ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (Π.Α.Σ.Ι.ΜΙ.Σ)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.

Το σωματείο ιδρύθηκε το 1999 με την επωνυμία
“ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

(Π.Α.Σ.Ι.ΜΙ.Σ)” και φέρει αριθμό εγγραφής 2020 (εφεξής, «το σωματείο»).
2.

ΕΔΡΑ
Έδρα του σωματείου καθώς επίσης και η διεύθυνση για αλληλογραφία και/ή επικοινωνία
με αυτό ορίζεται:
Λυσάνδρου 2,
2007 Στρόβολος

3.

ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί του Σωματείου είναι:
α. H Προάσπιση των κοινών συμφερόντων των μελών του Σωματείου σε θέματα που
αφορούν τον ελλιμενισμό, τη χρήση, την συντήρηση και γενικά την αξιοποίηση των
σκαφών τους.
β. H Διοργάνωση θαλάσσιων ταξιδιών ανοικτής θάλασσας.
γ. H Αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών.
δ. H Επιμόρφωση των μελών και ανταλαγή εμπειριών σε θέματα που αφορούν σκάφη
αναψυχής, τη θάλασσα καθώς και το θαλάσσιο περιβάλλον.
ε. Η διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών και
της γνωριμίας του Σωματείου σε μη μέλη.
στ. Η προώθηση γνωριμιών μεταξύ διαφόρων συνδέσμων γειτονικών χωρών και η
ανταλλάγη επισκέψεων .
ζ. H Λειτουργία Σχολής Κατάρτισης για Ιστιοπλοϊα – Ναυσιπλοΐα και διεξαγωγή
εξετάσεων επί της ύλης διδαχής για απόκτηση σχετικού διπλώματος και άδειας
χειριστή ιστιοπλοϊκού σκάφους στη βάση της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας.
η. H Λειτουργία Σχολής Κατάρτισης για Ταχύπλοα ή μη Μηχανοκίνητα Σκάφη και
διεξαγωγή εξετάσεων επί της ύλης διδαχής για απόκτηση σχετικού διπλώματος και
άδειας χειριστή μηχανοκινήτου σκάφους στη βάση της εκάστοτε ισχύουσας
Νομοθεσίας.
θ. Εγγραφή σε σώματα σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου όπως, αλλά χωρίς να
περιορίζεται η γενικότητα του παρόντος άρθρου, στον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού και την Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.
ι. Η Διεξαγωγή, οργάνωση και συμμετοχή σε θαλάσσιους αθλητικούς αγώνες, όπως
πρωταθλήματα, και αγώνες κατάταξης της Κυπριακής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας,
καθώς και σε διασωματειακά κύπελλα και φιλικές διοργανώσεις της Κύπρου και στο
εξωτερικό.
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ια. Η προώθηση και ανάπτυξη του αθλήματος της Ιστιοπλοΐας Ολυμπιακών κλάσεων,
κλάσης Όπτιμιστ και άλλων αναγνωρισμένων κλάσεων από την Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή
Ομοσπονδία και την World Sailing.
ιβ. Η προστασία των δικαιωμάτων του αθλητή όπως αυτά καθορίζονται από την σχετική
διακήρυξη της διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής.
4.

ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Σωματείου θα προέρχονται από :
α. Τις ετήσιες συνδρομές μελών όπως αυτές θα προτείνονται απο καιρού εις καιρόν από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και θα εγκρίνονται από την Ετήσια Γενική
Συνέλευση του Σωματείου.
β. Τα εφ’ άπαξ δικαιώματα εγγραφής των μελών όπως αυτά θα καθορίζονται απο καιρού εις
καιρόν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
γ. Τις διάφορες, σύμφωνα με τους σκοπούς του Συνδέσμου, δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
δ. Οποιεσδήποτε ενισχύσεις προς το Σύνδεσμο υπό τύπο εισφορών, δωρεών, χορηγιών,
κληροδοτημάτων και επιχορηγήσεων δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών ή ιδιωτών.
ε. Οποιοδήποτε εισόδημα ή/και ιδιοκτησία γενικότερα που θα περιέρχεται νόμιμα στο
Σωματείο, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε εισοδημάτων από ενοίκια.
Περιουσία του Συνδέσμου μπορεί να είναι οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα περιουσιακά
στοιχεία που αποκτήθηκαν με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου δύναται να προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια για την αύξηση των
περιουσιακών στοιχείων του Συνδέσμου.

