Οξγαλόγξακκα/θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο Κππξηαθήο Οκνζπνλδίαο Πνδειαζηαο
(ΕΚΔΟΣΗ 1.2)

Δηνηθεηηθό ζπκβνύιην
Πξόεδξνο - Γηψξγνο Γεσξγίνπ
Αληηπξόεδξνο - Κσλζηαληίλνο Καζάπε
Γ. Γξακκαηέαο - ηαχξνο Γεσξγίνπ
Τακίαο - Μαξία ηπιηαλνχ
Μέινο - Γέζπσ Αλαζηαζίνπ
Μέινο - Κπξηάθνο Καξαηζήο
Μέινο - Μηράιεο Κιεξίδεο
Μέινο - Αληξέαο Κνχηζηνπ
Μέινο - Κχπξνο Παπαραξαιάκπνπο
Μέινο - Ιάθσβνο Πίηηαο
Μέινο - Πέηξνο Πξέθαο
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Εθηειεζηηθή επηηξνπή
Πξόεδξνο: Γηψξγνο Γεσξγίνπ
Αληηπξόεδξνο : Καζάπεο Κσλζηαληίλνο
Γξακκαηέαο : ηαχξνο Γεσξγίνπ
Τακίαο :ηπιηαλνχ Μαξία


Έκκηζζν πξνζωπηθό
Γξακκαηέαο Γξαθείνπ

Τερληθή επηηξνπή
Πξόεδξνο : Κιεξίδεο Μηράιεο
Μέινο :Πξέθαο Πέηξνο
Μέινο :Κχπξνο Παπαραξαιάπνπο
Μέινο :Γέζπσ Αλαζηαζίνπ


Επηηξνπή Υπνζηήξημεο Εζληθώλ νκάδωλ
Πξόεδξνο :Γέζπσ Αλαζηαζίνπ
Μέινο :ηπιηαλνχ Μαξία
Μέινο :Οκνζπνλδηαθφο πξνπνλεηήο



Επηηξνπή θνκηζάξηωλ
Μέινο : άββαο Αλαζηαζίνπ
Μέινο : Κπξηάθνο ηαχξνπ
Μέινο :Υξηζηφθνξνο Θενθάλνπο
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Έκκηζζν πξνζωπηθό
Σερληθφο χκβνπινο
Οκνζπνλδηαθφο πξνπνλεηεο

Επηηξνπή Δενληνινγίαο θαη Φξεζηήο δηνίθεζεο
Πξόεδξνο :Καξαηζήο Κπξηάθνο
Γξακκαηέαο : ηαχξνο Γεσξγίνπ
Μέινο: Γηψξγνο Γεσξγίνπ
Μέινο: Καζάπεο Κσλζηαληίλνο
Οηθνλνκηθή επηηξνπή
Πξόεδξνο : ηπιηαλνχ Μαξία
Γξακκαηέαο : ηαχξνο Γεσξγίνπ
Μέινο: Καζάπε Κσλζηαληίλνο
Δηθαζηηθή επηηξνπή
Πξόεδξνο :Καξαηζήο Κπξηάθνο
Μέινο:
Μέινο:
Επηηξνπή ππνζηήξημεο & ππνδνκώλ
Πξόεδξνο :Κνχηζηνπ Αληξέαο
Μέινο: Κχπξνο Παπαραξαιάπνπο
Μέινο:
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Επηηξνπή επηθνηλωλίαο & εθδειώζεωλ
Πξόεδξνο :Γέζπσ Αλαζηαζίνπ
Γξακκαηέαο :ηαχξνο Γεσξγίνπ
Επηηξνπή Αλάπηπμεο
Πξόεδξνο :Πίηηαο Ιάθσβνο
Μέινο: Κνχηζηνπ Αλδξέαο
Μέινο:


Επηηξνπή Αθαδεκηώλ
Μέιε επηηξνπήο αλάπηπμεο
Δθπαηδεπηέο ζρνιψλ πνδειαζίαο



Επηηξνπή θνηλωληθήο πνδειαζίαο
Μέιε επηηξνπήο αλάπηπμεο
Δθπξφζσπνη νκίισλ θνηλσληθήο πνδειαζίαο

Επηηξνπή πξνζθνξώλ θαη αγνξώλ
Γηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο νπνηε ρξεηαζηεη θαηά ηελ
δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ.
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Δηαδηθαζία Λεηηνπξγίαο Δ.Σ. θαη επηηξνπώλ


Οη επηηξνπέο ζπλεδξηάδνπλ φπνηε θξίλεηε αλαγθαίν .



