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ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

  

ΆΡΘΡΟ 1Ο 

ΟΡΙΣΜΌΣ 

1.  Το ΔΣ της ΚΟΕ, συγκροτεί Περιφερειακές Επιτροπές  σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν2725/1999 

με στόχο να βελτιώσει και να εξασφαλίσει την Διοικητική και Αγωνιστική αποκέντρωση των 

λειτουργιών της.   

2. Οι Περιφερειακές Επιτροπές δεν έχουν νομική υπόσταση ενώ οι ενέργειες και οι αποφάσεις των 

υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κ.Ο.Ε.    

 

ΆΡΘΡΟ 2Ο 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

1.  Οι Περιφερειακές Επιτροπές αντιπροσωπεύουν την Κ.Ο.Ε. και όλα τα αθλήματα που καλλιεργεί 

στην αντίστοιχη γεωγραφική επικράτεια. Έχουν μεταξύ άλλων, τις παρακάτω αρμοδιότητες:   

α. Υποστηρίζουν το έργο των Σωματείων στην Περιφέρεια τους και συμβάλλουν στην 

διάδοση των αθλημάτων της Κολύμβησης, της Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων (Open 

Water), της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, της Υδατοσφαίρισης, των Καταδύσεων και της 

Τεχνικής Κολύμβησης και όσων αθλημάτων προβλέπονται στο Καταστατικό της ΚΟΕ.  

β. Οργανώνουν και διεξάγουν τους τοπικούς αγώνες των αθλημάτων, τις ημερίδες ορίων και 

τα Περιφερειακά Πρωταθλήματα, μετά από έγκριση του ΔΣ ή της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της ΚΟΕ σύμφωνα με την Γενική Προκήρυξη των αθλημάτων της ΚΟΕ, τον 

Κανονισμό οργάνωσης και διεξαγωγής αγώνων της ΚΟΕ και τους διεθνείς κανονισμούς 

(FINA, CMAS). Τα επίσημα έγγραφα των αγώνων όπως συμμετοχές αθλητών, δελτία 

χρονομέτρησης, αποτελέσματα, φύλλα αγώνων κ.λπ., κοινοποιούνται στην ΚΟΕ, 

αρχειοθετούνται και είναι στη διάθεση των εκπροσώπων των Σωματείων της Περιφέρειάς 

τους. 

γ. Έχουν την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης όλων των αγώνων που διεξάγονται στη 

Περιφέρεια δικαιοδοσίας τους και αποδίδουν το προϊόν των εισπράξεων στην ΚΟΕ,  εκτός 

αν υπάρξει αντίθετη ρύθμιση της Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλήματος. 

Συγκεκριμένα:   

- Πριν την διεξαγωγή της διοργάνωσης ορίζουν την Αγωνόδικη Επιτροπή Αγώνων 

αποτελούμενη από τον Επικεφαλής της Διοργάνωσης, τον Αλυτάρχη και τον 

Γραμματέα. 

- Εκπονούν  τον αναλυτικό προϋπολογισμό της διοργάνωσης σε συνεργασία με τον 

Επικεφαλής της Διοργάνωσης και ενημερώνουν τον αντίστοιχο  Έφορο του αθλήματος 

και τον Γενικό Διευθυντή της ΚΟΕ.   

- Μετά το τέλος κάθε διοργάνωσης παραλαμβάνουν από τον Επικεφαλής της 

Διοργάνωσης τα φύλλα αγώνων, τον αναλυτικό οικονομικό απολογισμό και όλα τα 

νόμιμα παραστατικά των δαπανών που διενεργήθηκαν και τα υποβάλλουν προς έγκριση 

από τον Έφορο του Αθλήματος και τον Γενικό Διευθυντή. Σε περίπτωση σημαντικής 

θετικής ή αρνητικής απόκλισης από τον αρχικό προϋπολογισμό, ενημερώνεται σχετικά 

η  Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΕ, και μετά από την έγκρισή της, υποβάλλεται στο 

λογιστήριο της ΚΟΕ. 
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- Πέραν του οικονομικού απολογισμού που υποβάλλει ο Επικεφαλής της Διοργάνωσης 

στην Περιφερειακή Επιτροπή υποβάλλει και τα παρακάτω στοιχεία:  

1. Τον πίνακα των σωματείων που συμμετείχαν στους αγώνες   

2. Τα αποτελέσματα των αγώνων και την βαθμολογία με την σειρά κατάταξης των 

ομάδων.  

