ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS KENNEL CLUB
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 9 Δεκεμβρίου 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 44, Διαμ. 3 & 4
1010 Λευκωσία
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Ιδρύεται στην Κύπρο Όμιλος με την επωνυμία ″ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΥΠΡΟΥ″ με έδρα του Ομίλου τη Λευκωσία.
2. Εις το παρόν καταστατικό εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια:
″Πρόεδρος″ σημαίνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).
″Όμιλος″ σημαίνει τον ″ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΥΠΡΟΥ″.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί του Ομίλου είναι:
α. Η προστασία, η φροντίδα, βελτίωση και εξάπλωση διαφόρων
καθαρόαιμων φυλών σκύλων.
β. Η επισήμανση, η προώθηση και η επίλυση των ειδικών και γενικών
προβλημάτων που αφορούν τους σκύλους στην Κύπρο.
γ. Η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων προσώπων, οργανώσεων και
αρχών για θέματα και προβλήματα που αφορούν τους σκύλους στην
Κύπρο και η υπόδειξη του ρόλου που ο καθένας τους θα μπορούσε να
διαδραματίσει για την προώθηση και την επίλυση τους.
δ. Η συνεργασία με οποιανδήποτε αρχήν, κρατική, ημικρατική, κοινοτική,
δημοτική, τοπική ή οργανισμό σε θέματα που αφορούν τους σκύλους
στην Κύπρο. Επίσης επιδίωξη καλύτερος νομοθεσίας για την
εκπλήρωση των σκοπών του Ομίλου.
ε. Η καταγραφή και τήρηση μητρώου για τους καθαρόαιμους σκύλους την
Κύπρο και έκδοση πιστοποιητικών (PEDIGREE CERTIFICATE).
στ. Η απόκτηση οικήματος για στέγαση του Ομίλου.
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ζ. Η απόκτηση και συντήρηση των αναγκαίων κινητών για την εκπλήρωση
των σκοπών του Ομίλου.
η. Η πιστοποίηση, αξιολόγηση, διαπίστευση, διαπίστωση, αδειοδότηση,
ανανέωση, και τήρηση μητρώου κριτών σκύλων, μορφολογίας και
εργασίας, συμφώνως ως προς τα κριτήρια της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Κυνολογίας FCI, βάσει των κανονισμών περί ( show
judges, Regulations, Working Judges Regulations) .
θ. Η εισαγωγή και συντήρηση μηχανισμών για εγγραφή και διατήρηση
τίτλου εγγεγραμμένου σωματείου, κλάδου εγγεγραμμένου σωματείου,
σωματείου ειδικής φυλής και συμβουλίου εκτροφής.
ι. Η εισαγωγή και διάθεση εις τα μέλη του Ομίλου διαφόρων φυλών
σκύλων.
ια.Η εισαγωγή διαφόρων επιδείξεων και διαγωνισμών.
ιβ.Η συνεργασία με παρομοίους Ομίλους ξένων χωρών και με τη Διεθνή
Κυνολογική Ομοσπονδία F.C.I.
ιγ. Η εγγραφή στη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία F.C.I.
ιδ.Η συμβολή κατά το δυνατόν στην εισαγωγή, παραγωγή και εκπαίδευση
σκύλων εις όλους τους δυνατούς τομείς και για εξυπηρέτηση των
τυφλών (GUIDE – DOG).
ιε. Η δημιουργία ιδρύματος για πραγμάτωση των κοινωφελών σκοπών του
Κ.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΣΚΟΠΩΝ
Οι σκοποί του Ομίλου επιτυγχάνονται:
α. Με τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Ομίλου. Οι
κανονισμοί αυτοί συντάσσονται και ψηφίζονται με απλή πλειοψηφία
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ο.Κ. και τίθενται άμεσα σε ισχύ, και
επικυρώνετε ανά 6 μήνες από την Γενική ή/και Έκτακτη Συνέλευση.
β. Με την διοργάνωση εκθέσεων μορφολογίας, σεμιναρίων, διαλέξεων και
έκδοση περιοδικού και επιμορφωτικού υλικού για την πλήρη
ενημέρωση των μελών του Ομίλου και γενικότερα του κοινού.
γ. Με την διοργάνωση κυνοφιλικών εκδηλώσεων και επιμορφωτικών
σεμιναρίων.
δ. Με την διοργάνωση σεμιναρίων και την αναγκαία πρακτική
προετοιμασία των μελών που έχουν το ενδιαφέρον και την πείρα στην
κυνολογία να επιτύχουν την ανακήρυξη τους σε Κριτή μορφολογίας ή
Αγώνων εργασίας.

2
ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Για να ανακηρυχθεί μέλος σε Κριτή από τον Κ.Ο.Κ. θα μπορεί να
προτείνεται από τους Ομίλους, ή/και από τον Κ.Ο.Κ όπου υπάρχουν
(νοουμένου ότι είναι υποψήφιος νεοσύστατος κριτής – εννοείται ότι
νεοσύστατος κριτής είναι ο κριτής που για πρώτη φορά γίνεται κριτής
και διαλέγει τη πρώτη του φυλή) και θα εγκρίνονται μόνον από τον
Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου λαμβάνοντας υπόψη και την άποψη της
επιτροπής κριτών.
Μπορεί ανά πάσα στιγμή ο Κ.Ο.Κ. εφόσον το κρίνει απαραίτητο μετά
από απόφαση του Δ.Σ. να ζητήσει από οποιοδήποτε κριτή, ή/και κριτές
να υποβληθούν εκ νέου σε επιμόρφωση.
