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ΑΡΘΡΟ 1ον

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ

Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Λάρνακα (Διεύθυνση ......), το οποίο
θα φέρει το όνομα «ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ» (συντομία
ΣΚΟΛΑΡ)(Αγγλιστί LARNACA SHOOTING CLUB), που στα πιο κάτω θα
αναφέρεται ως το Σωματείο.
Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Λάρνακα (Διεύθυνση Τ.Κ. 42245,
6532 Λάρνακα), το οποίο κατόπιν διεξαγωγής καταστατικής
συνέλευσης, συμφωνήθηκε όπως το όνομα τροποποιηθεί από
«Σκοπευτικός
Όμιλος
Λάρνακας» σε «Σκοπευτική
Οργάνωση
Λάρνακας»
και θα φέρει το όνομα «ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ» (LARNACA SHOOTING CLUB), που στα πιο κάτω θα
αναφέρεται ως το Σωματείο.
ΑΡΘΡΟ 2ον

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Σωματείου είναι:
1. Να ενθαρρύνει, προάγει, συντονίζει, διευθύνει, εποπτεύει,
καλλιεργεί και αναπτύσσει το άθλημα της σκοποβολής τόσο του
κινητού όσο και του σταθερού στόχου, σαν σύνολο και σ’ όλες τις
ηλικίες ανεξάρτητα από φύλο, κοινωνική τάξη, θρησκευτική ή
εθνική οντότητα.
2. Η αθλητική και ηθική εξύψωση των μελών και η σύσφιξη των
μεταξύ τους σχέσεων και η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της
φιλάθλου ιδιότητας των.
3. Η συστηματική διοργάνωση οιονδήποτε ενδοσωματειακών,
περιφερειακών, παγκύπριων ή διεθνών σκοπευτικών αγώνων ή
παγκόσμιων πρωταθλημάτων είτε μεταξύ άλλων σκοπευτικών
οργανώσεων, σωματείων, κυνηγετικών συλλόγων ή ομάδων
προσώπων ή αθλητών της Κύπρου ή του εξωτερικού.
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4. Η επιλογή των αρίστων σκοπευτών για την εκπροσώπηση του
Σωματείου σε πρωταθλήματα, αγώνες ή άλλες σκοπευτικές
συναντήσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
5. Η ενίσχυση ταλαντούχων σκοπευτών.
6. Η επιχορήγηση σκοπευτών ή ομάδων ή αποστολών ή υπηρεσιών
ή άλλων δραστηριοτήτων που θα υποβοηθήσουν στην επίτευξη
των σκοπών του Σωματείου.
7. Συμβολή στην ίδρυση και Συμμετοχή του Σωματείου στην
Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου και η σύνεση και συνεργασία με
άλλες οργανώσεις ή ομοσπονδίες ή οργανισμούς, τοπικούς ή
διεθνείς που επιδιώκουν ταυτόσημους σκοπούς.
8. Η συχνή διοργάνωση και διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικής στάσης
για διέγερση και ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των κυνηγών για
τη σκόπευση και επισήμανση τυχόν ταλέντων.
9. Η ανέγερση, διεύθυνση, συντήρηση και λειτουργία σύγχρονου
σκοπευτηρίου διεθνών προδιαγραφών ως επίσης και η σύναψη
των αναγκαίων δανείων ή και χρηματοδοτήσεων για την επίτευξη
των εν λόγω σκοπών.
10.
Η σύνδεση και η συνεργασία με τοπικές, επαρχιακές,
παγκύπριες κυνηγετικές ή άλλες οργανώσεις ή συλλόγους.
ΑΡΘΡΟ 3ον

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα που ημικυκλικά περικλείεται από
την επωνυμία «ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ» ΚΑΙ
“LARNACA SHOOTING CLUB” στο μέσον της οποίας θα
απεικονίζεται ένας «ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ».
Η παράσταση αυτή θα αποτελεί και το έμβλημα του Σωματείου.
Όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά του Σωματείου είναι έγκυρα εφ’ όσον
φέρουν την σφραγίδα και την υπογραφή του Προέδρου και του
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 4ον

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Σωματείου είναι:
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1. Η ετήσια συνδρομή των μελών, και τα δικαιώματα εγγραφής
και τα δικαιώματα χρήσης των εγκαταστάσεων του
σκοπευτηρίου.
2. Οι εισπράξεις από τους επίσημους ή ανεπίσημους αγώνες ή άλλες
εκδηλώσεις (χοροί, λαχεία κ.λ.π.).
3. Οι εισπράξεις από την έκδοση ή ανανέωση των ταυτοτήτων.
4. Οι χορηγίες της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, του
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, της Κυπριακής Ολυμπιακής
Επιτροπής ή άλλων Οργανισμών.
5. Παντός άλλου είδους
επιχορήγησης ως και
κληροδοτήματα.

κρατικής, δημοτικής ή επαρχιακής
εισφορές, δωρεές, κληρονομιές ή

6. Η
εκμετάλλευση
των
χώρων
του
Σκοπευτηρίου,
παραχωρώντας την χρήση και/ή δικαιώματα σε τρίτους
(καφετέρια κλπ), οι οποίοι σχετίζονται με τους σκοπούς
του Σωματείου και το άθλημα της σκοποβολής.
ΑΡΘΡΟ 5ον

ΜΕΛΗ

Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει οιονδήποτε πρόσωπο άρρεν ή
θήλυ οιασδήποτε εθνικότητας ή θρησκείας, το οποίο σέβεται, εκτιμά και
προωθεί τους σκοπούς του Σωματείου και υιοθετεί τις πρόνοιες του
παρόντος καταστατικού.
Νοείται ότι κανένα πρόσωπον δύναται να γίνει μέλος του Σωματείου
που κωλύεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου Αρ. 3(2) του περί
Σκοπευτηρίου νόμου και κανονισμών του 1996 και οιουδήποτε άλλου
σχετικού προς τούτο νόμου.
Νοείται ότι κανένα πρόσωπο δύναται να γίνει μέλος του
Σωματείου που κωλύεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμους του 1972 και 1997 (104 (Ι)/
2017) και συγκεκριμένα δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε
αδίκημα κατά παράβαση του Περί Εκρηκτικών Υλών Νόμος
(Κεφ. 54), του περί Πυροβόλων και Μη πυροβόλων Όπλων
Νόμος του 2004 (113 (Ι)/ 2004) και του περί Προστασίας
Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος του 2003
(152 (Ι)/2003) και οιουδήποτε άλλου σχετικού προς τούτο
νόμου. Σε περίπτωση που άτομο έχει καταδικαστεί και εκτίσει
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την ποινή του, τότε θα είναι στην κρίση του Διοικητικού
Συμβουλίου για αποδοχή του, ως μέλος.
ΑΡΘΡΟ 6ον

ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη διακρίνονται εις:
1.
2.
3.
4.