Ο γξακκαηέαο πνπ νξίδεη ε θάζε επηηξνπή εηνηκάδεη ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαο θαη ηα
απνζηέιιεη ζηνλ Γξακκαηέα ηεο νκνζπνλδίαο γηα αξρεηνζέηεζε .



Οη επηηξνπέο καδί κε ηα πξαθηηθά απνζηέιινπλ ζηνλ Γ. Γξακκαηέα ηηο εηζεγήζεηο ηνπο
γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο επφκελεο ζπλεδξίαο ηνπ Γ.. πξνο
ζπδήηεζε θαη έγθξηζε



Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαο ηνπ Γ.. ζα εηνηκάδνληαη απφ ηνλ Γ. Γξακκαηέα θαη ζα
απνζηέιινληαη εληφο 3 εκεξψλ ζην πξνζσπηθφ Ηιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν ησλ κειψλ.



Σα πξαθηηθά ζα ηίζεληαη ελψπηνλ ησλ Μειψλ κε ηε κέζνδν ηεο ζησπεξήο δηαδηθαζίαο
(silence procedure), δειαδή φπνηνο έρεη νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε ή/θαη δηφξζσζε ζα
πξέπεη λα ηελ θάλεη εληφο 3 εκεξψλ, δηαθνξεηηθά εάλ δελ ππάξμεη νπνηαδήπνηε
αληαπφθξηζε απφ κέξνπο ησλ Μειψλ ζεσξείηαη φηη απηά είλαη απνδεθηά θαη εγθξίλνληαη.



Οη απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζα πξνσζνχληαη πξνο πινπνίεζε θαη ζα αλαθνηλψλνληαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο, ηηο ακέζσο επφκελεο εκέξεο, γηα ελεκέξσζε φισλ
φπσο πξνβιέπεη θαη ν Κψδηθαο Υξεζηήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΚΟΑ.

Καζήθνληα θαη αξκνδηόηεηεο επηηξνπώλ
Εθηειεζηηθή επηηξνπή
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Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν , Αληηπξφεδξν , Γ. Γξακκαηέα
θαη ton Tακία ηεο νκνζπνλδίαο .
Δίλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ
εβδνκαδηαίσο,
Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαζεκεξηλή δηνίθεζε ηεο νκνζπνλδίαο θαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο.
Δλεκεξψλεη ην Γ.. θαη ζέηεη πξνο επηθχξσζε ζηελ επφκελε ηαθηηθή ζπλεδξία ηηο
απνθάζεηο θαη ρεηξηζκνχο ηεο ζηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη ρεηξίζηεθε.
Δηθαζηηθή επηηξνπή












