
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 
 
 

Iπποδρομιακής Αρχής Κύπρου 
 

(Cyprus Turf Club) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
         29 Mαρτίου 2019 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 
 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ           1 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ           1 
 
ΕΔΡΑ            2 
 
ΣΚΟΠΟΙ           2 
 
ΜΕΛΗ            3 
 
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ           5 
 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ        6 
 
ΟΙ ΕΦΟΡΟΙ           8 
 
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ     10 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ       14 
  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ    17 
 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ         18 
 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ         18 
 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ        21 
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ     22 
 
ΔΙΑΛΥΣΗ         23 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ       23 
 
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ      24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

 
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου 

 
(Cyprus Turf Club) 

 
 

 
 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Οι ακόλουθοι όροι, στους οποίους γίνεται μνεία σε αυτό το Καταστατικό, 
ερμηνεύονται δια του παρόντος με την έννοια που τους αποδίδεται. 
 
 «Σωματείο» σημαίνει την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου –  
  (Cyprus Turf Club).   
 
 «Μέλος» σημαίνει το Τακτικό Μέλος του Σωματείου – φυσικό 

πρόσωπο – που αποδέχεται τους σκοπούς του Σωματείου. 
 
 «Ιππόδρομος» Σύνολο εγκαταστάσεων (στίβος, ζυγιστήριο, 

σελλωτήριο, χώρος επίδειξης, εξέδρες, στάβλοι) καθώς και 
βοηθητικοί χώροι που προορίζονται για τη διεξαγωγή 
ιπποδρομιών.  

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 

1. H Επωνυμία του Σωματείου είναι Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου -  
           (CyprusTurf Club). 
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ΕΔΡΑ 
 

2.  Η έδρα του Σωματείου είναι η Λευκωσία και η διεύθυνση του 
είναι:- Θεμιστοκλή Δέρβη 41, Hawaii Nicosia Tower, Γραφεία 304 
– 307, 1066 Λευκωσία, Τ. Θ. 22035, 1516 Λευκωσία. 

 
ΣΚΟΠΟΙ 

 
3.  Οι σκοποί του Σωματείου είναι: 
  
 (α) Να προάγει και να εποπτεύει το άθλημα των ιπποδρομιών 

σε ολόκληρη την Κύπρο με κάθε συνετό τρόπο κατά την 
κρίση του Σωματείου. 

 (β) Να ενθαρρύνει, βελτιώνει και ρυθμίζει την ιπποπαραγωγή 
δρομώνων ίππων στην Κύπρο, να τηρεί το βιβλίο 
γενεαλογίας του Καθαρόαιμου Ιππου (Stud Book) και το 
Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ιππων (Κυπριακά). 

 (γ) Να χορηγεί και να αποσύρει άδειες - 
  (i) για διεξαγωγή ιπποδρομιών, και  
  (ii) σε αξιωματούχους, προπονητές, αναβάτες, 

ιπποκόμους, πεταλωτές και άλλους, με όρους που  
              να κρίνονται κατάλληλοι. 
 (δ) Να αποκτά και να διατηρεί κινητή και ακίνητη περιουσία, να 

διοργανώνει και να διευθύνει σχολή αναβατών, να εγκρίνει 
την ίδρυση και την εποπτεία σχολών αναβατών, να 
στρατολογεί αξιωματούχους και προσωπικό και γενικά να 
προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες ή έργα είτε 
περιστασιακά είτε ενδεδειγμένα για την επίτευξη των 
σκοπών του Σωματείου. 

 (ε) Να καθορίζει τους Ιπποδρομιακούς Κανονισμούς που 
εφαρμόζονται σε όλες τις ιπποδρομιακές συναντήσεις, οι 
οποίες πραγματοποιούνται στην Κύπρο υπό την αιγίδα του 
Σωματείου, σχετικά με όλους ή κάποιους από τους 
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ανωτέρω σκοπούς, να παρέχει συμβουλές και να δίνει 
οδηγίες σχετικές με αυτούς τους σκοπούς. 

            (ζ) Διευθύνει και διεξάγει τη διαδικασία ελέγχου Αντι-ντόπιγκ 
ίππων, αναβατών, μαθητευόμενων αναβατών και 
αναβατών προπόνησης στα πλαίσια των διατάξεων της 
σχετικής νομοθεσίας που ρυθμίζει το θέμα.  

 
 

ΜΕΛH 
 
4. Το Σωματείο απαρτίζεται από περιορισμένο αριθμό τακτικών 

Μελών, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει τους 100 
(εκατό). 

 
 Οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει έμμισθη θέση στο Σωματείο ή σε 

οποιονδήποτε Φορέα Διεξαγωγής Ιπποδρομιών ή σε Σύνδεσμο 
Ιδιοκτητών ή Ιπποπαραγωγών, δεν έχει δικαίωμα να εκλεγεί 
Έφορος όσο κατέχει τέτοια θέση. Με κάθε επιφύλαξη έναντι των 
υφιστάμενων Μελών, κανένα πρόσωπο που διατηρεί έμμισθη 
θέση ως ανωτέρω δεν έχει το δικαίωμα να γίνει Μέλος. Το ίδιο 
ισχύει και για τους εκπροσώπους οποιουδήποτε Φορέα 
Διεξαγωγής Ιπποδρομιών που είναι εντεταλμένοι να αποδέχονται 
στοιχήματα. 

 
5. Τα Μέλη εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, η οποία 

πραγματοποιείται σε έκαστη Γενική Συνέλευση του Σωματείου ή 
σε έκαστη Συνέλευση που συγκαλείται από τους Εφόρους για να 
εκλέξει Μέλη. Σχετική ειδοποίηση για την ψηφοφορία με αναφορά 
στον τόπο και ημερομηνία διεξαγωγής και στην ώρα έναρξης και 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας δίδεται σε όλα τα Μέλη, 
τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την καθορισθείσα ημερομηνία 
για την ψηφοφορία.  
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6. Έκαστος αιτητής για να γίνει Μέλος προτείνεται από ένα και 
υποστηρίζεται από κάποιο άλλο Μέλος, με επιστολή που 
αποστέλλεται στον Γραμματέα του Σωματείου. Η επιστολή 
υπογράφεται από τον αιτητή, τον προτείνοντα και τον 
υποστηρίζοντα και σε αυτή αναφέρεται το πλήρες 
ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αιτητή, το επάγγελμά του, η 
θέση του, η εργασία ή η απασχόλησή του και πρέπει να δοθεί 
στον Γραμματέα του Σωματείου, τουλάχιστον επτά μέρες πριν 
από την πραγματοποίηση της Συνέλευσης κατά την διάρκεια των 
εργασιών της οποίας θα γίνει η εκλογή.  