ε. Με τη συνεργασία με άλλους Ομίλους μέλη του Κ.Ο.Κ. για την διεξαγωγή
Εκθέσεων Μορφολογίας και την διοργάνωση Αγώνων Κυνηγετικών
Ικανοτήτων η (διάφορες άλλα δοκιμασίες ικανοτήτων). Όλοι οι Όμιλοι
είναι υποχρεωμένοι να υπακούν στις οδηγίες και κανονισμούς του
Κ.Ο.Κ. Παρακοή των κανονισμών του Κ.Ο.Κ από Ομίλους θα οδηγεί σε
τιμωρία που θα καθορίζει το Δ.Σ. που θα προνοεί μέχρι και άρση της
αναγνωρίσεις των ως Ομίλους φυλής ή φυλών με απλή πλειοψηφία από
το Δ.Σ του Κ.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Τα μέλη του Ομίλου είναι Αρωγά, Τακτικά και Επίτιμα.
α. Αρωγό μέλος μπορεί να γίνει οιονδήποτε πρόσωπο έχει συμπληρώσει
αίτηση και την υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνολογικού
Ομίλου Κύπρου συνοδευόμενη με το ποσό των €20,00 πλέον €25,00 για
την ετήσια συνδρομή του τρέχον έτους (οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το
Φ.Π.Α). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει την
αίτηση χωρίς καμία αιτιολογία.
β. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει μέλος κατόπιν αιτήσεως του στον Όμιλο
αφού προηγουμένως έχει διατελέσει επιτυχώς για δύο έτη ως αρωγό
μέλος, έχει την σύσταση δύο τακτικών μελών και τύχει της εγκρίσεως
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου. Το Δ.Σ. υποχρεούται να δώσει
αιτιολογία σε περίπτωση που απορρίπτει τέτοια αίτηση. Δικαίωμα
ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας θα έχει το νέο μέλος από την
ημέρα της ομόφωνης έγκρισης του ως τακτικού από την Γενική
συνέλευση.
Τα ονόματα των νέων Τακτικών μελών των οποίων οι αιτήσεις
εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. θα επικυρώνονται στην Γενική Συνέλευση.
Νοείται ότι κάθε τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα να συστήσει αρωγό
μέλος να γίνει τακτικό μόνο τρεις φορές κάθε ημερολογιακό έτος.
Τακτικά μέλη θεωρούνται αυτοδικαίως τα Ιδρυτικά μέλη από την
εγγραφή του Ομίλου στο Μητρώο Σωματείων και Ιδρυμάτων.
γ. Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν σε ένδειξη τιμής, όσοι
πρόσφεραν ή όσοι δύνανται να προσφέρουν στον Όμιλο με το κύρος,
την προσωπικότητα και τη δράση τους εξαιρετικές υπηρεσίες και όσοι
εργάσθηκαν υπέρ των σκοπών του Ομίλου. Τα Επίτιμα μέλη που
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ανακηρύσσει το Διοικητικό Συμβούλιο με παμψηφία των μελών του δεν
έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις αλλά μόνο λόγου. Η
ανακήρυξη τους ανακοινώνετε στην Γενική Συνέλευση.
δ. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εγγραφούν μέλη άτομα που
καταδικάστηκαν για οποιαδήποτε κατάχρηση στο πλαίσιο εμπλοκής
τους στη λειτουργία μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ή για αδίκημα που
ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
α. Κάθε Τακτικό μέλος, οφείλει να καταβάλει στο Ταμείο του Ομίλου, σαν
δικαίωμα εγγραφής το ποσό των €10 (δέκα) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. Εκτός του ποσού αυτού, έχει την υποχρέωση ετήσιας συνδρομής
είκοσι πέντε €25,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι πιο πάνω οικονομικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να αυξομειωθούν
με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Τα μέλη που καθυστερούν την συνδρομή τους πάνω από δύο χρόνια
καλούνται με έγγραφο ή ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεφωνικό μήνυμα από
την γραμματεία ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να
τακτοποιήσουν την οφειλή τους εντός ενός μηνός και σε περίπτωση μη
συμμορφώσεως τους διαγράφονται από τον Όμιλο.
γ. Τα Τακτικά μέλη συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα
ψήφου, εφόσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένα την ημέρα της
συγκλήσεως της και μπορούν να αναλάβουν οποιοδήποτε αξίωμα που
προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, αφού
τηρηθούν οι σχετικές διαδικασίες.
δ. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τα όσα ορίζει ο
Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Ομίλου.
ε. Οιονδήποτε μέλος μπορεί να παραιτηθεί εφόσον ειδοποιήσει γραπτώς
τον Γεν. Γραμματέα του Ομίλου και τακτοποιήσει τυχόν οφειλόμενες
συνδρομές του ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Όμιλο.
στ. Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν
μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΙΣΔΟΧΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ
α. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από τον όμιλο οποιαδήποτε
στιγμή υποβάλλοντας την παραίτηση τους και αποπληρώνοντας τυχόν
οφειλές τους προς τον Κ.Ο.Κ.
β. Αποβολή μέλους επιτρέπεται στην περίπτωση κατά την οποία το
μέλος, με την όλη του συμπεριφορά, τις πράξεις ή τις παραλείψεις του,
επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της αξιοπιστίας ή του κύρους
του Ομίλου ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα αυτού, με απλή πλειοψηφία
του Δ.Σ του Κ.Ο.Κ.
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ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΙΣΔΟΧΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΡΙΤΩΝ
α. Ο υποψήφιος κριτής θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου.