5.

ΜΕΛΗ
α. Κατά την ημερομηνία υιοθέτησης του παρόντος Καταστατικού, τα μέλη του
Σωματείου είναι τα πρόσωπα τα οποία είναι καταχωρημένα ως μέλη στο Μητρώο
Μελών Σωματείου την ημερομηνία αυτή.
β. Ως μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν πρόσωπα που ενδιαφέρονται για
τους σκοπούς του σωματείου και τυγχάνουν της έγκρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου και τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος
της ηλικίας τους.
γ. Πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους μπορούν να
εγγραφούν ως Μαθητικά Μέλη του Σωματείου με μειωμένη συνδρομή όπως αυτή
θα καθορίζεται απο καιρού εις καιρόν από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ή σε
οποιαδήποτε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.
δ. Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να καταστεί μέλος του Σωματείου θα πρέπει
1. να υποβάλει σχετική αίτηση με τον προκαθορισμένο έντυπο που θα
εγκρίνει απο καιρού εις καιρόν το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
2. να τύχει σχετικής έγκρισης από την πλειοψηφία των εκάστοτε μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Νοείται ότι η ιδιοκτησία σκάφους δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής μέλους του
Σωματείου.
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6.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα:α. Του εκλέγειν εφ’ όσον έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του και του εκλέγεσθαι
αφού θα έχει παρέλθει ένα έτος από την ολοκλήρωση της εγγραφής του.
β. Να ασκεί κατά τις Γενικές Συνελεύσεις έλεγχο πάνω στη διοίκηση και στη
διαχείριση του Σωματείου.
γ. Να υποβάλλει θέματα για μελέτη στο Διοικητικό Συμβούλιο και μέσω αυτού στη
Γενική Συνέλευση.
δ. Να λαµβάνει µέρος σε ειδικές επιτροπές που τυχόν θα καταρτίζει το Διοικητικό
Συµβούλιο για την προώθηση των σκοπών του Σωµατείου.
ε. Να λαμβάνει μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου..
στ. Να αποχωρεί από το Σωματείο με απλή επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου αφού εξοφλήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το
Σωματείο.
Νοείται ότι πρόσωπο το οποίο παύει να έχει την ιδιότητα μέλους του Σωματείου δεν μπορεί
να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα πάνω σε οποιανδήποτε περιουσία του Σωματείου.
Νοείται επίσης ότι η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν
μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

7.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος:α. Οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Καταστατικού και με τις
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου.
β. Οφείλει να καταβάλλει έγκαιρα την ετήσια συνδρομή του προς το Σωματείο.
γ. Να παρευρίσκεται στις Γενικές και τις Έκτακτες συνελεύσεις του Σωµατείου.
δ. Να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και
οποιωνδήποτε μετέπειτα αλλαγών του και προς τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης και του Διοικητικού Συµβουλίου.
ε. Να βοηθά και συνεισφέρει στην επιτυχία των σκοπών του Σωµατείου και να
ενεργεί στις σχέσεις του µε αυτό µέσα στα πλαίσια των διατάξεων του
Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού
Συµβουλίου.

3

8.

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ

Μέλος δυνατόν να αποβληθεί από το Σωµατείο µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
όταν:
α. η δραστηριότητά του εν λόγω μέλους κρίνεται ως αντίθετη µε το Καταστατικό του
Σωματείου και ιδιαίτερα µε τους σκοπούς του Σωµατείου
β. όταν το εν λόγω μέλος προβαίνει σε ενέργειες που εµποδίζουν την εκτέλεση των
αποφάσεων των οργάνων του Σωματείου.
γ. όταν δεν έχει καταβάλει την προβλεπόμενη ετήσια συνδρομή του για περίοδο
τριών ετών.
Το µέλος που αποβάλλεται µπορεί να προσφύγει στην επόµενη Γενική Συνέλευση του
Σωματείου η οποία θα αποφασίσει οριστικά για την αποβολή του ή την παραµονή του στο
Σωµατείο και κατα την οποία Γενική Συνέλευση δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου. Το ίδιο
ισχύει και για πρόσωπο του οποίου η αίτηση εγγραφής ως μέλος έχει απορριφθεί από το
Διοικητικό Συµβούλιο.

