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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΜΠΟΟΥΛΙΝΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
 

 

1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

Ιδρύεται Επαρχιακός Σύνδεσμος Μπόουλινκ με την επωνυμία ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ με έδρα τη Λεμεσό. 

2.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

α.  Το καταστατικό του επαρχιακού συνδέσμου, είναι γραμμένο στην Ελληνική 

γλώσσα. 

 β.  ΤΟ διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Συνδέσμου, είναι η μόνη 

αρμόδια αρχή για την ερμηνεία του παρόντος Καταστατικού και 

οποιαδήποτε απόφαση αυτού σε θέματα ερμηνείας είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική για όλα τα μέλη εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά από τη 

Γενική Συνέλευση. 

 

3. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Όργανα του συνδέσμου είναι η Γενική Συνέλευση Και το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

4. ΣΚΟΠΟΙ 

Σκοποί του Επαρχιακού Συνδέσμου Μπόουλινκ είναι: 

α.   Η προώθηση Και ανάπτυξη του αθλήματος του Μπόουλινκ και η 

ενθάρρυνση ερασιτεχνών μπόουλερς στη γνώση, άθληση και επιτυχία 

του Μπόουλινκ. 

 β.     Η διοργάνωση τοπικών πρωταθλημάτων και άλλων ειδικών δη- 

 οργανώσεων   διαγωνισμών Μπόουλινκ. 

            γ.   Η συμμετοχή σε Παγκύπρια πρωταθλήματα και σε ειδικές 

  διοργανώσεις διαγωνισμούς Μπόουλινκ που θα προκυρήττει η Κυπριακή 

Ομοσπονδία Μπόουλινκ, καθώς επίσης και η συμμετοχή σε διεθνείς 

αγώνες Μπόουλινκ στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

 

5.ΠΟΡΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Οι πόροι του Επαρχιακού συνδέσμου προέρχονται: 

α.  Από τις ετήσιες συνδρομές των μελών. 

β.   Από επιχορηγήσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπόουλινκ.                     

γ. Από έκτακτες εισφορές ή επιχορηγήσεις από άτομα, Οργανισμούς 

μεγάλους Οίκους, άλλα οργανωμένα σύνολα ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη 

πηγή στο εσωτερικό ή εξωτερικό. 

δ. Από εκδηλώσεις που οργανώνει ο Επαρχιακός Σύνδεσμος Μπόουλινκ.  

ε. Από δωρεές μελών και ξένων προς τον Επαρχιακό Σύνδεσμο 

ατόμων ή οργανωμένων συνόλων. 

 

6. ΜΕΛΗ 

 α. Ο επαρχιακός Σύνδεσμος δέχεται σαν μέλη, άτομα και σωματεία. 

 β) Τα άτομα άνω των 18 ετών εγγράφονται σαν τακτικά μέλη και τα άτομα 
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  κάτω των18 σαν "έφηβοι". Στο κείμενο το τακτικό μέλος θα  

  αναφέρεται σαν "μέλος". 

  ΟΙ έφηβοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών 

  εκτός από το δικαίωμα του του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και το δικαίωμα 

  να ψηφίζει για τροποποίηση του καταστατικού. 

  Έφηβοι που έχουν συμπλήρωση το 18ον έτος της ηλικίας τους,  

  μεταπηδούν αυτόματα στην τάξη των μελών. 

 

 

 

 7.ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ 
  α) Πρόσωπα και των δύο φύλων δικαιούνται να γίνουν τακτικά μέλη 

 νοούμενου ότι είναι ηλικίας άνω των 18 ετών. Κάθε τακτικό μέλος, έχει το 

 δικαίωμα να εκλέγει και εκλέγεται εφόσον έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές 

 του υποχρεώσεις προς τον Επαρχιακό Σύνδεσμο. 

 β. Τα υποψήφια μέλη πρέπει να είναι ακεραίου χαρακτήρα, να διέπονται 

  από πνεύμα αθλητοπρέπειας και ευγενούς άμιλλας και γενικά να  

  συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και τάξη.  