Δίλαη ηξηκειήο (3κειήο), νξίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο, θαη απνηειείηαη απφ
ηνλ Πξφεδξν ηεο θαη δχν κέιε .
Eεπηιακβάλεηαη θαη εθδηθάδεη παξαπηψκαηα ησλ Μειψλ ηεο Κ.Ο.Π.O. θαη
παξαπηψκαηα ησλ πξνπνλεηψλ, αζιεηψλ, θξηηψλ, δηαηηεηψλ, εθφξσλ αγψλσλ, κειψλ
Αγσλφδηθσλ θαη/ή Διιαλφδηθσλ Δπηηξνπψλ, αμησκαηνχρσλ, κειψλ ησλ Γ.. θαη/ή
αμησκαηνχρσλ θαη/ή κειψλ ησλ Μειψλ ηεο Κ.Ο.Π.O. εθφζνλ ηα παξαπηψκαηα
αλάγνληαη ζε παξαβάζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή ησλ Καλνληζκψλ ή ησλ
πξνθεξχμεσλ ηεο Κ.Ο.Π.O., θαη/ή ζε πξάμεηο αληίζεηεο πξνο ην θίιαζιν πλεχκα, ην «επ
αγσλίδεζζε», ην πλεχκα αζιεηνπξέπεηαο ή/θαη παξαβάζεηο ηνπ θψδηθα αζιεηηθήο
δενληνινγίαο θαη/ήησλ Καλνληζκψλ Γηεζλψλ Οκνζπνλδηψλ θαη/ή ησλ Καλνληζκψλ ηεο
Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Αληηληφπηλγθ (WADA)θαη ηνπ πεηζαξρηθνχ θαλνληζκνχ ηεο
Οκζπνλδίαο.
Δθδηθάδεη ελζηάζεηο, αλαθνξέο, δηακαξηπξίεο αλαθνξηθά κε γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα
ζε αγψλεο πνπ δηνξγαλψλεη ε Κ.Ο.Π.O.. ή πνπ δηνξγαλψλνληαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο
κεηά ηελ ιήμε ησλ θαζεθφλησλ ησλ Γηαηηεηψλ θαη/ή Αγσλφδηθσλ θαη/ή Διιαλφδηθσλ
Δπηηξνπψλ πνπ παξαπέκπεη ζε απηή ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο
Δθδηθάδεη θαηαγγειίεο πνπ αθνξνχλ πξάμεηο ή παξαιήςεηο ησλ Γηαηηεηψλ θαη/ή
παξαηεξεηψλ θαη/ή Αγσλνδηθψλ θαη/ή Διιαλνδίθσλ Δπηηξνπψλ θαη/ή Κξηηψλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πνπ παξαπέκπεη ζε απηή ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο
Δθδηθάδεη πξνζθπγέο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο ζρεηηθά κε
εγγξαθέο θαη/ή κεηαγξαθέο αζιεηψλ.
Η Γ.Δ. επηιακβάλεηαη ηεο εθδίθαζεο πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ κεηά απφ γξαπηή
πξφηαζε-παξαπνκπή απφ ην Γ.. ηεο Κ.Ο.Π.Ο.
Η Γηθαζηηθή Δπηηξνπή, ελ ηε εθηειέζεη ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ζα δηθαηνχηαη λα
θαηαδηθάδεη αλαιφγσο ησλ πεξηζηάζεσλ νηνλδήπνηε θαηαγγειιφκελν ή δηάδηθν Μέινο ή
άιινλ θαηήγνξν θαη/ή θαηεγνξνχκελν ζε έμνδα.
Πνηλέο Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ νησλδήπνηε Γηεζλψλ Καλνληζκψλ (UCI) ηνπο
νπνίνπο έρεη
πηνζεηήζεη θαη εθαξκφδεη ε Κ.Ο.Π.O θαη ηνπ πεηζαξρηθνχ θαλνληζκνχ ηεο ΚΟΠΟ
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Επηηξνπή ππνζηήξημεο & ππνδνκώλ





Δίλαη ηξηκειήο (3κειήο), νξίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο, θαη απνηειείηαη απφ
ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη άιια δχν κέιε απηήο
Ο Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Κ.Ο.Π.Ο κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ εθηφο θαη αλ απνηεινχλ κέινο ηεο
επηηξνπήο θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
Φξνληίδεη γηα ηελ ζπληήξεζε θαη δηαθχιαμε φισλ ησλ πιηθψλ πνπ θαηέρεη ε Κ.Ο.Π.Ο.
θαη ηεξεί βηβιία θαηαγξαθήο σλ πιηθψλ απηψλ.
Φξνληίδεη γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη εμαζθάιηζε πιηθψλ πνπ ρξεηάδεηαη ε Κ.Ο.Π.Ο. γηα ηελ
δηνξγάλσζε αγψλσλ θαη νπνίσλ άιινλ εθδειψζεσλ θαη αλαγθψλ πξνθχςνπλ.
Τερληθή επηηξνπή















Απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Οκνζπνλδίαο θαη άιια ηξία (3) κέιε ηνπ Γ..
Ο Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Κ.Ο.Π.Ο κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ εθηφο θαη αλ απνηεινχλ εθιεγκέλν
κέινο ηεο επηηξνπήο θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
ηελ επηηξνπή απηή κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαηά πεξηφδνπο, πέξαλ ησλ
ηαθηηθψλ κειψλ ηεο, θαη Δηδηθνί Σερληθνί απφ ηελ Κχπξν ή ην εμσηεξηθφ γηα λα
βνεζήζνπλ ηελ Δπηηξνπή ζηηο εξγαζίεο ηεο
Δθηεινχλ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο
Η Σ.Δ. επηκειείηαη ηεο ζχληαμεο, θαη κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Ο.Π.Α. ηεο
δεκνζίεπζεο πξνθεξχμεσλ ηνπ εηήζηνπ αγσληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ησλ θαλνληζκψλ
ησλ αγψλσλ θαη νδεγηψλ γηα ηέιεζε απηψλ ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε Καλνληζκνχο
θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Κ.Ο.Π.Ο.
Δηζεγείηαη ζην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο Καλνληζκνχο ηεο
Οκνζπνλδίαο θαη ζηνπο θαλνληζκνχο ησλ αγψλσλ.
Δηζεγείηαη ζην Γ.. θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη δηαδξνκέο ησλ αγψλσλ θαη
γεληθά θξηηήξηα θαη/ή πξνηάζεηο γηα φια ηα ηερληθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην άζιεκα.
Παξέρεη πξφζπκα θαη θαηφπηλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ απφ ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο ηηο
ππεξεζίεο ηεο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο, ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο, ζε
θάζε κέινο ηεο Κ.Ο.Π.Ο. πξνο ην ζθνπφ ηεο αλψηεξεο θαη νκνηνγελνχο νξγάλσζεο θαη
δηεμαγσγήο ζηε Κχπξν αγψλσλ ζχκθσλα κε φζα ηζρχνπλ ζηνλ δηεζλή ρψξν.
Δπηζεσξεί θαη επνπηεχεη ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Μειψλ, εάλ δειαδή απηά
ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
Δηζεγείηαη ζην Γ.. ηεο Κ.Ο.Π.Ο. θξηηήξηα θαη ηελ δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηελ επηινγή
αζιεηψλ πνπ ζα αληηπξνζσπεχνπλ ηελ Κχπξν ζε Γηεζλείο Αγψλεο.
πληάζζεη εθζέζεηο ζρεηηθά κε θάζε ζέκα γα ην νπνίν είλαη αξκφδηα. Σηο εθζέζεηο απηέο
ηηο ππνβάιιεη κε ζρεηηθή εηζήγεζε πξνο ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο.
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Δηζεγείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηηξνπή θνκηζάξησλ ζην Γ.. ηνπο δηνξηζκνχο
αγσλνδηθψλ επηηξνπψλ γηα ηνπο αγψλεο φισλ ησλ δηνξγαλψζεσλ ηεο νκνζπνλδίαο .
Μειεηά θαη ζρεδηάδεη θαη/ή δηνξγαλψλεη θαη/ή βνεζά εηο ηελ δηνξγάλσζε αγσληζηηθψλ
θαη/ή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη/ή ζεκηλαξίσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ
κε ηελ αγσληζηηθή πνδειαζία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο.
Δθηειεί νηαλδήπνηε άιιε αξκνδηφηεηα θαη/ή ιεηηνπξγία ηεο αλαζέζεη ην Γ.. ηεο
Οκνζπνλδίαο θαη ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηερληθά θαη/ή άιια ζέκαηα ηεο πνδειαζίαο.
ζα θαινχληαη θαηά πεξίπησζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο ν Πξφεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο, ν Σερληθφο χκβνπινο, ν Οκνζπνλδηαθφο Πξνπνλεηήο θαη ν
Δθπξφζσπνο ησλ Κνκηζαξίσλ.
Οηθνλνκηθή επηηξνπή






Δίλαη ηξηκειήο (3κειήο), νξίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο, θαη απνηειείηαη απφ
ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη άιια δχν κέιε δ.ζ.
Ο Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Κ.Ο.Π.Ο κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ εθηφο θαη αλ απνηεινχλ κέινο ηεο
επηηξνπήο θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή βνεζά ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία ζηε
ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ ή εμφδσλ ηεο Κ.Ο.Π.Α..
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρεη ηελ επζχλε ηεο εμεχξεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα
ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο Κ.Ο.Π.Ο
Επηηξνπή Δενληνινγίαο θαη Φξεζηήο δηνίθεζεο







