ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ
ΑΡΘΡΟ 1
A. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Οι πιο κάτω όµιλοι
1. Όµιλος Γκολφ Τσάδας (γνωστός και ως Τσάδα Γκολφ Κλαµπ)
2. Όµιλος Γκολφ Παλάιπαφος (γνωστός και ως Σίκρετ Βάλεϋ Γκολφ Κλαµπ)
3. Όµιλος Γκολφ Λευκωσίας (γνωστός και ως Nικοσία Γκολφ Κλαµπ),
Ίδρυσαν την Κυπριακή Οµοσπονδία Γκολφ.
Η επωνυµία της Οµοσπονδίας µεταφράζεται στην αγγλική γλώσσα ως “CYPRUS
GOLF FEDERATION”.
B. ΕΔΡΑ
Έδρα της Κυπριακής Οµοσπονδίας Κύπρου ορίζεται η Λευκωσία.
Γ. ΜΕΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Η οµοσπονδία εκπροσωπεί το άθληµα διεθνώς, σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς της οικείας διεθνούς οµοσπονδίας και της Διεθνούς Ολυµπιακής
Επιτροπής (ΔΟΕ).
Η οµοσπονδία είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Γκολφ. Μετά από
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οµοσπονδία δύναται να επιδιώξει να καταστεί
µέλος και άλλων Διεθνών Οµοσπονδιών, οµοειδών σκοπών, να εγγράφεται ή να
αποχωρεί από αυτές
Δ. ΣΧΕΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ – ΜΕΛΩΝ
Απαγορεύεται ρητά στη οµοσπονδία να επεµβαίνει, µε οποιονδήποτε τρόπο, στην
διοικητική και οικονοµική αυτονοµία των σωµατείων – µελών της ή να εκχωρεί τα
κάθε είδους δικαιώµατά της υπέρ οποιουδήποτε άλλου σωµατείου νοουµένου ότι
αναφορικά µε διοικητικά θέµατα, τα σωµατεία- µέλη τηρούν τα συµφέροντα της
Οµοσπονδίας και του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Γκολφ καθώς και τους κανόνες και
κανονισµούς των. Δεν θεωρείται επέµβαση σε περίπτωση όπου η Οµοσπονδία
ζητήσει από ένα σωµατείο να τηρήσει τα πιο πάνω.
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ΑΡΘΡΟ 2
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
(α) Το Καταστατικό είναι γραµµένο στην ελληνική γλώσσα, αλλά και µε
µετάφραση στην αγγλική. Για σκοπούς ερµηνείας, το ελληνική κείµενο
θεωρείται το επίσηµο κείµενο.
(β) Το Διοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας είναι η µόνη αρχή αρµόδια
για την ερµηνεία του παρόντος Καταστατικού και οποιεσδήποτε
αποφάσεις του Συµβουλίου αναφορικά µε την ερµηνεία του
Καταστατικού είναι τελεσίδικες και δεσµευτικές για όλα τα µέλη εκτός
εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Κυπριακή Οµοσπονδία Γκολφ είναι οι
εξής:
(α) Ο συντονισµός όλων των κυπριακών Σωµατείων, Συνδέσµων και
Εταιρειών που καλλιεργούν το άθληµα του γκολφ,
(β) Η οργάνωση, διοίκηση, κατεύθυνση, διάδοση και ανάπτυξη του
αθλήµατος του γκολφ
(γ) Η έγκριση και εποπτεία διεθνών και άλλων εκδηλώσεων γκολφ που
τελούνται στην Κύπρο
(δ) Η εκπροσώπηση της Κύπρου στο εξωτερικό και η συµµετοχή σε
διεθνείς διοργανώσεις και συνέδρια γκολφ
(ε) Η επιλογή εκπροσώπων για συµµετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις και
πρωταθλήµατα στο εξωτερικό
(ζ) Η υποστήριξη διεθνούς οµάδας ή οποιασδήποτε άλλης οµάδας σε
επίσηµους διεθνείς αγώνες γκολφ
(η) Η οργάνωση για τα µέλη πρωταθληµάτων, τουρνουά και άλλων
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που σχετίζονται µε το γκολφ
(θ) Η διασφάλιση ότι το γκολφ παίζεται σύµφωνα µε τους "Κανόνες του
Γκολφ" όπως αυτοί καθορίζονται από το Royal and Ancient Golf Club
of St Andrews (R&A) και η εφαρµογή των Κανόνων Ερασιτεχνισµού
όπως αυτοί καθορίζονται από το R&A.
(ι) Η διοργάνωση συνεδρίων, επιµορφωτικών σεµιναρίων και
εκπαιδευτικών διαλέξεων και µαθηµάτων σε σχέση µε το γκολφ, και η
µετάκληση ειδικών από το εξωτερικό για το σκοπό αυτό. Η προώθηση
των δραστηριοτήτων της Οµοσπονδίας σε διεθνή συνέδρια,
επιµορφωτικά σεµινάρια και εκπαιδευτικές διαλέξεις και µαθήµατα που
σχετίζονται µε το γκολφ τα οποία οργανώνονται από το R&A ή
οποιοδήποτε άλλο διεθνές σώµα το οποίο προωθεί το γκολφ
(κ) H απόκτηση ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων οι οποίες
επιτρέπουν την άσκηση το αθλήµατος µε τρόπο ο οποίος συνάδει µε τα
διεθνή πρότυπα και τους κανονισµούς του R&A.
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(λ) Η συνεργασία µε επίσηµους αθλητικούς φορείς στην Κύπρο και µε
οποιουσδήποτε άλλους νοµικούς φορείς στην Κύπρο και το εξωτερικό
µε σκοπό την προώθηση και επίτευξη των υποχρεώσεων αυτών.
(µ) Η οµοσπονδία έχει ως σκοπό την ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύµατος
και του «ευ αγωνίζεσθε», την προσέλκυση της νεολαίας στον
αθλητισµό, και γενικότερα την κοινωνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση
της νεολαίας µάσα από το άθληµα, καθώς και την ανάπτυξη της φιλίας
και την συναδέλφωση µεταξύ των λαών για την εδραίωση της
Παγκόσµιας Ειρήνης. Προωθεί και λαµβάνει µέτρα για την πάταξη και
των 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
τεχνική µεταβολή της φυσικής αγωνιστικής ικανότητας των
αθλουµένων.
(ν) Η οµοσπονδία λειτουργεί µε σκοπό την προαγωγή του εξωσχολικού
αθλητισµού της Κύπρου. Αθλητισµός είναι ο σκοπός της οµοσπονδίας.
(ξ) 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.