Προσωρινά Μέλη
Τακτικά Μέλη
Επίτιμα Μέλη
Έκτακτα Μέλη

Η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία και με πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να απονείμει τον τίτλο του επίτιμου
μέλους, σε πρόσωπα τα οποία προσέφεραν σημαντικές περιουσιακές
δωρεές ή ανεκτίμητες υπηρεσίες στο Σωματείο ή στο άθλημα της
σκόπευσης ή λόγω του αξιώματος που κατέχουν μπορούν να
προσφέρουν ηθική αρωγή ή μα συντείνουν στην προαγωγή του
αθλήματος. ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7
ΑΡΘΡΟ 7ον

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλει
προς το Διοικητικό Συμβούλιο, γραπτή αίτηση μαζί με δυο (2)
πρόσφατες φωτογραφίες υποστηριζόμενη από τουλάχιστο δυο (2)
τακτικά μέλη του Σωματείου και καταβάλλοντας ταυτόχρονα την
εκάστοτε ετήσια συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με πλειοψηφία των παρόντων μελών του
αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της αίτησης και εγκρίνει τον αιτητή
σαν προσωρινό μέλος του Σωματείου.
Προσωρινά μέλη θα γίνονται τακτικά με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την έγκριση
τους σαν προσωρινά μέλη του Σωματείου και μετά την συμπλήρωση
του 17ου έτους της ηλικίας των.
Εγγραφή Μελών ως Προσωρινά Μέλη του Σωματείου
Για να εγγραφούν ως Προσωρινά Μέλη του Σωματείου πρέπει να
υποβάλουν:
α) Γραπτή Αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μαζί
με δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες και
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β) Συνοδευτική Επιστολή από τουλάχιστο δύο (2) τακτικά μέλη
του Σωματείου που να συστήνουν το προτεινόμενο μέλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με πλειοψηφία των παρόντων μελών
του αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της αίτησης.
Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον αιτητή
ως προσωρινό μέλος του Σωματείου, το Προσωρινό Μέλος
πρέπει να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του η οποία ορίζεται
από την Γενική Συνέλευση.
Τα Προσωρινά Μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των μελών
σύμφωνα με το άρθρο 9 Α, εκτός του δικαιώματος να εκλέγουν
και να εκλέγονται (άρθρο 9 Α (4)).
Εγγραφή Μελών ως Τακτικά Μέλη του Σωματείου
Μετά την παρέλευση ενός χρόνου από την ημερομηνία
εγγραφής του ενός Μέλους ως Προσωρινό και εφόσον το
Προσωρινό Μέλος έχει διευθετήσει τις οικονομικές του
υποχρεώσεις προς το Σωματείο, το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου θα αποφασίζει εάν θα κατατάσσει το Προσωρινό
Μέλος ως Τακτικό Μέλος του Σωματείου.
Τα Τακτικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των μελών σύμφωνα
με το άρθρο 9 Α.
Εγγραφή Μελών ως Επίτιμα Μέλη του Σωματείου
Η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία και με πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να απονείμει το τίτλο του
επίτιμου μέλους, σε πρόσωπα τα οποία προσέφεραν σημαντικές
περιουσιακές δωρεές ή ανεκτίμητες υπηρεσίες στο Σωματείο ή
στο άθλημα της σκόπευσης ή λόγω του αξιώματος που κατέχουν
μπορούν να προσφέρουν ηθική αρωγή ή να συντείνουν στην
προαγωγή του αθλήματος.
Τα Επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των μελών σύμφωνα
με το άρθρο 9 Α, εκτός του δικαιώματος να εκλέγονται.
Εγγραφή Μελών ως Έκτακτα Μέλη του Σωματείου
α) Έκτακτα μέλη θεωρούνται τα άτομα που επισκέπτονται το
Σκοπευτήριο του Σωματείου με σκοπό την εξάσκηση ή εκμάθηση
της σκοποβολής, την συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή αγώνες που
διοργανώνονται από το Σωματείο και καταβάλλουν δικαίωμα
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χρήσης των εγκαταστάσεων του σκοπευτηρίου που ορίζεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο.
β) Τα έκτακτα μέλη έχουν μόνον το δικαίωμα χρήσης των
εγκαταστάσεων του σκοπευτηρίου και συμμετοχής σε όλες τις
δραστηριότητες και τις αθλητικές συναντήσεις του Σωματείου,
σύμφωνα με το άρθρο 9 (Α) 1 & 2 και στερούνται των
υπολοίπων δικαιωμάτων του άρθρου 9 (Α).
γ) Στα έκτακτα μέλη συμπεριλαμβάνονται και τα άτομα που είναι
μέλη Σκοπευτικών Οργανώσεων, μελών της ΣΚΟΚ που κατέχουν
σκοπευτική ταυτότητα, της Ομοσπονδίας, τα οποία έχουν το
δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων του σκοπευτηρίου
σύμφωνα με ειδικούς όρους που καθορίζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου, στο πλαίσιο των αποφάσεων της
ΣΚΟΚ και τα οποία εξαιρούνται από την καταβολή του
δικαιώματός χρήσης των εγκαταστάσεων του σκοπευτηρίου.
δ) Τα έκτακτα μέλη δεσμεύονται με τις υποχρεώσεις των μελών
όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 9 (Β) 2 έως 6.
ΑΡΘΡΟ 8ον