 γ. Υποψήφιο μέλος με βαρυμένο ποινικό μητρώο κρίνεται αυτόματα  

  ακατάλληλο για μέλος. 

 δ. ΟΙ προϋποθέσεις εγγραφής Σωματείου είναι οι πιο κάτω: 

   (ι) Υποβολή αίτησης .προς τον Επαρχιακό Σύνδεσμο  που να  

        αναγράφονται: 

  1)  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

  με τις διευθύνσεις τους. 

 2)  Δήλωση για ανεπιφύλακτη αποδοχή από το Σωματείο, 

  τόσο του Καταστατικού ,όσο και των εσωτερικών 

  κανονισμών του Επαρχιακού Συνδέσμου. 

 (ι ι)  Υποβολή νομότυπου καταστατικού  

 (ιιι)  Υποβολή αποδείξεως του ταμία του Επαρχιακού Συνδέσμου για 

   την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και ακόμα και της 

   πρώτης ετήσιας συνδρομής. 

  (ιν)  Υποβολή προς τον Γραμματέα του Επαρχιακού Συνδέσμου 

  καταλόγου των μελών του Σωματείου. 

 

 8.ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
  α) Κάθε υποψήφιος για εκλογή σαν τακτικό μέλος ή σαν έφηβος, προτείνεται 

 από ένα και  υποστηρίζεται από άλλο τακτικό μέλος. Και τα δύο μέλη 

 εγγυώνται από προσωπική γνωριμία την καταλληλότητα του υποψηφίου. Ο 

 υποψήφιος προτείνεται με την συμπλήρωση  του κατάλληλου εντύπου στο οποίο 

 πρέπει να αναγράφονται το πλήρες όνομα, η διαμονή και  το επάγγελμα του 

 υποψηφίου μέλους και οι υπογραφές του προτείνοντος και υποστηρίζοντας 

 μέλους. Με την υποβολή του συμπληρωμένου εντύπου, καταβάλλονται στον 

 ταμία το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή, που επιστρέφονται  στον 

 υποψήφιο σε  περίπτωση που δεν εγκρίνεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο  του 

 Συνδέσμου αποφασίζει για την εκλογή με ψηφοφορία, εάν δε η εκλογή δεν 

 αποφασισθεί με απόλυτη πλειοψηφία, ο υποψήφιος δεν εκλέγεται. 
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β) Σε περίπτωση που το τακτικό μέλος που προτείνει ή υποστηρίζει αίτηση 

 υποψήφιου μέλους παύσει να είναι μέλος του Επαρχιακού Συνδέσμου, τότε 

 μπορεί  να αντικατασταθεί με άλλο τακτικό μέλος, προτού αποφασισθεί η 

 εκλογή  του υποψηφίου.  

γ. Υποψήφιος που δεν εκλέγεται, δεν προτείνεται ξανά εκτός εάν περάσουν 12 

 μήνες. 

 

 

9.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ 

Μετά την εκλογή του μέλους, ο γραμματέας ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενων γραπτώς και 

τον εφοδιάζει με αντίτυπο του καταστατικού. 

 

 

10.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΤΟ δικαίωμα εγγραφής τακτικού μέλους και έφηβου είναι ΛΚ₤1.Το δικαίωμα 

εγγραφής σωματείου σαν μέλος είναι ΛΚ₤3. 

 

 

11.ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

Η ετήσια συνδρομή τακτικού μέλους είναι ΛΚ₤12.Η ετήσια συνδρομή έφηβου είναι 

ΛΚ₤6. 
Η ετήσια συνδρομή σωματείου είναι ΛΚf36. 

 

 

12.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

 α) Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται με την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 

 κάθε  χρόνο. 