(ο) Η οµοσπονδία υποβάλλει στους αρµόδιους φορείς εισηγήσεις,
συµπεράσµατα, παρατηρήσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη,
διάδοση και καλλιέργεια του γκολφ, θεωρώντας καθήκον της τη θετική
και ουσιαστική συµβολή στον αθλητικό σχεδιασµό της Κύπρου.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Α. Η Οµοσπονδία είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός και οι πόροι του
προέρχονται από:
(α) Τις ετήσιες συνδροµές των µελών
(β) Συνδροµές του Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού (ΚΟΑ)
(γ) Έκτακτες εισφορές ή επιδοτήσεις από άτοµα, οργανισµούς, εµπορικούς
οίκους, και άλλα οργανωµένα σύνολα ή άλλες νόµιµες πηγές στην Κύπρο
ή το εξωτερικό
(δ) Εκδηλώσεις που οργανώνει η Οµοσπονδία
(ε) Δωρεές µελών ή ξένων προς την Οµοσπονδία προσώπων ή
οργανωµένων συνόλων
(ζ) Δικαιώµατα συµµετοχής σε διοργανώσεις της Οµοσπονδίας.
Β. Οικονοµική και τεχνική βοήθεια ΚΟΑ
(α) Η οµοσπονδία καταρτίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο στον ΚΟΑ τον
εγκεκριµένο Προϋπολογισµό της καθώς και έκθεση της αθλητικής
δραστηριότητας των τµηµάτων της ως και κάθε άλλα ευλόγως
ζητούµενα στοιχεία, για να µελετηθούν και να καθαρισθεί το ύψος της
εκάστοτε επιχορήγησης από τον ΚΟΑ.
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(β) 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.
(γ) 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.
(δ) (i) Η οµοσπονδία υποβάλλει στον ΚΟΑ απολογισµό για τα ποσά µε
τα οποία επιχορηγήθηκε.
(ii) Για κάθε έργο ή δραστηριότητα της που χρηµατοδοτήθηκε από τον
ΚΟΑ υποβάλλει, µε την ολοκλήρωση του έργου, πλήρη
απολογισµό.
(iii) Η οµοσπονδία στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους καταρτίζει
ισολογισµό και λογαριασµό κερδοζηµιών και αν της ζητηθεί τον
υποβάλλει στον ΚΟΑ δεόντως εξελεγµένο.
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΛΗ
Η Οµοσπονδία αποτελείται από Πλήρη Μέλη και Εταιρικά Μέλη.
Πλήρη Μέλη µε δικαίωµα ψήφου είναι τα Κυπριακά Σωµατεία Γκολφ, τα οποία
συστάθηκαν στη Δηµοκρατία σύµφωνα µε τον Περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων
Νόµο και είναι αναγνωρισµένα από τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού
(ΚΟΑ).
Εταιρικά Μέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου και εκπροσώπησης είναι σώµατα ή
οργανισµοί, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, των οποίων οι σκοποί
περιλαµβάνουν την προώθηση του γκολφ στην Κύπρο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Γίνονται αποδεκτές αιτήσεις υποψηφίων ως πλήρη µέλη προς την Κυπριακή
Οµοσπονδία Γκολφ, νοουµένου ότι πληρούνται οι πιο κάτω όροι:
(α) Το υποψήφιο µέλος είναι αναγνωρισµένο ως Αθλητικό Σωµατείο,
Εταιρεία ή Σύνδεσµος από τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού
(ΚΟΑ) και, όπου αυτό απαιτείται, είναι εγγεγραµµένο στο Μητρώο
Σωµατείων ή Εταιρειών στο Υπουργείο Εσωτερικών.
(β) Το υποψήφιο µέλος οργανώνει τουλάχιστο δυο αγώνες ετησίως.
(γ) Το υποψήφιο µέλος καταβάλλει συνδροµή όπως η Οµοσπονδία ήθελε
από καιρό σε καιρό επιβάλει.
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Γίνονται αποδεκτές αιτήσεις υποψηφίων ως εταιρικά µέλη προς την Κυπριακή
Οµοσπονδία Γκολφ, νοουµένου ότι πληρούνται οι πιο κάτω όροι:
(α) Το υποψήφιο µέλος οργανώνει τουλάχιστο δυο αγώνες ετησίως.
(β) Το υποψήφιο µέλος καταβάλλει συνδροµή όπως η Οµοσπονδία ήθελε
από καιρό σε καιρό επιβάλει.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Οι γραπτές αιτήσεις για συµµετοχή ως πλήρη µέλη από ενδιαφερόµενα
Σωµατεία, Εταιρείες ή Συνδέσµους πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω
έγγραφα:
(α) Πιστοποιητικό της νόµιµης αναγνώρισης του
(β) Αντίγραφο του Καταστατικού και Εσωτερικών Κανονισµών του
(γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τηρεί µητρώο µε τα ονόµατα, τις διευθύνσεις και
αριθµούς επαφής των µελών του.
Οι γραπτές αιτήσεις για συµµετοχή ως εταιρικά µέλη πρέπει να συνοδεύονται
από τα πιο κάτω έγγραφα:
(α) Όπου απαιτείται, επίσηµο αντίγραφο του Καταστατικού του
(β) Αντίγραφο του Καταστατικού ή/ και Εσωτερικών Κανονισµών του
(γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τηρεί µητρώο µε τα ονόµατα, τις διευθύνσεις και
αριθµούς επαφής των µελών του.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Κάθε πλήρες µέλος της Οµοσπονδίας έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα:
(α) Να συµµετέχει στο Συµβούλιο της Οµοσπονδίας, τηρουµένων των
διατάξεων του παρόντος Καταστατικού,
(β) Να απευθύνεται στο Διοικητικό Συµβούλιο,
(γ) Να εκπροσωπεί την Οµοσπονδία σε διεθνές επίπεδο σε διοργανώσεις
στην Κύπρο και στο εξωτερικό µε συµµετοχή στην Εθνική Οµάδα, µε
µέλη τα οποία είναι πολίτες κρατών της ΕΕ, νοουµένου ότι τηρούνται
όλες οι προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται από το Συµβούλιο µε
σχετικούς κανονισµούς.