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου, διαγράφονται κατόπιν πρότασης του
Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εξετάζεται στην Γενική
Συνέλευση, για τους πιο κάτω λόγους:
1. Κατόπιν έγγραφης παραίτησης του μέλους.
Κατόπιν οικιοθελούς αποχώρησης του μέλους το οποίο
γνωστοποιεί γραπτώς την αποχώρηση/παραίτηση του προς
το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Λόγω απώλειας της φιλάθλου ιδιότητας.
3. Σε περίπτωση μη καταβολής της ετήσιας συνδρομής του. για δυο
(2) συνεχή χρόνια και μετά από γραπτή προειδοποίηση. Αν εντός
30 ημερών από την ημερομηνία της προειδοποίησης δεν υπάρχει
συμμόρφωση τότε το μέλος διαγράφεται αυτόματα χωρίς καμία
άλλη προειδοποίηση. Το διαγραφέν μέλος αν επιθυμεί να
επανενταχθεί στις τάξεις του Σωματείου, έχει το δικαίωμα να
υποβάλει εκ νέου αίτηση εγγραφής προσωρινού μέλους όπως
προνοείται στο άρθρο 7 πιο πάνω.
4. Σε περίπτωση που μέλος ένεκα παραπτώματος τιμωρείται
βάσει του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.
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Νοείται ότι μέλος το οποίο έχει διαγραφεί και / ή αποχωρήσει
δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου και
οφείλει να καταβάλει τις συνδρομές του μέχρι το τέλος του
οικονομικού έτους.
Περαιτέρω νοείται ότι μέλη τα οποία δεν έχουν εκπληρώσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο είναι δυνατό να
στερούνται του δικαιώματος ψήφου κατά τη Συνέλευση, η οποία
αποφασίζει για την αποβολή τους.
Διαγραφέν μέλος αν επιθυμεί να επανενταχθεί στις τάξεις του
Σωματείου, έχει το δικαίωμα να υποβάλει εκ νέου αίτηση
εγγραφής προσωρινού μέλους όπως προνοείται στο άρθρο 7 πιο
πάνω.
ΑΡΘΡΟ 9ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΕΙΤΑΙ.
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1. Να εισέρχονται στο Σωματείο και να χρησιμοποιούν τα οικήματα
και τις σκοπευτικές του εγκαταστάσεις.
2. Να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες και τις αθλητικές
συναντήσεις του Σωματείου.
3. Να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του σκοπευτηρίου
ευνοϊκότερους όρους από εκείνους των μη μελών.
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4. Τα τακτικά μέλη που έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας
των κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης έχουν το δικαίωμα
να εκλέγουν και να εκλέγονται, νοουμένου ότι έχουν
τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το
Σωματείο.
Τακτικό μέλος το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της
ηλικίας του, έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται,
νοουμένου ότι έχει τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές
υποχρεώσεις του προς το Σωματείο και δεν έχει διαγραφεί
ως μέλος.
5. Να αποχωρούν από το Σωματείο οποιαδήποτε στιγμή,
νοουμένου ότι έχουν γνωστοποιήσει γραπτώς την πρόθεση
τους αυτήν προς το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο και
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έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους
προς το Σωματείο. Νοείται ότι μέλος του Σωματείου το
οποίο αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της
περιουσίας του Σωματείου.
6. Απόφαση της συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου, η οποία είναι αντίθετη προς το νόμο ή το
καταστατικό είναι ακυρώσιμη και η ακυρότητα κυρήσσεται
από το Δικαστήριο, κατόπιν Αγωγής οποιουδήποτε μέλους
ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έχει έννομο συμφέρον
και η οποία καταχωρείται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών
από την ημερομηνία λήψης της απόφασης.
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Εξοφλούν τις ετήσιες συνδρομές τους προς το Σωματείο το
αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου έκαστου ημερολογιακού έτους.
2. Υπηρετούν τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Σωματείου και
παρέχουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους οποιεσδήποτε
υπηρεσίες τους ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Προάγουν το καλό όνομα του Σωματείου και φροντίζουν για την
προστασία και διαφύλαξη της περιουσίας του.
4. Σέβονται και συμπεριφέρονται με ήθος, σεβασμό, ευγένεια και
φιλία προς τα άλλα μέλη, τους επισκέπτες και το προσωπικό του
σκοπευτηρίου.
5. Τηρούν τις εκάστοτε αποφάσεις του διοικητικού Συμβουλίου και
τους εσωτερικούς κανονισμούς του Σωματείου.
6. Η εν γένει συμπεριφορά τους εντός του σκοπευτηρίου να είναι
άψογη και καθ’ όλα πολιτισμένη.
ΑΡΘΡΟ 10ον

ΑΡΧΕΣ

Οι αρχές του Σωματείου είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΡΘΡΟ 11ον