β. Ο υποψήφιος κριτής θα πρέπει να προβεί σε Υπεύθυνη Δήλωση μη
Πτώχευσης, να έχει Λευκό Ποινικό Μητρώο και να υποβάλλεται σε
διαδικασία εξετάσεων εφόσον κριθεί απαραίτητο από το Δ.Σ. Σε αντίθετη
περίπτωση δεν θα γίνετε εγγραφή των αιτούντων για εγγραφή στο
μητρώο κριτών του Κ.Ο.Κ. Σχετική δήλωση θα είναι υποχρεωμένοι και
οι υφιστάμενοι κριτές να υποβάλουν κάθε αρχή του χρόνου (εντός 40
ημερών), σε αντίθετη περίπτωση θα αναστέλλετε η άδεια τους σαν κριτές
του Κ.Ο.Κ. επ΄ αόριστο.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α. Αν οιονδήποτε μέλος του Ομίλου με τη δραστηριότητα του παραβεί
κατάφορα τους νόμους περί Σωματείων, ή ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο
με τους σκοπούς του Ομίλου, ή προβεί σε ενέργειες που αποσκοπούν
στην εξαπάτηση και καταδολίευση του Ομίλου, ή διαπράξει σοβαρό
πειθαρχικό η ποινικό αδίκημα, τότε η Πειθαρχική Επιτροπή (Π.Ε.) ή το
Δ.Σ. του Κ.Ο.Κ επιβάλλει στο εγκαλούμενο μέλος ανάλογα με την
βαρύτητα του παραπτώματος και μετά την απολογία αυτού, μία από τις
ακόλουθες ποινές:
1. Της έγγραφης παρατήρησης.
2. Της αυστηρής έγγραφης επίπληξης.
3. Της προσωρινής ή οριστικής στέρησης του δικαιώματος
συμμετοχής του μέλους σε ορισμένες ή όλες τις εκδηλώσεις του
Ομίλου.
4. Της έκπτωσης από το αξίωμα.
5. Της οριστικής αποβολής από τον Όμιλο.
6. Της έγερσης ιδιωτικής ποινικής υπόθεσης για αδικήματα που
επιφέρουν ποινή φυλάκισης μέχρι 5 (πέντε) έτη.
7. Της έγερσης ποινικής υπόθεσης μέσω καταγγελίας στην
Αστυνομία για οιονδήποτε ποινικό αδίκημα.
8. Της έγερσης Αστικής Υπόθεσης ενώπιον του Αρμόδιου
Δικαστηρίου.
9. Να διαγραφεί από μέλος ή/και κριτής δια παντός.
10. Να ζητηθεί επαναξιολόγηση προσόντων.
β. Αν οιονδήποτε μέλος του Κ.Ο.Κ. με οποιανδήποτε δραστηριότητα ή
ενέργεια του παραβεί τους νόμους περί Σωματείων ή τους Εσωτερικούς
Κανονισμούς του Κ.Ο.Κ. ή ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο με τους σκοπούς
του Κ.Ο.Κ. ή προβεί σε ενέργειες που αποσκοπούν στην εξαπάτηση του
Κ.Ο.Κ ή χρησιμοποιήσει την ιδιότητα ως μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Κ.Ο.Κ. για προσωπικά οφέλη ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο
ενεργήσει κατά παράβαση των εξουσιών που του δίνονται δυνάμει του
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καταστατικού ή των Εσωτερικών Κανονισμών του Κ.Ο.Κ. τότε η Γενική
Συνέλευση του Κ.Ο.Κ. σε οποιανδήποτε Γενική ή Έκτακτη Συνέλευση
της βάση των στοιχείων που έχει στην κατοχή της ή της έχουν
παρουσιασθεί ενώπιον της κρίνει ότι το Μέλος του Κ.Ο.Κ. υπέπεσε σε
ένα ή περισσότερα από τα πιο πάνω παραπτώματα ή προέβη σε
οποιανδήποτε από τις πιο πάνω ενέργειες, και χωρίς οποιανδήποτε
αιτιολογία της απόφασης της αυτής δύναται της οριστικής αποβολής του
Μέλους από τον Κ.Ο.Κ. με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων ταμειακώς
τακτοποιημένων Τακτικών μελών.
Η ποινή μπορεί να επιβληθεί άμεσα αν η Γενική / Έκτακτη Συνέλευση του
Κ.Ο.Κ κρίνει ότι δεν είναι εφικτή ή αναγκαία, η παρουσία ή απολογία ή
ενημέρωση του Μέλους.
Η απόφαση της Γενικής / Έκτακτης Συνέλευσης του Κ.Ο.Κ. θα
κοινοποιείται γραπτώς στο αποβληθέν Μέλος.
Μέλη που αποβάλλονται δια παντός δεν έχουν δικαίωμα επαναφοράς
τους από οποιανδήποτε σώμα του Κ.Ο.Κ δηλαδή είτε το Διοικητικό
Συμβούλιο είτε ή/και την Γενική Συνέλευση του Κ.Ο.Κ
γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ο.Κ. δύναται να άρει την αναγνώριση
οποιουδήποτε Ομίλου αναγνωρισμένου από αυτόν εάν κατά την
απόλυτων κρίσιν του βλάπτονται τα καλώς νοούμενος συμφέροντα του
Κ.Ο.Κ. την αναγνώριση άρει με απλή πλειοψηφία το Διοικητικό
Συμβούλιο.
δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ο.Κ. δύναται κατά την απόλυτο κρίση του
και με απλή πλειοψηφία να αναστείλει την ιδιότητα οποιουδήποτε
μέλους του (αρωγού ή τακτικού) και ο Κ.Ο.Κ. να αρνηθεί την παροχή
οιονδήποτε υπηρεσιών προς αυτό εις περιπτώσεις που εγείρεται ή
εκκρεμεί οποιαδήποτε νομική διαδικασία μεταξύ των μερών ( του εν
λόγω μέλους και του Κ.Ο.Κ.) ή βρίσκεται σε εξέλιξη οποιαδήποτε
πειθαρχική διαδικασία εναντίον του εν λόγω μέλους, για σκοπούς
αποφυγής οποιουδήποτε επηρεασμού απόφασης που τυχόν κληθούν
τα μέλη να πάρουν σε Γενικές Συνελεύσεις καθώς επίσης και αποφυγή
αλλοίωσης αποτελεσμάτων ψηφοφορίας που αφορούν επιβολή ποινής
από την Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο
πάνω.
ε. Οποιοσδήποτε εκφράσει δυσφημιστικό σχόλιο εναντίων του Κ.Ο.Κ.,
μελών του Κ.Ο.Κ, του Δ.Σ. του Κ.Ο.Κ, αξιωματούχων του Κ.Ο.Κ, Κριτών
του Κ.Ο.Κ, εκδηλώσεων του Κ.Ο.Κ και σκύλων θα παραπέμπεται
απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου και θα αποφασίζει για
την παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ομίλου ή αν θα
χειριστεί το ίδιο την υπόθεση.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Π.Ε.)
Η Π.Ε. αποτελείται από πέντε μέλη και δύο αναπληρωματικά, εκ των
οποίων το ένα είναι υποχρεωτικώς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
το οποίο τοποθετείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σαν διαρκές μέλος
6
ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

της Π.Ε. Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση
με μυστική ψηφοφορία.
Η Π.Ε. συνέρχεται σε Σώμα την επομένη της εκλογής της και με μυστική
ψηφοφορία εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα. Η Π.Ε. θεωρείται ότι
βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται και τα τρία μέλη της . Η
θητεία της Π.Ε. διαρκεί τρία χρόνια.
Σε περίπτωση κένωσης θέσης αναλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό
μέλος και μετά το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος, και εν συνεχεία
περίπτωση κένωσης θέσης τότε συγκαλείτε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
εντός 20 ημερών συμπληρωματική εκλογή μεταξύ των οικονομικών
τακτοποιημένων τακτικών μελών κατά την σύγκληση για πλήρωση της
θέσης μέχρι το τέλος της θητείας του υφιστάμενου Δ.Σ. Αυτή δίνατε να
επαναληφθεί εντός ενός μηνός. Αδυναμία πλήρωσης της θέσης, τότε η
εξουσίες αυτής μεταφέρονται πλήρως στο Δ.Σ. του Κ.Ο.Κ
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Οι πόροι του Ομίλου είναι:
α. Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του.
β. Οι ετήσιες συνδρομές.
γ.

Οι προαιρετικές εισφορές των μελών του.

δ.

Οι δωρεές, κληροδοτήσεις, και τα προϊόντα εράνων

ε.

Οι εισπράξεις που προέρχονται από κάθε φύσεως εκδηλώσεις του
Ομίλου στα πλαίσια πραγμάτωσης των σκοπών του.

στ. Από την έκδοση πιστοποιητικού γενεαλογίας (Pedigree).
ζ. Από διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει (σήμανση, επιθεωρήσεις κ.λπ.)
η. Το προϊόν από την εκποίηση κινητής, ή ακίνητης ιδιοκτησίας του Ομίλου.
θ. Κάθε έσοδο από νόμιμη αιτία.
ι.

Ο Όμιλος δεν έχει δικαίωμα δανεισμού από κανέναν αλλά ούτε και να
δανείζει χρήματα σε κανέναν.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Ο Όμιλος ανακηρύσσει ευεργέτες του εκείνους οι οποίοι του παρέχουν
σημαντική οικονομική ενίσχυση καθώς και άλλες σημαντικές υπηρεσίες.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Όμιλος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με
προκαθορισμένο Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμεία,
Αρχειοφύλακα, που εκλέγεται για τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση
7
ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

με τέσσερα αναπληρωματικά μέλη του, σε μυστική ψηφοφορία μεταξύ
των Τακτικών μελών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέρχεται από τις εκλογές, συνέρχεται και
εκλέγει το Μέλος της Π.Ε. του Ομίλου. Σε περιπτώσεις που υπάρχει στο
Δ.Σ. δυνατότητα μπορεί να εκλεγούν: Βοηθός Γραμματέας, Βοηθός Ταμία,
και Βοηθός Αρχειοφύλακα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα εκτός
κολλήματος σοβαρού αριθμού μελών και έκτακτα όποτε τούτο κρίνεται
αναγκαίο από τον Πρόεδρο, ή όποτε ζητηθεί από πέντε (5) μέλη του,
βρίσκεται δε σε απαρτία, αν είναι παρόντα πέντε από τα μέλη του. Οι
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε
τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή συνολικά πέντε σε κάθε ημερολογιακό έτος
αυτόματα θεωρείται ότι παραιτήθηκε και τη θέση του καταλαμβάνει το
πρώτο κατά σειρά Αναπληρωματικό μέλος. Το ίδιο ισχύει και για κάθε
περίπτωση κενώσεως θέσης από άλλη αιτία. Νοείται ότι στην περίπτωση
που κενούται μία εκ των θέσεων του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν.
Γραμματέα, Ταμία και Αρχειοφύλακα τότε το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει
το μέλος που θα καταλάβει τη θέση από τα υφιστάμενα μέλη του. Νοείται
ότι κανένα μέλος του Δ.Σ. μπορεί να κατέχει πέραν από μία θέση
αξιωματούχου.
Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη
συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη
διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του
ομίλου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή
αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη
διενέργεια 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.