(δ) Να εγγράφει θέµατα προς συζήτηση στην ετήσια ή έκτακτες Γενικές
Συνελεύσεις της Οµοσπονδίας, τηρουµένων των διατάξεων του
Καταστατικού
(ε) Να παύσει να είναι µέλος της Οµοσπονδίας, κατόπιν απόφασης της
πλειοψηφίας 2/3 των µελών σε Γενική Συνέλευση, νοουµένου ότι το
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µέλος έχει πρώτα εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις του
προς την Οµοσπονδία,
(ζ) Να ζητεί και να λαµβάνει οικονοµική βοήθεια από την Οµοσπονδία µε
βάση συγκεκριµένου προϋπολογισµού που υποβάλλεται στην
Οµοσπονδία και νοουµένου ότι η Οµοσπονδία έχει την οικονοµική
ευχέρεια να παρέχει τέτοια βοήθεια.
Κάθε Εταιρικό µέλος της Οµοσπονδίας έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα:
(α) Να απευθύνεται στο Διοικητικό Συµβούλιο
(β) Να εκπροσωπεί την Οµοσπονδία σε διεθνές επίπεδο σε διοργανώσεις
στην Κύπρο και στο εξωτερικό µε συµµετοχή στην Εθνική Οµάδα, µε
µέλη τα οποία είναι πολίτες κρατών της ΕΕ, νοουµένου ότι τηρούνται
όλες οι προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται από το Συµβούλιο µε
σχετικούς κανονισµούς.
(γ) Να εγγράφει θέµατα προς συζήτηση στην ετήσια ή έκτακτες Γενικές
Συνελεύσεις της Οµοσπονδίας, τηρουµένων των διατάξεων του
Καταστατικού
(δ) Να παύσει να είναι µέλος της Οµοσπονδίας, κατόπιν απόφασης της
πλειοψηφίας 2/3 των µελών σε Γενική Συνέλευση, νοουµένου ότι το
µέλος έχει πρώτα εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις του
προς την Οµοσπονδία,
(ε) Να ζητεί και να λαµβάνει οικονοµική βοήθεια από την Οµοσπονδία µε
βάση συγκεκριµένου προϋπολογισµού που υποβάλλεται στην
Οµοσπονδία και νοουµένου ότι η Οµοσπονδία έχει την οικονοµική
ευχέρεια να παρέχει τέτοια βοήθεια.
ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Κάθε πλήρες µέλος της Οµοσπονδίας έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
(α) Να τηρεί τις διατάξεις του Καταστατικού της Οµοσπονδίας, τους
σχετικούς νόµους, και τους Κανόνες και Κανονισµούς του R & A.
(β) Να προωθεί το άθληµα του γκολφ και να συνεργάζεται µε το Διοικητικό
Συµβούλιο της Οµοσπονδίας
(γ) Να συµµορφώνεται προς τους κανόνες που θεσπίζει και τις αποφάσεις
που λαµβάνει το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας
(δ) Να οργανώνει πρωταθλήµατα και άλλες ειδικές εκδηλώσεις
(ε) Να συµµετέχει στο Παγκύπριο Πρωτάθληµα και άλλες διοργανώσεις
της Οµοσπονδίας και σε άλλες Παγκύπριες διοργανώσεις που
οργανώνονται από την Οµοσπονδία ή υπό την αιγίδα της
(ζ) Να διατηρεί µητρώο των ονοµάτων, διευθύνσεων, ηλεκτρονικών
διευθύνσεων και χάντικαπ όλων των µελών του
(η) να υποβάλλει στο Συµβούλιο της Οµοσπονδίας το πρόγραµµα
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του Σωµατείου, Εταιρείας ή
Συνδέσµου του για την επόµενη χρονιά, για έγκριση και συµπερίληψη
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στο γενικό πρόγραµµα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της
Οµοσπονδίας
(θ) Να υποβάλλει στο Συµβούλιο της Οµοσπονδίας απολογισµό όλων των
δραστηριοτήτων των µελών για την
προηγούµενη χρονιά για
συµπερίληψη της στον ετήσιο απολογισµό της Οµοσπονδίας
(ι) Να διεξάγει τις δραστηριότητες του εντός των πλαισίων και
κατευθυντήριων γραµµών που καθορίζονται από τις Γενικές
Συνελεύσεις και το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας, µε σκοπό την
προώθηση του αθλήµατος
(κ) Να καταβάλλει στην Οµοσπονδία συνδροµές όπως καθορίζοντα από
καιρό σε καιρό από το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας (βλ. Άρθρο 13)
(λ) Να συντάσσει Καταστατικό το οποίο να διέπει τη λειτουργία του µε
τρόπο ο οποίος δεν αντίκειται στο πνεύµα του παρόντος
Καταστατικού
(µ) Να υποβάλλει αντίγραφο του Καταστατικού του στο Συµβούλιο της
Οµοσπονδίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εγγραφής του
στην Οµοσπονδία κατόπιν προηγούµενης έγκρισης του από Γενική
Συνέλευση του εν λόγω Σωµατείου, Εταιρείας ή Συνδέσµου
(ν) Να υποβάλλει προς έγκριση από το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας τυχόν
τροποποίηση του Καταστατικού του εν λόγω Σωµατείου, Εταιρείας ή
Συνδέσµου κατόπιν έγκρισης από Γενική Συνέλευση του εν λόγω
Σωµατείου, Εταιρείας ή Συνδέσµου
Κάθε εταιρικό µέλος της Οµοσπονδίας έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
(α) Να τηρεί τις διατάξεις του Καταστατικού της Οµοσπονδίας, τους
σχετικούς νόµους, και τους Κανόνες και Κανονισµούς του R & A.
(β) Να προωθεί το άθληµα του γκολφ και να συνεργάζεται µε το Διοικητικό
Συµβούλιο της Οµοσπονδίας
(γ) Να συµµορφώνεται προς τους κανόνες που θεσπίζει και τις αποφάσεις
που λαµβάνει το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας
(δ) Να συµµετέχει στο Παγκύπριο Πρωτάθληµα και άλλες διοργανώσεις
της Οµοσπονδίας και σε άλλες Παγκύπριες διοργανώσεις που
οργανώνονται από την Οµοσπονδία ή υπό την αιγίδα της
(ε) Να διατηρεί µητρώο των ονοµάτων, διευθύνσεων, ηλεκτρονικών
διευθύνσεων και χάντικαπ όλων των µελών του
(ζ) να υποβάλλει στο Συµβούλιο της Οµοσπονδίας το πρόγραµµα
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του Σωµατείου, Εταιρείας ή
Συνδέσµου του για την επόµενη χρονιά, για έγκριση και συµπερίληψη
στο γενικό πρόγραµµα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της
Οµοσπονδίας και να διασφαλίζει, στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό,
ότι οι ηµεροµηνίες των κύριων διοργανώσεων τους δεν συγκρούονται
µε τις ηµεροµηνίες άλλων κύριων εκδηλώσεων που οργανώνονται
από την Οµοσπονδία και άλλα µέλη της σωµατεία, εταιρείες και
σύνδεσµοι.