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
9

Η Γενική Συνέλευση η οποία αποτελείται από τα τακτικά, προσωρινά
και επίτιμα μέλη του Σωματείου τα οποία έχουν τακτοποιήσει πλήρως
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, είναι το ανώτατο όργανο του
Σωματείου και επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που απορρέουν από
τον νόμο ή από το Καταστατικό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του
Σωματείου ή από άλλο ζήτημα που χαράσσει σε αδρές γραμμές την
πολιτική που θα ακολουθήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατόπιν ειδοποίησης εις τον
ημερήσιο τύπο τουλάχιστον σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα. Ο
γραμματέας αποστέλλει την ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των
τακτικών, προσωρινών και επίτιμων μελών και αναρτά την
ειδοποίηση στον πίνακα του Σκοπευτηρίου, αναφέροντας τον
τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της Συνέλευσης και τα προς
συζήτηση θέματα τουλάχιστο δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από
την ορισθείσα ημερομηνία της σύγκλισης.
Νοείται ότι η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία (1)
φορά κάθε έτος.
Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε
στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση η οποία θα ληφθεί αφορά τη
διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης
μεταξύ του σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου
αυτού ή συγγενή αυτού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του
τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας
μεταξύ
του
σωματείου
και
εταιρείας,
προσωπικής
ή
κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας
συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι Ετήσια, Έκτακτη ή Καταστατική.
Α. Ετήσια Γενική Συνέλευση
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο
κάθε χρόνο εντός των μηνών Απριλίου – Μαΐου Μαΐου – Ιουλίου και
επιλαμβάνεται των πιο κάτω θεμάτων:
1. Διαπίστωση απαρτίας.
2. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Συνέλευσης.
3. Λογοδοσία του Προέδρου επί των πεπραγμένων.
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4. Έκθεση του Ταμία επί των οικονομικών καταστάσεων.
5. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού.
6. Διάφορα θέματα και πρόγραμμα δράσης.
7. Εκλέγει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου.
8. Απονέμει ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. τιμητικές διακρίσεις σε
πρόσωπα που προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο Σωματείο και
στο άθλημα της σκοποβολής.
9. Ορίζει το ύψος της ετήσιας συνδρομής και του δικαιώματος
εγγραφής.
Ορίζει το ύψος της ετήσιας συνδρομής και του δικαιώματος
εγγραφής για κάθε τάξη μελών εκτός των εκτάκτων μελών.
10.
Εκλέγει
Επιτροπή.

το

Διοικητικό

Συμβούλιο

και

την

Ελεγκτική

11.
Όταν
προβλέπονται
αρχαιρεσίες
εκλέγει
πρόεδρο,
γραμματέα και τρεις εφόρους εκλογής της Συνέλευσης.
12.
Αποφασίζει για την διαγραφή του Σωματείου από
Ενώσεις ή Ομοσπονδίες.
13.
Αποφασίζει για τη συγχώνευση του Σωματείου με
άλλο/άλλα Σωματεία.
14.

Αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου.

Β. Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο
όταν τούτο κρίνει αναγκαίο ή μετά από γραπτή αίτηση προς το
Διοικητικό Συμβούλιο, των 1/3 των τακτικών μελών τα οποία ι είναι
συμμορφωμένα με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η αίτηση πρέπει
να αναφέρει τα ειδικά θέματα για τα οποία αιτείται η σύγκλιση της
Συνέλευσης. Στην προκειμένη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο,
οφείλει να συγκαλέσει την Συνέλευση εντός ενός μηνός από την
ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται επίσης προς συμπλήρωση
του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν τα μέλη του παραιτούνται. Σε
περίπτωση που παραιτούνται πέντε (5) ή περισσότερα μέλη
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ταυτόχρονα, τότε γίνεται σύγκληση Συνέλευσης για εκλογή νέου
Διοικητικού Συμβουλίου (Άρθρο 15).
Γ. Καταστατική Γενική Συνέλευση
Καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό
Συμβούλιο με σκοπό την τροποποίηση του Καταστατικού ή της
ονομασίας ή του λογότυπου του Σωματείου.
Στην ειδοποίηση σύγκλισης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης
πρέπει να αναφέρονται ρητά τα άρθρα των οποίων προτείνεται η
τροποποίηση.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 2/3 ¾ των
παρόντων μελών του Σωματείου. παρόντων τακτικών μελών του
Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 12ον

ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι Γενικές Συνελεύσεις, εκτός των Καταστατικών Συνελεύσεων που
απαρτίζονται από τα 3/4 των τακτικών μελών, βρίσκονται σε απαρτία,
όταν τα μισά συν ένα των τακτικών μελών τα οποία είναι
συμμορφωμένα με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, είναι παρόντα. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται
για 30 λεπτά, οπότε τα παρευρισκόμενα μέλη αποτελούν απαρτία.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με φανερή ή
μυστική ψηφοφορία με απλή πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων
δικαίωμα ψήφου μελών, εκτός όπου προνοείται στο παρόν Καταστατικό
με αυξημένη πλειοψηφία.
Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός στην περίπτωση αρχαιρεσιών, όπου η
Συνέλευση εκλέγει πρόεδρο, γραμματέα και τρεις (3) εφόρους εκλογής.
Οι αρχαιρεσίες γίνονται πάντοτε δια μυστικής ψηφοφορίας.
ΑΡΘΡΟ 13ον

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Σωματείο θα διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο θα εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των
τακτικών μελών.
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2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2000 και 2001 είναι
διετής. Αρχίζοντας από το 2002 και μετά είναι τριετής.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
3. Για να υποβάλει κάποιος υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σωματείου, πρέπει:
α) να έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του,
β) να είναι τακτικό μέλος του Σωματείου,
γ) να έχει πλήρως τακτοποιημένες
υποχρεώσεις προς το Σωματείο,

