Τελευταία αναθεώρηση: 10 Σεπτεμβρίου, 2012
Τελευταία αλλαγή: 19 Μαίου, 2015
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Άρθρο 1
Επωνυμία:
Ο ‘Ομιλος καλείται «ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ» (ΦΙΛΤ ΚΛΑΠ).

Άρθρο 2
Ερμηνεία Καταστατικού:
Το Συμβούλιο είναι η μόνη αρμόδια αρχή για την ερμηνεία του καταστατικού και
οποιαδήποτε απόφασή του,
σε οποιοδήποτε θέμα ερμηνείας , είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική για όλα τα μέλη, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 3
Σκοποί:
Ο ‘Ομιλος θα εξασφαλίζει εις τα Μέλη του οίκημα, γήπεδα αντισφαιρίσεως και οποιεσδήποτε
συναφείς αθλητικές δραστηριότητες.

Άρθρο 4
Ερμηνεία:
Οι κατωτέρω απαντώμενες λέξεις και εκφράσεις ερμηνεύονται ως ακολούθως εφόσον η
ερμηνεία τους δεν συγκρούεται προς το Καταστατικόν:
«Συμβούλιον»

σημαίνει το Συμβούλιον του Ομίλου το οποίον εκλέγεται δυνάμει του
άρθρου 18.

«Επίτιμα Μέλη»

Σημαίνει ισόβια Τακτικά Μέλη τα οποία ανακηρύσσονται υπό
του εκάστοτε Συμβουλίου εις αναγνώριση σημαντικών και
αξιόλογων υπηρεσιών προς
τον ΄Ομιλο.
Αυτά δεν
υποχρεούνται στην καταβολή τελών χρήσης των αθλητικών
εγκαταστάσεων του Ομίλου και δεν έχουν το δικαίωμα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

«Τακτικά Μέλη»

σημαίνει πρόσωπα δεόντως εκλεγόμενα βάσει του άρθρου 7 (1).

«Προσωρινά Μέλη» Ιδιότητα
Προσωρινών Μελών παρέχεται σε επισκέπτες
μη
Κυπρίους των οποίων η παραμονή στην Κύπρο δεν αναμένεται να
υπερβεί τους έξι μήνες. Εν τούτοις, η περίοδος κατά την διάρκεια της
οποίας θα ισχύει η ιδιότητα Προσωρινού Μέλους δύναται να
παραταθεί κατά την κρίση του Συμβουλίου. Τα Προσωρινά Μέλη δεν
έχουν δικαίωμα ψήφου ή κατοχής αξιώματος αλλά θα έχουν δικαίωμα
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χρήσεως των γηπέδων αντισφαιρίσεως και των άλλων διευκολύνσεων
οι οποίες παρέχονται υπό του Ομίλου.
«Εξαρτώμενα Πρόσωπα»
σημαίνει άγαμα τέκνα Τακτικών Μελών, μη εργαζόμενα
εξαρτώμενα οικονομικά από τα εισοδήματα των γονέων των.

και

«Έφηβοι»

Σημαίνει πρόσωπα κάτω των 18 ετών τα οποία εγκρίνονται
από το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 7 (2). Αυτά
υποχρεούνται εις την καταβολή τέλους χρήσης αθλητικών
εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρον 11β.
«Τέλος χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων»:
Σημαίνει τα Ετήσια Τέλη που πληρώνουν τα μέλη του Ομίλου
καθώς και οποιαδήποτε άλλα τέλη πληρώνονται από άλλους
αθλούμενους
για τη χρήση
προπονητηρίων και άλλων
αθλητικών εγκαταστάσεων του Ομίλου, την παροχή οδηγιών
από προπονητές , καθώς και την παράδοση αθλητικού υλικού
(μπάλες, ρακέτες ) για πρόσκαιρη χρήση.

Άρθρο 5
Αριθμός Μελών
Ο αριθμός των Τακτικών Μελών δεν υπερβαίνει τα 350 οιαδήποτε δε αυξομείωση του
αριθμού τούτου αποφασίζεται υπό της Ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως. Ο αριθμός των
Εφήβων αποφασίζεται υπό του Συμβουλίου.