9.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ:Τα όργανα διοικήσεως του Σωματείου είναι:α. Η Γενική Συνέλευση η οποία συγκροτείται από όλα τα μέλη του σωματείου.
Αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωµατείου και χωρίζεται σε Τακτική και
Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση
του Σωματείου ανα τριετία. Τα μέλη ή αξιωματούχοι του Διοικητικού Συμβουλίου
δεν θα λαμβάνουν οποιανδήποτε αμοιβή οποιουδήποτε είδους για τις υπηρεσίες
που προσφέρουν λόγω του αξιώματος τους.

10.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
α. Τακτική Γενική Συνελεύση
Αυτή συνέρχεται μία φορά καθ’ έτος σε ημερομηνία που ορίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο. Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει διμελές
προεδρείο, το οποίο εκλέγεται µε την κήρυξη της έναρξης των εργασιών της και
την διενέργεια σχετικής ψηφοφορίας από το Διοικητικό Συµβούλιο. Το διµελές
προεδρείο (Πρόεδρος και Γραµµατέας) εκλέγεται µετά από φανερή ψηφοφορία, ή
µυστική ψηφοφορία εάν το ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη παριστάµενα
αυτοπροσώπως, είναι δε ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα των µελών του προεδρείου
η ιδιότητα του υποψηφίου. Η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
είναι
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
2. Η παρουσίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο, έκθεσης για τα πεπραγμένα του
ημερολογιακού έτους που έληξε.
3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς
περιορισμού, του ισολογισμού) του Σωματείου από τον Ταμία, μαζί με έκθεση
του Ελεγκτή για το ημερολογιακό έτος που έληξε.
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5. Έκθεση από τον Ταμία για τα προκαταρτικά οικονομικά αποτελέσματα του
τρέχοντος έτους.
6. Έγκριση των προαναφερομένων εκθέσεων.
7. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου κάθε τρίτο έτος.
8. Εκλογή μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε τρίτο έτος.
9. Απόφαση για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.
β. Όλες οι υπόλοιπες Γενικές Συνελεύσεις θα λογίζονται ως Έκτακτες Γενικές
Συνελεύσεις και υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού
Συμβουλίου ή θα συγκαλούνται κατόπιν γραπτής και υπογεγραμμένης, από το
1/3, τουλάχιστο, των οικονομικώς εντάξει μελών, απαίτησης η οποία θα φέρει και
τους λόγους σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Τις εργασίες της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διευθύνει το Διοικητικό Συµβούλιο εκτός εάν
άλλως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4)
των παρόντων µελών.
γ. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να πάρει αποφάσεις μόνο σε σχέση με ζητήματα που
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εφόσον δεν είναι αντίθετες με το Νόμο
και/ή το Καταστατικό. Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο (στην περίπτωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για θέματα πέραν
των προκαθορισμένων στη παράγραφο α. ανωτέρω και εκεί όπου η Γενική
Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) ή από
τα αιτούντα μέλη στην έγγραφη αίτησή τους (εκεί όπου η Γενική Συνέλευση
συνέρχεται ύστερα από την γραπτή αίτηση μελών του σωματείου σύμφωνα με την
παράγραφο β πιο πάνω).
δ. Η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γνωστοποιείται σε όλα
τα μέλη τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες ενωρίτερα και Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες ενωρίτερα, με γραπτή ατομική
πρόσκληση (είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω ταχυδρομείου) ή με δημοσίευση σε μία
ημερήσια εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας, στις οποίες να καθορίζεται το
μέρος, η ώρα και η ημερήσια διάταξη.
(i)

(ii)

(iii)

Εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει ειδική πρόνοια του
Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία εάν είναι παρόντα
τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των μελών του σωματείου
αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου (proxy) και παίρνει αποφάσεις με
απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός και αν προνοείται
διαφορετικά από τον Νόμο.
Εάν εντός μισής ώρας από το χρόνο που καθορίστηκε για τη Συνέλευση
δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση θα διεξάγεται κανονικά με τους
Διοικητικούς Συμβούλους που είναι παρόντες και τα μέλη που είναι
παρόντα θα συνιστούν απαρτία.
Η ψηφοφορία πάνω σε οποιοδήποτε θέμα διεξάγεται με ανάταση του
χεριού, εκτός στην περίπτωση εκλογής μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου ή αν το ένα δεύτερο των παρόντων μελών ζητήσει να
διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία. Σε ψηφοφορία με βάση των αριθμό των
ψήφων, οι ψήφοι θα παραδίδονται αυτοπροσώπως.

