ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «Η ΛΑΠΗΘΟΣ»
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ιούλιος 2019

ΜΕΡΟΣ Ι: ΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 1
Ίδρυση, όνομα, έδρα και έμβλημα του Σωματείου
1. -(1) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την ονομασία “Προσφυγικό Σωματείο «Η
ΛΑΠΗΘΟΣ»” (εφεξής «το Σωματείο»), με έδρα τον Δήμο Στροβόλου.
(2) Το έμβλημα του Σωματείου αποτελείται από δύο κλωνιά λεμονιάς και στη μέση τη θεά
Αθηνά.
(3) Η Σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλική και φέρει κυκλικά γραμμένο τον τίτλο του
Σωματείου και τον χρόνο ίδρυσής του.
Άρθρο 2
Σκοποί του Σωματείου
2. Σκοποί του Σωματείου ορίζονται οι εξής (α)

Η ανεπιφύλακτη και με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο ενίσχυση του αγώνα του

Κυπριακού Λαού για την απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών του από τα τούρκικα
κατοχικά στρατεύματα, η αποχώρηση των εποίκων, η επιστροφή όλων των προσφύγων
στις εστίες τους και τις περιουσίες τους, κάτω από συνθήκες ασφάλειας, αξιοπρέπειας και
ελεύθερης διακίνησης.
(β)

Η διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων.

(γ)

Η διατήρηση άσβεστης της μνήμης των κατεχομένων εδαφών και ιδιαίτερα της

Κωμοπόλεως Λαπήθου.
(δ)

Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ όλων όσων εκτοπίσθηκαν, κατάγονται ή έχουν σχέση

με τη Λάπηθο.
(ε)

Η καλλιέργεια μεταξύ όλων των Κυπρίων και ιδιαίτερα των προσφύγων του

αγωνιστικού

φρονήματος,

της

ενότητας,

συνεργασίας,

αλληλεγγύης

και

αλληλοκατανόησης.
(στ) Η προαγωγή Εθνικών, θρησκευτικών, Πολιτιστικών, Ανθρωπιστικών, Αθλητικών,
κοινωνικών και άλλων σκοπών που συντηρούν τη μνήμη της κατεχόμενης Λαπήθου.
(ζ)

Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε πρόσφυγες Λαπηθιώτες, που έχουν ανάγκη.
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(η)

Συνεργασία με Τ/Κ οργανώσεις και Τ/Κ που επιθυμούν απελευθέρωση από τα

τουρκικά στρατεύματα εισβολής - κατοχής.
Άρθρο 3
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών
3. Οι σκοποί του Σωματείου θα μπορούν να επιτευχθούν με κάθε αναγκαίο, πρόσφορο και νόμιμο
μέσο, το οποίο αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, και ιδίως με (α)

Τη συνεργασία με άλλα Σωματεία και Οργανώσεις της Κύπρου και του εξωτερικού,

για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.
(β)

Τη διοργάνωση εκδηλώσεων για υποστήριξη και προώθηση του αγώνα του

κυπριακού Λαού.
(γ)

Τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, συγκεντρώσεων και συνεστιάσεων για τη

γνωριμία, την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και συναδέλφωσης μεταξύ των μελών του
Σωματείου αλλά και των Λαπηθιωτών γενικότερα.
(δ)

Την

έκδοση

και

κυκλοφορία

διαφωτιστικών

ή/και

ενημερωτικών

ή/και

ειδησεογραφικών εντύπων, περιοδικών και βιβλίων.
Άρθρο 4
Οικονομικοί πόροι του Σωματείου
4. -(1) Οι πόροι του Σωματείου είναι τακτικοί και έκτακτοι.
(2) Στους τακτικούς πόρους περιλαμβάνονται το τέλος εγγραφής και το τέλος της ετήσιας
συνδρομής των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Νοείται ότι, στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την αύξηση των
τελών, αυτή επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση.
(3) Στους έκτακτους πόρους περιλαμβάνονται οι εισφορές, οι δωρεές και κάθε άλλο νόμιμο
έσοδο.
(4) Οι οικονομικοί πόροι διατίθενται, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου,
αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του άρθρου 2 του παρόντος καταστατικού.
(5) Το Σωματείο διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους είναι κατατεθειμένο το
ταμείο του Σωματείου.
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Νοείται ότι, ποσό μέχρι χίλια (1000) ευρώ μετρητών μπορεί να παραμένει εκτός τραπεζικών
λογαριασμών για την κάλυψη άμεσων αναγκών του Σωματείου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 5
Μέλη του Σωματείου
5. -(1) Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
(2) Όλα τα μέλη του Σωματείου θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
(3) Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε
κληρονομείται.
(4) Δεν μπορούν να είναι μέλη του Σωματείου(α)

φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα απεργάστηκαν την κατάλυση της Κυπριακής

Δημοκρατίας και τις αρχές της Λαϊκής Κυριαρχίας,
(β)

φυσικά πρόσωπα που δεν αποδέχονται τους σκοπούς του άρθρου 2.
Άρθρο 6

Τακτικά Μέλη του Σωματείου
6. -(1) Τακτικά μέλη του Σωματίου μπορούν να γίνουν (α)

φυσικά πρόσωπα, τα οποία ήταν μόνιμοι κάτοικοι της Λαπήθου ή/και κατάγονται από

τη Λάπηθο ή/και εργάζονταν στην Λάπηθο μέχρι και την έναρξη της τουρκικής εισβολής και
κατοχής,
(β)

οι σύζυγοι των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1)

του παρόντος άρθρου,
(γ)

οι κατιόντες των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1)

του παρόντος άρθρου.
(2) Η εγγραφή τακτικού μέλους γίνεται κατόπιν γραπτής αιτήσεως προς το Διοικητικό
Συμβούλιο, την οποία παραλαμβάνει ο Οργανωτικός Γραμματέας, ο οποίος οφείλει να την
υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση ή απόρριψη.
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Νοείται ότι, για να εξεταστεί αίτηση υποψήφιου τακτικού μέλους, ο/η αιτών/αιτούσα οφείλει
να καταβάλει μαζί με την αίτησή του/της τα τέλη εγγραφής και ετήσιας συνδρομής.
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για εγγραφή τακτικού μέλους,
επιστρέφεται μόνο το τέλος της ετήσιας συνδρομής που έχει καταβληθεί.
(3) Υποψήφιο τακτικό μέλος, του οποίου η αίτηση έχει απορριφθεί, δύναται εντός 30 ημερών
από τη λήψη της απορριπτικής επιστολής, να αποταθεί γραπτώς προς τη Γενική Συνέλευση
και να ζητήσει την επανεξέταση της αίτησης του∙ η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικώς και
τελεσιδίκως.
Άρθρο 7
Επίτιμα Μέλη του Σωματείου
7. -(1) Η Γενική Συνέλευση δύναται, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, να
ανακηρύσσει Επίτιμους Προέδρους όσους διετέλεσαν Πρόεδροι του Σωματείου καθώς και
επίτιμα μέλη όσα πρόσωπα προσέφεραν σπουδαίες υπηρεσίες για την πραγμάτωση των
σκοπών του Σωματείου.
Νοείται ότι, οι Επίτιμοι Πρόεδροι και τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από τα τέλη εγγραφής
και ετήσιας συνδρομής.
Νοείται περαιτέρω ότι, τα επίτιμα μέλη απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών
μελών, εκτός από το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
(2) Η Γενική Συνέλευση δύναται, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, να
ανακηρύξει οποιοδήποτε Φυσικό ή/και Νομικό Πρόσωπο ως «Φίλο/η της Λαπήθου» ή «Άξιο
Τέκνο της Λαπήθου», ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις υπηρεσίες του/της προς τη Λάπηθο.
(3) Η Γενική Συνέλευση δύναται, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, να
ανακηρύξει οποιοδήποτε Φυσικό ή/και Νομικό Πρόσωπο, το οποίο κατοικεί ή έχει την έδρα του
στο εξωτερικό ως «Πρεσβευτή/Πρέσβειρα της Λαπήθου», ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις
υπηρεσίες του/της προς τη Λάπηθο.
(4) Η απαγόρευση του εδαφίου (4) του άρθρου 5 ισχύει και για το παρόν άρθρο.
Άρθρο 8
Αποχώρηση Μελών
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8. -(1) Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το Σωματείο οποιαδήποτε στιγμή,
ενημερώνοντας γραπτώς τον Οργανωτικό Γραμματέα, ο οποίος και ενημερώνει το Διοικητικό
Συμβούλιο στην επόμενη του συνεδρία.
Νοείται ότι, ημέρα αποχώρησης του μέλους θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της
γραπτής ειδοποίησης από τον Οργανωτικό Γραμματέα.
(2) Μέλος το οποίο αποχωρεί, δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου∙
τακτικό μέλος, το οποίο αποχωρεί, οφείλει να καταβάλει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς
το Σωματείο, μέχρι και για το τέλος του έτους της ημέρας αποχώρησης του.
Άρθρο 9
Δικαιώματα Μελών
9. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα
δικαιώματα.
(2) Κάθε μέλος του Σωματείου που συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του προς το Σωματείο
δικαιούται (α)