Άρθρο 6
Προσόντα υποψηφίων μελών
1. Πρόσωπα αμφοτέρων των φύλων δικαιούνται όπως γίνουν Τακτικά Μέλη νοουμένου ότι
είναι ηλικίας άνω των 18 ετών.
2. Πρόσωπα κάτω των 18 ετών δύνανται να εγκρίνονται ως Έφηβοι άνευ όμως δικαιώματος
να κατέχουν αξίωμα ή να ασκούν το δικαίωμα ψήφου. Αυτή η έγκριση παραχωρείται
μόνο για ένα χρόνο.

Άρθρο 7
Πρόταση Υποψηφίων:
1. Έκαστος υποψήφιος για εκλογή ως Τακτικό Μέλος προτείνεται από ένα και
υποστηρίζεται από άλλο Τακτικό μέλος αμφότερα δε τα έν λόγω μέλη εγγυώνται από
προσωπική γνωριμία την καταλληλότητά του υποψηφίου. Ο υποψήφιος προτείνεται διά
συμπληρώσεως του καθορισμένου εντύπου επί του οποίου να αναγράφονται το πλήρες
όνομα, η διαμονή και το επάγγελμα του υποψηφίου μέλους και τίθενται οι υπογραφές
του προτείνοντος και του υποστηρίζοντος μέλους. Με την υποβολή του συμπληρωμένου
εντύπου καταβάλλονται προς τον Ταμία το δικαίωμα εγγραφής και τα Τέλη χρήσης
αθλητικών εγκαταστάσεων έξι μηνών τα οποία επιστρέφονται στον υποψήφιο στη
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περίπτωση που δεν εγκρίνεται από το Συμβούλιο. Ο Γ. Γραμματέας (σύμφωνα με το
άρθρο 17) καταχωρεί το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση του υποψήφιου μέλους εις
το «Μητρώον υποψηφίων Μελών», το οποίον τηρείται προς τον σκοπόν αυτό. Το
έντυπο πρότασης τοιχοκολλάται σε περίοπτη θέση στο οίκημα του Ομίλου διά περίοδο
14 ημερών πριν την ημερομηνία που θα αποφασισθεί η έγκριση του υποψήφιου ως
μέλους. Το Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία την έγκριση ή απόρριψη του
υποψηφίου. Το προτείνον και το υποστηρίζον μέλος μεριμνούν ώστε να συστήσουν το
υποψήφιο μέλος εις δύο ή περισσότερα μέλη του Συμβουλίου.
Προτάσεις Υποψηφίων:
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Για έκαστον υποψήφιο για έγκριση ως Έφηβον υποβάλλεται αίτηση υπό του Γονέως
ή Κηδεμόνος του επί του σχετικού εντύπου, επί του οποίου αναγράφονται το
πλήρες όνομα του υποψήφιου και το πλήρες όνομα και η διεύθυνση του Γονέως ή
Κηδεμόνος. Η αίτηση υποστηρίζεται υπό ετέρου Τακτικού μέλους. Με την υποβολή
του εντύπου συμπληρωμένου καταβάλλονται προς τον Ταμία τα τέλη χρήσης
αθλητικών εγκαταστάσεων για ένα έτος, τα οποία επιστρέφονται εις το Γονέα ή
Κηδεμόνα σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν εγκριθεί.

Άρθρο 8
Καθορισμός σχετικός με την πρόταση:
Υποψήφιος που δεν εγκρίνεται δεν προτείνεται εκ νέου για επανέγκριση παρά μετά
πάροδον δώδεκα μηνών.

Άρθρο 9
Γνωστοποίηση πρός εγκριθέν μέλος:
Με την εκλογή του ως Τακτικού Μέλους ο Γ. Γραμματέας ειδοποιεί περί τούτου γραπτώς
τον υποψήφιο και τον εφοδιάζει με αντίτυπο του Καταστατικού.

Άρθρο 10
Έγκριση με σειρά προτεραιότητας:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων εξετάζονται με τη σειρά των ονομάτων όπως αυτά εμφαίνονται
εις το Μητρώον Υποψηφίων Μελών. Διακριθέντες αντισφαιριστές του Ομίλου, σύζυγοι
Τακτικών Μελών, καθώς και πρόσωπα τα οποία τον αμέσως προηγούμενο χρόνο ήσαν
Έφηβοι και έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους, τυγχάνουν προτεραιότητας.