β. Μέλος που θα παραλείψει να καταβάλει την συνδρομή του, μέσα σε ένα μήνα 

 από  την ημερομηνία γραπτής υπενθυμίσεις, θα διαγράφεται από το μητρώο 

 των μελών  κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί όμως 

 κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου να γίνει ξανά δεκτό σαν 

 μέλος, 

 αφού καταβάλει τις καθυστερημένες συνδρομές. Δεν απάτητε η καταβολή 

 δικαιώματος επανεγγραφής. 

 

 

13 . ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών συνίστανται στα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν καταστατικό, το άθλημα και την Φιλοσοφία 

του. 

 

14.ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 

Κάθε μέλος δικαιούται να παραιτηθεί της ιδιότητας του σαν μέλος του Επαρχιακού 

Συνδέσμου με σχετική γνωστοποίηση του προς τον Γραμματέα. 
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15.ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ 

Μέλος μπορεί να αποβληθεί από τον Επαρχιακό Σύνδεσμο κατόπιν αποφάσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή μπορεί να εφεσιβληθεί σε έκτακτη ή την 

επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

 

16.ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ 

Κάθε πρόσωπο, με την απώλεια της ιδιότητας του σαν μέλος, χάνει και κάθε δικαίωμα ή 

αξίωση που απορρέει, από την ιδιότητα αυτή. 

 

 

Ι7.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 α) Η διοίκηση και η διαχείριση του Επαρχιακού Συνδέσμου ανατίθεται 

 ολοκληρωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τα 

 ακόλουθα επτά μέλη: 

 Πρόεδρος 

 Αντιπρόεδρος 

 Γραμματέας 

 Ταμίας 

 Τρία μέλη 

β. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαρχιακού Συνδέσμου μπορεί να είναι 

 και υποψήφιος για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. 

γ. Τα μέλη του Διοικητικού ΣΥμβουλίου του Επαρχιακού Συνδέσμου είναι και 

 μέλη  της Γενικής Συνέλευσης της Κυπριακής Ομοσπονδίας. 

γ.  Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου ορίζεται σαν μέλος στο 

 Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπόουλινκ. 

 

 

18.ΘΗΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου και τελειώνει την 30η 

Νοεμβρίου του μεθεπόμενου έτους. 

 

 

19.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 α)ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού 

   Συμβουλίου και των ετησίων Και εκτάκτων Γενικών  

   Συνελεύσεων. Κατέχει την ψηλότερη θέση και   

   αντιπροσωπεύει τον Επαρχιακό Σύνδεσμο σε όλους τους τομείς. 

   Είναι δε και ο κατά νόμων υπεύθυνος. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα 

   καθήκοντα που θα του αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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β)ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, είναι ο  

    προσωπικός του βοηθός και μπορεί να τον   

    αντικαταστήσει σε όλους τους τομείς. 

γ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Ο Γραμματέας τηρεί μητρώο των μελών και πρακτικά 

    των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και 

    των Γενικών Συνελεύσεων και είναι υπεύθυνος για 

    την αλληλογραφία και την σφραγίδα του Επαρχιακού 

    Συνδέσμου. Εκτελεί επίσης οποιαδήποτε άλλα καθή κοντα 

    που θα του αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.  

    Στην απουσία του αντικαθίσταται από ένα άλλο μέλος του 

    Διοικητικού Συμβουλίου που θα διορίσει ο πρόεδρος. 

 

 

δ)ΤΑΜΙΑΣ   Είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση του  

    Επαρχιακού Συνδέσμου. Τηρεί λογιστικά βιβλία εσόδων 

    Και εξόδων, κατάσταση συνδρομών και εκδίδει  

    αποδείξεις εισπράξεων/ πληρωμών και επιταγών. Έχει

    υποχρέωση να ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό  

    Συμβούλιο για την οικονομική κατάσταση του  

    Επαρχιακού Συνδέσμου, να υποβάλλει προϋπολογισμό 

    εσόδων/ εξόδων για κάθε αγωνιστική περίοδο και να 

    παρουσιάζει την οικονομική 

κατάσταση του Επαρχιακού Συνδέσμου στην Γενική Συν-

έλευση. Καταθέτει όλα τα χρήματα του Επαρχιακού Συν-

δέσμου σε αναγνωρισμένη τράπεζα, αλλά μπορεί να δια 

τηρεί ποσό μέχρι ΛΚ₤25.- σε μετρητά. Όλες οι πληρωμές/ 

αναλήψεις γίνονται με επιταγές, πoυ θα φέρουν δύο υπο-

γραφές από τους ακόλουθους Ταμίας, Πρόεδρος, 

Γραμματέας. Μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίσει το Διοικητικό 