ε. Ανεξαρτήτως του τί ενδεχομένως διαλαμβάνεται στο παρόν Καταστατικό,
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να ληφθεί δίχως συνέλευση των μελών,
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εάν όλα τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους στην εν
λόγω απόφαση.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

11.

α. Το Σωµατείο διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά
(7) µέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των µελών µε απόλυτη
πλειοψηφία. Οι υποψηφιότητες για την θέση των µελών του Συµβουλίου πρέπει
να υποβάλλονται εγγράφως στο Διοικητικό Συµβούλιο, τουλάχιστον 15 µέρες πριν
από την Γενική Συνέλευση. Για την θέση του Προέδρου διεξάγεται ξεχωριστή εκλογική
διαδικασία ενώ διεξάγεται μια κοινή εκλογική διαδικασία για τις υπόλοιπες θέσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Το Διοικητικό Συµβούλιο µετά την εκλογή του καταρτίζεται σε σώµα ως ακολούθως:
Α. Πρόεδρος
Β. Αντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Δ. Ταμίας
Ε. Τρία (3) μέλη με ειδικά καθήκοντα τα οποία καθορίζει ο Πρόεδρος.
γ. Η θητεία του Συµβουλίου διαρκεί τ ρ ί α (3) έτη από τη µέρα της εκλογής του.
δ. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου, τη θέση
του συµπληρώνουν οι επιλαχόντες µε σειρά επιτυχίας ή (αν δεν υπάρχουν
επιλαχόντες) το Συµβούλιο διορίζει, αφού ψηφίσει µε απλή πλειοψηφία, ως
αντικαταστάτη αυτού ένα από τα µέλη του Σωµατείου για το υπόλοιπο της θητείας
του Διοικητικού Συµβουλίου. Για την πλήρωση κενωθείσας θέσης Προέδρου,
Αντιπροέδρου, Γραµµατέα ή Ταµία γίνεται εκ νέου ψηφοφορία µεταξύ του συνόλου
των µελών του Συµβουλίου.
ε. Μέλη του Συµβουλίου που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς
συνεδριάσεις, για τις οποίες έχουν προηγουµένως ειδοποιηθεί γραπτώς για τον ακριβή
τόπο, χρόνο και ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων αυτών, στερούνται της ιδιότητας
µέλους του Συµβουλίου και αντικαθίστανται όπως προνοείται από το εδάφιο (ζ) του
παρόντος άρθρου.
στ. Το Συµβούλιο µπορεί να παύσει προσωρινά µέλος του που απειθαρχεί στις αποφάσεις
του Συµβουλίου, που συµπεριφέρεται άπρεπα ή ανέντιµα και επηρεάζει αρνητικά τα
συµφέροντα και τους σκοπούς του Σωματείου.
ζ. H παύση Διοικητικού Συμβούλου του Σωματείου:
(i)
αποφασίζεται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται ειδικά
για το θέμα αυτό, είτε με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε
κατόπιν αιτήσεως του ενός δευτέρου των μελών του Σωματείου και η οποία
απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και συνοδεύεται
από έκθεση η οποία καθορίζει τους λόγους την προτεινόμενης παύσης.
(ii)
Η παύση του Διοικητικού Συμβούλου αποφασίζεται έγκυρα αφού δοθεί
στον υπό κρίση Διοικητικό Σύμβουλο εύλογη ευκαιρία να ακουστεί και
αφού ψηφίσει υπέρ της παύσης η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών της Γενικής Συνέλευσης.
(iii) Διορίζεται νεό μέλος όπως προνοείται στο εδάφιο (δ) του παρόντος άρθρου.
η.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν πέραν του 50% των θέσων
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τότε το Διοικητικό Συμβούλιο στη
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ολότητα του θεωρείται παραιτειθέν και καλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για
την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του
παραιτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου.
12.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται και διευθύνει τις εργασίες του Σωματείου,
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του και ασκεί τη γενική
οικονομική ή άλλη διαχείριση του Συνδέσμου και υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση
πεπραγμένων στη Γενική Συνέλευση.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης διαχειρίζεται το οίκημα του Σωματείου καθώς
επίσης και τα ιδιόκτητα σκάφη του Συνδέσμου για μεγιστοποίηση των σκοπών του.
γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρία τουλάχιστον μια φορά
κάθε δύο μήνες και έκτακτα όσες φορές ο Πρόεδρος ή τρία (3) μέλη του το κρίνουν
αναγκαίο ή σκόπιμο. Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται από τον Πρόεδρο (στην
περίπτωση τακτικής συνεδρίας και εκεί όπου το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται
ύστερα από απόφαση του Προέδρου) ή από τα συγκαλούντα μέλη (εκεί όπου το
Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται ύστερα από απόφαση του ήμισυ πλέον ενός). Η
σύγκληση συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γνωστοποιείται σε
όλα τα μέλη αυτού τουλάχιστον σαράντα-οκτώ (48) ώρες πριν την έναρξη της
συνεδρίας.
δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ήμισυ πλέον
ενός των μελών του και παίρνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία των παρόντων και
ψηφισάντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει «νικώσα» ψήφο.
ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου, έχει το
δικαίωμα να ορίζει υποεπιτροπές από μέλη του Σωματείου.
στ. Το Συµβούλιο µπορεί να θεσπίζει, τροποποιεί ή καταργεί Εσωτερικούς
Κανονισµούς για την εσωτερική διαχείριση του Σωµατείου όταν παραστεί
ανάγκη, νοουµένου ότι τέτοιοι Εσωτερικοί Κανονισµοί δεν θα αντιβαίνουν προς
τις πρόνοιες του Καταστατικού του Σωματείου.

