλώσεις  και  συνεργάζεται  με  την
Ομοσπονδία. 

3. Διοργανώνει Επαρχιακούς Αγώνες ή Φιλικούς Αγώνες για το άθλημα Τάεκβοντο και
ενημερώνει ανάλογα την Ομοσπονδία.

4. Καταρτίζουν και αποστέλλουν στην Ομοσπονδία ετήσιο και έκτακτο ( όταν χρειάζεται
)  προϋπολογισμό  όπως  και  απολογισμό.  Ο  απολογισμός  θα  είναι  οικονομικός,
αθλητικός, δραστηριοτήτων και λειτουργικός.

5. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να πληροφορούν για τις δραστηριότητες τους τον Γενικό
Γραμματέα της Ομοσπονδίας.

6. Τα μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους Νόμους της
Κυπριακής  Δημοκρατίας,  το  Καταστατικό  της  Ομοσπονδίας  και  την  αθλητική
πολιτική του ΚΟΑ και /  ή της ΚΟΕ και τα γενικά συμφέροντα του αθλήματος του
Τάεκβοντο. 

7. Μέλος που δεν συμμετέχει για ένα χρόνο σε διοργανώσεις Παγκυπρίων Αγώνων
μπορεί να παραπεμφθεί από το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας στην Δικαστική Επιτροπή
της Ομοσπονδίας για να αποφασίσει εάν η απουσία του είναι δικαιολογημένη. Στην
περίπτωση που το μέλος της Ομοσπονδίας κριθεί κατά τρόπο εύλογα ικανοποιητικό
από την Δικαστική Επιτροπή ότι έχει διαπράξει το παράπτωμα για το οποίο τον έχει
παραπέμψει το Δ. Σ., τότε η Δικαστική Επιτροπή μπορεί να τον αποβάλει ή να του
επιβάλει άλλη ελεφρύτερη ποινή. Το μέλος αυτό σε περίπτωση αποβολής του έχει το
δικαίωμα  να  επανεγγραφεί  μόνο  κατά  την  επόμενη  Γενική  Συνέλευση.  Η  ίδια
διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί για οποιοδήποτε παράπτωμα μέλους. 
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ΑΡΘΡΟ 23

Αθλητές / Αθλήτριες Ομοσπονδίας  

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αθλητών / αθλητριών που είναι εγγεγραμμένοι
στην Ομοσπονδία, καθορίζονται με λεπτομέρεια στους Εσωτερικούς Κανονισμούς της
Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντι – Ντόπινγκ : 

Ολοι  ανεξαιρέτως οι  αθλητές της Ομοσπονδίας,  είναι  υποχρεωμένοι  να δέχονται  τον
έλεγχο Doping οποτεδήποτε τους ζητηθεί από την Κυπριακή Αρχή Αντι – Ντόπινγκ, από
το Δ. Σ.  της Ομοσπονδίας,  από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τάεκβοντο και  από την
Ευρωπαϊκή  Ενωση  Τάεκβοντο,  από  την  Κυπριακή  Ολυμπιακή  Επιτροπή,  είτε  με
προειδοποίηση μικρού χρονικού διαστήματος είτε χωρίς προειδοποίηση.  

1. Οι έλεγχοι θα διεξάγονται είτε κατά τη διάρκεια αγώνων ή εκτός αγώνων. Τόσο σε
περίπτωση άρνησης τους, όσο και σε περίπτωση υποτροπής οι αθλητές μετά από
παραπομπή τους από το Δ. Σ. στη Δικαστική Επιτροπή στερούνται με απόφαση της
Δικαστικής Επιτροπής το δικαίωμα να συμμετέχουν σε αγώνες, όπως καθορίζεται
και στις δύο περιπτώσεις από εκάστοτε κανονισμούς των Διεθνών Ομοσπονδιών για
θετικό αποτέλεσμα για τα Φάρμακα και τις μεθόδους Doping, που εντάσσονται στις
πιο κάτω κατηγορίες: 

α ) Αναβολικά και συγγενείς ουσίες

β ) Διουρητικά και συγγενείς ουσίες

γ ) Πεπτιδικές και Γλυκοπρωτεϊνικές Ορμόνες και Ανάλογα

δ ) Doping στο αίμα 

ε ) Φαρμακευτικοί, χημικοί και φυσικοί χειρισμοί που έχουν ως σκοπό ή αναμένεται  
    να αλλοιώσουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των ούρων. 

2. Σε ειδικές περιπτώσεις η Κυπριακή Αρχή Αντι – Ντόπινγκ, έχει τη δικαιοδοσία να
ζητήσει έλεγχο συγκεκριμένου απαγορευμένου φαρμάκου, εκτός των πιο πάνω.