Συμβούλιο και να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα 

του αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

ε)ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ Βοηθούν τα πιο πάνω πρόσωπα να εκτελούν οποιαδήποτε 

     καθήκοντα, που θα τους αναθέσει το Διοικητικό  

     Συμβούλιο. Μπορούν να αντικαταστήσουν τον  

     Γραμματέα ή τον Ταμία. 

 

 

20.ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 α)  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται στην Γενική Συνέλευση .κάθε 

 υποψήφιος προτείνεται και υποστηρίζεται από δύο τακτικά ταμειακώς εντάξει 

 μέλη του Συνδέσμου και υποβάλλει γραπτώς την υποψηφιότητα του προς τον 

 Γραμματέα Τουλάχιστον επτά (7) μέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Κατάλογος 

 των υποψηφίων τοιχοκολλάτε στο οίκημα του Συνδέσμου τρεις (3) μέρες πριν 

 την εκλογή. 
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β. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία. κάθε μέλος δικαιούται 

 να ψηφίσει όσους υποψήφιους επιθυμεί, άλλα σε καμιά περίπτωση πέρα από 

 επτά (7).Οι επτά υποψήφιοι που θα πάρουν τις περισσότερες ψήφους εκλέγονται 

 ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι 

 υποψήφιοι πάρουν ίσον αριθμό ψήφων, τότε η εκλογή επαναλαμβάνεται. Το 

 Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται σε σώμα αμέσως μετά την λήξη των 

 εργασιών της Γενικής Συνέλευσης από την οποία εκλέγηκε. 

 

21.ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 α) Σε περίπτωση που κενώνεται οποιαδήποτε θέση στο Διοικητικό  Συμβούλιο, 

 τούτο έχει την εξουσία να διορίσει στην θέση αυτή οποιοδήποτε  τακτικό 

 μέλος του Επαρχιακού Συνδέσμου. 

β. Το ανώτατο όριο διοριζομένων μελών για την θητεία ενός Διοικητικού 

 Συμβουλίου είναι τρεις (3). 

γ. Η θητεία των διοριζόμενων μελών λήγει μαζί με την λήξη της θητείας του 

 Διοικητικού Συμβουλίου. 

δ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εκλελεγμένων μελών του Διοικητικού 

 Συμβουλίου καταλήξει να είναι λιγότερος των τεσσάρων (4) ,τότε 

 προκηρύσσονται αυτόματα εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 

 Συμβουλίου, για την περίοδο μέχρι τη λήξη της θητείας του προηγούμενου 

 Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 α) Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία Φορά τον 

 μήνα και έκτακτα όποτε τούτο κριθεί αναγκαίο, ύστερα από 

 πρόσκληση του Προέδρου ή του Γραμματέα ή δύο (2) μελών 

 του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Τηρούνται πρακτικά όλων των εργασιών του Διοικητικού 

 Συμβουλίου. . 

γ)  Οποιαδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει 

  από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις αδικαιολόγητα, παύει να είναι μέλος εκτός 

 αν δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις για την απουσία του. 

δ. Τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρόντα σε οποιαδήποτε 

 συνεδρίαση, αποτελούν απαρτία. 

 

23.ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 α) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται από καιρό σε καιρό να διορίζει από τα 

 μέλη του Επαρχιακού Συνδέσμου, επιτροπές 

που θα θεωρούσε αναγκαίο ή σκόπιμο να διορίσει και να αναθέτει ή να παραπέμπει σ' 

αυτές τέτοιες αρμοδιότητες ή καθήκοντα που θα αποφάσιζε. 