να λαμβάνει μέρος στις γενικές, τακτικές ή έκτακτες, συνελεύσεις του Σωματείου, όπου

μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς
και τα συμφέροντα του Σωματείου, καθώς και τον έλεγχο της Διοίκησης του Σωματείου,
(β)

να εκλέγει και να εκλέγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού,

(γ)

να ζητεί τη στήριξη του Σωματείου για κάθε ζήτημα που περιλαμβάνεται στους

σκοπούς του άρθρου 2,
(δ)

να υποβάλλει γραπτές εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται

να τις εξετάσει.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις μελών
10. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, τα μέλη του Σωματείου έχουν την υποχρέωση (α)

να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού, και ειδικά με τους

σκοπούς του άρθρου 2,
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(β)

να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού

Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου,
(γ)

να απέχουν από πράξεις ή/και παραλείψεις, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν

εξευτελισμό ή/και μείωση της αξιοπιστίας ή/και του κύρους ή/και βλάβη στα συμφέροντα
του Σωματείου,
(δ)

να εκπληρώνουν έγκαιρα και ανελλιπώς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, όπως

αυτές καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 11
Πειθαρχικές κυρώσεις - Αποβολή Μελών
11. -(1) Κάθε μέλος, το οποίο αρνείται να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του άρθρου 10 δύναται
να υποστεί τις πιο κάτω πειθαρχικές κυρώσεις (α)

Επίπληξη,

(β)

Προσωρινή αποβολή μέχρι και 3 μήνες,

(γ)