3. Αναφορά θεμάτων προς επίλυση που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή των αγώνων.  

δ. Προωθούν την ανάπτυξη των αθλημάτων σύμφωνα με το αναπτυξιακό πρόγραμμα των 

επιμέρους κλάδων άθλησης σε συνεργασία με τους περιφερειακούς Ομοσπονδιακούς 

Προπονητές.   

ε. Επιβλέπουν για λογαριασμό της ΚΟΕ και σε συνεργασία με τους αρμόδιους 

Ομοσπονδιακούς προπονητές τις ενέργειες που στοχεύουν στην ανάπτυξη των αθλημάτων 

ή/και την υποστήριξη επίλεκτων αθλητών.  

στ. Συντονίζουν τις ανάγκες κατανομής χώρου και χρόνου των Σωματείων στις κολυμβητικές 

δεξαμενές σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει το ΔΣ της ΚΟΕ και εισηγούνται 

σχετικά, εάν τους ζητηθεί, προς τις Διοικήσεις των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων που 

λειτουργούν με ευθύνη της ΓΓΑ. Παρομοίως  με την συνδρομή της ΚΟΕ, επιδιώκεται η 

συνεργασία και με τις Διοικήσεις κολυμβητηρίων που υπάγονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.   

ζ. Υποβάλλουν προτάσεις στο ΔΣ της ΚΟΕ για τον αγωνιστικό και αναπτυξιακό 

προγραμματισμό της Περιφέρειας των.   

η. Διοργανώνουν εκδηλώσεις γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, μετά από έγκριση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΕ (σεμινάρια, διαλέξεις, σχολές κριτών-χρονομετρών, 

συζητήσεις στρογγυλής Τραπέζης), με σκοπό την προαγωγή των αθλημάτων του Υγρού 

Στίβου   

θ. Διατηρούν μητρώο επισήμων κριτών-χρονομετρών.  

ι. Ενημερώνουν το Δ.Σ. της ΚΟΕ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Σωματεία της 

δύναμής της. 

ια. Φροντίζουν για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΚΟΕ  

2. Οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Επιτροπών μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους για 

ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών σχετικών με προβλήματα ή θέματα ανάπτυξης των αθλημάτων 

που καλλιεργεί η ΚΟΕ  

3. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απευθείας αλληλογραφία των Περιφερειακών Επιτροπών 

με τις υπερκείμενες αρχές, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ΚΟΕ.  

 

ΆΡΘΡΟ 3Ο 

ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ   

1. Οι Περιφερειακές Επιτροπές ορίζονται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και έγκριση του 

Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. και συγκροτούνται από πέντε (5) εκτελεστικά  μέλη, συγκεκριμένα τον Πρόεδρο, 

τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τον Γενικό Συντονιστή Αγωνιστικού 

Προγράμματος και μέχρι έξι (6) μη εκτελεστικά μέλη ως έφοροι αθλημάτων και άλλων 

λειτουργιών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Περιφέρειας.   

2. Για τη στελέχωση των Περιφερειακών Επιτροπών η Κ.Ο.Ε. δύναται να επιλέγει εκτός από 

εκπροσώπους των σωματείων και παράγοντες της περιφέρειας οι οποίοι  κρίνονται απαραίτητοι 

είτε λόγω ειδικών γνώσεων, είτε λόγω πολυετούς εμπειρίας.  

3. Η διάρκεια της θητείας των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών ορίζεται ή τροποποιείται με 

απόφαση του ΔΣ της ΚΟΕ. Σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας 

του ΔΣ της ΚΟΕ.  

4. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, οι Περιφερειακές Επιτροπές συνεδριάζουν τουλάχιστον μία 

φορά τον μήνα και έκτακτα όποτε αυτός κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν εγγράφως το 60% των 

εκτελεστικών μελών, τεκμηριώνοντας και τους λόγους του αιτήματός τους. Με ευθύνη του 

Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία 

υπογράφονται από όλους τους συμμετέχοντες 
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5. Οι συνεδριάσεις της κάθε Περιφερειακής Επιτροπής πραγματοποιούνται διαδοχικά σε κάθε πόλη 

– έδρα Σωματείου της Περιφέρειας και συμμετέχουν όλα τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. 

Μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε αυτές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εξουσιοδοτημένοι 

αντιπρόσωποι Σωματείων κατόπιν σχετικού τους αιτήματος και αποδοχής αυτού από την 

Περιφερειακή Επιτροπή.  

6. Οι Περιφερειακές Επιτροπές θεωρούνται σε απαρτία όταν παρίσταται το 50% των μελών συν ένα 

μέλος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και  κατά απόλυτη πλειοψηφία επί των 

παρόντων μελών δηλαδή του 50% των μελών συν ενός μέλους από τους παρόντες. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου είναι καθοριστική. Προκειμένου για προσωπικά θέματα ή όταν 

το ζητήσουν το 40% των παρισταμένων μελών του, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική 

ψηφοφορία.     

7. Τις συνεδριάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών δύναται να παρακολουθεί μέλος του ΔΣ της 

Κ.Ο.Ε. εφόσον το επιθυμεί.  

8. Οι Περιφερειακές Επιτροπές υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Καταστατικό, τους κανονισμούς, 

τους όρους της Γενικής Προκήρυξης των αγώνων  για κάθε κλάδο άθλησης και τις αποφάσεις του 

Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.  

9. Οι Περιφερειακές Επιτροπές υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο προτάσεις στην Κ.Ο.Ε. 

για τον αγωνιστικό και αναπτυξιακό προγραμματισμό στη Περιφέρεια της αρμοδιότητάς της.  

10. Οι Περιφερειακές Επιτροπές υποχρεούνται, με ευθύνη του Ταμία, να διατηρούν Βιβλίο Ταμείου, 

στο οποίο αποτυπώνονται όλες οι τυχόν οικονομικές συναλλαγές ενεργούν για λογαριασμό της 

ΚΟΕ.  Δεν δικαιούνται να μεταβάλλουν τη διάθεση των οικονομικών πόρων χωρίς την έγγραφη 

έγκριση του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής.  

11. Οι δράσεις των Περιφερειακών Επιτροπών συντονίζονται ανάλογα με το άθλημα   από τον 

αντίστοιχο Έφορο της ΚΟΕ  και τον Γενικό Διευθυντή.  
12. Για οποιοδήποτε θέμα δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στον παρόντα Κανονισμό, αρμόδια όργανα 

είναι το ΔΣ ή η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΕ. 
 

ΆΡΘΡΟ 4Ο 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η επιλογή των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:  

1. Τα υποψήφια μέλη δεν πρέπει να εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του ν. 2725/99 και να μη 

επιβαρύνονται με ενδείξεις για παρατυπίες (από προηγούμενη θητεία).  

2. Να συμμερίζονται απολύτως το όραμα, την αποστολή και την στρατηγική του ΔΣ της ΚΟΕ.  

3. Να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για το σύνολο των Σωματείων της Περιφέρειας και όχι μόνο για το 

σωματείο το οποίο ενδεχομένως  εκπροσωπούν.  

4. Να επιδεικνύουν ενωτικό και συναινετικό πνεύμα όταν καλούνται να διαχειριστούν κρίσεις.  

5. Να έχουν φίλαθλα αισθήματα και γνώση του χώρου του Υγρού Στίβου και των επιμέρους 

προβλημάτων.   

6. Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής θα πρέπει να ομιλεί τουλάχιστον την Αγγλική γλώσσα 

έτσι ώστε να δύναται να επικοινωνεί άμεσα με τους Διεθνείς Επιτετραμμένους και στελέχη ξένων 

αποστολών κατά την διάρκεια διοργάνωσης Διεθνών αγώνων στη Περιφέρεια αρμοδιότητας του.  
   

ΆΡΘΡΟ 5Ο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΊ ΠΡΟΠΟΝΗΤΈΣ   

1. Οι Περιφερειακοί προπονητές έχουν κύριο έργο την υποστήριξη των επίλεκτων αθλητών της 

Περιφέρειας, καθώς επίσης την ανάπτυξη και την εφαρμογή του ενιαίου προγραμματισμού στη 

Περιφέρεια.  

2. Οι Περιφερειακοί προπονητές όλων των αθλημάτων και κατηγοριών δεν έχουν δικαίωμα να έχουν 

παράλληλη απασχόληση σε σωματεία, εκτός και αν, κατά περίπτωση, αποφασίσει διαφορετικά η 

Εκτελεστική Επιτροπή ή το Δ.Σ. της ΚΟΕ.  