τις

οικονομικές

του

δ) να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας προς το εν ενεργεία
Διοικητικό Συμβούλιο, 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία
σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και το αργότερο μέχρι τις 7
μμ.
Μετά
την
λήξη
της
προθεσμίας
υποβολής
των
υποψηφιοτήτων, αυτές πρέπει να αναρτούνται με αλφαβητική
σειρά στον πίνακα ανακοινώσεων του οικήματος του Σωματείου
και
ε) η υποψηφιότητα να υποστηρίζεται από δύο τουλάχιστο τακτικά
μέλη που να έχουν πλήρως τακτοποιημένες τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
στ) Τακτικά Μέλη τα οποία ευρίσκονται στο Εγκεκριμένο
Προσωπικό της Ομοσπονδίας ή στο Σχέδιο Επαγγελματικής
Αποκατάστασης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ή
στο Έμμισθο Προσωπικό του Σωματείου δεν μπορούν να
είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
4. Σε περίπτωση που μετά την λήξη της προθεσμίας της υποβολής
υποψηφιοτήτων, ο αριθμός των υποψηφίων είναι πιο λίγος από
τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του
άρθρου 13(1), τότε οι υποψήφιοι θα εκλέγονται δια βοής κατά
την Γενική Συνέλευση και θα ορίζεται Έκτακτη Συνέλευση για την
εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει
των προνοιών του καταστατικού.
Σε περίπτωση όπου υπάρχουν πέραν των 9 υποψηφιοτήτων, η
εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτια τα οποία ρίπτονται ιδιοχείρως από
τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, μέσα σε κάλπη που
ελέγχεται από τρεις εφόρους εκλογής που εκλέγονται από την
Συνέλευση. Μετά την ψηφοφορία και σύμφωνα με τα τελικά
αποτελέσματα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακηρύσσονται
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οι πρώτοι εννέα (9) υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο αριθμό
ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή αποφασίζεται με
κλήρο. Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν εκλέγονται, τοποθετούνται σε
κατάλογο επιλαχόντων υποψηφίων με σειρά σύμφωνα με τον
αριθμό ψήφων που έλαβε ο κάθε ένας.
Έγκυρα ψηφοδέλτια θα είναι αυτά που θα φέρουν από 5 (πέντε)
μέχρι 9 (εννέα) σταυρούς προτίμησης. ίσους με τον αριθμό
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφοδέλτια με
πιο λίγους σταυρούς προτίμησης θα θεωρούνται άκυρα.
Σε περίπτωση που μετά την ημερομηνία λήξης της υποβολής
υποψηφιοτήτων και πριν ή κατά την διεξαγωγή της Γενικής
Συνέλευσης, υπάρχει απόσυρση υποψηφιότητας/τητων σε βαθμό
που ο αριθμός υποψηφίων να είναι πιο λίγος από αυτόν που
προνοείται στο άρθρο 13 (1), τότε οι εναπομείναντες υποψήφιοι
θα εκλέγονται δια βοής κατά την Γενική Συνέλευση και θα
ορίζεται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή των υπολοίπων
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει των προνοιών του
καταστατικού.
5. Σε περίπτωση που μέλος/οι του Διοικητικού Συμβουλίου
αποχωρήσει/ουν τότε η πλήρωση της θέσης ή θέσεων στο
Διοικητικό Συμβούλιο θα γίνεται από τον κατάλογο των
επιλαχόντων υποψηφίων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
επιλαχόντες υποψήφιοι, η πλήρωση των θέσεων θα γίνεται σε
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών με την υποβολή
υποψηφιοτήτων όπως προνοείται στην παράγραφο 3 πιο πάνω. Η
εκλογή θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος
άρθρου και η θητεία των εκλεγμένων μελών θα είναι ίση με το
υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να
συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία, εάν
η απόφαση η οποία θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια
δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του
σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή
συγγενή αυτού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του
τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας
μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή
κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας
συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού
συγγένειας.
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7. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη
τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ο Έπαρχος της οικείας
Επαρχίας του Σωματείου (στο εφ’ εξής «Έφορος»), έπειτα
από αίτημα οποιουδήποτε μέλους ή αυταπάγγελτα, καλεί το
αρμόδιο όργανο να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες
για την αντικατάσταση του συγκεκριμένου μέλους της
διοίκησης.
ΑΡΘΡΟ 14ον

ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την λήξη των εργασιών
της Γενικής Συνέλευσης, ή το αργότερο σε μια εβδομάδα εκλέγει:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Πρόεδρο
Αντιπρόεδρο
Γραμματέα
Ταμία
Κοσμήτορα
Αποθηκάριο
Έφορο αγωνισμάτων ΦΙΤΑΣΚ (Σπόρτιγκ, Κόμπακ κλπ.)
Έφορο Τραπ – Σκητ – Διπλό Τραπ
Έφορο Σταθερού Στόχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης τους εκπρόσωπους του
Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας
Κύπρου (στο εφ’ εξής «ΣΚΟΚ»)
Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
1. Η διοίκηση του Σωματείου και η επίβλεψη της λειτουργίας του
με βάση το καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις
εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η εφαρμογή των αποφάσεων και των εσωτερικών κανονισμών
της ΣΚΟΚ.
3. Η οργάνωση, διεύθυνση και
αγώνων ή άλλων εκδηλώσεων.

εποπτεία

των

σκοπευτικών

4. Η συνεργασία με τοπικές ή διεθνείς σκοπευτικές οργανώσεις.
5. Η συγκρότηση των διασωματειακών ομάδων.
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6. Η αναγνώριση επιδόσεων και η απόφαση για επιχορήγηση των
κορυφαίων και ταλαντούχων σκοπευτών.
7. Η μελέτη μέτρων και η εξεύρεση τρόπων για συνεχή ανάπτυξη
και προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής.
8. Η έκδοση εσωτερικών κανονισμών που να ρυθμίζουν όλα τα
θέματα που σχετίζονται με την εξάσκηση του αθλήματος της
σκοποβολής στους χώρους του σκοπευτηρίου.
9. Καταρτισμό τεχνικών ή άλλων επιτροπών.
10. Ερμηνεία των προνοιών και λήψη αποφάσεων επί
οιουδήποτε θέματος που δεν προβλέπεται ή ανεπαρκώς
προβλέπεται από το καταστατικό του Σωματείου.
11. Η εξέταση και έγκριση της Αίτησης
Προσωρινού Μέλους στο Σωματείο.

Εγγραφής

12. Η εξέταση κατάταξης Προσωρινού Μέλους σε Τακτικό
Μέλος.
13. Ορίζει το ύψος του δικαιώματος χρήσης των
εγκαταστάσεων του σκοπευτηρίου από τα έκτακτα μέλη.
14.

Τήρηση κατάλογου μελών του Σωματείου.

15.

Εκλέγει τη Δικαστική Επιτροπή.