Δίλαη ηξηκειήο (4κειήο), νξίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο, θαη απνηειείηαη απφ
ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη άιια δχν κέιε απηήο
Ο Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Κ.Ο.Π.Ο κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ εθηφο θαη αλ απνηεινχλ κέινο ηεο
επηηξνπήο θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
Δίλαη ππεχζπλε λα εμεηάδεη ζέκαηα απξεπνχο ή/θαη αληηδενληνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο
κειψλ ηνπ Γ. θαη άιισλ αμησκαηνχρσλ ηεο Κ.Ο.Π.Ο.
Η Δπηηξνπή Γενληνινγίαο εηνηκάδεη θαλνληζκνχο θαη Γηακνξθψλεη εηζεγήζεηο πξνο ην
Γ.. γηα θαηαζηαηηθέο αιιαγέο αλάινγα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη εγθπθιίνπο ηνπ Κ.Ο.Α
θαη ηα απνζηείιεη ζην Γ.. πξνο Έγθξηζε .
Δπηβιέπεη ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηνπ θψδηθα ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο, ηνπ θψδηθα
δενληνινγίαο ηνπ Κ.Ο.Α.
Επηηξνπή Επηθνηλωλίαο & Εθδειώζεωλ
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Δίλαη ηξηκειήο (3κειήο), νξίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο , θαη απνηειείηαη απφ
ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη άιια δχν κέιε απηήο
Ο Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Κ.Ο.Π.Ο κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ εθηφο θαη αλ απνηεινχλ κέινο ηεο
επηηξνπήο θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ
Η επηηξνπή Δπηθνηλσλίαο & Δθδειψζεσλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απνζηνιή Γειηίσλ
Σχπνπ ζηα Μ.Μ.Δ. ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηή
πξνβνιή ηνπ αζιήκαηνο.
Η Δπηθνηλσλίαο & Δθδειψζεσλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ηαθηηθή επαθή κε ηνπο
δεκνζηνγξάθνπο πνπ θαιχπηνπλ ην ξεπνξηάδ ηνπ αζιήκαηνο.
Η επηηξνπή Δπηθνηλσλίαο & Δθδειψζεσλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηνξγάλσζε
πλεληεχμεσλ Σχπνπ.
Η επηηξνπή Δπηθνηλσλίαο & Δθδειψζεσλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ζπλδξνκή ζηε
δηνξγάλσζε Δνξηψλ θαη Δθδειψζεσλ.
Μέξηκλα γηα ηε Ραδηνθσληθή θαη Σειενπηηθή θάιπςε ησλ επηζήκσλ αγψλσλ.
Η επηηξνπή Δπηθνηλσλίαο & Δθδειψζεσλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δεκηνπξγία θαη
αλάπηπμε Ιζηνζειίδαο ηεο ΚΚ.Ο.Π.Ο. ζην Γηαδίθηπν.
Η επηηξνπή Δπηθνηλσλίαο & Δθδειψζεσλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δεκηνπξγία
βηβιηνζήθεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ Διιεληθή θαη Ξέλε Βηβιηνγξαθία γηα ηα αζιήκαηα
πνπ αληηπξνζσπεχεη θαη γεληθά γηα ηνλ Αζιεηηζκφ (Αζιεηηθή Φπρνινγία, Πξνπνλεηηθή
θιπ.) ζηα γξαθεία ηεο Οκνζπνλδίαο
Η επηηξνπή Δπηθνηλσλίαο & Δθδειψζεσλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ Αληηκεηψπηζε θαη
δηεθπεξαίσζε θάζε άιινπ ζρεηηθνχ ζέκαηνο πνπ αλαηίζεηαη ζε απηή απφ ην Γ...
Επηηξνπή θνκηζάξηωλ