Άρθρο 11
Δικαιώματα / Τέλη Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων
1 Τα δικαιώματα εγγραφής, και τα Ετήσια Τέλη Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων
θα αποφασίζονται υπό της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού
Συμβουλίου.
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Τα δικαιώματα εγγραφής και τα Ετήσια Τέλη Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων
από το 2015 και μετά είναι ως ακολούθως:
Α)

Δικαιώματα Εγγραφής (εφάπαξ)
Τακτικά Μέλη
€100.00
Σύζυγοι Τακτικών Μελών
€ 80.00
Σύζυγοι Επίτιμων Μελών
€ 80,00
Εξαρτώμενα τακτικών μελών € 70,00

Κατ΄ εξαίρεση, σε περιόδους οικονομικής κρίσης, μετά από απόφαση της ετήσιας ή έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης, μπορεί το δικαίωμα εγγραφής νέων μελών να μειώνεται και/ή να μην
απαιτείται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για σκοπούς προσέλκυσης νέων μελών.
Β)

Τέλη Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ομίλου
-Τακτικά Μέλη
€300,00
- Σύζυγοι Τακτικών Μελών
€ 80,00
- Σύζυγοι Επίτιμων Μελών
€ 80,00
- Εξαρτώμενα Τακτικών Μελών € 70,00
- Έφηβοι
€ 70,00

Για προσωρινά μέλη τα τέλη είναι €100,00 την τριμηνία πληρωτέα προκαταβολικά. Για
την περίπτωση κυπρίων φοιτητών από το εξωτερικό τα τέλη είναι €35,00 τον μήνα,
πληρωτέα προκαταβολικά.

Γ)

Έκτακτες εισφορές
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται από καιρού εις καιρόν, εάν κατά την γνώμη του
τούτο απαιτούν τα συμφέροντα του Ομίλου, να επιβάλλει Έκτακτη εισφορά το ύψος
της οποίας θα αποφασίζεται υπό της Ετήσιας ή ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε νέο μέλος πέραν του δικαιώματος εγγραφής υποχρεούται αναλόγως της ημερομηνίας
εγγραφής του στην αντίστοιχη πληρωμή του τέλους χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων
σύμφωνα με το άρθρο 11 (β) και 13.

Άρθρο 12
Μείωση κόστους χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων:
Α) Λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας
Μέλος το οποίο κατόπιν αιτήσεώς του και λόγω αποδειγμένου προβλήματος υγείας δεν
θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ομίλου για περίοδο
πέραν των 6 (έξι) μηνών τότε θα απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής του
αντίστοιχου τέλους για την συγκεκριμένη εξαμηνία, χωρίς να εξετάζεται περίπτωση
διαγραφής του.
Εάν το πρόβλημα παραμένει τότε με εκ νέου αίτησή του θα εξετάζεται εξαμηνία με
εξαμηνία.
Β) Λόγω σοβαρού τραυματισμού
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Μέλος το οποίο κατόπιν αιτήσεώς του και λόγω αποδειγμένου σοβαρού τραυματισμού
δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ομίλου για περίοδο
πέραν των 6 (έξι) μηνών τότε θα απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής του
αντίστοιχου τέλους για τη συγκεκριμένη εξαμηνία που ακολουθεί την υποβολή του
αιτήματός του.
Εάν το πρόβλημα παραμένει τότε με υποβολή εκ νέου αιτήματός του θα εξετάζετε
εξαμηνία με εξαμηνία.

Γ) Λόγω απουσίας από την Κύπρο
Μέλος το οποίο λόγω αποδειγμένης απουσίας του από την Κύπρο που δεν θα
να χρησιμοποιήσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ομίλου για περίοδο
πέραν των 6 (έξι) μηνών τότε θα του χαρίζεται η συγκεκριμένη εξαμηνία.
Εάν το πρόβλημα παραμένει τότε θα εξετάζετε εξαμηνία με εξαμηνία.

μπορεί

Δ) Τακτικά Μέλη πέραν των 65 ετών
Τακτικά Μέλη τα οποία έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους και δεν
χρησιμοποιούν τακτικά τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, τα τέλη χρήσης των
αθλητικών εγκαταστάσεων θα είναι μειωμένα κατά ποσοστό 20% σε σχέση με τα
εκάστοτε τέλη χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων των υπολοίπων Τακτικών Μελών.
Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει να γίνεται έγκαιρα γραπτή αίτηση στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Ομίλου το οποίο θα έχει τον τελευταίο λόγο.