(η) Να υποβάλλει στο Συµβούλιο της Οµοσπονδίας απολογισµό όλων των
δραστηριοτήτων των µελών για την
προηγούµενη χρονιά για
συµπερίληψη της στον ετήσιο απολογισµό της Οµοσπονδίας
(θ) Να διεξάγει τις δραστηριότητες του εντός των πλαισίων και
κατευθυντήριων γραµµών που καθορίζονται από τις Γενικές
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Συνελεύσεις και το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας, µε σκοπό την
προώθηση του αθλήµατος
(ι) Να καταβάλλει στην Οµοσπονδία συνδροµές όπως καθορίζοντα από
καιρό σε καιρό από το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας (βλ. Άρθρο 13)
(κ) Να συντάσσει Καταστατικό το οποίο να διέπει τη λειτουργία του µε
τρόπο ο οποίος δεν αντίκειται στο πνεύµα του παρόντος
Καταστατικού
(λ) Να υποβάλλει αντίγραφο του Καταστατικού του στο Συµβούλιο της
Οµοσπονδίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εγγραφής του
στην Οµοσπονδία κατόπιν προηγούµενης έγκρισης του από Γενική
Συνέλευση του εν λόγω Σωµατείου, Εταιρείας ή Συνδέσµου
(µ) Να υποβάλλει προς έγκριση από το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας
τυχόν τροποποίηση του Καταστατικού του εν λόγω Σωµατείου,
Εταιρείας ή Συνδέσµου κατόπιν έγκρισης από Γενική Συνέλευση του
εν λόγω Σωµατείου, Εταιρείας ή Συνδέσµου
ΑΡΘΡΟ 10
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Κάθε Μέλος δικαιούται να παραιτηθεί της ιδιότητας του ως Μέλους της
Οµοσπονδίας κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Σωµατείου,
Εταιρείας ή Συνδέσµου Μέλους και σχετικής γραπτής γνωστοποίησης της
απόφασης του στο Γραµµατέα της Οµοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Διαγράφονται εκείνα τα µέλη τα οποία:
(α) Δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς την
Οµοσπονδία και δεν έχουν καταβάλει τις συνδροµές τους έξι (6) µήνες
µετά την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης
(β) Δεν τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και δεν
συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις και κανονισµούς της Κυπριακής
Οµοσπονδίας Γκολφ.
(γ) Διατηρούν µέλη των οποίων η συµπεριφορά δεν ανταποκρίνεται προς
το σκοπό, το χαρακτήρα και το καλό όνοµα της Οµοσπονδίας και του
αθλήµατος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέλος δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της διαγραφής του
στη Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας εντός 14 ηµερών από τέτοια
ειδοποίηση διαγραφής, διαφορετικά η απόφαση είναι τελεσίδικη. Η Γενική
Συνέλευση συγκαλείται εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία υποβολής
της ένστασης και αποφασίζει τελεσίδικα επί αυτής.

Ιούνιος 2012

Σελίδα 8 από 19

Καταστατικό Κυπριακής Οµοσπονδίας Γκολφ

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
Τα Μέλη της Οµοσπονδίας χάνουν όλα τα δικαιώµατα και τα προνόµια τους
που απορρέουν από την ιδιότητα τους ως µελών κατά την ηµεροµηνία όπου
παύουν να είναι µέλη.
ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Η ετήσια συνδροµή για τα Πλήρη Μέλη και Εταιρικά Μέλη της Οµοσπονδίας
καθορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας και αυξοµειώνεται
από καιρό σε καιρό ανάλογα µε τις ανάγκες της Οµοσπονδίας. Η ετήσια
συνδροµή για τα µέλη της Οµοσπονδίας καθορίζεται εκ των προτέρων κατά το
µήνα Οκτώβριο για το επόµενο έτος και κοινοποιείται έγκαιρα στα Μέλη.
ΑΡΘΡΟ 14
ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Τα όργανα λήψεως αποφάσεων της Οµοσπονδίας είναι το Διοικητικό
Συµβούλιο και η Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 15
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α. Η διοίκηση και διαχείριση της Κυπριακής Οµοσπονδίας Γκολφ
ανατίθεται εξ ολοκλήρου στο Διοικητικό Συµβούλιο το οποίο
απαρτίζεται από τα ακόλουθα µέλη: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,
Γραµµατέα, Ταµία και τρία (3) µέλη. Επιπλέον, µετέχουν και δυο (2)
πλήρη µέλη από κάθε πλήρες σωµατείο-µέλος.
Β. (α) Εάν ένα µέλος του Συµβουλίου απουσιάσει αδικαιολόγητα για
πέραν των τριών (3) συνεχόµενων συνεδριών, το Συµβούλιο
έχει την εξουσία να το παύσει και να το αντικαταστήσει χωρίς
περαιτέρω ειδοποίηση. Επιπλέον, το Συµβούλιο έχει την
εξουσία να παύσει οποιοδήποτε µέλος µε πλειοψηφία 2/3 της
ολοµέλειας του Συµβουλίου.
(β)
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(γ) Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συµβάσεις εργασίας,
ανεξάρτητων 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 Διοικητικού Συµβουλίου, που έλαβαν
τη σχετική απόφαση. Εξαιρούνται από αυτή τη διάταξη Μέλη
του ΔΣ από τα οποία έχει ζητηθεί από το ΔΣ να αναλάβουν
εκτελεστικό ρόλο ή προσωρινή αποστολή και η απόφαση αυτή
καταγράφεται δεόντως στα Πρακτικά της Συνεδρίας κατά την
οποία ελήφθη τέτοια απόφαση. Εξαιρούνται επίσης συµβάσεις
οι οποίες κατακυρώνονται κατόπιν ανοικτού διαγωνισµού και
συνοµολογούνται από την Οµοσπονδία για την παροχή
χορηγιών προς όφελος της Οµοσπονδίας, και καθώς και
προσφορές που υποβάλλονται από σωµατεία τα οποία
εκπροσωπούνται στο ΔΣ για τη διοργάνωση πρωταθληµάτων
στα γήπεδα τους µε την υποστήριξη της ΚΟΓ..
(δ) Επιτρέπονται προσωρινές ταµειακές διευκολύνσεις προς την
οµοσπονδία, από µέλη του Δ.Σ., για την αντιµετώπιση
επειγουσών αναγκών.