 
7. Ο υποψήφιος μπορεί να αποσύρει την υποψηφιότητά του πριν 

κλείσει η ψηφοφοριακή διαδικασία κατόπιν δικού του αιτήματος.  
 
8. Οι ψήφοι καταμετρούνται από δυο Εφόρους Εκλογής που 

διορίζονται από την Συνέλευση και οι οποίοι, στην παρουσία του 
Γραμματέα  ή κάποιου εντεταλμένου προσώπου επ’ ονόματος 
αυτού, ανοίγουν την κάλπη με το κλείσιμο της ψηφοφοριακής 
διαδικασίας, καταμετρούν τους ψήφους και ανακοινώνουν το 
αποτέλεσμα, το οποίο καταγράφεται στο μητρώο.  

 
9. Για την εκλογή νέων Μελών, απαρτία θεωρείται ότι αποτελούν 

δεκαπέντε Μέλη παρόντα δια ζώσης, τα οποία έχουν καταβάλει 
την συνδρομή τους για το τρέχον έτος.  

 
10. Ο υποψήφιος, ο οποίος λαμβάνει 50% των έγκυρων ψήφων 

κρίνεται επιτυχής. Εάν ο αριθμός έγκυρων ψήφων είναι περιττός 
αριθμός και ο υποψήφιος λάβει 50% του συνόλου των έγκυρων 
ψήφων πλην ενός, ο υποψήφιος κρίνεται επιτυχής.  
 
Ουδείς υποψήφιος, ο οποίος λαμβάνει λιγότερο από είκοσι των 
έγκυρων ψήφων κρίνεται επιτυχής έστω κι εάν ο αριθμός των 
ψήφων που έχει συγκεντρώσει ανέρχεται σε 50% ή περισσότερο 
του συνόλου των έγκυρων ψήφων.  
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 Ουδείς υποψήφιος, ο οποίος ψηφίζεται και δεν εκλέγεται δυνάμει 

αυτού του άρθρου έχει δικαίωμα εκλογής πριν από την έλευση έξι 
μηνών από την ημερομηνία της ψηφοφορίας, κατά την οποία δεν 
έχει εκλεγεί.  

 
Εάν ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων υπερβαίνει τον 
αριθμό διαθέσιμων θέσεων, η σειρά ένταξης ορίζεται από τον 
αριθμό συγκεντρωθέντων ψήφων, με τον υποψήφιο που έχει 
συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων να εντάσσεται 
πρώτος. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι για τους οποίους δεν 
υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, δύνανται να αιτηθούν την εκλογή 
τους εκ νέου σε μελλοντική συνέλευση.  

 
11.   
          (α)  Όταν ο υποψήφιος εκλεγεί, ενημερώνεται γραπτώς για το 

αποτέλεσμα της εκλογής του και του αποστέλλονται 
αντίγραφο του Καταστατικού του Σωματείου και δελτίο 
καταβολής τελών ένταξης, το δε όνομά του καταχωρείται 
στο Μητρώο Μελών εντός δυο μηνών από την ημερομηνία 
της εκλογής του.  

(β) Η ιδιότητα του Μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης  
 (proxy) και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται. 

 
 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
 
12. Όλα τα Μέλη καταβάλλουν με την ένταξή τους, €25.- ως τέλος 

ένταξης και στο εξής ετήσια συνδρομή ύψους €12.-, η οποία 
καταβάλλεται κάθε 1η Ιανουαρίου έκαστου ημερολογιακού έτους.  

 
13. Την 1η Μαρτίου έκαστου έτους, ο Γραμματέας ετοιμάζει 

ονομαστικό κατάλογο των Μελών, των οποίων η καταβολή της 
συνδρομής συνεχίζει να εκκρεμεί. Αυτός ο κατάλογος τίθεται 
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πάραυτα ενώπιον των Εφόρων και ειδοποίηση για την 
εκκρεμούσα καταβολή της συνδρομής αποστέλλεται 
ταχυδρομικώς στην πιο πρόσφατη διεύθυνση έκαστου 
ενδιαφερόμενου Μέλους. Εάν η εκκρεμούσα συνδρομή δεν 
καταβληθεί μέχρι την 1η του ερχόμενου Απριλίου, το όνομα του 
ενδιαφερομένου Μέλους διαγράφεται από τον κατάλογο Μελών. 
Εάν το ενδιαφερόμενο Μέλος, του οποίου το όνομα έχει, ως εκ 
τούτου, διαγραφεί, καταβάλει την εκκρεμούσα συνδρομή του την 
1η Μαϊου ή πριν από αυτή την ημερομηνία με το πρόσθετο ποσό 
των €10.- οι Έφοροι επαναφέρουν το όνομα του εν λόγω Μέλους 
στον κατάλογο.  

 
14. Εάν κάποιο Μέλος δεν καταβάλει την συνδρομή του για δύο 

συναπτά έτη επαυξημένη με το πρόσθετο ποσό των €10.-, στο 
οποίο γίνεται μνεία στον προαναφερθέντα κανονισμό, το όνομά 
του διαγράφεται από το Μητρώο Μελών την 1η Μαϊου.  

 
 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ 
 
15. Οποιοδήποτε Μέλος μπορεί να διακόψει την ιδιότητά του ως 

Μέλος, δίδοντας προς τον σκοπό αυτό γραπτή ειδοποίηση στον 
Γραμματέα του Σωματείου. 

 
16. Το Μέλος που απουσιάζει σε τρεις συναπτές Γενικές Συνελεύσεις, 

είτε είναι Ετήσιες είτε Έκτακτες, χωρίς εύλογη δικαιολογία, 
ενημερώνεται από τον Γραμματέα του Σωματείου με συστημένη 
επιστολή ότι εάν δεν προσκομίσει στους Εφόρους δικαιολογητικό 
για την απουσία του, το όνομά του διαγράφεται από το Μητρώο 
Μελών και αμέσως μετά παύει να είναι Μέλος του Σωματείου.  