Άρθρο 13
Καταβολή Τελών Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων – Έκτακτες Εισφορές:

Τα Τέλη Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων και τυχόν έκτακτες εισφορές των
Τακτικών Μελών καταβάλλονται προκαταβολικώς εις δύο εξαμηνιαίας δόσεις, η μία
εντός του Ιανουαρίου και η άλλη εντός του Ιουλίου εκάστου Έτους. Οιονδήποτε
Τακτικόν Μέλος παραλείψει να καταβάλει τη συνδρομή και / ή τυχόν έκτακτη εισφορά
του εντός ενός μηνός από της ημερομηνίας γραπτής υπομνήσεως, υπόκειται εις
διαγραφήν εκ του Μητρώου των Μελών κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου. Δύναται
εν τούτοις, κατά την κρίσιν του Συμβουλίου, να γίνει εκ νέου δεκτόν μέλος, αφού
καταβάλει όλες τις καθυστερημένες συνδρομές και εισφορές. Δεν απαιτείται εν
προκειμένω η καταβολή δικαιώματος εγγραφής. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 12, το Συμβούλιο, κατόπιν εγκρίσεως του υποβληθέντος αιτήματος του
Μέλους, απαλλάσσει το Μέλος από την εξαμηνιαία υποχρέωση και δεν έχει το
δικαίωμα εξέτασης διαγραφής του Μέλους.

Άρθρο 14
Παραίτηση:
Κάθε μέλος δικαιούται όπως παραιτηθεί της ιδιότητός του ως μέλους διά σχετικής
γνωστοποιήσής του προς τον Γ. Γραμματέα νοουμένου ότι, εάν η γνωστοποίηση δοθεί μετά
την 1ην Ιανουαρίου ή την 1ην Ιουλίου οιουδήποτε έτους, τούτο υποχρεούται όπως καταβάλει
τη συνδρομή και τυχόν έκτακτη εισφορά του διά την αντίστοιχη περίοδο των έξι μηνών.
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Άρθρο 15
Αποβολή:
Το Συμβούλιον έχει την εξουσία όπως διά νόμιμη και εξαιρετική αιτία αναστείλει την ιδιότητα
οιουδήποτε ως μέλους και να αποκλείσει τούτο εκ του οικήματος και των γηπέδων του
Ομίλου διά περίοδoν μέχρις έξι μηνών.
Το Συμβούλιον δικαιούται, εάν κατά την γνώμη του τούτο απαιτούν τα συμφέροντα του
Ομίλου, να καλέσει δι'επίστολής οιονδήποτε μέλος όπως παραιτηθεί από μέλος του Ομίλου
εντός 15 ημερών από της ημερομηνίας της επιστολής. Σε περίπτωση παραλείψεως του
μέλους όπως παραιτηθεί τίθεται θέμα αποβολής του ενώπιον εκτάκτου γενικής
συνελεύσεως συγκροτούμενης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της επιστολής. Το
μέλος, του οποίου επιδιώκεται η αποβολή ειδοποιείται για τη συνέλευση και διά τους λόγους
διά τους οποίους επιδιώκεται η αποβολή του.
Εις τη συνέλευση επιτρέπεται εις το μέλος όπως δώσει εξηγήσεις περί της διαγωγής του,
είτε προφορικώς είτε γραπτώς, εάν δε η πλειονότης των παρόντων μελών ψηφίσει υπέρ της
αποβολής του, τούτο παύει να είναι μέλος του Ομίλου.
Η απόφαση στη συνέλευση λαμβάνεται διά μυστικής ψηφοφορίας.

Άρθρο 16
Συνέπεια απώλειας της ιδιότητας μέλους:
Κάθε πρόσωπο, με την απώλεια της ιδιότητας Μέλους του Ομίλου, χάνει και κάθε δικαίωμα
που απορρέει από την ιδιότητα του μέλους.