(ε) Στα µέλη του Δ.Σ., όταν µετακινούνται εκτός του τόπου της
µόνιµης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε
υπηρεσίας
προς
την
οµοσπονδία,
επιτρέπεται
να
καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαµονής και διατροφής
(στ) 1. Το Δ.Σ. της οµοσπονδίας έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να
έρχεται σε επαφή µε ξένες οµοσπονδίες
2. Δεν επιτρέπεται αθλητική συνάντηση των µελών της
οµοσπονδίας µε ξένα σωµατεία ή οµοσπονδίες χωρίς την
γραπτή άδεια της οµοσπονδίας
ΑΡΘΡΟ 16
ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής.
ΑΡΘΡΟ 17
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(α) Το Συµβούλιο καθορίζει την πολιτική της Κυπριακής Οµοσπονδίας
Γκολφ σε διάφορα θέµατα τα οποία εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της
Οµοσπονδίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού.
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(β) Είναι υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος
Καταστατικού.
(γ) Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της
Οµοσπονδίας.
(δ) Είναι υπεύθυνο για την έγκριση ή απόρριψη αίτησης εγγραφής στην
Οµοσπονδία.
(ε) Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά και έκτακτα όποτε αυτό
κριθεί αναγκαίο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου ή γραπτού αιτήµατος
τεσσάρων µελών του Συµβουλίου.
(ζ) Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα
τουλάχιστο τέσσερα µέλη.
(η) Οι αποφάσεις του Συµβουλίου λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων της συνεδρίας έχει
δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
(θ) Η ψηφοφορία γίνεται µε ανάταση χειρών. Μυστική ψηφοφορία γίνεται
µόνο σε περίπτωση προσωπικών θεµάτων ή όταν αυτό ζητηθεί από την
πλειοψηφία.
(ι) Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να διορίζει Ειδικές Επιτροπές δια µέσω
των οποίων να προωθούνται και να επιτυγχάνονται οι σκοποί της
Οµοσπονδίας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το Συµβούλιο αποφασίζει
µε ψήφισµα του τους όρους των Ειδικών Επιτροπών και τη διάρκεια της
θητείας των. Σε περίπτωση όπου το Συµβούλιο διορίσει τέτοια επιτροπή,
η επιτροπή θα πρέπει να δίνει αναφορά στο Συµβούλιο τουλάχιστο δυο (2)
φορές το χρόνο ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Επιπλέον, το Συµβούλιο
έχει την εξουσία να επιλέγει πρόσωπο ή πρόσωπα µη µέλη του
Συµβουλίου και να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες των για οποιοδήποτε ειδικό
σκοπό.
(κ) Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να διορίζει Ειδικές Επιτροπές,
Υποεπιτροπές ή Οµάδες Εργασίας, δια µέσω των οποίων να
προωθούνται και να επιτυγχάνονται οι σκοποί της Οµοσπονδίας µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ψήφισµα του τους
όρους των Ειδικών Επιτροπών, Υποεπιτροπών ή Οµάδων Εργασίας και
τη διάρκεια της θητείας των.
(λ) Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει την εξουσία για τη θέσπιση εσωτερικών
κανονισµών για την οµαλή λειτουργία της Οµοσπονδίας.
(µ) Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι η αρµόδια αρχή για τη θέσπιση των
Πειθαρχικών Κανόνων της Οµοσπονδίας.
(ν) Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι η αρµόδια αρχή για τη θέσπιση των
κανονισµών πρωταθληµάτων, ειδικών διοργανώσεων και άλλων
διαγωνισµών που οργανώνονται από την Οµοσπονδία.
1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
(α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας είναι ο
επίσηµος εκπρόσωπος του Συµβουλίου και της Οµοσπονδίας.
(β) Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συµβουλίου ή των
Υποεπιτροπών της Οµοσπονδίας ή διορίζει άλλο µέλος του Συµβουλίου
για να προεδρεύει κατά την απουσία του. Εάν οι συνθήκες εµποδίζουν τον
πρόεδρο να ενεργεί µε αυτό τον τρόπο, τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος.
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(γ) Ορίζει τις συνεδρίες του Συµβουλίου, τις οποίες συγκαλεί µέσω του
Γραµµατέα.
(δ) Καθορίζει την ηµερήσια διάταξη όλων των συνεδριών του Συµβουλίου
την οποία κοινοποιεί στα µέλη του Συµβουλίου µέσω του Γραµµατέα.
(ε) Κατόπιν απαίτησης τεσσάρων µελών του Συµβουλίου, συγκαλεί µέσω
του Γραµµατέα έκτακτη συνεδρίαση του Συµβουλίου εντός χρονικού
πλαισίου το οποίο δε θα υπερβαίνει τις επτά (7) ηµέρες.
(ζ) Υποβάλλει στο Συµβούλιο προς έγκριση τις βασικές κατευθυντήριες
γραµµές του σχεδίου δράσης της Οµοσπονδίας.
(η) Συνυπογράφει µε το Γραµµατέα όλα τα επίσηµα έγγραφα της
Οµοσπονδίας τα οποία απευθύνονται σε αρχές, οργανωµένα σύνολα ή
άτοµα.
(θ) Συνυπογράφει µε το Γραµµατέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του
Συµβουλίου.
(ι) Εξουσιοδοτεί τον Ταµία να προβαίνει σε πληρωµές οι οποίες έχουν
εγκριθεί από το Συµβούλιο.
(κ) Λογοδοτεί στην Ετήσια ή την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
Οµοσπονδίας.
(λ) Έχει τη νικώσα ψήφο σε περιπτώσεις ισοψηφίες σε συνεδρίες του
Συµβουλίου.
(µ) Προεδρεύει κατά την Ετήσια και τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της
Οµοσπονδίας.
(ν) Έχει το δικαίωµα να διαπραγµατεύεται οποιεσδήποτε συµφωνίες µε
τρίτους για θέµατα που αφορούν την Οµοσπονδία, νοουµένου ότι θα
ενηµερώνει το Συµβούλιο ανάλογα και θα θέτει υπό την έγκριση του
οποιαδήποτε συµφωνία προτού αυτή υπογραφεί.
2

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ:
(α) Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον πρόεδρο στην άσκηση των καθηκόντων
του, όπως καθορίζονται στο παρόν, και τον αναπληρώνει κατά την
απουσία του.
(β) Εκτελεί ειδικές αποστολές όπως του αναθέτει ο Πρόεδρος ή το
Συµβούλιο.

3

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
(α) Ο Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του βιβλίου
πρακτικών των συνεδριάσεων του Συµβουλίου, του πιστοποιητικού
εγγραφής της Οµοσπονδίας και γενικά των αρχείων της Οµοσπονδίας.