 
17. Μέλος του Σωματείου παύει να είναι Μέλος εάν:- 
 (α) έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ή  
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 (β) απολυθεί από την δημόσια υπηρεσία ή από την υπηρεσία 
κάποιας δημόσιας επιχείρησης, ή  

 (γ) του έχει απαγορευτεί να ασκεί το επάγγελμά του ή να 
δραστηριοποιείται στις εργασίες του, ή  

 (δ) έχει κηρυχθεί ένοχος από αρμόδιο δικαστήριο για 
αξιόποινη πράξη, η οποία ενέχει σοβαρό παράπτωμα, ή 
έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας 
ή ηθικής αισχρότητας ή 

 (ε) έχει καταδικαστεί για δόλιες ιπποδρομιακές πρακτικές, ή  
 (στ) καταδεικνύεται ονομαστικά στους δημοσιευθέντες 

καταλόγους ως παραβάτης αναφορικά με στοιχήματα ή 
λαχεία με αντικείμενο τις ιπποδρομίες και δεν πληρώσει τις 
οφειλές του εντός ενός μηνός όταν κληθεί να πράξει αυτό. 

            
18. Μέλος, το οποίο ενεργεί κατά τρόπο που να δυσφημεί το 

Σωματείο, μπορεί να αποβληθεί από τους Εφόρους, νοουμένου 
ότι τουλάχιστον 5 Έφοροι είναι παρόντες στην Συνεδρία και ότι 
έχει εξασφαλιστεί πλειοψηφία δυο τρίτων των παρόντων κατά την 
ψηφοφορία. Το εν λόγω Μέλος μπορεί να προσβάλει την 
αποβολή του, στην επόμενη Γενική Συνέλευση, καταχωρώντας 
γραπτή αίτηση αναιρέσεως, τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από 
την εν λόγω Γενική Συνέλευση.  

 
19. Το πρόσωπο που παύει να είναι Μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 14, 

15 και 17(στ) δικαιούται να επανεκλεγεί, νοουμένου ότι όλες οι 
καθυστερημένες οφειλές στο Σωματείο  έχουν εξοφληθεί. 

 
20. Το πρόσωπο που παύει να είναι Μέλος σύμφωνα με το άρθρο 

17(α), (β) ή (γ) δικαιούται να επανεκλεγεί εφόσον έχει εξασφαλίσει 
πτωχευτική αποκατάσταση ή έχει αποκατασταθεί ή όταν έχει 
αρθεί ο αποκλεισμός του για άσκηση του επαγγέλματός του ή για 
επαναδραστηριοποίησή του στις εργασίες του. 
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21. Κανένα πρόσωπο που παύει να είναι Μέλος για οποιονδήποτε 
άλλο λόγο σύμφωνα με τα άρθρα αυτού του Καταστατικού δεν 
δικαιούται να επανεκλεγεί.  

 
ΟΙ  ΕΦΟΡΟΙ 

 
22. Όλες τις υποθέσεις του Σωματείου διαχειρίζονται επτά Έφοροι 

που εκλέγονται ανάμεσα στα Μέλη του Σωματείου, εκ των οποίων 
τουλάχιστον δυο είναι κάτοικοι της πόλης όπου 
πραγματοποιούνται ιπποδρομίες σύμφωνα με τα άρθρα του 
Καταστατικού και οι οποίοι αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Σωματείου.  Η εκλογή των Εφόρων πραγματοποιείται κάθε 
τρία χρόνια με μυστική ψηφοφορία. Κανένα Μέλος της 
Διαχειριστικής Επιτροπής οποιουδήποτε Φορέα Διεξαγωγής 
Ιπποδρομιών ή Συνδέσμου Ιδιοκτητών ή Ιπποπαραγωγών, 
κανένας αξιωματούχος τον οποίο διορίζει το Σωματείο ή 
οποιοσδήποτε Φορέας Διεξαγωγής Ιπποδρομιών σύμφωνα με 
τους Ιπποδρομιακούς Κανονισμούς και κανένα αδειούχο 
πρόσωπο (π.χ. προπονητής, αναβάτης, ιπποκόμος) δεν 
δικαιούται να εκλεγεί Έφορος.   

 
23. Για την εκλογή Εφόρων, έκαστο Μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίσει 

αριθμητικά όσους πρέπει να εκλεγούν, αλλά κανένα Μέλος δεν 
μπορεί να δώσει περισσότερες της μιας ψήφου σε έκαστο 
υποψήφιο. Έκαστο Μέλος ψηφίζει τουλάχιστον πέντε 
υποψήφιους. Οι ψήφοι κατατίθενται γραπτώς στον Γραμματέα του 
Σωματείου με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με τις διευθετήσεις, 
στις οποίες προβαίνουν ενίοτε οι Έφοροι. Η εκλογή των Εφόρων 
πραγματοποιείται κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, στην οποία 
λήγει η θητεία των απερχομένων Εφόρων, εξαιρουμένων των 
διατάξεων του Άρθρου 24. 

 
 Στην περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δυο ή ανάμεσα σε 

περισσότερους υποψηφίους, θα γίνει κλήρωση, εκτός κι εάν εντός 
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30 λεπτών από την στιγμή που προκύπτει η ισοψηφία ένας ή 
περισσότεροι υποψήφιοι υποβάλει/ουν παραίτηση, έτσι ώστε 
μόνο ένας υποψήφιος να παραμείνει για έκαστη διαθέσιμη θέση.  

 
 Το Μέλος που υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή του ως 

Έφορος πρέπει να δώσει γραπτή ειδοποίηση προς τον σκοπό 
αυτό, στον Γραμματέα του Σωματείου.  Αυτή η ειδοποίηση πρέπει 
να κατατεθεί στα γραφεία του Σωματείου, τουλάχιστον επτά 
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια των 
εργασιών της οποίας πραγματοποιείται η εκλογή.  