β.  Οι επιτροπές θα πρέπει να υποβάλλουν περιοδικά αναφορά σχετικά με τις 

 εργασίες τους ,στο Συμβούλιο και να διεξάγουν τις εργασίες τους σύμφωνα 

 πάντα με τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

24.ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
α) Η ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό 

  Συμβούλιο το Νοέμβριο. 
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 β) Σκοποί της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, είναι οι ακόλουθοι: 

   (ι)  Έγκριση πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης 

 (ι ι)  Λήψη από το Δ.ιοικητικό  Συμβούλιο, έκθεσης πεπραγμένων,  

  ισολογισμό και κατάσταση λογαριασμών για το προηγούμενο  

  οικονομικό έτος και  προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών 

  για το τρέχων οικονομικό έτος. 

 (ιιι) Εκλογή ελεγκτών 

 (ιν) Λήψη απόφασης για οποιαδήποτε πρόταση που υποβλήθηκε ενώπιον της 

  Γενικής Συνέλευσης Και σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος  

  καταστατικού. 

 (ν) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε διετία.  

 (νι) Αποφασίζει για αποχώρηση από την  Ομοσπονδία, με 

  πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Επαρχιακού Συνδέσμου. 

γ)  Ο ελεγμένος ισολογισμός και η κατάσταση λογαριασμών, ανακοινώνεται στα μέλη, 

τουλάχιστον επτά (7) μέρες πριν την ετήσια Γενική Συνέλευση με τοιχοκόλληση τους 

στον 1'πίνακα Ανακοινώσεων' του Συνδέσμου. 

δ)  Οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί να υποβάλει οποιαδήποτε πρόταση για λήψη απόφασης 

στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ειδοποιήσει για αυτό το σκοπό τον γραμματέα 

εγγράφως, τουλάχιστοv πέντε (5) μέρες πριν την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής 

Συνέλευσης. 

 

 

 

25. ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ 

 

(α)  Μετά την εκλογή του, -το Διοικητικό Συμβούλιο και σε συνεργασία με τις ομάδες 

διορίζει τους εκλέκτορες που θα εκπροσωπούν το Σύνδεσμο στη Γενική Συνέλευση της 

Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπόουλινκ. 

 

(β) Ο αριθμός των εκλεκτόρων είναι τόσος όσος ο αριθμός των αθλητικών ομάδων 

(τουλάχιστον πενταμελών) που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα του Συνδέσμου της 

αγωνιστικής περιόδου που διεξάγονται οι εκλογές του Συνδέσμου. 

 

(γ) Η θητεία των εκλεκτόρων είναι διετής. 

Αρχίζει την 31ην Δεκεμβρίου του έτους των εκλογών και λήγει την 30η Δεκεμβρίου 

του μεθεπόμενου έτους. 
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 (δ)  Εκλέκτορες που εκλέγονται στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας 

 στο αξίωμα του Προέδρου, Αντιπροέδρου ή _Toυ Γενικού Γραμματέα της 

 Ομοσπονδίας παραιτείται αυτόματα από την θέση του εκλέκτορα. 

 Στην κενή θέση διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 

 αντικαταστάτης. 

 Η θητεία του νέου εκλέκτορα λήγει με την λήξη της θητείας των υπολοίπων 

 εκλεκτόρων. 

 

 

26. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

 

Το Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε και για οποτεδήποτε ειδικό σκοπό να συγκαλέσει 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 'Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης και 

κατόπιν γραπτής αίτησης είκοσι (20) μελών του Επαρχιακού Συνδέσμου, αφού 

αναφέρονται σ' αυτή οι σκοποί και λόγοι για τους οποίους ζητείται η Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση. 