(β) Τηρεί τα πρακτικά σε συνεδριάσεις του Συµβουλίου, τα οποία
συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας.
(γ) Τηρεί τα πρακτικά στην ετήσια και τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις
της Οµοσπονδίας, τα οποία συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο της
Οµοσπονδίας.
(δ) Τηρεί φάκελο ανακοινώσεων, ο οποίος περιλαµβάνει όλες τις
ανακοινώσεις που εκδίδονται από την Οµοσπονδία.
(ε) Τηρεί αρχείο όλης της αλληλογραφίας.
(ζ) Μεριµνά για την ασφαλή και ταχεία κοινοποίηση όλων των
εγκυκλίων και ανακοινώσεων της Οµοσπονδίας.
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(η) Παραλαµβάνει και διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία
Οµοσπονδίας.
(θ) Συγκαλεί τις συνεδρίες του Συµβουλίου κατόπιν οδηγιών
Προέδρου
(ι) Κοινοποιεί στα µέλη του Συµβουλίου την ηµερήσια διάταξη
συνεδριών του Συµβουλίου κατόπιν οδηγιών του Προέδρου
Οµοσπονδίας.
4

της
του
των
της

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
(α) Τηρεί τα λογιστικά βιβλία της Οµοσπονδίας
(β) Εκτελεί όλες τις πληρωµές που έχουν εγκριθεί από το Συµβούλιο
και για τις οποίες έχει εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο, και φυλάει τις
σχετικές αποδείξεις σε αποδείξεις σε αρχείο.
(γ) Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των χρηµάτων της Οµοσπονδίας.
(δ) Κατόπιν απόφασης του Συµβουλίου ανοίγει λογαριασµό στο όνοµα
της Οµοσπονδίας σε τράπεζες ή/ και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα και
συνυπογράφει, µε τον Πρόεδρο ή τους άλλους υπογράφοντες όπως
ήθελε καθορίσει το Συµβούλιο, τις επιταγές που εκδίδονται για
πληρωµές ή/ και άλλες πράξεις που αφορούν την Οµοσπονδία, έναντι
σχετικών αποδείξεων.
(ε) Έχει υποχρέωση να καταθέτει σε τράπεζα ή/ και άλλα πιστωτικά
ιδρύµατα εντός µιας εβδοµάδας οποιοδήποτε ποσό άνω των πενήντα
λιρών (ΛΚ 50) που βρίσκεται στην κατοχή του.
(ζ) Εισπράττει όλα τα οφειλόµενα προς την Οµοσπονδία ποσά και όλες
τις χρηµατικές δωρεές και εισφορές προς την Οµοσπονδία και εκδίδει
τις σχετικές αποδείξεις.
(η) Συνεργάζεται µε τον Πρόεδρο για την ετοιµασία των τακτικών και
έκτακτων προϋπολογισµών της Οµοσπονδίας, τους οποίους
υποβάλλει στο Συµβούλιο για έγκριση.
(θ) Υποβάλλει στο Συµβούλιο κάθε εξάµηνο, ή σε οποιοδήποτε άλλο
χρόνο, όπως ήθελε αποφασίσει το Συµβούλιο, έκθεση για την
οικονοµική κατάσταση της Οµοσπονδίας.
(ι) Παρέχει στο Συµβούλιο πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική
κατάσταση της Οµοσπονδίας όποτε του ζητηθεί ή κατά την παραίτηση
του. Δίνει ακριβή λογαριασµό για όλες τις εισπράξεις και πληρωµές
που έχουν γίνει προς ή από αυτόν, για το υπόλοιπο των λογαριασµών
και άλλων στοιχείων ενεργητικού της Οµοσπονδίας που περιήλθαν
υπό την ευθύνη του κατά την ηµέρα του διορισµού του.
(κ) Λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση για θέµατα που αφορούν τα
οικονοµικά της Οµοσπονδίας.
(λ) Ετοιµάζει σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο τον ετήσιο
προϋπολογισµό που υποβάλλεται στον ΚΟΑ.
(µ) Βοηθά το Μέλος του Συµβουλίου µε ευθύνη για Διοργανώσεις για
την προετοιµασία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνει η
Οµοσπονδία.
(ν) Τηρεί ξεχωριστό αρχείο για κάθε δωρεά η οποία δίνεται για
συγκεκριµένη δραστηριότητα.

Ιούνιος 2012

Σελίδα 13 από 19

Καταστατικό Κυπριακής Οµοσπονδίας Γκολφ

5

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ
Βοηθούν τα πιο πάνω µέλη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
και αναλαµβάνουν οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τους ανατεθούν από
το Συµβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο προέκυψε από τα ιδρυτικά Σωµατεία και
Συνδέσµους που αναγράφονται στο Άρθρο 1. Μετέπειτα:
(α) Η Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας εκλέγει τα µέλη του Συµβουλίου
που θα αριθµούν επτά (7). Κάθε υποψήφιος υποβάλει την
υποψηφιότητα του γραπτώς στο γραµµατέα τουλάχιστο επτά (7)
ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κατάλογος όλων των
υποψηφίων αναρτάται στην έδρα της Οµοσπονδίας τρεις ηµέρες πριν
από τις αρχαιρεσίες.
(β) Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται µε µυστική ψηφοφορία. Κάθε πλήρες µέλος
δικαιούται να ψηφίζει µέχρι, αλλά όχι περισσότερους από, επτά
υποψηφίους.
(γ) Το ψηφοδέλτιο πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα ονόµατα των
υποψηφίων για το Συµβούλιο σε ξεχωριστές στήλες µε πρώτο το
επώνυµο και µετά το όνοµα του υποψηφίου.
(δ) Ένα ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο όταν:
1) Περιλαµβάνει όλα τα ονόµατα των υποψηφίων
2) Φέρει τη σφραγίδα και είναι µονογραφηµένο από τον Πρόεδρο
της Εφορευτικής Επιτροπής (βλ Άρθρο 21)
3) Φέρει το σύµβολο "χ" στο τετράγωνο στα δεξιά του ονόµατος
τουλάχιστο ενός από τους υποψήφιους.
(ε) Ένα ψηφοδέλτιο είναι άκυρο όταν:
1) Ψηφίζονται περισσότεροι από επτά (7) υποψήφιοι
2) Περιλαµβάνει πληροφορίες που αποκαλύπτουν την ταυτότητα
του ψηφοφόρου
3) Περιλαµβάνει στοιχεία που καθιστούν δύσκολη τη διαπίστωση
της επιθυµίας του ψηφοφόρου
4) Περιλαµβάνει σύµβολα άλλα από "χ" στο τετράγωνο στα δεξιά
του ονόµατος του υποψήφιου.