 
 Ο κατάλογος των προσώπων που υποβάλλουν υποψηφιότητα για 

εκλογή τους ως Έφοροι ταχυδρομείται σε όλα τα Μέλη του 
Σωματείου εντός σαράντα οκτώ ωρών από την λήξη της 
προθεσμίας για παράδοση της ανωτέρω ειδοποίησης.  

 
24. Εάν ένας Έφορος παύσει για οποιονδήποτε λόγο να είναι 

Έφορος, η επόμενη Γενική Συνέλευση θα εκλέξει αντικαταστάτη 
αυτού. Εάν δύο ή τρεις Έφοροι παύσουν για οποιονδήποτε λόγο 
να είναι Έφοροι, οι παραμένοντες Έφοροι συγκαλούν Γενική 
Συνέλευση εντός ενός μηνός από την ημερομηνία διακοπής 
εκτέλεσης των καθηκόντων των Εφόρων που έχουν παύσει να 
είναι Έφοροι, ώστε να διεξαχθούν εκλογές και να πληρωθούν οι 
κενές θέσεις. Εάν τέσσερις ή περισσότεροι Έφοροι παύσουν για 
οποιονδήποτε λόγο να είναι Έφοροι, οι παραμένοντες Έφοροι 
συγκαλούν Γενική Συνέλευση εντός ενός μηνός από την 
ημερομηνία διακοπής εκτέλεσης των καθηκόντων των ανωτέρω ή 
της παραίτησης αυτών, για να εκλεγούν άπαντες οι επτά Έφοροι. 
Οι Έφοροι που έχουν δηλώσει παύση των καθηκόντων τους ή 
έχουν υποβάλει παραίτηση, συνεχίζουν να εκτελούν καθήκοντα 
Εφόρου μέχρι την εκλογή νέων Εφόρων.  

  
 Εάν οι Έφοροι δεν μπορούν να εκτελούν καθήκοντα Εφόρου ή 

εάν δεν συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση ως ορίζεται ανωτέρω, 
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δέκα Μέλη του Σωματείου μπορούν να συγκαλέσουν Γενική 
Συνέλευση για την εκλογή νέων Εφόρων ως ορίζεται από τα 
άρθρα αυτού του Καταστατικού.  

 
 ΕΞΟΥΣΙΕΣ  ΚΑΙ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ  ΕΦΟΡΩΝ  
 
25. (1) Οι Έφοροι χειρίζονται τις υποθέσεις και την περιουσία του 

Σωματείου.  
 (2) Οι Έφοροι προβαίνουν σε τέτοιες κανονιστικές ρυθμίσεις 

για την διεκπεραίωση των διαδικαστικών και για την 
τήρηση και διατήρηση αρχείων ως εκ τούτου, όπως 
κρίνουν ορθό.  

 (3) Οι Έφοροι πραγματοποιούν συνεδρίες με την δέουσα 
συχνότητα κατά την κρίση τους. Οποιοσδήποτε Έφορος 
μπορεί να συγκαλέσει Συνέλευση Εφόρων.  

 (4) Οι Έφοροι δημοσιεύουν ή ενεργούν ώστε να δημοσιεύονται 
για λογαριασμό του Σωματείου, κανονιστικές ρυθμίσεις, 
κανονισμοί, εντολές και οδηγίες (στο εξής "ο 
Ιπποδρομιακός Κώδικας") ως κρίνουν αναγκαίο για την 
κατάλληλη ιπποπαραγωγή, διεξαγωγή ιπποδρομιών, 
ιπποδρομιακών συναντήσεων, εκπαίδευση 
ιπποδρομιακών αλόγων και γενικά για την επίτευξη των 
σκοπών του Σωματείου.   

 (5) Οι Έφοροι έχουν την εξουσία για λογαριασμό του 
Σωματείου, να εκδίδουν άδειες και εξουσιοδοτήσεις 
αναφορικά με ιπποδρομίες, ιπποδρομιακές συναντήσεις, 
εκπαίδευση ή εκτροφή ιπποδρομιακών αλόγων.   

 (6) Οι Έφοροι δημοσιεύουν ή ενεργούν ώστε να δημοσιεύεται 
στα Μέλη και σε όποια άλλα πρόσωπα και σε χρονικά 
διαστήματα και γενικά κατά τρόπο ορθό σύμφωνα με την 
κρίση αυτών, Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο δυνάμει του 
Ιπποδρομιακού Κώδικα  και αυτό το Ιπποδρομιακό 
Ημερολόγιο εμπεριέχει πρόσθετα με τις πληροφορίες 
αναφορικά με αυτές τις ιπποδρομιακές συναντήσεις, 
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περαιτέρω οδηγίες, ενημέρωση ή συμβουλές που κατά την 
κρίση των Εφόρων μπορούν να δημοσιευτούν.  

 
 (7) Οι Έφοροι έχουν την εξουσία να προβαίνουν σε διαβήματα 

κατά την κρίση τους ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή και 
η τήρηση του Ιπποδρομιακού Κώδικα. 

 (8) Με κάθε επιφύλαξη της γενικότητας των πιο πάνω 
καθηκόντων των Εφόρων, αυτοί έχουν την εξουσία:- 

 
  (α) να εκλέγουν μεταξύ αυτών Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, 

Γραμματέα και Ταμία του Σωματείου, 
  (β) να αποφασίζουν για διαφορές ή θέματα που 

άπτονται ιπποδρομιακών ζητημάτων, τα οποία 
προκύπτουν σε κάθε ιπποδρομιακή συνάντηση  
που πραγματοποιείται σύμφωνα με το Καταστατικό 
του Σωματείου και τα οποία παραπέμπονται σε 
αυτούς για λήψη σχετικής απόφασης ή στην 
περίπτωση των οποίων εάν ασκηθεί έφεση, η έφεση 
επιλέγεται ως διαδικασία από οποιοδήποτε 
πρόσωπο δηλώνει δυσαρέσκεια με κάποια 
απόφαση των Ελλανοδικών σε ιπποδρομιακή 
συνάντηση και έχουν επίσης την εξουσία να 
διαχειρίζονται οποιοδήποτε θέμα, το οποίο άπτεται 
ιπποδρομιακών ζητημάτων που προκύπτουν σε 
κάθε ιπποδρομιακή συνάντηση, η οποία 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Ιπποδρομιακό 
Κώδικα και το οποίο θέμα τους γνωστοποιείται με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο από αυτόν που  