Σε περίπτωση μείωσης του Δ.Σ. κάτω των πέντε μελών τότε
διενεργούνται εκλογές. Ο Πρόεδρος μετά από συνεδρίαση των
εναπομείναν μελών ανακοινώνει Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες το
αργότερο εντός 40 ημερών.
Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν μόνο άτομα που
έχουν στο όνομα τους εγγεγραμμένο σκύλο εν ζωή με πιστοποιητικό
καθαροαιμίας του Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου κατά την ημερομηνία
εκλογής των.
Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες
υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης. Νοείται
ότι, τα μέλη, περιλαμβανομένων των μελών της διοίκησης ή των ιδρυτών
του ομίλου, μπορούν να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά
έξοδα που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
περιλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή
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άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς
προγράμματα, αφού προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων
του Ομίλου ενεργώντας συλλογικά. Αποφασίζει για κάθε θέμα και ενεργεί
κάθε πράξη επιτρεπόμενη από το νόμο, τους εσωτερικούς κανονισμούς
και το Καταστατικό, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η
Γενική Συνέλευσης. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,
συντάσσει και υποβάλλει προς αυτήν την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων,
τον Ισολογισμό του περασμένου χρόνου και τον Προϋπολογισμό του
επόμενου, μεριμνεί για τη συγκέντρωση των πόρων του Ομίλου και για
την επωφελή τους εκμετάλλευση.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει με βάση
τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και συνυπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα του
Ομίλου, τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών
Συνελεύσεων.

Τον Πρόεδρο σε κάθε περίπτωση που απουσιάζει αναπληρώνει ο
Αντιπρόεδρος κι αυτόν ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που
ορίζεται από τη πλειοψηφία του. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να συμμετέχει
καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στη Π.Ε. ή την Ε.Ε
Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Ομίλου, κρατάει
τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Γενικών Συνελεύσεων, το μητρώο των μελών, τη σφραγίδα του Ομίλου
και γενικά διευθύνει τη γραφική του υπηρεσία συνυπογράφοντας με τον
Πρόεδρο κάθε έγγραφο.
Ο αρχειοφύλακας ασκεί τον έλεγχο σχετικά με την αναπαραγωγή,
υπογράφει τα πιστοποιητικά Καθαροαιμίας, διορίζει επιθεωρητές καθώς
και υπεύθυνους για τη σήμανση και εποπτεύει την πιστή τήρηση των
κανονισμών που διέπουν την εγγραφή καθαρόαιμων σκύλων βάση της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας F.C.I.
Ο Ταμίας έχει την οικονομική διαχείριση του Ομίλου. Εισπράττει τις
συνδρομές και τα άλλα έσοδα εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις και
ενεργεί τις πληρωμές και τις τυχόν καταθέσεις και αναλήψεις με τον
Πρόεδρο. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και συντάσσει τους Ισολογισμούς και
Προϋπολογισμούς που συνυπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Τον
Ταμία, σε περίπτωση απουσίας του, αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, με απόφαση του.
Το Δ.Σ. μπορεί να ξοδεύει για οποιονδήποτε σκοπό του Ομίλου μέχρι
€6.500 κατόπιν αποφάσεως αυτού, λαμβανομένης με πλειοψηφία της
ολομέλειας αυτού. Για διάθεση ποσού που υπερβαίνει το ποσό των
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€6.500 για οποιονδήποτε σκοπό, απαιτείται εξουσιοδότηση ή έγκριση της
Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου.
Τυχόν παραιτήσεις μελών του Δ.Σ. θα πρέπει να δικαιολογούνται
γραπτώς. Θα θεωρούνται έγκυρες εφόσον τις εξετάσει το Δ.Σ. στην
επόμενη καθορισμένη συνεδρία του και όχι πριν αυτήν.
Το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου υποχρεούται να τηρεί πλήρως
ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται
τουλάχιστον άπαξ κατ’ έτος και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από
τον Έφορο και προς οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως, το αργότερο μέσα σε ένα
(1) μήνα από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των μελών κάτω
των είκοσι (20), να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στον Έφορο,
υποδεικνύοντας και την ημερομηνία κατά την οποία αυτό επεσυνέβη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μετά τη ψήφιση οποιασδήποτε
τροποποίησης του παρόντος καταστατικού να υποβάλει στον Έφορο,
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από
τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ψήφισης της τροποποίησης,
γραπτή αίτηση της καταχώρησης της τροποποίησης στο Μητρώο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε
εκάστου έτους να γνωστοποιεί γραπτώς στον Έφορο Σωματείων τα
ακόλουθα:
α.
αριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι
οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.
β.
σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της
διοίκησης του Σωματείου, με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα στοιχεία
επικοινωνίας τους.
γ.
κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο
ελάχιστος αριθμός ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το
καταστατικό.
δ.
σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης του υποστατικού ή/και των
στοιχείων επικοινωνίας του Σωματείου, τη νέας διεύθυνσης ή/και τα νέα
στοιχεία επικοινωνίας αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή.
Δικαιοπραξίες οι οποίες διενεργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου εντός των ορίων της εξουσίας του δεσμεύουν το Σωματείο.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
(ΔΙΟΡΙΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.)

ΚΑΙ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

α. Καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων του Κ.Ο.Κ.
περιλαμβανομένων όλων των Αρχείων και Μητρώων 2 (δύο) φορές τον
χρόνο και που βρίσκονται τα περιουσιακά αυτά στοιχεία.
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β. Η Επιτροπή θα ετοιμάζει κατάσταση περιουσιακών στοιχείων την
οποία θα υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ο.Κ. και θα
συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο και από Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο οποίος θα εκτελεί χρέη Αρχειοφύλακα.