(ζ) Οι επτά (7) υποψήφιοι οι οποίοι θα λάβουν τις περισσότερες έγκυρες
ψήφους ανακηρύσσονται εκλεγέντα µέλη του Συµβουλίου
(η) Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατός ο καθορισµός των επτά (7)
εκλεγέντων µελών του Συµβουλίου επειδή ισοψήφησαν δυο ή
περισσότεροι υποψήφιοι, η εκλογή επαναλαµβάνεται µε υποψήφια
µόνο τα άτοµα που ισοψήφησαν στην πρώτη εκλογή. Ο Προεδρεύων
της πρώτης εκλογής προεδρεύει και της δεύτερης. Η ίδια διαδικασία
ακολουθείται µέχρι της τελικής εκλογής των επτά (7) προσώπων που
θα απαρτίζουν το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας.
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(θ) Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ δυο ή περισσότερων υποψηφίων και
νοουµένου ότι ένας οι περισσότεροι υποψήφιοι αποφασίζουν να
αποσύρουν την υποψηφιότητα τους µετά την ανακοίνωση των
αποτελεσµάτων και το πράττουν µε γραπτή δήλωση προς τον
Προεδρεύοντα της εκλογής, το πρόσωπο το οποίο δεν απέσυρε την
υποψηφιότητα του ανακηρύσσεται ως εκλεγέν.
(ι) Σε περίπτωση όπου υπάρχουν µόνο επτά υποψήφιοι για το Συµβούλιο,
όλοι οι υποψήφιοι εκλέγονται αυτόµατα χωρίς ψηφοφορία.
(κ) Το υπόλοιπο Συµβούλιο απαρτίζεται από άτοµα τα οποία ανήκουν στα
σωµατεία πλήρη µέλη της Οµοσπονδία, στους συνδέσµους και τις
εταιρείες. Κάθε σωµατείο πλήρες µέλος, εταιρεία ή σύνδεσµος διορίζει
µέχρι δυο από τα µέλη του επιπρόσθετα προς τα επτά εκλεγέντα µέλη
ως µέλη του Συµβουλίου της Οµοσπονδίας για τριετή θητεία.
(λ) Το Συµβούλιο καταρτίζεται σε σώµα µετά τη λήξη των εργασιών της
Γενικής Συνέλευσης η οποία εξέλεξε το Συµβούλιο. Στην πρώτη του
συνεδρία η οποία συγκαλείται αµέσως µετά τη Γενική Συνέλευση, το
Συµβούλιο εκλέγει τους αξιωµατούχους του Συµβουλίου, δηλαδή, τον
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα και Ταµία.
ΑΡΘΡΟ 19
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(α) Κενωθείσες θέσεις στο Συµβούλιο λόγω του θανάτου, της παραίτησης
ή διαγραφής ενός µέλους του Συµβουλίου πληρούνται από τους νόµιµα
εκλεγέντες επιλαχόντες, ή όπου δεν υπάρχουν επιλαχόντες, µε
απόφαση του Συµβουλίου της Οµοσπονδίας.
(β) Η θητεία των µελών λήγει µαζί µε τη λήξη της θητείας του Συµβουλίου.
(γ) Σε περιπτώσεις όπου ο αριθµός εκλεγέντων µελών του Συµβουλίου
είναι µικρότερος από τέσσερα (4), προκηρύσσονται εκλογές για νέο
Συµβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 20
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Μέλη της Γενικής Συνέλευσης είναι:
(α) Όλα τα µέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας.
(β) Εκπρόσωποι των Μελών Σωµατείων, Εταιρειών και Συνδέσµων της
Οµοσπονδίας τα οποία έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικονοµικές
υποχρεώσεις του προς την Οµοσπονδία. Τα µέλη Σωµατεία, Εταιρείες
και Σύνδεσµοι εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση µε ένα µόνο
αντιπρόσωπο το καθένα. Ο αντιπρόσωπος επιλέγεται από το
Συµβούλιο του ίδιου του Μέλους και δικαιούται µια ψήφο στη Γενική
Συνέλευση. Αν το Συµβούλιο ενός Σωµατείου, Εταιρεία ή Συνδέσµου
αποφασίσει να διορίσει αναπληρωτή αντιπρόσωπο, µπορεί να το
πράξει. Κάθε αναπληρωτής αντιπρόσωπος εκπροσωπεί µόνο ένα
Σωµατείο Μέλος, Εταιρεία ή Σύνδεσµο.
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(γ) Η ετήσια Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας συγκαλείται από το
Συµβούλιο, εντός έξι (6) µηνών από την αρχή έκαστου έτους, µε
ειδοποίηση στον πίνακα ανακοινώσεων της Οµοσπονδίας και στους
πίνακες ανακοινώσεων όλων των µελών σωµατείων τουλάχιστο τρεις
εβδοµάδες πριν από την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης.
(δ) Η ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαµβάνει τα πιο κάτω:
1) Τη λογοδοσία του Προέδρου
2) Την έκθεση του Ταµία αναφορικά µε τα οικονοµικά της
Οµοσπονδίας
3) Την κατάθεση της έκθεσης των ελεγκτών
4) Συζήτηση και έγκριση του περιεχοµένου της λογοδοσίας του
Προέδρου και των εκθέσεων του Ταµία και των ελεγκτών.
5) Διορισµός των ελεγκτών και έγκριση της αµοιβής των για τα έτη
µέχρι τις επόµενες αρχαιρεσίες.
6) Συζήτηση οποιωνδήποτε άλλων θεµάτων τα οποία µπορεί να
συζητηθούν σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.
(ε) Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις εκτός από την Ετήσια Γενική Συνέλευση
θεωρούνται Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Τέτοιες Συνελεύσεις
συγκαλούνται
όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Συµβούλιο της
Οµοσπονδίας ή κατόπιν γραπτού αιτήµατος προς το Συµβούλιο από
τουλάχιστο 1/3 των µελών της Οµοσπονδίας, µε την ίδια διαδικασία
όπως στην περίπτωση ετήσιων γενικών συνελεύσεων, και εντός δυο
εβδοµάδων.
(ζ) Οι Γενικές Συνελεύσεις θεωρούνται ότι βρίσκονται σε απαρτία όταν
είναι παρόντα 50% συν ένα µέλη της Γενικής Συνέλευσης.
(η) Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση αναβάλλεται
για µισή ώρα και αν δεν υπάρχει απαρτία στην εξ αναβολής
συνέλευση, τα παρόντα µέλη αποτελούν απαρτία.