Άρθρο 17
Διοικητικό Συμβούλιο:
Η διαχείριση του Ομίλου (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό) ανατίθεται
εξ ολοκλήρου στο Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από επτά μέλη, ως ακολούθως:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Έφορος Γηπέδων
Έφορος Εντευκτηρίου
Έφορος Αντισφαίρισης
Η θητεία του Συμβουλίου είναι διετής.
Καθήκοντα Προέδρου:
Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών
Συνελεύσεων, εκτός ως προβλέπεται υπό της διατάξεως του άρθρου 27 και εκτελεί
οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
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Καθήκοντα Αντιπροέδρου:
Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται με όλες τις εξουσίες
και υποχρεώσεις του Προέδρου.
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα:
Ο Γενικός Γραμματέας διατηρεί Μητρώο μελών, κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων του
Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και
οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του αναθέτει το Συμβούλιο.
Καθήκοντα Ταμία:
Ο Ταμίας κρατά τα λογιστικά βιβλία, τα οποία το Συμβούλιο ορίζει, το βιβλίο απογραφής των
περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του
ανατεθούν από το Συμβούλιο.

Άρθρο 18
Εκλογή Μελών Συμβουλίου:
Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το
άρθρο 23 ή εις Έκτακτη Γενική Συνέλευση που ειδικά συγκαλείται, όπως στο άρθρο 19
προβλέπεται. Δύο μέλη δικαιούνται όπως προτείνουν οιονδήποτε υποψήφιο ή υποψηφίους
διά γραπτής γνωστοποίησης προς τον Γ. Γραμματέα τουλάχιστον επτά (7) ημέρες προ της
Συνέλευσης. Το προτεινόμενον πρόσωπο πρέπει όπως δηλώσει ότι αποδέχεται την
πρόταση. Μέλη του Συμβουλίου δικαιούνται επανεκλογή.
Κατάλογος των προταθέντων υποψηφίων τοιχoκολλάται εις το οίκημα του Ομίλου, τρεις
τουλάχιστον ημέρες προ της εκλογής.
Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας, έκαστο δε μέλος δικαιούται όπως ψηφίσει
όσους υποψηφίους επιθυμεί αλλά όχι πέραν των επτά (7). Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα
λάβουν τις περισσότερες ψήφους ανακηρύσσονται ως εκλεγέντες. Σε περίπτωση που δύο ή
περισσότεροι υποψήφιοι λάβουν ίσον αριθμόν ψήφων, η εκλογή αποφασίζεται διά
κλήρου. Ψηφοδέλτιον που έχει εγγεγραμμένα πέραν των 7 ονομάτων θεωρείται άκυρον.

Άρθρο 19
Χηρεύουσες θέσεις στο Συμβούλιο:
1)

Σε περίπτωση κενής θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο τη θέση καταλαμβάνει ο
πρώτος επιλαχών κ.ο.κ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών, τότε το
Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει εις την εν λόγω θέση οποιονδήποτε Τακτικό Μέλος
του Ομίλου. Το ανώτατο όριο των διοριζόμενων μελών για την θητεία ενός
Διοικητικού Συμβουλίου είναι 3 (τρεις).

2)

Σε περίπτωση παραίτησης ή χηρείας της θέσης περισσότερων από τα μισά μέλη
που έχουν εκλεγεί κατά την τελευταία εκλογική Γενική Συνέλευση, τα εναπομείναντα
μέλη θα αποτελούν προσωρινή επιτροπή και θα έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν
εντός περιόδου τριάντα ημερών Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου,
για εκλογή νέου Συμβουλίου, του οποίου η θητεία θα είναι μέχρι την επόμενη Γενική
Συνέλευση που ακολουθεί.
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Άρθρο 20
Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γ. Γραμματέα & Ταμία:
Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γ. Γραμματέας και ο Ταμίας εκλέγονται υπό των μελών του
Συμβουλίου.