 

 

27. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

 

Προειδοποίηση δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών για την Ετήσια Γενική Συνέλευση 

και επτά (7) ημερών για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δίνεται προς τα μέλη με 

τοιχοκόλληση της σχετικής γνωστοποίησης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Συνδέσμου 

ή και με επιστολή προς τα μέλη του Συνδέσμου εάν ήθελε αποφασίσει τούτο το 

Διοικητικό  Συμβούλιο. 

 . 

 

28. ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 

 (α)  Ο Πρόεδρος προεδρεύει όλων των Γενικών Συνελεύσεων του Συνδέσμου, εκτός 

 αν ο σκοπός της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή νέου Διοικητικού 

 Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου προεδρεύει ο 

 Αντιπρόεδρος. 

 (β)  Κάθε παριστάμενο μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου, δικαιούται 

  μίας ψήφου για κάθε πρόταση. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η πρόταση θεωρείται 

  ότι έχει απορριφθεί. 
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(γ)  Μέλος που δεν έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις, δεν έχει 

 δικαίωμα ψήφoυ. 

 

 (δ)  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να δέχεται εξουσιοδοτημένα μέλη να 

 ψηφίζουν για μέλη που απουσιάζουν από την Γενική Συνέλευση. Θα 

 γνωστοποιούνται στην προκηρύξει της Γενικής Συνέλευσης . 

 

 (ε)  Στην περίπτωση Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού 

 Συμβουλίου, θα πρέπει απαραίτητα να διορίζεται από την Γενική Συνέλευση 

 τριμελής (3) Εφορευτική Επιτροπή, για την ομαλή  διεξαγωγή των εκλογών. 

 

  (στ)  Για την λήψη αποφάσεων, η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση 

 γίνεται με ανάταση χεριών εκτός εάν αποφασίσει αλλιώς η Γενική Συνέλευση. 

 Στην περίπτωση αρχαιρεσιών θα είναι μυστική. 

 

29. ΑΠΑΡΤΙΑ 

 

 (α)  Κάθε Γενική ή Έκτακτη Συνέλευση, θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία αν 

 παρόντα είναι το 51% των μελών. Εάν μετά παρέλευσης μισής ώρας από την 

 ώρα που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών δεν συμπληρωθεί το πιο πάνω 

 σεβαστό ποσοστό, τότε Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία. 

 

 (β)  Σε περίπτωση συμπλήρωσης, κατάργησης ή τροποποίησης άρθρων του 

 Καταστατικού, απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της 

 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό. 

 

(γ)  Οι σκοποί του Επαρχιακού Συνδέσμου Μπόουλινκ δεν μπορούν να 

 τροποποιηθούν. 

 

 

30. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

 

 

Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου αρχίζει από την 1η Δεκεμβρίου και λήγει την 30η 

Νοεμβρίου του επόμενου έτους. 
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31. ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

 

 Σε κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση, εκλέγεται εγκεκριμένος ελεγκτής που θα 

 προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση. Σε 

 περίπτωση που κενούται η θέση του ελεγκτή κατά την διάρκεια της θητείας του, 

 τότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει ,να διορίσει άλλο εγκεκριμένο ελεγκτή. 

 

 

32. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ 

 

  (α)  Κανένα μέλος του Συνδέσμου δεν δικαιούται να κατέχει ταυτόχρονα 

  θέση αξιωματούχου (προέδρου, αντιπροέδρου ή γενικού γραμματέα) στο 

  Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και θέση αξιωματούχου στο 

  Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. 

  (β)  Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ αξιωματούχου του Διοικητικού  

  Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ή του Συνδέσμου και μελών στο  

  Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ή της Ομοσπονδίας 

  αντίστοιχα. 