Δίλαη ηξηκειήο(3κειήο), νξίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο κεηά απφ εηζήγεζε ησλ
ίδησλ ησλ θνκηζάξησλ θαη απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη άιια δχν
κέιε πνπ νξίδνπλ νη ίδηνη νη θνκηζάξηνη.
Ο Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Κ.Ο.Π.Ο κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ εθηφο θαη αλ απνηεινχλ κέινο ηεο
επηηξνπήο θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
ε ζπλεξγαζία κε ηε Σερληθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζην Γ.. κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηνπ
επηπέδνπ ησλ θνκηζάξησλ, ρξνλνκεηξψλ θαη ηεο θαιχηεξεο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ
κε ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν απνηειεζκαηηθφ, πάληνηε κέζα
ζηα πιαίζηα ησλ Γηεζλψλ Καλνληζκψλ ηεο UCI, ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ησλ Καλνληζκψλ θαη
ηηο Πξνθεξχμεηο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΚΟΠΟ θαζψο θαη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.
Δηνηκάδεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ θαηάινγν ησλ ζε ελέξγεηα
θνκηζάξησλ θαη ρξνλνκεηξψλ πξνο ην Γ.. ηεο ΚΟΠΟ γηα επηθχξσζε.
Δηζεγείηαη ζηελ ηερληθή επηηξνπή Αιπηάξρεο, θνκηζάξηνπο θαη ρξνλνκέηξεο γηα ηνπο
αγψλεο φισλ ησλ δηνξγαλψζεσλ ηεο ΚΟΠΟ
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ε ζπλεξγαζία κε ηελ ηερληθή επηηξνπή ηεο ΚΟΠΟ, δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα
εθπαίδεπζεο γηα λένπο θνκηζάξηνπο θαη ρξνλνκέηξεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο
UCI.
πκβνπιεχεη ηελ Οκνζπνλδία ζε ζέκαηα θαλνληζκψλ ησλ Γηεζλψλ Καλνληζκψλ ηεο
UCI .
Δηζεγείηαη , ζην Γ.. ηεο ΚΟΚ θνκηζάξηνπο γηα λα πξνηαζνχλ απφ ηελ ΚΟΠΟ σο
ππνςήθηνη δηεζλείο θνκηζάξηνη ή γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηεζλή ζεκηλάξηα. Σν Γ.. ηεο
ΚΟΠΟ δελ δεζκεχεηαη απφ ηηο ππνδείμεηο ηεο Δ.Γ. αιιά νθείιεη λα ηηο ιακβάλεη ζνβαξά
ππφςε.
Επηηξνπή ππνζηήξημεο Εζληθώλ Οκάδωλ