γ. Ο Γραμματέας του Κ.Ο.Κ. υποχρεούται να παρουσιάζει τα Πρακτικά και
το Αρχείο προς την Επιτροπή Ελέγχου για επιθεώρηση.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ
Η Επιτροπή Κριτών αποτελείτε από δυο εκπρόσωπους του Διοικητικού
Συμβουλίου του Κ.Ο.Κ., από ένα κριτή εκτροφέα ή/και ένα κριτή κτηνίατρο
οι οποίοι θα διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και από δύο
μέλη και δύο επιλαχόντες κριτές του Κ.Ο.Κ. που είναι διεθνής κριτές,
έχουν κρίνει στο εξωτερικό και είναι κριτές τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη
και εκλέγονται κατά τις Αρχαιρεσίες του Ομίλου σε ξεχωριστό
ψηφοδέλτιο.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Την ημέρα της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενικής Συνέλευση
εκλέγει διμελή Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) και ένα Αναπληρωματικό
μέλος της, η θητεία της οποίας είναι τριετής.

Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο Ετήσιος Έλεγχος της
οικονομικής διαχείρισης του Ομίλου, του Προϋπολογισμού και
Ισολογισμού του, της νομιμότητας των δαπανών του και της νόμιμης
τήρησης των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων του Ομίλου. Η
Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει Έκθεση Ελέγχου, η οποία υποβάλλεται
υποχρεωτικά στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, που
είναι η μόνη αρμόδια για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από
κάθε διαχειριστική ευθύνη, Η έκθεση αυτή καταχωρείται στα Πρακτικά της
Γενικής Συνέλευσης.
Η Ε.Ε. σε περίπτωση που περιέλθει στην αντίληψη της, παραβίαση του
καταστατικού για οποιονδήποτε θέμα, μπορεί να υποβάλει έκθεση στο
Δ.Σ. και στην Γενική Συνέλευση. Η Ε.Ε είναι υποχρεωμένη να
συνεργάζεται με το Δ.Σ. για τον τρόπο ελέγχου και δεν ενεργεί σε καμία
περίπτωση αυτεπάγγελτα και χωρίς εξουσιοδότηση για την προστασία
προσωπικών δεδομένων μελών και ιδιοκτήτων σκυλιών. Κανένα
έγγραφο του Ομίλου δεν αφαιρείται από την Ε.Ε για κανένα λόγο από το
αρχείο του Ομίλου. Η Ε.Ε. ενεργεί ως ομάδα και σε καμία περίπτωση
ξεχωριστά. Σε περίπτωση κένωσης θέσης αναλαμβάνει το
αναπληρωματικό μέλος διαφορετικά συγκαλείτε από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. εντός 20 ημερών συμπληρωματική εκλογή μεταξύ των οικονομικών
τακτοποιημένων τακτικών μελών κατά την σύγκληση για πλήρωση της
θέσης μέχρι το τέλος της θητείας του υφιστάμενου Δ.Σ. Η Ε.Ε μπορεί να
λειτουργεί σε έκτακτη περίπτωση και με μόνο ένα μέλος εφόσον δεν
υπάρχει ενδιαφέρον από άλλα τακτικά μέλη.
11
ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Άρθρο 17ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Ο Όμιλος αντιπροσωπεύεται εξώδικα ή/και ενώπιον Δικαστικών,
Διοικητικών και άλλων Κυβερνητικών ή άλλων Αρχών, από το Διοικητικό
Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί με
απόφαση του να διορίσει γραπτώς ένα ή περισσότερα μέλη του, που θα
αντιπροσωπεύσουν τον Όμιλο. Επιπλέον, σε ειδικές περιπτώσεις, στις
οποίες απαιτούνται ειδήμονες, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
διορίσει για το σκοπό αυτό, οποιοδήποτε αρμόδιο από τα μέλη του και/ή
από τα μέλη του Ομίλου ή/και οποιοδήποτε τρίτο μη μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή του Ομίλου.
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΓΕΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική ή Έκτακτη Συνέλευση είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του
Ομίλου και αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό
για όλα τα θέματα που τον αφορούν.
Η Γενική ή Έκτακτη Συνέλευση επικυρώνει τους εσωτερικούς
κανονισμούς που διαμόρφωσε το Διοικητικό Συμβούλιο.
Συγκαλείτε τακτικά μία φορά το χρόνο, με πρόσκληση του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου και έκτακτα όταν αποφασίσει σχετικά το
Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν τα 2/5 των ταμειακών
τακτοποιημένων Τακτικών μελών του Ομίλου με έγγραφο στο οποίο
περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οπότε
το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει αμέσως τη
Γενική Συνέλευση.
Ανακοινώνει στα μέλη γραπτώς, ή ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεφωνικό
μήνυμα από την γραμματεία ή τον Πρόεδρο είκοσι ημέρες πριν τη
σύγκληση της και που αναρτάται σε εμφανές μέρος των γραφείων του
Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου και με οιονδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.
Στην πρόσκληση αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της
Ημερήσιας Διάταξης. Στην Γ.Σ. συμμετέχουν μόνο τα Τακτικά μέλη, τις
εργασίες όμως αυτής δύνανται να παρακολουθήσουν και τα Επίτιμα μέλη
άνευ δικαιώματος ψήφου αλλά μόνο με το δικαίωμα λόγου.
Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα σ ’αυτή τουλάχιστον
το ½ συν 1 ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών μελών. Σε περίπτωση
μη επίτευξης απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης αυτή αναβάλλεται για 30
λεπτά και παρόντες αποτελούν απαρτία.
Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Κυνολογικού Ομίλου
Κύπρου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός όπου προβλέπει ρητά το
καταστατικό, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και με
ανάταση της χειρός, εκτός εάν αποφασισθεί ως αναγκαία η διεξαγωγή
μυστικής ψηφοφορίας.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αποκλειστικά για τη μεταβολή του
σκοπού του Ομίλου, με συναίνεση ¾ του συνόλου των μελών. Για την
διάλυση και την παραχώρηση της περιουσίας του Ομίλου, απαιτείται
πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾ των παρόντων ταμειακώς
τακτοποιημένων Τακτικών μελών. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση
υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση η Έκθεση
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Πεπραγμένων, ο Ισολογισμός και ο Προϋπολογισμός μαζί με την Έκθεση
της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η Καταστατική Συνέλευση συνέρχεται μετά από πρόσκληση του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν το ζητήσουν τα 2/5 των
ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών μελών του Ομίλου με έγγραφα.
Στην Καταστατική Συνέλευση στο έγγραφο που κοινοποιείται στα τακτικά
μέλη περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα άρθρα του καταστατικού των
οποίων ζητείται τροποποίηση.
Η πρόσκληση για Καταστατική Συνέλευση ανακοινώνεται στα μέλη
γραπτώς, είκοσι ημέρες πριν τη σύγκληση της και που αναρτιέται σε
εμφανές μέρος των γραφείων του Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου και/ή
ανακοινώνεται με οιονδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.
Η πρόκληση αναφέρει υποχρεωτικά τα άρθρα του καταστατικού που θα
τροποποιηθούν.
Η Καταστατική Συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση των
καταστατικού με πλειοψηφία ¾ των παρόντων τακτικών μελών.
Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην
ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια
δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του ομίλου 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 ομίλου 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 συνέλευση των μελών του ομίλου έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας
και του ελέγχου των μελών του διοικητικού συμβουλίου και δικαιούται να
παύει τα μέλη αυτά αν με την όλη του συμπεριφορά, τις πράξεις ή τις
παραλείψεις του, επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της
αξιοπιστίας ή του κύρους του ομίλου ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα
αυτού.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΜΙΛΟΥ
Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά τη διάλυση του
Ομίλου, πρέπει να διορίζονται δύο Εκκαθαριστές. Σε περίπτωση δε μη
διορισμού Εκκαθαριστών, σαν Εκκαθαριστές θεωρούνται ο Πρόεδρος και
ο Ταμίας του Ομίλου. Ο Όμιλος διαλύεται αυτοδικαίως όταν τα μέλη του
ελαττωθούν κάτω των είκοσι (20). Η περιουσία του Ομίλου περιέρχεται σε
Φιλανθρωπικό Ίδρυμα ή Σωματείο που ήθελε αποφασίσει η Γενική
Συνέλευση με πλειοψηφία ¾ των παρόντων ταμειακώς τακτοποιημένων
Τακτικών μελών.
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Κάθε τρία χρόνια η Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία κατέρχονται στις εκλογές σε
συνδυασμούς που αποτελούνται από εννιαμελές συνδυασμό Διοικητικό
Συμβούλιο με προκαθορισμένο Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό
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Γραμματέα, Ταμεία, Αρχειοφύλακα και πέντε αναπληρωματικά μέλη.
Εκλέγει επίσης με ανεξάρτητες υποψηφιότητες (εκτός συνδυασμών) με
μυστική ψηφοφορία την Εξελεγκτική Επιτροπή και τα μέλη της
Πειθαρχικής Επιτροπής, όπως και τα μέλη της επιτροπής κριτών. Για το
σκοπό αυτό υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα ημέρες πριν οι
υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων για το Δ.Σ. σε συνδυασμούς
περιλαμβάνοντας όλα τα ονόματα του κάθε συνδυασμού. Όλοι οι
συνδυασμοί για το Δ.Σ. και η υποψηφιότητες για την Π.Ε. και Ε.Ε.
περιλαμβάνονται σε ένα μόνο ψηφοδέλτιο εκτός της εκλογής των μελών
της επιτροπής κριτών οπού εκλέγετε ξεχωριστά από τους κριτές του
Κ.Ο.Κ σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Κάθε υποψήφιο τακτικό μέλος έχει
δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνο συνδυασμό. Σε περίπτωση μέλους
που δηλώσει συμμετοχή σε πέραν του ενός συνδυασμού το μέλος αυτό
αυτομάτως διαγράφετε από το ψηφοδέλτια και οι συνδυασμοί
θεωρούνται έγκυροι με μείον το μέλος αυτό. Επίσης μέλος ή/και μέλη
συνδυασμού/μων που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσει/σουν ή/και
παραιτηθεί/θουν από συνδυασμό πριν την ημερομηνία που ορίσθηκαν οι
εκλογές μπορεί να πράξει τούτου εάν ο λόγος ή/και λόγοι είναι σοβαροί
και ο συνδυασμός αυτός και πάλι θα θεωρείτε έγκυρος μείον του μέλους
ή των μελών που αποχώρησαν εφόσον ο αριθμός αυτών παραμένει εντός
νόμιμων πλαισίων δηλαδή τουλάχιστον πέντε (5) ελάχιστος αριθμός
λειτουργίας του Δ.Σ του Κ.Ο.Κ.
Οποιοδήποτε μέλος του Κ.Ο.Κ. επιθυμεί να είναι υποψήφιος για το
Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει προηγουμένως να έχει προβεί σε
Υπεύθυνη Δήλωση Λευκού Ποινικού Μητρώου, την οποία θα προσκομίζει
στο Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης μέλη που θα χειρίζονται χρήματα του
Ομίλου θα πρέπει να προβούν υποχρεωτικά σε Υπεύθυνη Δήλωση ότι
δεν είναι πτωχεύσαντες .