 

 

33. ΘΕΣΠΙΣΗ - ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να προβαίνει στην θέσπιση 

 κατάργηση ή τροποποίηση κανονισμών, σύμφωνα πάντα με το Καταστατικό 

 αυτό, που θα θεωρούσε σκόπιμους για την εσωτερική διοίκηση και συμφέρον 

 του Επαρχιακού Συνδέσμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο 

 για τη θέσπιση πειθαρχικών κανονισμών καθώς επίσης και για τον διορισμό 

 Δικαστικής Επιτροπής του Επαρχιακού Συνδέσμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 είναι το αρμόδιο όργανο για την θέσπιση των κανονισμών των. Επαρχιακών 

 Πρωταθλημάτων  και ειδικών Διοργανώσεων-Διαγωνισμών, πάντοτε μέσα 

 στα πλαίσια των κατευθυντηρίων γραμμών της Κυπριακής Ομοσπονδίας 

 Μπόουλινκ και με βάση τους κανονισμούς της διεθνούς Ομοσπονδίας 

 Μπόουλινκ . Όλοι ανεξαίρετα οι κανονισμοί είναι δεσμευτικοί για τα μέλη, 

 μέχρις ότου καταργηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο η ακυρωθούν με 

 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Επαρχιακού  Συνδέσμου. 
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34. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 (α)  Η Δικαστική Επιτροπή Διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

   με όρο εντολής που της ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

  (β)  Δικαστική επιτροπή αποτελείται από τρία άτομα ακεραίου 

   χαρακτήρα. Η θητεία της Δικαστικής Επιτροπής διαρκεί όσο και 

   το αθλητικό έτος για το οποίο διορίστηκε. 

 (γ)  Η εκδίκαση των υποθέσεων γίνεται με βάση τους πειθαρχικούς 

   κανονισμούς. 

 (δ)  Στη Δικαστική Επιτροπή μπορεί να διοριστεί ένα άτομο που δεν 

   είναι μέλος του Συνδέσμου. 

 (ε)  Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να διοριστούν σαν 

   μέλη της Δικαστικής Επιτροπής. 

 

 

35. ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να δανείζεται για σκοπούς του 

 Επαρχιακού Συνδέσμου, τέτοια ποσά, με τέτοιο τρόπο, με τέτοιο επιτόκιο και 

 τέτοια εγγύηση που θα έκρινε ορθό και σκόπιμο, εφόσον θα έχει την 

 εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης του Επαρχιακού Συνδέσμου. 

 

 

36. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ 

 

 Κανένα μέλος δεν θα αποκομίζει οποιοδήποτε κέρδος ή θα λαμβάνει 

 οποιαδήποτε αμοιβή από τους πόρους ή συναλλαγές του Επαρχιακού 

 Συνδέσμου, εκτός εάν προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες με την παράκληση 

 του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. 

 

 

37. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, μπορεί με απόφαση του, να 

 προβεί στην ανακήρυξη σαν Επίτιμου Πρόεδρου ή Μελών του Συνδέσμου, 

 προσώπων τα οποία αποδεδειγμένα πρόσφεραν διακεκριμένες υπηρεσίες ή 

 βοήθεια εξαιρετικής σημασίας για τον Επαρχιακό Σύνδεσμο. Επίσης το 

 Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να απονέμει άλλες τιμητικές 
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 διακρίσεις που το ίδιο ήθελε αποφασίσει, σε πρόσωπο εντός ή εκτός Επαρχιακού 

 Συνδέσμου για πράξεις τους που κατά την κρίση του βοήθησαν στην εδραίωση 

 και προβολή του Μπόουλινκ στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. 

 

 

38. ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 

 Ο Επαρχιακός Σύνδεσμος διαλύεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 24 

 του 11 Περί σωματείων και Ιδρυμάτων τι Νόμου αρ. 57 του" 1972 και η 

 εκκαθάριση του γίνεται όπως προνοείται από το άρθρο 25 του ιδίου νόμου. 

 Αφού εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις του Συνδέσμου, το υπόλοιπο της 

 περιουσίας του, κατανέμεται σε διάφορα Φιλανθρωπικά ιδρύματα της Επαρχίας 

 Αμμοχώστου. 

 

 

39. ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

 Το παρόν καταστατικό τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά. την έγκριση του από την 

 Καταστατική Συνέλευση του Συνδέσμου. 