Άρθρο 21
1) Συνεδριάσεις Συμβουλίου:
Το Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστο μία φορά το μήνα διαρκούσης της θητείας του για να
εξέτασει τους λογαριασμούς και προβεί σε διευθέτηση των υποθέσεων του Ομίλου.
Γνωστοποιήσεις περί των συνεδριάσεων αποστέλλονται υπό του Γ. Γραμματέα προς
έκαστον μέλος. Τηρούνται πρακτικά, όλων των εργασιών του Συμβουλίου, τα οποία και θα
είναι διαθέσιμα προς εξέταση από οιονδήποτε μέλους του Ομίλου, το οποίο απευθύνεται
προς τούτο εις τον Γ. Γραμματέα. Οιονδήποτε μέλος του Συμβουλίου, το οποίον απουσιάζει
εκ τριών συνεχών συνεδριάσεων, παύει να είναι μέλος, εκτός εάν δώσει ικανοποιητικές
εξηγήσεις διά την απουσία του. Τέσσερα μέλη του Συμβουλίου παρόντα εις οιανδήποτε
συνεδρίαση αποτελούν απαρτία.
2) Σύσταση Διοικητικών, Συμβουλίων, Αθλητικών Φορέων από εν ενεργεία Αθλητές
και Προπονητές:
Αθλητές και προπονητές εν ενεργεία ή άτομα που εργοδοτούνται άμεσα ή οι σύζυγοι ή
εξαρτώμενοί τους από τον Όμιλο ή άτομα διαφόρων σχεδιασμών του ΚΟΑ, δεν επιτρέπεται
να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22
Επιτροπές και Έφοροι :
Το Συμβούλιο δικαιούται όπως από καιρού εις καιρόν διορίζει εκ των μελών του Ομίλου
Επιτροπές και αναθέτει ή παραπέμπει εις αυτές αρμοδιότητες ή καθήκοντα που θεωρεί
σκόπιμο. Οι επιτροπές υποβάλλουν περιοδικά αναφορά επί των εργασιών τους προς το
Συμβούλιο και διεξάγουν τις εργασίες τους σύμφωνα προς τις οδηγίες του Συμβουλίου. Το
Συμβούλιο δικαιούται επίσης όπως διορίζει Εφόρους διά παρομοίας αρμοδιότητας και
καθήκοντα. Οι Έφοροι δέον όπως είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 23
Ετήσια Γενική Συνέλευση:
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται το αργότερο το μήνα Ιούνιο κάθε έτους, για τους
εξής σκοπούς:
1.

Για να λάβει από το Συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, ισολογισμό και κατάσταση
λογαριασμών για το προηγούμενο οικονομικό έτος και προϋπολογισμό εσόδων και
δαπανών για το τρέχον οικονομικό έτος.
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2. Για να διορίσει τον ελεγκτή για το τρέχον οικονομικό έτος και να αποφασίσει το ύψος των
δικαιωμάτων που θα καταβληθούν σε αυτόν.
3. Για να αποφασίσει για κάθε πρόταση, η οποία είναι δυνατό να υποβληθεί στη
Συνέλευση, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 24.
4. Για να εκλέξει, κάθε δύο έτη, τα μέλη του Συμβουλίου.
Ο ελεγμένος ισολογισμός, η κατάσταση λογαριασμών και ο προϋπολογισμός
ανακοινώνονται στα μέλη τουλάχιστον δεκατέσσερις μέρες πριν την Ετήσια Γενική
Συνέλευση, στον πίνακα ανακοινώσεων του Ομίλου. Οποιοδήποτε μέλος, το οποίο επιθυμεί
να εφοδιαστεί με αντίγραφο της έκθεσης του ελεγμένου ισολογισμού, της καταστάσεως
λογαριασμών και του προϋπολογισμού, μπορεί να αποταθεί προς το γραμματέα του
Ομίλου.

Άρθρο 24
Αποφάσεις:
Οιονδήποτε μέλος το οποίον επιθυμεί όπως υποβάλει οιανδήποτε πρόταση προς λήψη
απόφασης εις την Ετήσια Γενική Συνέλευση, ειδοποιεί περί τούτου εγγράφως τον Γ.
Γραμματέα όχι λιγότερο από τρείς ημέρες προ της ημερομηνίας της Συνέλευσης.

Άρθρο 25
Έκτακτη Γενική Συνέλευση:
Το Συμβούλιο μπορεί, οποιανδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε ειδικό λόγο, να συγκαλέσει
Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Συμβούλιο και με
την έγγραφη αίτηση τουλάχιστον 20 Τακτικών Μελών, στην οποία πρέπει να αναφέρονται οι
σκοποί για τους οποίους ζητείται η Συνέλευση.

Άρθρο 26
Ειδοποίηση Γενικών Συνελεύσεων:
Προειδοποίηση δεκατεσσάρων (14) τουλάχιστον ημερών διά την Ετήσια Γενική Συνέλευση
και δέκα (10) τουλάχιστον ημερών δι’ οιονδήποτε Γενική Συνέλευση δίδεται προς τα μέλη διά
τοιχοκόλλησης της σχετικής γνωστοποίησης επί του Πίνακα Ανακοινώσεων του Ομίλου
και διά δημοσιεύσεως εις τον εγχώριον τύπον ή στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του
Ομίλου.