16. Εντός της πρώτης τριμηνία έκαστου έτους, το
Διοικητικό Συμβούλιο ή ο γραμματέας του σωματείου
έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν γραπτώς στον
Έφορο τα ακόλουθα:
α) αριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές
νέων μελών οι οποίες έγιναν κατά την διάρκεια του
προηγούμενου έτους,
β) σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενέργεια
μέλη της διοίκησης του σωματείου, με τα αντίστοιχα
αξιώματα τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους,
γ)
κατά
πόσο
κατά
το
προηγούμενο
έτος
πραγματοποιήθηκε ο
ελάχιστος αριθμός ετήσιων
γενικών συνελεύσεων και
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δ) σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του
υποστατικού και/ή των στοιχείων επικοινωνίας του
σωματείου, το διοικητικό συμβούλιο ή ο γραμματέας
γνωστοποιούν την νέα διεύθυνση και/ή τα νέα στοιχεία
επικοινωνίας μόλις επέλθει η αλλαγή.
17. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, δύναται σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις να επιλαμβάνεται μη
σοβαρών υποθέσεων οι οποίες αφορούν αντιαθλητική
συμπεριφορά, παραβάσεις των εσωτερικών κανονισμών
του σωματείου, μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου κ.ο.κ και οι οποίες κατά την
άποψη
του
δεν
κρίνει
αναγκαίο
όπως
αυτές
παραπεμφθούν ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής
(βλέπε άρθρο 25). Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό
Συμβούλιο δύναται να επιβάλει ποινές στα πλαίσια του
άρθρου 26 (1) και (2) μόνον. Η εκδίκαση των
υποθέσεων θα πρέπει να γίνεται εντός τουλάχιστο
σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία της
διάπραξης του αδικήματος. Για οποιαδήποτε επιβολή
ποινής θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Δικαστική
Επιτροπή.
18. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την
υποχρέωση να κοινοποιήσει τις αποφάσεις οι οποίες
λαμβάνονται είτε από την Δικαστική Επιτροπή είτε από
το
Διοικητικό
Συμβούλιο
προς
την
Σκοπευτική
Ομοσπονδία Κύπρου καθώς επίσης και στις διοικήσεις
των άλλων σκοπευτικών οργανώσεων.
ΑΡΘΡΟ 15ον

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί σε συνεδρία ο Πρόεδρος σε συνεννόηση
με τον Γραμματέα, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, έκτακτα ή όταν
παραστεί ανάγκη ή όταν το ζητήσουν γραπτώς 5 (πέντε) μέλη του
Συμβουλίου, αναφέροντας και το θέμα που θα συζητηθεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες
υπερβαίνουν τους απόντες.
Σε περίπτωση που απουσιάζει ο Πρόεδρος τον αντικαθιστά ο
Αντιπρόεδρος ή αν κι’ αυτός απουσιάζει ο Γραμματέας ή αν κι’ αυτός
απουσιάζει ο Ταμίας κι αν οι τέσσερις απουσιάζουν προεδρεύει ο
πρεσβύτερος από τα μέλη.
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Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία
και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτείται αν πέντε (5) ή περισσότερα μέλη
παραιτηθούν ταυτόχρονα, οπότε θα πρέπει να συγκληθεί Έκτακτη
Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτουν της θέσης τους:
α) Κατόπιν έγγραφης παραίτησης των.
β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν
αδικαιολόγητης απουσίας από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις.
γ) Κατόπιν παύσης των από την Γενική Συνέλευση προ της λήξης
της θητείας των.
ΑΡΘΡΟ 16ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου,
διευθύνει τις εργασίες του σύμφωνα με το καταστατικό και τους
εσωτερικούς κανονισμούς, λογοδοτεί ενώπιον των Έκτακτων Γενικών
Συνελεύσεων, υπογράφει τα πρακτικά ή άλλα έγγραφα και μαζί με τον
Γραμματέα φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις με τη
Δικαστική, Διοικητική, Αθλητική ή άλλη Αρχή. Με την σύμφωνη γνώμη
του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους που
θα υπερασπίζουν τα συμφέροντα του Σωματείου ενώπιον του
Δικαστηρίου.
ΑΡΘΡΟ 17ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρεί τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του
διατηρώντας όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τη θέση. Εκτελεί
οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες του Προέδρου ήθελε μετεβιβασθεί σ’
αυτόν από τον ίδιο τον Πρόεδρο.
ΑΡΘΡΟ 18ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Καθήκοντα του Γραμματέα:
1) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
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2) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων,
3) Τηρεί το επίσημο μητρώο μελών του Σωματείου,
4) Τηρεί το μητρώο των αποτελεσμάτων αγώνων και επιδόσεων,
5) Διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου και αποστέλλει την
ειδοποίηση σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης στα μέλη του
Σωματείου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),
6) Συνυπογράφει τα πρακτικά και άλλα σχετικά έγγραφα και
7) Φυλάττει την σφραγίδα του Σωματείου
Σε περίπτωση που ο γραμματέας απουσιάζει από τις συνεδρίες του
Διοικητικού Συμβουλίου, τον αναπληρεί ο Ταμίας ή αν αυτός κωλύεται,
άλλο μέλος του Συμβουλίου που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο.
ΑΡΘΡΟ 19ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του
Σωματείου εκδίδοντας το σχετικό ένταλμα πληρωμής ή εξασφαλίζοντας
τη σχετική απόδειξη.
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τα χρήματα του Σωματείου και τηρεί όλα
τα αναγκαία λογιστικά βιβλία.
Φροντίζει για τον έλεγχο των λογαριασμών του Σωματείου, από το
εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση Ελεγκτικό Γραφείο και
παρουσιάζει τον οικονομικό απολογισμό μαζί με την έκθεση των
ελεγκτών.
Υπογράφει όλες τις Τραπεζικές επιταγές, γραμμάτια και οικονομικούς
λογαριασμούς με τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Σωματείου.
Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει τα χρήματα του Σωματείου σε
Τράπεζα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο την αμέσως επόμενη
εργάσιμη ημέρα διατηρώντας ένα ποσό μέχρι €500, για τις τρέχουσες
ανάγκες του Σωματείου.
Σε περίπτωση απουσίας του από την συνεδρία του Διοικητικού
Συμβουλίου, τον αντικαθιστά ο Γραμματέας ή αν αυτός κωλύεται, τότε
τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Συμβουλίου που ορίζεται από τον
Πρόεδρο. Ο Ταμίας με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου
προσλαμβάνει βοηθό και εισπράκτορα της επιλογής του.
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ΑΡΘΡΟ 20ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΩΝ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ &
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ

Οι Έφοροι Σκόπευσης ενεργούν ως πληρεξούσιοι του Διοικητικού
Συμβουλίου εποπτεύοντας την λειτουργία των πεδίων βολής όλων των
αθλημάτων και επισημαίνουν τυχόν περιθώρια για βελτιώσεις και
επεκτάσεις.
Επιμελούνται και διευθύνουν σε γενικές γραμμές την λειτουργία του
σκοπευτηρίου και ρυθμίζουν την διεξαγωγή των αγώνων.
Συνεργάζονται με τον διαχειριστή του σκοπευτηρίου για την συντήρηση
όλων των μηχανημάτων και των κτιριακών συγκροτημάτων του
Σωματείου.
Ο Αποθηκάριος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την καταγραφή
όλων των υλικών που ανήκουν στο Σωματείο και σε συνεργασία με τον
Ταμία θα πρέπει να μεριμνά έγκαιρα για την αναπλήρωση των
αποθεμάτων.
ΑΡΘΡΟ 21ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

Ο Κοσμήτορας διευθύνει και επιμελείται των εκδηλώσεων και εν γένει
των εμφανίσεων του Σωματείου.
Μεριμνά για την καλή εμφάνιση του σκοπευτηρίου και επιμελείται τον
γενικό καλλωπισμό τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών
χώρων του σκοπευτηρίου.
ΑΡΘΡΟ 22ον

ΑΜΟΙΒΗ / ΕΜΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσλαμβάνεται αναγκαίο
έμμισθο προσωπικό. Η αντιμισθία, και τα ωφελήματα ορίζονται από το
Δ.Σ.
Καμία αμοιβή, οποιουδήποτε είδους δεν καταβάλλεται για
παρεχόμενες υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο
της Διοίκησης του Σωματείου.
Νοείται ότι τα μέλη, περιλαμβανομένων των μελών της
Διοίκησης ή των Ιδρυτών του Σωματείου, μπορούν να
ανακτήσουν και / ή να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που
κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
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περιλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε
ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα
από τρίτους φορείς προγράμματα, αφού προσκομίσουν τα
αναγκαία έγγραφα.
Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει
αναγκαίο έμμισθο προσωπικό, η αντιμισθία και τα ωφελήματα
ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 23ον

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Εις Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα εκλέγεται ορίζεται
εγκεκριμένο ελεγκτικό γραφείο για τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων
του Σωματείου. Το γραφείο θα έχει την εξουσία να ελέγχει ελεύθερα
όλα τα βιβλία και έγγραφα, τα οποία χρειάζονται για την εκτέλεση των
καθηκόντων του.
Το ελεγκτικό γραφείο θα ετοιμάζει την ετήσια έκθεση επί της
οικονομικής κατάστασης του Σωματείου η οποία θα υποβάλλεται εις την
Ετήσια Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 24ον

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καταρτίζει τεχνικές ή άλλες
επιτροπές για τον συντονισμό, εποπτεία και επιμέλεια του Σωματείου.
Οι Επιτροπές θα αποτελούνται από τακτικά μέλη του Σωματείου ή
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία κατέχουν τα ζητήματα της
σκοποβολής και έχουν πείρα στα σκοπευτικά θέματα.
ΑΡΘΡΟ 25ον
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να επιλαμβάνεται υποθέσεων ή
καταγγελιών για ανάκριση και εκδίκαση που αφορούν αθλητικά ή
πειθαρχικά παραπτώματα, αντιαθλητική ή απρεπή συμπεριφορά,
παραβιάσεις του Καταστατικού ή των εσωτερικών κανονισμών του
Ομίλου κλπ.
Η Δικαστική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, τα οποία
ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ προσώπων
εγνωσμένου κύρους και νομικής κατάρτισης. Μέλη του παρόντος
Σωματείου, αθλητές ή προπονητές αποκλείονται να μετέχουν
στη Δικαστική Επιτροπή.
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Η θητεία της Δικαστικής Επιτροπής συμβαδίζει χρονικά με την
εκάστοτε θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο έχει οριστεί ως μέλος της
Δικαστικής Επιτροπής επιθυμεί όπως παύσει να αποτελεί μέλος
της Δικαστικής Επιτροπής, καλείται όπως ενημερώσει γραπτώς
την παραίτηση του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
Η Δικαστική Επιτροπή θα ορίζει τον Πρόεδρο της και τον
Αναπληρωτή Πρόεδρο της σε ειδική συνεδρία που θα συγκαλείτε
από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής θα συγκαλεί τα μέλη σε
συνεδρίαση με γραπτή προειδοποίηση τριών (3) τουλάχιστον
ημερών και καλεί δε τους διάδικους τέσσερις (4) μέρες πριν από
την συνεδρίαση.
Η Δικαστική Επιτροπή επιλαμβάνεται των θεμάτων που
παραπέμπονται μετά από διερεύνηση και απόφαση από το
Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία αφορούν αθλητικά πειθαρχικά
παραπτώματα, αντιαθλητική συμπεριφορά, παραβάσεις των
διατάξεων του Καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών
του σωματείου, μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου κ.ο.κ από οιανδήποτε πρόσωπο και/ή
σκοπευτές και/ή άλλως πως.
Κάθε υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στην Δικαστική Επιτροπή,
το συντομότερο δυνατόν άλλα όχι αργότερα των δύο (2) μηνών,
από την ημερομηνία που διαπράχθηκε οποιοδήποτε αδίκημα.
Η Δικαστική Επιτροπή θα αποφασίζει οριστικά για κάθε
υπόθεση, εντός δύο (2) μηνών από την παραπομπή της σε
αυτήν.
Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής θα ισχύουν αμέσως μετά
την γνωστοποίηση τους στα ενδιαφερόμενα μέρη. Κάθε ποινή
γίνεται
γνωστή
στο
Διοικητικό
Συμβούλιο
και
στα
ενδιαφερόμενα μέρη είτε γραπτώς είτε με τηλεομοιότυπο είτε με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η γνωστοποίηση της ποινής μέσω των
πιο πάνω μέσων θεωρείται σαν επίδοση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ενδιαφερόμενα μέρη δύναται να
ζητήσουν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Δικαστικής
Επιτροπής εντός 10 ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης της
απόφασης σε αυτούς.
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Η Δικαστική Επιτροπή δικαιούται όπως αθωώσει και/ή
καταδικάσει οιανδήποτε πρόσωπο και σε περίπτωση καταδίκης
μπορεί να επιβάλλει τις ποινές που αναφέρονται στο άρθρο 26.
Δικηγόρος του Σωματείου θα είναι ο εκάστοτε Νομικός
Σύμβουλος ο οποίος θα εκπροσωπεί το Σωματείο κατά την
ακροαματική διαδικασία ενώπιον της δικαστικής επιτροπής.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ:
1) Να ετοιμάζει το Κατηγορητήριο και να το επιδίδει στον
παραβάτη.
2) Να παραδίδει το μαρτυρικό υλικό της υπόθεσης 72 ώρες πριν
την Ακρόαση.
ΑΡΘΡΟ 26ον