13.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Εκτός εάν διαφορετικά αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος
προεδρεύει των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατευθύνει τις εργασίες του
Σωματείου, υπογράφει κάθε σύμβαση ή εξερχόμενο έγγραφο μαζί με τον Γραμματέα,
προΐσταται των εκδηλώσεων του Σωματείου και εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις
δημόσιες τελετές και εκδηλώσεις.
Ο Πρόεδρος επίσης αναθέτει τις αρμοδιότητες στα εκλελεγμένα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

14.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο κατά την απουσία του από την Κύπρο ή από
συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή από συνέλευση της Γενικής Συνέλευσης. Σε
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επείγουσα περίπτωση όπου λόγω απουσίας ή αδυναμίας του Προέδρου να το πράξει
υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα σύμβαση ή έξερχόμενο έγγραφο.
15.

ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
α. Ο Γραμματέας τηρεί Μητρώο Μελών Σωματείου και Βιβλίο Πρακτικών στο οποίο
καταχωρεί τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριών του
Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται
από τον προεδρεύσαντα και τον γραμματέα των Γενικών Συνελεύσεων και από
τουλάχιστον δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα στην πρώτη
τους συνεδρία μετά τη σχετική Γενική Συνέλευση και τα πρακτικά των συνεδριών
του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα μετά την έγκριση
τους στην αμέσως επόμενη συνεδρία.
β. Ο Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί φακέλους διαφόρων εγγράφων
και επιστολών και έχει τη φύλαξη της σφραγίδας του Σωματείου. Υπογράφει μαζί
με τον Πρόεδρο κάθε σύμβαση ή έξερχόμενο έγγραφο.
γ. Ο Γραμματέας συντάσσει και κοινοποιεί τις ειδοποιήσεις για τις Γενικές
Συνελεύσεις και τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

16.

ΤΑΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
α. Ο Ταμίας διενεργεί την είσπραξή χρημάτων εκδίδοντας αποδείξεις, εκτελεί όλες
τις πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι
αποδείξεων, και τηρεί Βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρεί όλες τις εισπράξεις
και πληρωμές του Σωματείου.
β. Ο Ταμίας τηρεί επίσης Βιβλίο Περιουσίας στο οποίο φαίνεται όλη η ιδιοκτησία του
Σωματείου κινητή και ακίνητη, μαζί με την αξία της (εκεί όπου τούτη έχει
υπολογιστεί).
γ. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα, τα βιβλία, και τα έγγραφα
τα οποία είναι στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχο του.
δ. Ο Ταμίας καταθέτει εντός 48 ωρών κάθε ποσόν που υπερβαίνει τα εκατόν (100)
ευρώ σε Τράπεζα ή άλλο χρηματοοικονομικό οργανισμό της εγκρίσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου, και αποσύρει χρήματα με δύο υπογραφές, δύο μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, ως αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο από
καιρού εις καιρόν. Παρέχει λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση του
Σωματείου στη Γενική Συνέλευση, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Ελεγκτική
Επιτροπή.
Νοείται ότι, αν του ζητηθεί, παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφα τα
οποία είναι στην κατοχή του.