Άρθρο 27
Προεδρία και ψηφοφορία Γενικών Συνελεύσεων:

1. Σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις του Ομίλου, προεδρεύει ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου, απόντος δε τούτου ο Αντιπρόεδρος, απόντος δε και του
Αντιπροέδρου οποιονδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις
Συνελεύσεις που μεταξύ των θεμάτων είναι και η εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου, Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται ένα εκ των μελών
της, του οποίου τα καθήκοντα τερματίζονται με τη λήξη των εργασιών της.
2.

Κάθε παρευρισκόμενο μέλος έχει δικαίωμα ψήφου νοουμένου ότι έχει πληρωμένες τις
συνδρομές του.
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3.

Στην περίπτωση Γενικής Συνέλευσης, όπου μεταξύ των θεμάτων είναι και η εκλογή
νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, της οποίας
κανένα μέλος δεν θα είναι υποψήφιο.

Άρθρο 28
Απαρτία:
Σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις ως και τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που
συγκαλούνται με αίτηση 20 μελών, 30 παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία.
Μετά παρέλευση 30 λεπτών από την ώρα έναρξης της Συνέλευσης, οσαδήποτε μέλη είναι
παρόντα αποτελούν απαρτία.

Άρθρο 29
Οικονομικό έτος:
Το οικονομικό έτος του Ομίλου λήγει την τελευταία ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου
έτους, μέχρι της οποίας και καταρτίζεται ο Ισολογισμός του Ομίλου.

Άρθρο 30
Ελεγκτές:
Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση εκλέγεται Ελεγκτής ο οποίος θα προσφέρει τις
υπηρεσίας του μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση κενώσεως της θέσεως του ελεγκτού διαρκούσης της θητείας αυτού, αυτή
πληρούται υπό του Συμβουλίου.

Άρθρο 31
Τιμές Κυλικείου:
Οι τιμές του κυλικείου καθορίζονται υπό του Συμβουλίου.

Άρθρο 32
Αντιπροσωπεύσεις εις την Ο.Α.Κ.
Το Συμβούλιο ορίζει κατά την κρίση του δύο μέλη του Ομίλου ως αντιπροσώπους του εις το
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως Κύπρου.

Άρθρο 33
Συναλλαγές Ομίλου με μέλη:
1.

Κανένα
μέλος αποκομίζει, εκτός για
επαγγελματικές υπηρεσίες που
προσφέρονται όταν ζητηθεί από το Συμβούλιο, οιονδήποτε κέρδος ή λαμβάνει
οιανδήποτε αμοιβήν εκ των πόρων ή των συναλλαγών του Ομίλου.

2.

Κανένα μέλος του Συμβουλίου συμμετέχει στην λήψη απόφασης για την
εξασφάλιση υπηρεσιών ή αγαθών ή που αφορά συναλλαγή του Ομίλου στην
οποία το ίδιο έχει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος ή συμφέρον.
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3.

Στις οικονομικές καταστάσεις κάθε έτους περιλαμβάνεται αναφορά, για
συναλλαγές που ο Όμιλος έχει συνάψει με τα μέλη ή συγγενείς μέχρι 1ου βαθμού
του εάν το αντικείμενο της συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό των €500,00 και περί
σειράς συναλλαγών εάν συνολικά το αντικείμενο των υπερβαίνει τα €1000,00.

Άρθρο 34
Επισκέπτες:
Εις έκαστον μέλος επιτρέπεται όπως προσκαλεί επισκέπτες, τηρουμένων των κανονισμών
οι οποίοι θεσπίζονται από καιρού εις καιρόν υπό του Συμβουλίου, έκαστος δε επισκέπτης
είναι φιλοξενούμενος από το μέλος που προσκαλείται και συνοδεύεται από αυτό.
Αμφότεροι υπογράφουν το βιβλίο επισκεπτών με την είσοδό τους εις τα υποστατικά του
Ομίλου.

Άρθρο 35
Οίκημα του Ομίλου:
Το οίκημα του Ομίλου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οιονδήποτε τυχερό παιγνίδι το
οποίον κατά την κρίση του Συμβουλίου θα παρέβλαπτε τα συμφέροντα του Ομίλου.