Δίλαη ηξηκειήο (3κειήο), νξίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο, θαη απνηειείηαη απφ
ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη άιια δχν κέιε απηήο
Ο Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Κ.Ο.Π.Ο κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ εθηφο θαη αλ απνηεινχλ κέινο ηεο
επηηξνπήο θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
Δίλαη ππεχζπλε γηα φια ηα νξγαλσηηθήο θχζεσο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ Δζληθψλ Οκάδσλ..
Μειεηά θαη εηζεγήηε πξνηάζεηο ,γηα ηελ νξγάλσζε ,βειηηψζε ηεο ιεηηνπξγείαο θαη
εππξεπνχο παξνπζίαο ησλ εζληθψλ νκάδσλ ζην Γ..
Εηδηθόηεξα θαη ρωξίο απηά λα είλαη ηα κόλα θαζήθνληα θαη αξκνδηόηεηέο ηεο
κεξηκλά γηα :
Γηα ηηο άλεηεο, αζθαιείο αιιά θαη θαηαιιειφηεξεο κεηαθηλήζεηο ησλ αζιεηψλ
απφ θαη πξνο ηηο πξνπνλήζεηο θαη ηνπο αγψλεο.
Γηα ηνλ έγθαηξν εθνδηαζκφ ησλ Δζληθψλ Οκάδσλ κε ην θαηάιιειν αζιεηηθφ πιηθφ (
ζηνιέο, κπάιεο θιπ ), ηελ ζσζηή δηάζεζε ηνπ θαζψο θαη ηελ παξαιαβή θαη επηζηξνθή
ηνπ ζηελ ΚΟΠΔ, ηελ ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ηνπ.
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηφζν ηεο εμσαγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αζιεηψλ θαη
εηζεγείηαη κέηξα γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αιιά θαη απνθπγή δπζάξεζησλ
θαηαζηάζεσλ.
Γηα ηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο νκφλνηαο θαη θηιίαο κεηαμχ ησλ αζιεηψλ θαη ζεβαζκνχ
πξνο ηελ πεηζαξρία.
Γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα πνιχ
ζνβαξά ζέκαηα ηα νπνία εθθεχγνπλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ νπφηε θαη επηθνηλσλεί κε ηελ
Δπηηξνπή Δζληθψλ Οκάδσλ, ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο ΚΟΠΟ γηα ιήςε
νδεγηψλ.
πλνδεχεη ηηο απνζηνιέο ησλ Δζληθψλ Οκάδσλ – εθηφο εάλ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην – θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απφ θάζε άπνςε επηηπρία ηνπο θαη
εηδηθφηεξα :Παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εηνηκαζία ηεο απνζηνιήο θαη ειέγρεη : α. Σελ χπαξμε δηαβαηεξίσλ
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απφ φια ηα κέιε ηεο απνζηνιήο. β. Σελ έθδνζε νκαδηθνχ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ ή θαη
πξνμεληθήο ζεψξεζεο φπνπ ρξεηάδεηαη. γ. Σελ έθδνζε ησλ εηζηηεξίσλ ηεο απνζηνιήο.
Δπηβιέπεη ηελ εηνηκαζία ηνπ θαθέιινπ ηεο απνζηνιήο κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα.
Τπνβάιιεη πξνο ην Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ΚΟΠΟ αλαιπηηθή έθζεζε θαη νηθνλνκηθφ
απνινγηζκφ ηεο απνζηνιήο κε ππνβνιή φισλ ησλ απνδείμεσλ εμφδσλ
Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ θχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ αζιεηηθνχ πιηθνχ ηεο νκάδαο.
Φξνληίδεη γηα ηελ επάξθεηα ηνπ πιηθνχ.
Υνξεγεί ην αζιεηηθφ πιηθφ ζηνπο αζιεηέο ηεο νκάδα θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
πεξηζπιινγή θαη επηζηξνθή ηνπ ζηελ Οκνζπνλδία.
Παξίζηαηαη θαη πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηά ηηο πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο ηεο
νκάδαο.
Επηηξνπή αλάπηπμεο