17.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παράλληλα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγεται ξεχωριστή
εκλογική διαδικασία για την εκλογή διμελούς (2) Εξελεγκτικής Επιτροπής με
τριετή θητεία και με τα ακόλουθα καθήκοντα:
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α. Εκτελεί έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου καθώς και
προβαίνει στη σύνταξη σχετικής έκθεσης προς τη Γενική Συνέλευση.
β. Δικαιούται να προβαίνει οποτεδήποτε κατά το διάστημα της θητείας της σε
έλεγχο των τηρουμένων πάσης φύσεως βιβλίων, λογαριασμών και λοιπών
στοιχείων του Σωματείου και να παρουσιάζει σχετικές εκθέσεις και
αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο.
γ. Τηρεί το βιβλίο πράξεων και εκθέσεων των ελέγχων που διενεργεί
δ. Λαμβάνει μέρος, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και εκφέρει άποψη για τα θέματα της
αρμοδιότητας της.

18.

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
α. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητεί από το Γραμματέα του Σωματείου να
παραδώσει την κατάσταση με τις υποβληθείσες υποψηφιότητες στον Γραμματέα
της Συνέλευσης.
β. Ο Γραμματέας της Συνέλευσης ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων και αν ο
αριθμός τους είναι επτά (7) αυτοί ανακηρύσσονται αυτόματα ως εκλεγέντες. Αν ο
αριθμός τους είναι μεγαλύτερος τότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.
γ. Ο Γραμματέας της Συνέλευσης δίδει σε κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου, ένα
ψηφοδέλτιο.
δ. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων.
Οι υποψήφιοι που θα εξασφαλίσουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων
ανακηρύσσονται ως εκλεγέντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας απόφαση λαμβάνεται με
κλήρο.
ε. Τα ονόματα των υποψηφίων και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καταχωρούνται
στο Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της
Γενικής Συνέλευσης.

19.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
α. Η Γενική Συνέλευση ορίζει ένα προσοντούχο Ελεγκτή για έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων του Σωματείου και την υποβολή σχετικής εκθέσεως προς αυτήν.
β. Νοείται ότι το λογιστικό έτος του Σωματείου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

20.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
α. Η τροποποίηση αυτού του Καταστατικού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση
η οποία συγκαλείται έκτακτα και ειδικά για το θέμα αυτό είτε από το Διοικητικό
Συμβούλιο είτε κατόπιν αιτήσεως του ενός δευτέρου των μελών και η οποία
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απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και συνοδεύεται από
έκθεση η οποία να καθορίζει τις τροποποιήσεις που προτείνονται.
β. Η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται έγκυρα όταν είναι παρόντα κατά
τη σχετική Γενική Συνέλευση τα μισά από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου συν
ένα και ψηφίσουν υπέρ της τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των παρόντων μελών.
γ. Νοείται ότι για την τροποποίηση των άρθρων 3 (σκοπός), και 27 (διάλυση)
χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών
του Σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου.
δ. Τροποποίηση του Καταστατικού ισχύει μόνο από της καταχώρησής της στο
Μητρώο του Εφόρου Σωματείων κατ’ αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου που
πρέπει να υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ψήφισης της
τροποποίησης.
21.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, καθώς επίσης και για κάθε
ζήτημα αμφιβόλου ερμηνείας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

22.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
Για οποιανδήποτε δικαστική και / ή εξώδικη διαδικασία το Σωματείο αντιπροσωπεύεται
ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, αρχής, σώματος ή προσώπου, από τον Πρόεδρο, ο
οποίος δεσμεύει το Σωματείο με την υπογραφή του. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου
το Σωματείο αντιπροσωπεύεται από τον Αντιπρόδερο και στην περίπτωση απουσίας και
των δύο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ποιος θα αντιπροσωπεύεσει το Σωματείο
και αντίστοιχα δεσμεύουν το Σωματείο με την υπογραφή τους.
Εννοείται ότι στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται νομική υποστήριξη και / ή εκπροσώπηση
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ποιό δικηγορικό γραφείο θα εκπροσωπίσει το
Σωματείο.