   προβλέπεται ως ανωτέρω, η δε απόφασή τους για 
όλα αυτά τα θέματα είναι τελεσίδικη,  

  (γ) έχουν την εξουσία να τροποποιούν το πρόγραμμα ή 
να αναβάλλουν, να εγκρίνουν το πρόγραμμα των 
ιπποδρομιακών συναντήσεων που διεξάγεται  
σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου, εάν 
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αυτό το πρόγραμμα  αντιβαίνει με την πολιτική που 
εξαγγέλλει το Σωματείο ή με τον Ιπποδρομιακό 
Κώδικα, 

  (δ) να θεσπίζουν νέους ή να τροποποιούν 
υφιστάμενους Ιπποδρομιακούς Κανονισμούς, 
νοουμένου ότι αυτός ο νέος κανονισμός ή οι 
τροποποιηθέντες Ιπποδρομιακοί Κανονισμοί 
δημοσιεύονται όπως προβλέπεται από τους 
ισχύοντες Ιπποδρομιακούς Κανονισμούς κατά τον 
δέοντα τρόπο σύμφωνα με την κρίση των Εφόρων 
και κυρώνονται από την επόμενη Γενική Συνέλευση. 
Η απαρτία προς τον σκοπό αυτό είναι τέσσερις 
Έφοροι,  

  (ε) γενικά να ενεργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Ιπποδρομιακού Κώδικα, 

  (ζ) το Σωματείο με το όνομα Ιπποδρομιακή Αρχή 
Κύπρου (Cyprus Turf Club) θα ενάγει και ενάγεται 
με το όνομα του και θα αντιπροσωπεύεται από τον 
Γραμματέα του για δικαστικές ή/και εξωδικαστικές 
διαδικασίες. 

 
 
26. Κατά την άσκηση όλων των εξουσιών, οι οποίες τους ανατίθενται, 

απαρτία αποτελούν τέσσερις Έφοροι και αποφάσεις λαμβάνει η  
πλειοψηφία, εκτός από τις περιπτώσεις, στις  οποίες γίνεται μνεία 
στο Άρθρο 18. Εάν υπάρξει ισοψηφία, ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή 
τη νικώσα ψήφο.          

 
 Έφορος 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 
Σωματείου 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 
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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.                                                                                                               
 
27. Οι Έφοροι τηρούν ή ενεργούν ώστε να τηρούνται πρακτικά των 

διαδικαστικών, αρχείο όλων των παραπεμπόμενων 
αμφισβητούμενων υποθέσεων για τις οποίες θα λάβουν σχετική 
απόφαση, και οποιουσδήποτε άλλους αναγκαίους κανονισμούς 
και απαραίτητα αρχεία για να καταδεικνύεται η θέση του 
Σωματείου, τα περιουσιακά στοιχεία της ή ο αριθμός Μελών της.  

 
28. Οι Έφοροι τηρούν ή ενεργούν ώστε να τηρείται μητρώο 

ονομάτων, κοινοπραξιών, ιδιοκτητών και άλλων στοιχείων 
αναφορικά με τους ιδιοκτήτες ή τους ίππους που συμμετέχουν σε 
ιπποδρομίες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το 
Καταστατικό του Σωματείου, ως αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

 
29. Οι Έφοροι τηρούν λίστα όλων των οφειλομένων προστίμων που 

εμπίπτουν σε ιπποδρομιακές συναντήσεις, οι οποίες 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με αυτό το Καταστατικό.  

 
30. Οι Έφοροι καταθέτουν ενώπιον της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 

συνοπτικούς λογαριασμούς της Αρχής για το αμέσως 
προηγούμενο οικονομικό έτος.  

 
31. Οι Έφοροι έχουν την εξουσία να διορίζουν Επιτροπές για να 

ρυθμίζουν, να χειρίζονται ή να διερευνούν ή να εκδικάζουν 
παραβιάσεις του Ιπποδρομιακού Κώδικα και να επιβάλλουν 
ποινές ή να εκδικάζουν εφέσεις και να ετοιμάζουν σχετική έκθεση 
αναφορικά με οποιαδήποτε δραστηριότητα του Σωματείου.   
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Οι Έφοροι έχουν την εξουσία να διορίζουν Μέλη σε αυτές τις 
Επιτροπές που μπορεί να είναι ‘Εφοροι  ή Μέλη της 
Ιπποδρομιακής Αρχής ή και άλλα πρόσωπα που δεν είναι Μέλη 
της Ιπποδρομιακής Αρχής, ο αριθμός των οποίων και η χρονική  
διάρκεια της θητείας τους καθορίζεται κατά την κρίση των 
Εφόρων. 

 
 
32.  Οι Έφοροι υποχρεούνται: 
 
          (α)  Nα γνωστοποιούν στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων 

εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έτους τυχόν διαγραφές ή 
εγγραφές νέων Μελών που έγιναν κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου έτους, τυχόν αλλαγές των αξιωματούχων με 
τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών, καθώς και τυχόν αλλαγή 
διεύθυνσης ή στοιχείων επικοινωνίας του Σωματείου 
αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή. 

          (β) Nα τηρούν πλήρως ενημερωμένο μητρώο των Μελών του 
Σωματείου, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον μια 
φορά το χρόνο και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από 
τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων και για 
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

           (γ) Nα ενημερώσουν τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων, το 
αργότερο σε ένα μήνα όταν τα Μέλη του Σωματείου 
μειωθούν κάτω των είκοσι (20). 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
 
 
33. Οι Έφοροι συγκαλούν Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου  

τον μήνα Μάιο ή Ιούνιο.  
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34. Οι Έφοροι μπορούν ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος όχι 
λιγότερο των δέκα Μελών, να συγκαλέσουν Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση του Σωματείου για συζήτηση ειδικών θεμάτων. Εάν μια 
Συνέλευση συγκαλείται κατόπιν αιτήματος, υποβάλλεται 
υπόμνημα της προτεινόμενης πρότασης ή των προτεινομένων 
προτάσεων. 