3. Η Ομοσπονδία υποχρεούται να εφαρμόζει τις ποινές που επιβάλλονται σε αθλητές
της από την Κυπριακή Αρχή Αντι – Ντόπινγκ.
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ΑΡΘΡΟ 25 

Πειθαρχικά Μέτρα  

Σε περίπτωση παραπτώματος μέλους της Ομοσπονδίας και  οποιουδήποτε αθλητή ή
προπονητή ή διαιτητή το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας δύναται να επιβάλλει κυρώσεις ή να
παραπέμψει  το  θέμα  στη  Δικαστική  Επιτροπή  της  Ομοσπονδίας  ή  στην  Πειθαρχική
Επιτροπή της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 26

Δικαστική Επιτροπή  

1. Η  Δικαστική  Επιτροπή  αποτελείται  απο  ένα  Πρόεδρο  εγνωσμένου  κύρους  και
τέσσερα ( 4 ) Μέλη. Τα πιο πάνω πρόσωπα ορίζονται απο το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας
για τέσσερα χρόνια. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί της Ομοσπονδίας θα ρυθμίσουν τις
εξετάσεις  και  τη  διαδικασία  σύγκλησης  και  τις  εξουσίες  και  τη  διαδικασία  της
Δικαστικής Επιτροπής. 

2. Ο Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής είναι προτιμότερο να είναι νομικός, αν όχι
αυτό αποφασίζεται από το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας.

3. Εκδικάζει  θέματα που παραπέμπονται από το Δ. Σ. κατά την κρίση του με απλή
πλειοψηφία και που αφορούν αθλητικά παραπτώματα, αντιαθλητική συμπεριφορά
που  αντιβαίνει  τους  κανονισμούς  του  ΚΟΑ  για  το  Fairplay,  Αντί  –  Ντόπιγκ,
παράβαση κανονισμών, ή της αθλητικής δεοντολογίας από μέλη της Ομοσπονδίας,
προπονητών, διαιτητών, κριτών, αθλητών ή άλλων προσώπων που συμμετέχουν σε
δραστηριότητες σχετικές με το άθλημα και επιβάλλει ποινές που αφορούν    

 
α ) Προφορική επίπληξη

β ) Αυστηρή έγγραφη επιτίμηση μετά ή άνευ δημοσίευσης στον εγχώριο τύπο 

γ ) Χρηματική ποινή μέχρι € 200.00

δ ) Προσωρινός αποκλεισμός αθλητή από προπονήσεις ή Αγώνες Τοπικούς ή 
    Διεθνείς

ε ) Αποκλεισμός γηπέδου από όλες τις εκδηλώσεις

στ ) Οριστική διαγραφή ή αποβολή μέλους από την Ομοσπονδία
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4. Η Δικαστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία τουλάχιστο μέλη
της. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο. Ο Πρόεδρος της
Δικαστικής Επιτροπής καλεί τα μέλη και τους διαδίκους εγγράφως τουλάχιστον 48
ώρες προ της συνεδρίας. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής τίθενται σε ισχύ
αμέσως και κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας για εκτέλεση.

5. Οταν  πρόκειται  να  ληφθεί  απόφαση  για  μέλος  της  Ομοσπονδίας  ή  για  φυσικό
πρόσωπο,  δεν μπορεί  να συμμετέχει  στη συνεδρίαση της Δικαστικής Επιτροπής
μέλος της, που είναι αντιπρόσωπος του συγκεκριμένου μέλους ή συγγενής μέχρι
τετάρτου βαθμού του συγκεκριμένου προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος
αυτό της Δικαστικής Επιτροπής αντικαθίσταται από το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας. 

ΑΡΘΡΟ 27

Εσωτερικοί Κανονισμοί:

Η Ομοσπονδία δύναται να εκδίδει Εσωτερικούς Κανονισμούς που να ρυθμίζουν τα της
υλοποίησης  του  σκοπού  της  Ομοσπονδίας,  τη  λειτουργία  της  Ομοσπονδίας,  τις
πειθαρχικές ποινές, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ή περαιτέρω θέμα ή ζήτημα για την
εύρρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας και για την επίτευξη του σκοπού της κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι κανονισμοί συντάσσονται από το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας και
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί αποτελούν συμπλήρωμα του Καταστατικού και έχουν την ισχύ
των  διατάξεων  του  αλλά  η  ερμηνεία  τους  σε  καμιά  περίπτωση  δεν  πρέπει  να
συγκρούεται με το Καταστατικό.  

ΑΡΘΡΟ 28

Τροποποίηση του Καταστατικού  

Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί απο την Καταστατική Γενική Συνέλευση
κατόπιν αποφάσεως των 2/3 των μελών. Προς λήψιν απόφασης μεταβολής των σκοπών
απαιτείται η συναίνεση των 3/4 των μελών της Ομοσπονδίας.
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ΑΡΘΡΟ 29

Διάλυση ΕΟΤΚ  

Η  Ομοσπονδία  διαλύεται  όπως  προνοεί  η  Κυπριακή  Νομοθεσία  για  τη  διάλυση
σωματείων. Σε περίπτωση διάλυσης της, η περιουσία της περιέρχεται στον Κυπριακό
Οργανισμό Αθλητισμού ( ΚΟΑ ).

ΑΡΘΡΟ 30

Σφραγίδα ΕΟΤΚ  

Η Ομοσπονδία έχει σφραγίδα με την ονομασία Εθνική Ομοσπονδία Τάεκβοντο Κύπρου (
ΕΟΤΚ ) “Cyprus National Taekwondo Federation”.

______________________________________________________________________
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