23.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Δικαίωμα ψήφου έχει κάθε μέλος του Σωματείου το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας του και έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το
Σωματείο.

24.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
α. Η διάθεση, είτε άμεσα είτε έμμεσα ή η παραχώρηση οποιασδήποτε ενοικίασης ή/και
δικαιώματος κατοχής, χρήσης ή υπενοικίασης οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας του
Σωματείου ή ιδιοκτησίας στην οποία το Σωματείο έχει δικαίωμα ενοικίασης ή/και
δικαιώματος κατοχής, χρήσης ή υπενοικίασης αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση η
οποία συγκαλείται ειδικά για το θέμα αυτό είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε κατόπιν
αιτήσεως του ενός δευτέρου των μελών και η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου και συνοδεύεται από έκθεση η οποία να καθορίζει τους λόγους
για τους οποίους προτείνεται η διάθεσή ή/και η παραχώρηση αυτή.
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β. Η εν λόγω διάθεση ή/και παραχώρηση αποφασίζεται έγκυρα όταν είναι παρόντα κατά τη
Γενική Συνέλευση το ένα δεύτερο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου συν ένα και
ψηφίσει υπέρ της απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
25.

ΑΠOΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
α. Οποιαδήποτε απόφαση του Σωματείου η οποία, είτε άμεσα είτε έμμεσα, θα έχει ως
αποτέλεσμα οποιανδήποτε από τις καταστάσεις που εκτίθενται στα σημεία (i)-(iii),
κατωτέρω, λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται ειδικά για το θέμα
αυτό είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε κατόπιν αιτήσεως του ενός δευτέρου των
μελών και η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και
συνοδεύεται από έκθεση η οποία καθορίζει τους λόγους για τους οποίους προτείνεται η
λήψη της συγκεκριμένης απόφασης:
(i)
(ii)

(iii)

Επέκταση των εξόδων του σωματείου πέραν του ορίου των €50.000 (πενήντα
χιλιάδων ευρώ) ανά λογιστικό έτος.
Αποξένωση μη ακίνητης ιδιοκτησίας του σωματείου (είτε με είτε χωρίς
αντάλλαγμα) πέραν του ορίου των €50.000 (πενήντα χιλιάδων ευρώ) ανά λογιστικό
έτος.
Δημιουργία εμπράγματου βάρους επί οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης
ιδιοκτησίας του σωματείου.

β. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται έγκυρα όταν είναι παρόντα κατά τη Γενική Συνέλευση το
ένα δεύτερο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου συν ένα και ψηφίσει υπέρ της απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών.
26.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ως έµβληµα ορίζεται η γραφιστική - καλλιτεχνική αποτύπωση της ονοµασίας ή µέρους
της ονοµασίας του Σωµατείου, όπως αυτή θα εγκριθεί από την Καταστατική Γενική
Συνέλευση και θα συµπεριληφθεί στα πρακτικά των εργασιών της.
Η Σφραγίδα του Σωματείου θα φέρει την επωνυμία του και το έτος ιδρύσεως του.

27.