Ψηφοδέλτια με διαγραφές και άλλα σημάδια χαρακτηριστικά που
παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας κηρύσσονται από την
Εφορευτική Επιτροπή άκυρα.
Στην παραπάνω ψηφοφορία συμμετέχουν μόνο τα ταμειακώς
τακτοποιημένα Τακτικά μέλη κατά την ημερομηνία σύγκλησης αυτής.
Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής
και Πειθαρχικής Επιτροπής και τα μέλη της επιτροπής κριτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέρχεται από τις αρχαιρεσίες
συγκροτείται σε Σώμα και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του μία εβδομάδα
μετά την εκλογή του.
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών εκλέγεται ή/και διορίζετε από τη Γενική
Συνέλευση κατά την έναρξη, και είναι τριμελής η Εφορευτική Επιτροπή. Η
Επιτροπή αυτή έχει την εποπτεία και την ευθύνη των εκλογών. Μοιράζει
τα ψηφοδέλτια και κάνει τη διαλογή τους, ανακοινώνει το αποτέλεσμα της
ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Σε περίπτωση
ισοψηφίας διενεργεί κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Για όλα
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αυτά συντάσσει ειδικό πρακτικό το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά της
Γενικής Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕΛΩΝ
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου
μπορούν να συσταθούν Ειδικές Επιτροπές Μελών για την προώθηση των
σκοπών του Ομίλου και υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού
Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ο Όμιλος έχει σφραγίδα σε σχήμα κυκλικό. Στη μέση της σφραγίδας
υπάρχει κεφαλή σκύλου και περιφερειακός αναγράφονται οι λέξεις
″ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ″ και κάτω από την κεφαλή η
χρονολογία 1984 χρόνος που ιδρύθηκε ο Όμιλος.
Η σφραγίδα θα μπαίνει δίπλα στα ονόματα του Προέδρου και του Γενικού
Γραμματέα σ ’όλα τα έγγραφα του Ομίλου.
ΑΡΘΡΟ 24ο
ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
Δια την εγγραφή οποιουδήποτε σκύλου στο μητρώο καθαρόαιμων
σκύλων
πρέπει
απαραίτητα
να
προσκομίζεται
γενεαλογικό
πιστοποιητικό (EXPORT PEDIGREE CERTIFICATE) που εκδόθηκε από
Κυνολογικό Όμιλο αναγνωρισμένο από την Διεθνή Κυνολογική
Ομοσπονδία F.C.I, ή το σκυλί να έχει γεννηθεί στην Κύπρο από γονείς
που έχουν τέτοιο πιστοποιητικό σύμφωνα με διαδικασίες και
κανονισμούς που θα ορίζει το Δ.Σ. Οιαδήποτε εγγραφή στο πιο πάνω
μητρώο θα γίνεται αποδεκτή μόνον όταν το σκυλί βρίσκεται στην Κύπρο.
Το δικαίωμα για οποιανδήποτε εγγραφή ή μεταβίβαση ιδιοκτησίας
σκύλων εγγραφής νεογέννητων ως ομάδα με ονόματα ή χωρίς, τα
δικαιώματα πιστοποιητικού Καθαροαιμίας, (PEDIGREE CERTIFICATE),
καθώς και τα δικαιώματα εκδόσεως πιστοποιητικού Καθαροαιμίας
δι΄εξαγωγή (export pedigree certificate), θα καθορίζονται από το εκάστοτε
Διοικητικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 25ο
Ότι δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό θεωρείται ρυθμιζόμενο από
το Ν. 104(1)/2017 και 76(Ι)/2018 περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και τις
τροποποιήσεις αυτού.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ανάμειξη του Ομίλου ή η λήψη θέσης του Διοικητικού Συμβουλίου σαν
σώμα ή της Γενικής Συνέλευσης ή οποιουδήποτε άλλη σώματος ή
Επιτροπής του Ομίλου σε θέματα πολιτικά απαγορεύεται αυστηρώς.
Κάθε προειδοποίηση που αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του
Ομίλου θεωρείται ότι έχει νόμιμα γνωστοποιηθεί στα μέλη.
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Για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο δεν υπάρχει ρητή πρόνοια στο
καταστατικό αποφασίζει το Δ.Σ.
Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού τροποποιούνται με απόφαση
της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης ειδικώς προς τούτο
συγκαλούμενης. Κάθε δε τροποποίηση πρέπει να αποφασίζεται με
πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.
Ο Όμιλος ευθύνεται έναντι τρίτων από τυχόν παράνομες πράξεις ή
παραλείψεις των οργάνων ή υπαλλήλων που το αντιπροσωπεύουν και
συνεπάγονται υποχρέωση αποζημίωσης, νοουμένου ότι η ζημιογόνος
πράξη ή παράλειψη έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που
τους είχαν ανατεθεί. Νοείται ότι εάν η συγκεκριμένη ζημιογόνος πράξη ή
παράλειψη έγινε εκ προθέσεως, δόλια, κακόπιστα ή λόγω βαριάς
αμέλειας, το υπαίτιο πρόσωπο ή τα υπαίτια πρόσωπα ευθύνονται
αλληλέγγυα και κεχωρισμένως έναντι του ομίλου για την αποκατάσταση
της ζημιάς που έχει υποστεί.
ΑΡΘΡΟ 27ο
Το παρόν Καταστατικό που περιέχει 27 Άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τη
Γενική Συνέλευση Τακτικών Μελών και θα ισχύει από την εγγραφή του
στο τηρούμενο Μητρώο του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων.
Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε από την Καταστατική Γενική
Συνέλευση ημερομηνίας 9ην Δεκεμβρίου 2019
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