 
35. Δεν διεξάγονται οι εργασίες καμίας Συνέλευσης, εκτός κι εάν τα 

παρόντα Μέλη αποτελέσουν απαρτία κατά την έναρξη των 
εργασιών της Συνέλευσης. Εκτός κι εάν εδώ προβλέπεται 
διαφορετικά, τριάντα παρόντα Μέλη δια ζώσης, τα οποία έχουν 
πληρώσει την συνδρομή τους για το τρέχον έτος αποτελούν 
απαρτία. Εάν μισή ώρα μετά από την καθορισμένη ώρα έναρξης 
της Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, τότε όποιος και να είναι ο 
αριθμός των παρόντων Μελών, αυτά αποτελούν απαρτία.  

 
 Μέλος 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 
Σωματείου 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.                                                                                                               
 
36. Η ειδοποίηση για Γενική Συνέλευση ανακοινώνεται εντός το 

αργότερο δεκατεσσάρων ημερών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
καθορίσουν οι Έφοροι. Στην ειδοποίηση γίνεται αναφορά στον 
χρόνο και στον τόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης, παρατίθεται δε 
η Ημερήσια Διάταξη.  
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37. Εάν οποιοδήποτε Μέλος ή Μέλη προτείνει/ουν τροποποιήσεις ή 
τροποποιήσει/ουν οποιονδήποτε Ιπποδρομιακό Κανονισμό του 
Σωματείου και οι Έφοροι του Σωματείου δεν εγκρίνουν την 
πρόταση, το/τα προτείνον/τα Μέλος/η δεν χρειάζεται να 
υποβάλει/ουν την πρόταση σε Γενική Συνέλευση για μελέτη, εκτός 
κι εάν την πρόταση υποστηρίξουν δώδεκα Μέλη του Σωματείου, 
περίπτωση κατά την οποία συγκαλούν το συντομότερο δυνατό, 
Γενική Συνέλευση και γίνονται τα δέοντα, ώστε ο προτεινόμενος 
Κανονισμός ή η τροποποίηση του Κανονισμού να δημοσιευτεί 
κατά την κρίση τους.  

 
38.  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε οποιοδήποτε μέρος ή χώρο 

έχουν ορίσει οι Έφοροι.  
 
39. Ο Πρόεδρος  ή εν τη απουσία του ο Αντιπρόεδρος  που είναι 

παρόν στην Συνέλευση, προεδρεύει αυτής. Εάν υπάρχει ισοψηφία 
ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Εάν 
τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζουν, τα Μέλη 
που είναι παρόντα εκλέγουν από τους Εφόρους που είναι 
παρόντες στην Συνέλευση, Πρόεδρο, ο οποίος προεδρεύει της 
Συνέλευσης και έχει την νικώσα ψήφο όπως έχει προαναφερθεί. 
Εν τη απουσία Εφόρων Μελών παρόντων, η Συνέλευση εκλέγει 
Πρόεδρο για να προεδρεύσει αυτής.  

 
40. Στη Γενική Συνέλευση, η δήλωση του Προεδρεύοντα της 

Συνέλευσης για το ότι έχει ή δεν έχει παρθεί απόφαση και ότι αυτό 
έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά των εργασιών τεκμηριώνει το 
γεγονός, εκτός κι εάν ο Προεδρεύων ή τουλάχιστον πέντε από τα 
παρόντα Μέλη ζητήσουν να γίνει ψηφοφορία.   
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΚΑΙ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

41. Οι Έφοροι ενεργούν για την τήρηση λογιστικών βιβλίων και 
λογαριασμών με τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, τα 
εισπραχθέντα ποσά και τα έξοδα που πραγματοποιεί το Σωματείο 
και τα θέματα για τα οποία έγιναν εισπράξεις και 
πραγματοποιήθηκαν έξοδα, καθώς επίσης και τα στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού του Σωματείου, αλλά και για την 
υποβολή πάνω σε ετήσια βάση, το αργότερο μέχρι 31/07 στον 
έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων, ελεγμένων λογαριασμών με 
Έκθεση εγκεκριμένου ελεγκτή στις περιπτώσεις που τα έσοδα 
υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 40.000,- Σε περίπτωση που τα 
έσοδα είναι λιγότερα των Ευρώ 40.000,- ο έλεγχος δύναται να 
διενεργείται από λογιστή ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο που θα 
ορίζεται από τους Εφόρους.  

 
42. Το οικονομικό έτος του Σωματείου τελειώνει την τριαντακοστή 

πρώτη (31η) Δεκεμβρίου έκαστου έτους, ημερομηνία κατά την  
οποία οι λογαριασμοί είναι ισοσκελισμένοι.  

 
43. Σε έκαστη Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου, οι Έφοροι 

καταθέτουν ενώπιον της Συνέλευσης ελεγμένους λογαριασμούς 
εσόδων και εξόδων του Σωματείου για την λογιστική περίοδο, με 
ημερομηνία τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του προηγούμενου 
οικονομικού έτους και αντίγραφο αυτών  αποστέλλεται σε έκαστο 
Μέλος με την ειδοποίηση σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης.  

 
44. Κανένα Μέλος δεν μπορεί να είναι Ελεγκτής.  
 
45. Ο ή οι Ελεγκτής(ές) διορίζεται(ονται) από την Ετήσια Γενική 

Συνέλευση του Σωματείου.    
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ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 
46. Η Σφραγίδα του Σωματείου φυλάσσεται στα Κεντρικά γραφεία του 

Σωματείου. Στην Σφραγίδα αναγράφεται η επωνυμία: 
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου. 

 
47. Η Σφραγίδα του Σωματείου εναποτίθεται σε κάθε έγγραφο μόνο 

κατόπιν Απόφασης των Εφόρων και στην παρουσία του 
Προέδρου ή του Γραμματέα και οποιουδήποτε άλλου προσώπου 
τον οποίον οι Έφοροι μπορούν να διορίσουν ως υπογράφοντα.  