ΔΙΑΛΥΣΗ
Το Σωματείο διαλύεται:
α. αν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα των είκοσι (20).
β. αν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται ειδικά για τον
σκοπό αυτό, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε ύστερα από αίτηση του ενός
δευτέρου των μελών η οποία θα πρέπει να απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου και να συνοδεύεται από έκθεση η οποία να αναφέρει τους
λόγους για τους οποίους εισηγούνται τη διάλυση του σωματείου.
γ. Η απόφαση λαμβάνεται έγκυρα όταν είναι παρόντα κατά τη Γενική Συνέλευση τα
τρία τέταρτα από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου συν ένα, και ψηφίσουν υπέρ
της τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των παρόντων μελών.
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1. με απόφαση Δικαστηρίου, κατόπιν αιτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
του σωματείου ή του ενός δευτέρου των μελών του ή του Γενικού Εισαγγελέα
της Δημοκρατίας, εάν:
α. θητείαλόγω άλλων αιτίων καθίσταται αδύνατη η ανάδειξις
διοικήσεως ή εν γένει καθίσταται αδύνατη η εξακολούθηση του
Σωματείου συμφώνως προς το Καταστατικό του Σωματείου
β. επιτευχθεί ο σκοπός του Σωματείου ή ο σκοπός που επιδιώκει είναι
πλέον διαφορετικός από αυτόν που καθορίζεται στο καταστατικό·
γ. εάν ο σκοπός ή η λειτουργία του Σωματείου καθίστανται
παράνομοι.
2. με απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του Εφόρου (Έπαρχος
Λευκωσίας), εάν λόγω αδράνειας, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα
δύο (2) έτη, περιλαμβανομένης της μη σύγκλησης ή της μη πραγματοποίησης
των απαιτούμενων από το καταστατικό συνελεύσεων των μελών ή/και της
μη υποβολής ελεγμένων ετήσιων λογαριασμών, συνάγεται εγκατάλειψη του
σκοπού του σωματείου, υπό τον όρο ότι δίδεται προηγουμένως από τον
Έφορο γραπτή προειδοποίηση προς το ασκούν τη διοίκηση του Σωματείου
όργανο, στην οποία καταγράφονται οι λόγοι που ενεργοποιούν τις παρούσες
διατάξεις, καθώς και προθεσμία τριών (3) μηνών για την αποκατάσταση της
λειτουργίας του Σωματείου.
δ. Το Σωματείο άμα τη διαλύσει του περιέρχεται σε κατάσταση εκκαθαρίσεως, η
οποία γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πληρωμή των χρεών του
σωματείου, η κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία του μεταβιβάζεται σε άλλο ή άλλους
εγκεκριμένους από το Κυπριακό Κράτος φιλανθρωπικούς οργανισμούς ή/και σε
Υπηρεσία/Υπηρεσίες του Κυπριακού Κράτους αλλά επ’ ουδενί λόγο διανέμεται σε
οποιοδήποτε μέλος του σωματείου.
28.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Οποιοδήποτε θέµα δεν προνοείται από το παρόν Καταστατικό και τους σχετικούς
Κανονισµούς Λειτουργίας του Σωµατείου, ρυθµίζεται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου που είναι το µόνο αρµόδιο όργανο να ερµηνεύει πρόνοιες του Καταστατικού.

29.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Ανεξαρτήτως του τί ενδεχομένως διαλαμβάνεται στο παρόν Καταστατικό, σε όλες τις
διαδικασίες ψηφοφορίας είτε στο επίπεδο του Διοικητικού Συμβουλίου είτε στο επίπεδο
της Γενικής Συνέλευσης μέλος δεν δικαιούται σε ψήφο εάν η απόφαση σε σχέση με την
οποία καλείται να ψηφίσει αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή
κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου αφ’ ενός και του μέλους αφ’ ετέρου, ή του
συζύγου αυτού, ή συγγενούς εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά την
επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου αφ’ ενός και εταιρείας, προσωπικής ή
κεφαλαιουχικής, αφ’ ετέρου, στην οποία ή υπό τη διοίκηση της οποίας το μέλος
συμμετέχει.

12

30.

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ως ενδειξη εκτίμησης προς τους ιδρυτές του Σωματείου τα ονόματα των καταγράφονται
στο παρόν Καταστατικό και είναι τα ακόλουθα:
1. Αριστοτέλους Μάμας
2. Γρηγοριάδης Στέλιος
3. Δανιήλ Μάρκος
4. Δημητρίου Ανδρέας
5. Διόλα Ιωσήφ
6. Έλληνας Σίμος
7. Ευτυχίου Κώστας
8. Ιντζιρτζιάν Ηαΐκ
9. Κελέσιης Ανδρέας
10. Κωνσταντίνου Σάββας
11. Μαυρίδης Πέτρος
12. Μιχαηλίδης Μάκης
13. Μιχαηλίδης Νίκος
14. Μουζούρης Κωνσταντίνος
15. Ορθοδόξου Τάκης
16. Παπαδόπουλος Γεώργιος
17. Παπαντωνίου Κώστας
18. Παρασκευά Ανδρέας
19. Σαββίδης Ανδρέας
20. Σεκκίδης Ανδρέας
21. Σκλάβος Μιχάλης
22. Φασαρίας Χρίστος
23. Χριστοδούλου Ανδρέας
24. Χρυσάνθου Μάριος
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