3. Η Κ.Ο.Ε. συμβάλλεται με τους πιο πάνω προπονητές εγγράφως. Η σχετική σύμβαση κατατίθεται 

και θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (άρθρο 31 παρ. 6 του Ν. 2725/1999).  
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4. Με την ενεργό συμπαράσταση του Περιφερειακού Προπονητή, προωθείται η μαζικοποίηση του 

αθλήματος στις μικρές ηλικίες σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την 

δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όταν αυτό είναι δυνατό.  

5. Παραβρίσκονται και συμμετέχουν σε όλες τις διοργανώσεις της Περιφέρειας   

6. Τηρούν καρτέλες επιδόσεων, ιατρικών εξετάσεων, και απουσιολόγιο προπονήσεων για όλους 

τους επίλεκτους.  

7. Συνεργάζονται στενά με τους Εθνικούς και Ομοσπονδιακούς προπονητές και την Ιατρική / 

Επιστημονική Επιτροπή της ΚΟΕ σε τι αφορά τους επίλεκτους που είναι μέλη των Εθνικών 

Ομάδων.  

8. Προσκαλούνται σε αποστολές στο εξωτερικό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΕ, ειδικά όταν 

σε αυτές περιλαμβάνονται και επίλεκτοι της Περιφέρειάς τους.  

9. Διοργανώνουν σεμινάρια για προπονητές και διαλέξεις σε αθλητές και γονείς γενικού 

περιεχομένου.  

10. Επισκέπτονται τις έδρες των Σωματείων και παρακολουθούν την εξέλιξη της προπόνησης των 

επίλεκτων αθλητών.  

11. Συντάσσουν ανά εξάμηνο έκθεση πορείας του ενιαίου προπονητικού προγράμματος  
  

ΆΡΘΡΟ 6ο 

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΡΙΤΏΝ / ΔΙΑΙΤΗΤΏΝ 
  

1. Σε κάθε Περιφερειακή Επιτροπή συστήνεται και λειτουργεί τριμελής Επιτροπή Κριτών και 

Διαιτητών προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες διοργανώσεων στην Περιφέρεια ώστε να μην 

απαιτείται μετάκληση κριτών / διαιτητών από άλλες Περιφέρειες.   

2. Η Περιφερειακή Επιτροπή προγραμματίζει και διοργανώνει σχολές κριτών και διαιτητών σε 

συνεργασία με την ΚΟΕ και τους συνδέσμους των κριτών / διαιτητών των επιμέρους κλάδων 

άθλησης.     

ΆΡΘΡΟ 7Ο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 Υφίστανται οι παρακάτω εννέα (9) Περιφερειακές Επιτροπές της ΚΟΕ:  

  

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  

1  ΑΤΤΙΚΗΣ  

2  ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

3  ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  

4  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

5  ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ  

6  ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ-Β. ΙΟΝΙΩΝ 

7  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Ν.ΙΟΝΙΩΝ   

8  ΚΡΗΤΗΣ – ΡΟΔΟΥ   

9  ΑΙΓΑΙΟΥ  

  

ΆΡΘΡΟ 8Ο 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΈΔΡΑ 
  

1. Οι Περιφερειακές Επιτροπές ανάλογα με την αγωνιστική τους δραστηριότητα, μπορούν να 

υποστηρίζονται από έμμισθο διοικητικό προσωπικό της ΚΟΕ μερικής ή πλήρους απασχόλησης 

μετά από έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΕ.   

2. Το διοικητικό προσωπικό έχει υποχρέωση να διεκπεραιώνει το σύνολο των διοικητικών εργασιών 

και να υποστηρίζει τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής.  

3. Στην περίπτωση διεξαγωγής αγώνων στην Περιφέρεια, την επόμενη μέρα μετά την ολοκλήρωση 

της διοργάνωσης, παραλαμβάνει το «Φύλλο Αγώνων» από τον Επικεφαλής της διοργάνωσης και 
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το αποστέλλει ηλεκτρονικά στο Λογιστήριο της ΚΟΕ με κοινοποίηση σε Γραμματεία τμήματος  

του κλάδου άθλησης που διεξήγαγε τους αγώνες και τον Γενικό Διευθυντή της ΚΟΕ.  

4. Η έδρα των Περιφερειακών Επιτροπών καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΕ.   

5. Μεταβολή της έδρας είναι πάντοτε δυνατή εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.   