(θ) Σε περίπτωση όπου µέλος επιθυµεί να συµπεριλάβει θέµα στην
ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να υποβάλλει
γραπτώς το αίτηµα του στο Γραµµατέα της οµοσπονδίας τουλάχιστο
επτά ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
(ι) Η ψηφοφορία είναι ανοικτή µε απλή πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος της
Οµοσπονδίας έχει τη νικώσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας.
ΑΡΘΡΟ 21
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
(α) Η Εφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία µέλη.
(β) Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται δια βοής κατόπιν σχετικής πρότασης
µέλους της Γενικής Συνέλευσης.
(γ) Εποπτεύει την εκλογή του Συµβουλίου
(δ) Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος επιλέγεται ανάµεσα
στα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ετοιµάζει και υπογράφει τα
σφραγισµένα ψηφοδέλτια πριν διανεµηθούν ανάµεσα στους ψηφοφόρους.
(ε) Τα καθήκοντα της Εφορευτικής Επιτροπής αρχίζουν αµέσως µετά την
εκλογή της και τερµατίζονται µε την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των
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εκλογών και την ανακήρυξη του νέου Διοικητικού Συµβουλίου της
Οµοσπονδίας.
(ζ) Φέρει την ευθύνη για την οµαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των
εκλογών και την καταµέτρηση των ψήφων.
(η) Μετά την καταµέτρηση των ψήφων, ετοιµάζει πρακτικό µε τον αριθµό
των ατόµων που ψήφισαν, τον αριθµό έγκυρων, άκυρων και λευκών
ψηφοδελτίων, και τον αριθµό ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος. Το
πρακτικό υπογράφεται από όλα τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και
καταχωρείται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το οικονοµικό έτος της Οµοσπονδίας αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει στις
31 Δεκεµβρίου του ίδιου έτους.
ΑΡΘΡΟ 23
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
(α) Η Καταστατική Γενική Συνέλευση, δηλ. Συνέλευση η οποία αποφασίζει
για τροποποιήσεις του Καταστατικού της Οµοσπονδίας, συγκαλείται
από το Συµβούλιο κατόπιν απόφασης για τροποποιήσεις η οποία
λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία όλων των µελών του
Συµβουλίου.
(β) Τροποποιήσεις οποιουδήποτε άρθρου του παρόντος Καταστατικού
γίνονται µόνο µε πλειοψηφία 2/3 των µελών των παρόντων µελών
της Γενικής Συνέλευσης.
(γ) Σε περιπτώσεις όπου η Καταστατική Συνέλευση συµπίπτει µε την
Ετήσια Γενική Συνέλευση, της Συνέλευσης προεδρεύει το ίδιο
πρόσωπο το οποίο προεδρεύει της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
(δ) Αναφορικά µε αλλαγή του σκοπού της Οµοσπονδίας, εφαρµόζεται η
διάταξη του σχετικού άρθρου του Περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων
Νόµου του 1972.
(ε) Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού τίθεται σε ισχύ
αµέσως µετά τη λήξη της Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 24
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ο Πρόεδρος ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του εκπροσωπεί την
Οµοσπονδία ενώπιον δικαστηρίου ή/ και ενώπιον δικαστικών, διοικητικών και
άλλων κυβερνητικών ή άλλων αρχών. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το
Συµβούλιο µπορεί να διορίζει γραπτώς ένα ή περισσότερα από τα µέλη του
για να εκπροσωπήσουν την Οµοσπονδία. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου
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ενδεχοµένως απαιτείται η παρουσία εµπειρογνωµόνων, το Συµβούλιο µπορεί
να διορίζει για το σκοπό αυτό, οποιαδήποτε από τα µέλη της ή/ και τρίτους οι
οποίοι δεν είναι µέλη του Συµβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 25
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Η Οµοσπονδία διαλύεται µε απόφαση της ολοµέλειας της Γενικής
Συνέλευσης. Αφού εξοφληθούν όλες οι οικονοµικές υποχρεώσεις της
Οµοσπονδίας, το υπόλοιπο της περιουσίας της που αποµένει στο ταµείο της
Οµοσπονδίας, αν υπάρχει, περιέρχεται στην Κυπριακή Ολυµπιακή Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 26
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το παρόν Καταστατικό τίθεται σε ισχύ αµέσως µετά την έγκριση του από το
πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο του.
ΑΡΘΡΟ 27
ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας είναι εξουσιοδοτηµένο να εγγράψει την
Οµοσπονδία ως Σωµατείο και να προβεί σε όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η Οµοσπονδία αναγνωριστεί ως αθλητικό
σωµατείο από τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού (ΚΟΑ)
ΑΡΘΡΟ 28
Οι διατάξεις του περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµου του 1972, και κάθε
τροποποίηση αυτού, συµπληρώνουν τις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 29
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
A.
1) Επίτιµα µέλη µπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, που πρόσφεραν
εξαιρετικές υπηρεσίες προάγουσες τους σκοπούς της οµοσπονδίας και
το γκολφ εν γένει , και ανακηρύσσονται µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των
παρόντων µε δικαίωµα ψήφου µελών, µετά από προηγούµενη
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πρόταση α) του Διοικητικού Συµβουλίου ή β) του ενός τρίτου (1/3) των
µε δικαίωµα ψήφου µελών της οµοσπονδίας.
2) Ο αριθµός των επίτιµων µελών δεν µπορεί να υπερβεί το ένα τρίτο
(1/3) των εκλεγµένων µελών.
3) Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται,
ούτε υποχρεούνται σε εγγραφή και καταβολή συνδροµής.
B.
1) Η ιδιότητα του Επίτιµου Προέδρου της οµοσπονδίας παύει µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται µε την πλειοψηφία
της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, λόγω αµετάκλητης
καταδίκης του για πληµµέληµα ή κακούργηµα προβλεπόµενο σαν
κώλυµα απόκτησης ιδιότητας µέλους σωµατείου από την εκάστοτε
ισχύουσα αθλητική νοµοθεσία, ή γενικά αν στερηθεί τη φίλαθλη
ιδιότητα του. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης του παύει
αυτοδικαίως η ιδιότητα του Επίτιµου Προέδρου της οµοσπονδίας.
2) Ο επίτιµος πρόεδρος της οµοσπονδίας µπορεί να συµµετέχει µε
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου κατά τις συνεδριάσεις αυτού,
καθώς και στις Γενικές Συνελεύσεις της οµοσπονδίας µε δικαίωµα να
εκφέρει τη γνώµη του, αλλά χωρίς δικαίωµα ψήφου.
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