Αποβολή,

(2) Οι πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση
πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Νοείται ότι, για να επιβληθεί η πειθαρχική κύρωση της αποβολής, το ενδιαφερόμενο μέλος
ενημερώνεται γραπτώς για τους λόγους που εξετάζεται η αποβολή του και έχει δικαίωμα
προηγούμενης ακρόασης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Νοείται περαιτέρω ότι, για την επιβολή της πειθαρχικής κύρωσης της αποβολής απαιτείται
έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(3) Μέλος, στο οποίο έχει επιβληθεί η πειθαρχική κύρωση της επίπληξης και της προσωρινής
αποβολής, μπορεί να προσφύγει γραπτώς, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της
γραπτής ενημέρωσης του, στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται, οριστικώς και
τελεσιδίκως, να ακυρώσει, να μετατρέψει ή να επικυρώσει την απόφαση του Πειθαρχικού
Συμβουλίου.
(4) Μέλος, στο οποίο έχει επιβληθεί η πειθαρχική κύρωση της αποβολής μπορεί να προσφύγει
γραπτώς, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της γραπτής ενημέρωσης του, στη
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Γενική Συνέλευση, η οποία δύναται, οριστικώς και τελεσιδίκως, να ακυρώσει, να μετατρέψει ή
να επικυρώσει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Νοείται ότι, τη γραπτή προσφυγή του ενδιαφερόμενου μέλους προς τη Γενική Συνέλευση
παραλαμβάνει ο Οργανωτικός Γραμματέας.
Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που έχει επιβληθεί η πειθαρχική κύρωση της
αποβολής και το ενδιαφερόμενο μέλος έχει προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η αποβολή
αναστέλλεται έως ότου η επόμενη Γενική Συνέλευση αποφασίσει οριστικώς και τελεσιδίκως.
(5) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται οριστικώς και τελεσιδίκως να αποβάλει τακτικό μέλος
εάν για δύο συναπτά έτη δεν εκπληρώνει την υποχρέωση της παραγράφου (δ) του άρθρου 10.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 12
Όργανα του Σωματείου
12. Τα Όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική
Γραμματεία, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, η Εφορευτική Επιτροπή και η Ελεγκτική Επιτροπή.
Άρθρο 13
Η Γενική Συνέλευση
13. -(1) Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και
αποφασίζει για κάθε υπόθεση του Σωματείου, η οποία δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου
οργάνου.
Νοείται ότι, μέλη της Γενικής Συνέλευσης θεωρούνται όλα τα μέλη του Σωματείου, τα οποία
μέχρι και πριν την έναρξη της συνέλευσης έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
Νοείται περαιτέρω ότι, 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 Σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή συγγενή
αυτού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση
δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία
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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.
(2) Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διορίζει τα μέλη της
Ελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου
(3) Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ισολογισμό του Σωματείου και τα πεπραγμένα του
Διοικητικού Συμβουλίου.
(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11, η Γενική Συνέλευση ακυρώνει ή μετατρέπει ή
επικυρώνει την πειθαρχική κύρωση της μόνιμης αποβολής.
(5) Η Γενική συνέλευση έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας και του ελέγχου των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και δικαιούται να παύει τα μέλη του όταν αυτά καταφρονούν τα άρθρα
2 και 3 του παρόντος Καταστατικού.
Νοείται ότι, για την παύση του Διοικητικού Συμβουλίου ολικά ή μέλους του από τη Γενική
Συνέλευση λόγω απώλειας της εμπιστοσύνης της, απαιτείται η υπογραφή του ενός δεύτερου
(1/2) των μελών του Σωματείου συν μία (1) υπογραφή.
(6) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την
τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου.
(7) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διάλυση
του Σωματείου.
Άρθρο 14
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
14. -(1) Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό
έτος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως το συμφέρον του Σωματείου
επιβάλλει.
Νοείται ότι, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει τον τόπο, το χρόνο αλλά και τα
προς συζήτηση θέματα της Γενικής Συνέλευσης.
(2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και εάν το ζητήσει γραπτώς το ένα δέκατο (1/10) των
μελών του Σωματείου∙ στην γραπτή αίτηση περιλαμβάνονται και τα προς συζήτηση θέματα της
Γενικής Συνέλευσης.
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(3) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και εάν το ζητήσει γραπτώς η Ελεγκτική Επιτροπή και το
υιοθετήσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου∙ στη γραπτή αίτηση
περιλαμβάνονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
(3) Για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης θα δίδεται δεκαήμερη ειδοποίηση με τρόπο που
αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο∙ στην ειδοποίηση αναγράφεται ο τόπος, η ημερομηνία, η
ώρα αλλά και τα προς συζήτηση θέματα της Γενικής Συνέλευσης.
Νοείται ότι, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
δημοσιεύεται, κατ’ ελάχιστον, σε μία πρωινή, ημερήσια, καθημερινή εφημερίδα ευρείας
κυκλοφορίας.
Άρθρο 15
Λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης
15. -(1) Ο Οργανωτικός Γραμματέας του Σωματείου, αφού ορίσει πρακτικογράφο, ελέγχει την
ύπαρξη απαρτίας.
Νοείται ότι για την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης απαιτούνται τουλάχιστον τριάντα
(30) παρόντα μέλη.
(2) Ο Οργανωτικός Γραμματέας ακολούθως κηρύσσει την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και
αμέσως θέτει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης τις υποψηφιότητες, για εκλογή Πρόεδρου της
Γενικής Συνέλευσης.
Νοείται ότι δικαίωμα υποψηφιότητας έχει οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου.
(3) Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος έχει συγκεντρώσει τις
περισσότερες ψήφους.
(4) Η ψηφοφορία για ανάδειξη Προέδρου διενεργείται με ανάταση χειρός εκτός και αν τα
παρόντα μέλη της Γενικής Συνέλευσης είναι άνω των εκατό (100), οπότε διενεργείται με τη
χρήση κάλπης εκτός και αν πάλι η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά∙ ως εφορευτική