ΠΟΙΝΕΣ

Οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είτε από το Διοικητικό
Συμβούλιο είτε από την Δικαστική Επιτροπή είναι οι πιο κάτω:
1. Γραπτή επίπληξη.
2. Αποκλεισμό από ένα ή περισσότερους αγώνες ανάλογα με την
σοβαρότητα της περίπτωσης.
3. Οριστική Διαγραφή από το μητρώο του Σωματείου.
4. Απαγόρευση εισόδου στο σκοπευτήριο για περίοδο ενός (1) έως
έξι (6) μηνών ανάλογα με την περίπτωση.
5. Προσωρινό αποκλεισμό από τις επιχορηγήσεις του Σωματείου.
6. Στέρηση της σκοπευτική ταυτότητας.
7. Παράταση έγκρισης προσωρινού μέλους σε τακτικό για
περίοδο πέραν των δώδεκα (12) μηνών.
Τα αθλητικά παραπτώματα παραγράφονται μετά την παρέλευση έξι (6)
μηνών από την ημερομηνία που έγιναν, εφ’ όσον δεν καταγγελθούν
μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκδίδει τις αποφάσεις του
το συντομότερο δυνατό πάντως όχι αργότερα από δυο (2) μήνες
αφότου του διαβιβάστηκε η υπόθεση.
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Οι αποφάσεις βάσει των παραγράφων 2, 3 & 6 πιο πάνω θα πρέπει να
κοινοποιούνται προς την Σκοπευτική Ομοσπονδία και τις Διοικήσεις των
άλλων σκοπευτικών οργανώσεων.
ΑΡΘΡΟ 27ον

ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Άτομα με φίλαθλη ιδιότητα είναι εκείνα, τα οποία αγαπούν την άθληση,
σέβονται τις αρχές του ‘fair play’και του ‘Ευ Αγωνίζεσθαι’, εκτιμούν τη
φιλία, στηρίζουν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της ευγενούς
άμιλλας και ενεργούν πάντοτε στα πλαίσια της αμοιβαίας κατανόησης,
του αλληλοσεβασμού και προσφέρουν υπηρεσίες στον αθλητισμό
ανιδιοτελώς.
Οι κάτοχοι της φίλαθλης ιδιότητας υποχρεούνται να σέβονται και να
εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου,
τις καταστατικές πρόνοιες και τους κανονισμούς παιδείας, όπως και των
χώρων άθλησης. Διατηρούν δε την φίλαθλό τους ιδιότητα, σύμφωνα
με τους κανονισμούς του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, της
Κυπριακής και Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και ειδικότερα της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκοποβολής καθώς και τους κανονισμούς και τις
διατάξεις της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου.
ΑΡΘΡΟ 28ον

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για οποιοδήποτε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό,
αποφαίνεται και αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη
πλειοψηφία και η απόφαση αυτή επικυρώνεται από τη προσεχή Γενική
Συνέλευση και χρησιμεύει ως προηγούμενο.
ΑΡΘΡΟ 29ον

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται δια πλειοψηφίας των 3/4 των
παρόντων τακτικών μελών σε ειδική προς τούτο Γενική Συνέλευση
αποτελούμενη από τα 2/3 των τακτικών και εχόντων εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις των μελών, η δε περιουσία του περιέρχεται στον Κυπριακό
Οργανισμό Αθλητισμού.
Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται δια πλειοψηφίας των ¾
των παρόντων τακτικών μελών σε ειδική προς τούτο Γενική
Συνέλευση.
Η συγχώνευση του Σωματείου με άλλο/άλλα Σωματείο/α
αποφασίζεται δια πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων τακτικών
μελών σε ειδική προς τούτο Γενική Συνέλευση.
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Η περιουσία του Σωματείου
Οργανισμό Αθλητισμού.

περιέρχεται

στον

Κυπριακό

Οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος Καταστατικού αντιβαίνει με
τις πρόνοιες του Καταστατικού της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας
Κύπρου (ΣΚΟΚ), υπερισχύουν οι πρόνοιες του Καταστατικού της
Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου (ΣΚΟΚ).
Για Σκοπευτικό Όμιλο Λάρνακας
Σκοπευτική Οργάνωση Λάρνακας
…………………………………………………….
Πέτρος Κυρίτσης
Γραμματέας
Λάρνακα 07 Μαΐου 2014
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