 

 

40. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

 Μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό 

 Συμβούλιο του Συνδέσμου, να εγγράψει τον Σύνδεσμο ως Σωματείο και να 

 προβεί σε όλα τα ενδεδειγμένα διαβήματα ούτως ώστε ο Επαρχιακός Σύνδεσμος 

 αναγνωρισθεί ως αθλητικό σωματείο από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού 

 ( ΚΟΑ ). 

 1.  .................................................................... 11.  ........................................................... 

 2.  ..................................................................... 12.  ........................................................... 

  3.  ..................................................................... 13.  ........................................................... 

  4.  ..................................................................... 14.  ........................................................... 

 5.  ...................................................................... 15.  ........................................................... 

 6.  ...................................................................... 16.  ........................................................... 

 7.  ...................................................................... 17.  ........................................................... 

 8. ....................................................................... 18.  ........................................................... 

 9. ....................................................................... 19.  ........................................................... 

10. ...................................................................... 20. ............................................................ 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΠΟΟΥΛΙΓΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

 

Άρθρο 17 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Τροποποίηση του άρθρου ως εξής: 

 

Εδάφιον α. 

 

Η διοίκηση και διαχείριση του Επαρχιακού Συνδέσμου ανατίθεται ολοκληρωτικά στο 

Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα ΕΝΝΕΑ μέλη:  

Πρόεδρος 

Αντιπρόεδρος 

Γραμματέας 

Ταμίας 

Πέντε μέλη 

 

 

 

Εδάφια β. γ. δ 

 

Μένουν ως έχουν 

 

Άρθρο 20   ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Εδάφιον β. 

 

Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Κάθε μέλος δικαιούται να ψηφίσει όσους 

υποψήφιους επιθυμεί, αλλά σε καμία περίπτωση πέραν των εννέα (9). Οι εννέα 

υποψήφιοι που θα πάρουν τις περισσότερες ψήφους εκλέγονται ως μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι πάρουν 

ίσον αριθμό ψήφων τότε η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφησάντων. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται σε σώμα αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της 

Γενικής Συνέλευσης από την οποία επιλέγηκε. 
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Άρθρο  21  ΚΕΝΗ θΕΣΗ  ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

Εδάφια α. β. γ. 

 

Μένουν ως έχει 

 

 

Εδάφιο-α. 

 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των εκλελεγμένων μελών του Δ.Σ. καταλήξει να είναι 

λιγότερος των πέντε (5) τότε προκηρύσσονται αυτόματα εκλογές για την ανάδειξη νέου 

Δ.Σ. για την περίοδο μέχρι την λήξη της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ. 

 

 

22. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Τα εδάφια α, β, γ μένουν ως έχουν. 

 

 

Εδάφιο δ 

 

Πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. παρόντα σε οποιανδήποτε συνεδρία αποτελούν απαρτία. 

 

 

30. ΟIΚΟΝΟΜIΚΟ ΕΤΟΣ 

 

Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 30η 

Σεπτεμβρίου του επομένου έτους. 

 

34. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Εδάφια α. γ. δ. ε 

 

Μένουν  ως  έχουν. 
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Εδάφιο β 

 

Η δικαστική επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) άτομα ακεραίου χαρακτήρα. Η θητεία 

της δικαστικής Επιτροπής είναι διετής και συμβαδίζει με τη θητεία του Δ.Σ. 

 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ  ΤΑ ΕΞΗΣ ΑΡΘΡΑ 

 

39. ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

Το παρόν καταστατικό τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκριση του από την 

Καταστατική Συνέλευση του Συνδέσμου. 

 

40. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού, εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. του Συνδέσμου, 

να εγγράψει τον Σύνδεσμο ως Σωματείο και να προβεί σε όλα τα ενδεδειγμένα 

διαβήματα ούτως ώστε ο Επαρχιακός Σύνδεσμος αναγνωριστεί ως αθλητικό σωματείο 

από τον ΚΟΑ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