 
48. Η υπογραφή προσώπων, τα οποία εμπλέκονται με το Σωματείο 

καλή τη πίστει, η οποία εναποτίθεται σε έγγραφα ως έχει 
προαναφερθεί, αποτελεί καθοριστική απόδειξη ότι η Σφραγίδα έχει 
εναποτεθεί σε αυτό το έγγραφο εγκύρως.  

 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 
49.     (1) Η περιουσία και τα έσοδα του Σωματείου χρησιμοποιούνται 

μόνο για την προώθηση των σκοπών της ως έχει 
προαναφερθεί σε αυτό το Καταστατικό και ουδέν μερίδιο 
πληρώνεται, ως εκ τούτου, ή μεταφέρεται άμεσα ή έμμεσα 
υπό μορφή μπόνους ή μερίσματος ή υπό οποιαδήποτε 
άλλη μορφή ως κέρδος στα Μέλη. Νοείται ότι τίποτε από τα 
προαναφερθέντα δεν αποτρέπει πληρωμή εξόδων, στα 
οποία έχουν προβεί οι Έφοροι ή οποιοσδήποτε από 
αυτούς ή έξοδα και καλή τη πίστη εύλογη αμοιβή σε 
οποιοδήποτε στέλεχος ή λειτουργό του Σωματείου σε 
αντάλλαγμα εν γένει των υπηρεσιών του προς το 
Σωματείο. 
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(2)  Περιγραφή Ακίνητης Περιουσίας  
 

Α. Συγκρότημα γραφείων αρ. 3 στον 3ο όροφο της 
Πολυκατοικίας Χαβάη, Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 41, 
Hawaii Nicosia Tower, T. K. 1066 Λευκωσία (αρ. θύρας 
307) αποτελούμενο από εννέα μεταβλητέα γραφεία, 
αίθουσα υποδοχής, τρία αποχωρητήρια, τρείς μικρές 
κουζίνες και με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των 
χώρων στάθμευσης αρ. 44 στο ισόγειο.  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 4574     
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

 
Β. Γραφείο αρ. 2 στον 3ο όροφο της Πολυκατοικίας 
Χαβάη, Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 41, Hawaii Nicosia 
Tower, T. K. 1066 Λευκωσία (αρ. θύρας 304) 
αποτελούμενο από 2 μεταβλητέα δωμάτια, ένα 
αποχωρητήριο και με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης 
του χώρου στάθμευσης αρ. 42 στο ισόγειο.  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 4573  
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας    
 

 

      (3)  Οι Πόροι του Σωματείου Αποτελούνται από:-  

(α)  Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής και τις ετήσιες 
συνδρομές των Μελών, κατά τους ειδικότερους 
ορισμούς  του παρόντος Καταστατικού. 

β)  Τα εισοδήματα από την χορήγηση αδειών, έκδοση 
πιστοποιητικών, προστίμων και υπηρεσιών που  
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αφορούν τη  διεξαγωγή ιπποδρομιών και την 
Ιπποπαραγωγή Δρομώνων ίππων στη Κύπρο. 

 
 

(γ)  Τις δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες 
και γενικά κάθε φύσεως οικονομικές ενισχύσεις 
από τα Μέλη του Σωματείου ή τρίτα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή κρατικές αρχές.  Οι 
κληρονομίες που καταλείπονται στο Σωματείο, 
γίνονται πάντοτε αποδεκτές με το ευεργέτημα της 
απογραφής και κατά τους ορισμούς του νόμου. 

(δ)  Τα εισοδήματα από την περιουσία ή τις 
δραστηριότητες του Σωματείου, οι οποίες σε καμία 
περίπτωση δεν είναι δυνατόν να συνιστούν 
ανάμειξή του σε κερδοσκοπική επιχείρηση. 

(ε)  Την δανειοδότηση του Σωματείου από Τράπεζες ή 
πιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, 
προς επίτευξη των σκοπών του. 

(στ)  Τους τόκους από τις καταθέσεις, τις χρηματικές 
παροχές ή επιχορηγήσεις. 

(ζ)  Τις χρηματικές παροχές από την εκπόνηση 
μελετών και ερευνών στους τομείς  
δραστηριότητος του Σωματείου με την 
προϋπόθεση ότι το ύψος αυτών δεν αναιρεί τον 
κοινωφελή σκοπό αυτής. 

(η)  Τα έσοδα από τυχόν πολιτιστικές δραστηριότητες 
και εκδηλώσεις  οι οποίες θα πραγματοποιούνται 
προς υλοποίηση των σκοπών της και οι οποίες σε 
καμία περίπτωση δεν θα δύναται να συνιστούν 
ανάμειξη του Σωματείου σε κερδοσκοπική 
επιχείρηση.  

(θ)  Τα έσοδα από τυχόν συμμετοχή του Σωματείου  σε 
εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα τα 
οποία σε καμία περίπτωση δεν θα δύναται να 
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συνιστούν ανάμειξη του σε κερδοσκοπική 
επιχείρηση. 

 
(ι) Νοείται ότι το Σωματείο οφείλει ως προνοείται στο 

άρθρο 52 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και 
για άλλα Συναφή θέματα Νόμος του 2017 
(104(Ι)/2017) και 76(Ι)/2018 και όπως τυχόν 
τροποποιηθεί μελλοντικά να συμμορφώνεται  και 
να εφαρμόζει τις διατάξεις του περί της 
Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 
Δραστηριότητες Νόμου του 2007 όπως έχει 
τροποποιηθεί.  

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
 
50. Οι Έφοροι, όλα τα λοιπά στελέχη και οι εργαζόμενοι στο Σωματείο 

δικαιούνται χρηματική επιστροφή και αποζημίωση για όλα τα 
κόστη, ενέργειες, απώλειες, ζημίες και έξοδα που αυτοί ή 
οποιοσδήποτε από αυτούς ή οι προσωπικοί τους αντιπρόσωποι ή 
οποιοσδήποτε από τους προσωπικούς τους αντιπροσώπους 
ευθύνεται ή μπορεί να ευθύνεται για την πραγματοποίηση ή για 
την συντήρησή τους κατόπιν ή εξ αιτίας οποιασδήποτε πράξης, η 
οποία έχει προκληθεί, συμπέσει, παραληφθεί κατά την εκτέλεση ή 
αναφορικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους από τις 
αντίστοιχες θέσεις τους και μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
τους.   