Άρθρο 36
Εξουσία τροποποιήσεως Καταστατικού:
Το παρόν Καταστατικό δύναται να συμπληρωθεί, καταργηθεί ή τροποποιηθεί με απόφαση
που λαμβάνεται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ουδεμία τέτοια απόφαση θεωρείται ως
ληφθείσα εκτός εάν εξασφαλίσει τις ψήφους των 2/3 των παρόντων μελών.

Άρθρο 37
Αναθεώρηση Κανονισμών :
Το Συμβούλιον από καιρού εις καιρόν προβαίνει εις την θέσπιση, την κατάργηση ή την
τροποποίηση Κανονισμών, συμφώνως προς το παρόν Καταστατικόν, ως ήθελε θεωρήσει
σκόπιμο διά την εσωτερική διοίκηση, τη χρήση των γηπέδων και το συμφέρον του Ομίλου.
Άπαντες οι Κανονισμοί είναι δεσμευτικοί διά τα μέλη μέχρις ότου καταργηθούν υπό του
Συμβουλίου ή ακυρωθούν δια αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως του Ομίλου.

Άρθρο 38
1) Αγώνες , διαγωνισμοί κ.λ.π.:
Το Συμβούλιον δύναται όπως προβαίνει εις διευθετήσεις δια την διοργάνωση αγώνων,
πρωταθλημάτων ή άλλων παρομοίων διαγωνισμών και την επιβολή δικαιωμάτων εισόδου
εις τα γήπεδα και όπως αθλοθετεί με κύπελλα ή και άλλα βραβεία τούτους και διαθέτει κατά
τη κρίση του γήπεδα, που δυνατόν να απαιτηθούν εις έκαστην περίπτωση.
2) Κανονισμοί ελέγχου ΝΤΟΠΙΓΚ εκτός αγώνων:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει και εφαρμόζει τους εκάστοτε εν ισχύει κανονισμούς
ελέγχου ΝΤΟΠΙΓΚ εκτός αγώνων της Εθνικής Επιτροπής ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΓΚ του Κυπριακού
Οργανισμού Αθλητισμού.
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Άρθρο 39
Σύναψη δανείων:
Το Συμβούλιον έχει το δικαίωμα όπως δανείζεται δια τους σκοπούς του Ομίλου ποσά μέχρι
€60.000 εφάπαξ και / ή τμηματικά και με τοιούτον επιτόκιο, κατά τοιούτον τρόπον, και με
τοιαύτην εγγύηση και / ή εξασφάλιση και / ή υποθήκευση και / ή χωρίς βλάβη της
γενικότητας με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση της περιουσίας του Ομίλου ως ήθελε κρίνει
ορθόν, οιαδήποτε δε αυξομείωση του ως άνω ποσού αποφασίζεται υπό της Γενικής
Συνέλευσης ετήσιας και / ή ειδικής. Το συμβούλιο δύναται ωσαύτως να διαθέτει την κινητή
περιουσία του Ομίλου και / ή μέρος αυτής και να συμβάλλεται εν σχέσει προς ταύτη ως
τούτο θεωρήσει αναγκαίον ούτω να πράξει.

Άρθρο 40
Διάλυση:
Δια την διάλυση του Ομίλου απαιτείται απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
συγκαλούμενης προς τούτο, λαμβανόμενης υπό των 2/3 (δύο τρίτων) του ολικού αριθμού
των μελών του Ομίλου. Με τη λήψη απόφασης περί διαλύσεως, το Συμβούλιον χωρεί
αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, που θα καθορίζεται εις την απόφαση, στη διάθεση
της περιουσίας του Ομίλου, μετά δε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ομίλου διαθέτει
οιονδήποτε τυχόν υπόλοιπον εις οιονδήποτε φιλανθρωπικόν ίδρυμα, αθλητικήν οργάνωση ή
σωματείο, ως τούτο ήθελε κρίνει ορθόν.

Άρθρο 41
Επίλεκτοι παίκτες:
Το Συμβούλιον ετοιμάζει κατάλογον επιλέκτων παικτών.

Άρθρο 42
Αλλαγή Διευθύνσεως μελών:
Κάθε μέλος του Ομίλου υποχρεούται να γνωστοποιεί προς τον Γενικό Γραμματέα
οποιανδήποτε αλλαγή της διευθύνσεώς του.

Δώρος Πετρίδης

Άγγελος Κουντούρης
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