Δίλαη ηξηκειήο (3κειήο), νξίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο, θαη απνηειείηαη απφ
ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη άιια δχν κέιε απηήο
Ο Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Κ.Ο.Π.Ο κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ εθηφο θαη αλ απνηεινχλ κέινο ηεο
επηηξνπήο θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
Η επηηξνπή αλάπηπμεο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε, εμχςσζε θαη δηάδνζε ηεο
πνδειαζίαο ζε φιεο ηεο κνξθέο ηεο.
Η επηηξνπή αλάπηπμεο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε, νξγάλσζε θαη αλαπηπμε ησλ
αθαδεκηψλ πνδειαζίαο ζε φιεο ηηο πφιεηο
Η επηηξνπή αλάπηπμεο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ Γηακφξθσζε θαη εηζήγεζε πξνο ην Γ..
δηαδηθαζίαο θαη θαλνληζκνχ αμηνιφγεζεο ησλ αθαδεκηψλ εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο
αθαδεκηψλ, επίβιεςε θαη αλαβάζκηζε ηνπο φηαλ ρξεηάδεηαη .
Η επηηξνπή αλάπηπμεο
είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε,
νξγάλσζε θαη
πξνγξακκαηηζκφο αγσληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ αθαδεκηψλ .
Η επηηξνπή αλάπηπμεο
είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε, ζπκπαξάζηαζε,
θαζνδήγεζε, θαη επνπηεία ησλ αθαδεκηψλ πνδειαζίαο ζε φιε ηελ Κχπξν.
Η επηηξνπή αλάπηπμεο
είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε, ζπκπαξάζηαζε,
θαζνδήγεζε, επνπηεία θαη αλάπηπμε ησλ νκίισλ θνηλσληθήο πνδειαζίαο ζε φιε ηελ
Κχπξν.
ζα θαινχληαη θαηά πεξίπησζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο ν Πξφεδξνο ηεο
Σερληηθήο Δπηηξνπήο, ν Σερληθφο χκβνπινο, ν Οκνζπνλδηαθφο Πξνπνλεηήο θαη ν
Δθπξφζσπνο ησλ Κνκηζαξίσλ.
Η επηηξνπή αλάπηπμεο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επξχηεξε δηάδνζε ησλ γλψζεσλ
(εθδφζεηο, δηαιέμεηο, πξνβνιέο, εθζέζεηο, δεκνζηεχζεηο, εθπνκπέο, θ.α.), ησλ ζρεηηθψλ
κε ην άζιεκα ηεο πνδειαζίαο .
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Γηα ζέκαηα αθαδεκηψλ ζπγθαιείηε ε επηηξνπή αθαδεκηψλ κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο
επηηξνπήο Αλάπηπμεο θαη ησλ φισλ εθπαηδεπηψλ αθαδεκηψλ
Γηα ζέκαηα θνηλσληθήο πνδειαζίαο ζπγθαιείηε ε επηηξνπή θνηλσληθήο πνδειαζίαο κε
ηελ ζπκκεηνρή ηεο επηηξνπήο αλάπηπμεο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ νκίισλ θνηλσληθήο
πνδειαζίαο .
Επηηξνπή Αθαδεκηώλ
Απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν Αλάπηπμεο ,ηα άιια δχν κέιε απηήο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο
ζρνιψλ πνδειαζίαο ησλ ζσκαηείσλ
Ο Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Κ.Ο.Π.Ο κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ εθηφο θαη αλ απνηεινχλ κέινο ηεο
επηηξνπήο θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
Επηηξνπή θνηλωληθήο πνδειαζίαο
Απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο επηηξνπήο Αλάπηπμεο ,ηα άιια δχν κέιε απηήο θαη
ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ νκίισλ θνηλσληθήο πνδειαζίαο .
Ο Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Κ.Ο.Π.Ο κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ εθηφο θαη αλ απνηεινχλ κέινο ηεο
επηηξνπήο θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
Επηηξνπή πξνζθνξώλ θαη αγνξώλ
Είλαη ηξηκειήο (3κειήο), νξίδεηαη από ην Δ.Σ. ηεο Οκνζπνλδίαο, θαη απνηειείηαη
από ηνλ Πξόεδξν ηεο Επηηξνπήο θαη άιια δύν κέιε απηήο .



Γηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο νπνηε ρξεηαζηεη θαηά ηελ
δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ, θαζνξίδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ δήηεζε θαη
αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ, ε νπνία κεηαμχ άιισλ θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ ζα πεξηιακβάλεη:
(α) Σα είδε ησλ αγνξψλ γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνζθνξέο,
(β) Σα ρξεκαηηθά φξηα πάλσ απφ ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνζθνξέο,
(γ) Σνλ αξηζκφ πξνζθνξψλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη εηο έθαζηε πεξίπησζε,
(δ) Σα αξκφδηα άηνκα γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε
ρξεκαηηθά φξηα.
Ννείηαη φηη ε αμηνιφγεζε θαη/ή ε επηβεβαίσζε ησλ αγνξψλ ζα απνθαζίδεηαη απφ ην
δηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Καηά ηελ εηνηκαζία ησλ φξσλ ησλ πξνζθνξψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη
αθφινπζνη παξάγνληεο:
(α) Ξεθάζαξε πεξηγξαθή / πξνδηαγξαθή ησλ πξντφλησλ – ππεξεζηψλ,
(β) πηζαλή απαίηεζε γηα πξνζθφκηζε δεηγκάησλ πξνο αμηνιφγεζε,
(γ) ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα (φπνπ εθαξκφδεηαη),
(δ) ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν παξάδνζεο,
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(ε) ηνπο φξνπο πιεξσκήο / πεξίνδν πίζησζεο (φπνπ εθαξκφδεηαη),
Μηθξέο αγνξέο θάησ απφ ην πνζφ πνπ ζα θαζνξίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Οκνζπνλδίαο δχλαληαη λα ιακβάλνπλ ρψξα απφ ην κηθξφ ηακείν ηεο Οκνζπνλδίαο
(petty cash book), νη φξνη ηνπ νπνίνπ ζα θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Χο Καλνληζκφο πνπ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο ηζρχεη ν θαλνληζκφο πξνζθνξψλ πνπ
πηνζεηήζεθε απφ απφ ην Γ.. .
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