 
51. Εξαιρούνται από την αποζημίωση που χορηγείται σύμφωνα με το 

Άρθρο 50 οι ενέργειες, τα κόστη, οι επιβαρύνσεις, οι απώλειες, οι 
ζημίες και τα έξοδα (εάν υπάρχουν), εφόσον οποιοσδήποτε από 
τους προαναφερθέντες ευθύνεται για την πρόκληση ή συντήρησή 
τους λόγω ή εξαιτίας της δικής του ηθελημένης αμέλειας ή 
απραξίας ή ανεντιμότητας.  
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52.  Κανένα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα δεν είναι υπόλογο για 

τις πράξεις του, τις αποδείξεις του, την αμέλεια ή την απραξία 
άλλου ή άλλων ή για την ανεπαρκή ή ελλειμματική ασφάλεια με 
την οποία έχουν επενδυθεί χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία του 
Σωματείου ή για οποιαδήποτε άλλη απώλεια, κακοτυχία ή ζημία ή 
άλλο συμβάν κατά την εκτέλεση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων ή 
σε σχέση με αυτές τις αρμοδιότητες, εκτός κι εάν όλα αυτά 
συμβούν λόγω ή εξαιτίας της δικής του ή των, ηθελημένης 
αμέλειας ή  ανεντιμότητας.  

 
 
 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  
 
53. Ουδεμία τροποποίηση αυτού του Καταστατικού ή προσθήκη σε 

αυτό δεν μπορεί να γίνει εκτός κι εάν ληφθεί απόφαση με 
πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων των παρόντων Μελών 
σε Γενική Συνέλευση, ειδοποίηση για την σύγκληση της οποίας 
αποστέλλεται τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέρες πριν από την 
πραγματοποίηση της Συνέλευσης και στην οποία γίνεται αναφορά 
στην προτεινόμενη τροποποίηση ή προσθήκη.   
Οι εργασίες αυτής της Συνέλευσης δεν μπορούν να διεξαχθούν 
εκτός κι εάν υπάρχει απαρτία παρόντων Μελών την στιγμή που 
άρχονται οι εργασίες της. Τα δύο τρίτα των Μελών του 
Σωματείου που είναι παρόντα δια ζώσης και τα οποία έχουν 
καταβάλει την συνδρομή τους για το τρέχον έτος, αποτελούν 
απαρτία. Εάν μισή ώρα μετά την έλευση του καθορισμένου 
χρόνου έναρξης της Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, η 
Συνέλευση διαλύεται.   
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Δεν συγκαλείται Γενική Συνέλευση για να μελετήσει την ίδια 
τροποποίηση ή προσθήκη εκτός κι εάν παρέλθουν έξι μήνες 
από την ημερομηνία διάλυσης της προηγούμενης Συνέλευσης.   

 
 

ΔΙΑΛΥΣΗ 
 
 
54. Εάν σε μια Έκτακτη Γενική Συνέλευση ψηφιστεί από πλειοψηφία 

τριών πέμπτων των  Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, 
απόφαση για διάλυση του Σωματείου,  η Γενική Συνέλευση που 
κυρώνει την απόφαση διορίζει Επιτροπή, η οποία αμέσως μετά ή 
σε προσεχή ημερομηνία όπως διευκρινίζεται σε αυτή την 
απόφαση προβαίνει σε εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων 
του Σωματείου και αφού εξοφληθούν όλες οι οφειλές, το 
πλεόνασμα κατατίθεται στο Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για να χρησιμοποιηθεί ή να μεταφερθεί εντός πέντε 
ετών από τον Γενικό Λογιστή σε άλλο οργανισμό ή οργανισμούς 
που ενδέχεται να συσταθεί ή να συσταθούν για να διαχειρίζονται ή 
να διατυπώνουν Ιπποδρομιακούς Κανονισμούς στην Κύπρο. Εάν 
δεν συσταθεί τέτοιος οργανισμός μέσα στο προαναφερθέν 
χρονικό πλαίσιο, ο Γενικός Λογιστής μεταφέρει το προαναφερθέν 
πλεόνασμα με τους τόκους που θα έχουν συσσωρευτεί ως εκ 
τούτου, στον οργανισμό, τον οποίο τα Μέλη της πιο πάνω 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είθισται διευκρινίσουν μέσα στην 
απόφαση για διάλυση του Σωματείου, νοουμένου ότι ο αριθμός 
των παρόντων Μελών σε αυτή την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν 
θα είναι μικρότερος του 51% των Μελών. 

 
 
 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ   ΠΡΟΝΟΙΕΣ 
 

55. (1) Ιδρυτική. Οι σημερινοί ‘Εφοροι θα παραμείνουν στα             
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                       καθήκοντα τους μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση που     
                       θα διεξαχθεί το Μάιο του 2019.  
           (2) Το ενεργητικό και παθητικό  του Cyprus Turf Club, λέσχη 

που έπαψε να υφίσταται, αναλαμβάνεται από το παρόν 
Σωματείο το οποίον θα φέρει την επωνυμία  

 Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου (Cyprus Turf Club). 
 (3) Τα τέλη ή οι συνδρομές που έχουν πληρωθεί ή είναι 

 πληρωτέα δυνάμει των κανονιστικών ρυθμίσεων ή των 
κανονισμών σε ισχύ θεωρείται ότι έχουν καταβληθεί ή 
συνεχίζουν να είναι πληρωτέα σύμφωνα με αυτό το 
Καταστατικό, εκτός κι εάν έχει γίνει νέα θέσπιση ή μέχρι να 
γίνει νέα θέσπιση κάτωθεν. 

 
 
 
 
 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
 
56. Δεν ακυρούνται τα διαδικαστικά των Εφόρων λόγω οποιασδήποτε 

ατέλειας κατά την εκλογή οποιουδήποτε Εφόρου ή λόγω κενής 
θέσης Εφόρου ούτε και ακυρούται Γενική Συνέλευση του 
Σωματείου λόγω τυχαίας παράλειψης να δοθεί ειδοποίηση ή λόγω 
μη παραλαβής της ειδοποίησης από οποιοδήποτε Μέλος.  
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