επιτροπή ορίζονται τα άτομα που αναφέρονται στο εδάφιο (5) του παρόντος άρθρου.
Νοείται ότι, στην περίπτωση αίτησης του (1/4) των μελών της Γενικής Συνέλευσης, η
ψηφοφορία διενεργείται αποκλειστικά με τη χρήση κάλπης.
Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση ενός υποψηφίου, η εκλογή διενεργείται δια βοής.
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(5) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες και κηρύσσει τη λήξη των
εργασιών της, ενώ συνεπικουρείται στο έργο του από τους δύο τελευταίους πρώην προέδρους
του Σωματείου και τον Οργανωτικό Γραμματέα του Σωματείου.
Νοείται ότι, αν δεν παρευρίσκεται πρώην Πρόεδρος του Σωματείου, τις θέσεις τους
καταλαμβάνουν άλλα παρόντα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, που υποδεικνύονται.
(6) Στην περίπτωση παραίτησης του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, εφαρμόζονται
αναλόγως τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου.
(7) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων
μελών, εκτός και αν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό διαφορετικά.
(8) Η ψηφοφορία διενεργείται με ανάταση χειρός.
Νοείται ότι, στην περίπτωση αίτησης του ενός τετάρτου (1/4) των μελών της Γενικής
Συνέλευσης, η ψηφοφορία διενεργείται αποκλειστικά με τη χρήση κάλπης.
(9) Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για θέμα το οποίο δεν είχε αναγραφεί στα προς συζήτηση
θέματα είναι άκυρη.
(10)Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να ληφθεί και χωρίς τη συνέλευση των μελών
του Σωματείου, εάν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μελών δηλώσουν εγγράφως τη
συναίνεση τους για συγκεκριμένη πρόταση.
Άρθρο 16
Το Διοικητικό Συμβούλιο
16. -(1) Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από είκοσι επτά (27) μέλη
του Σωματείου, εκ των οποίων προέρχονται δεκατέσσερα (14) από την επαρχία Λευκωσίας,
εννέα (9) από τις επαρχίες Λεμεσού - Πάφου και τέσσερα (4) από τις επαρχίες Λάρνακας –
Αμμοχώστου.
Νοείται ότι, εάν είναι δυνατόν, ένα (1) τουλάχιστον μέλος του Σωματείου προέρχεται από
κάθε επαρχία.
Νοείται περαιτέρω ότι, εάν δεν είναι δυνατό να εξευρεθούν υποψηφιότητες από όλες τις
επαρχίες, οι κενές έδρες ανακατανέμονται αναλογικά στις υπόλοιπες επαρχίες.
(2) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους
που έπεται του έτους εκλογής του.
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(3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των
παρόντων∙ στην περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.
Νοείται ότι, απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον έντεκα (11) μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Νοείται περαιτέρω ότι, 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 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.
(4) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά, τουλάχιστον μια φορά κάθε τρείς μήνες, από
τον Πρόεδρο του Σωματείου, με προσκλήσεις που αποστέλλονται σε συνεννόηση με τον
Γραμματέα του Σωματείου, στις οποίες αναγράφεται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα, και
έκτακτα ύστερα από έγγραφη αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών του προς τον Πρόεδρο
του Σωματείου.
Νοείται ότι, στην περίπτωση έκτακτης σύγκλησης τα μέλη που την προκάλεσαν,
αναγράφουν στην αίτηση τους και τα θέματα προς συζήτηση.
Νοείται περαιτέρω ότι, έκτακτη συνεδρία συγκαλείται το συντομότερο δυνατό, εντός δέκα
(10) ημερών από την υποβολή της αίτησης του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου.
(5) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει στο εξωτερικό, μπορεί να
συμμετέχει κανονικά σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης.
(6) Η ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν
μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.
Άρθρο 17
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
17. -(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σε ειδική εκλογική
σύναξη, η οποία πραγματοποιείται το τελευταίο τρίμηνο του έτους, κατά το οποίο λήγει η θητεία
του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, σε τόπο, ημερομηνία και ώρα που ορίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο∙ το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, στην απόφαση του, την Εφορευτική
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Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Σωματείου, τα οποία δεν
προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα στις επικείμενες εκλογές, καθώς και έναν από τους
Βοηθούς Οργανωτικούς Γραμματείς.
Νοείται ότι, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση Εκλογικής Συνέλευσης
λαμβάνεται τουλάχιστον σαράντα (40) μέρες πριν από τη διενέργεια των εκλογών.
(2) Η Εφορευτική Επιτροπή, εντός τριών (3) ημερών από τον διορισμό της, συνέρχεται και
εκλέγει τον πρόεδρο της, ο οποίος αμέσως δημοσιεύει, κατ’ ελάχιστον, σε δύο πρωινές,
ημερήσιες, καθημερινές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας την απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου για σύγκλιση Εκλογικής Συνέλευσης.
Νοείται ότι, ο βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος της
Εφορευτικής Επιτροπής.
(3) Τα μέλη του Σωματείου μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα μέχρι και επτά (7) μέρες προ
της Εκλογικής Συνέλευσης, με έγγραφη αίτηση τους προς τον Οργανωτικό Γραμματέα.
Νοείται ότι, δικαίωμα υποψηφιότητας έχει οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου δεν έχει
καταδικαστεί για έγκλημα, το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα και έχει
τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο μέχρι και την εκπνοή
του χρόνου υποβολής υποψηφιοτήτων.
(4) Ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, αφού ορίσει πρακτικογράφο, κηρύσσει την
έναρξη της Εκλογικής Συνέλευσης και αμέσως αναγιγνώσκει τον κατάλογο των υποψηφίων και
διαπιστώνει αν προκύπτει ανάγκη για διενέργεια εκλογών στην περίπτωση που οι υποψήφιοι
είναι περισσότεροι από τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Νοείται ότι, στην περίπτωση που διαπιστώνεται μη ανάγκη εκλογών, η επικύρωση της
εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται δια βοής από τα μέλη της
Εκλογικής Συνέλευσης.
(5) Αν ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής διαπιστώσει την ανάγκη διεξαγωγής εκλογών,
αυτές διενεργούνται με τη χρήση κάλπης∙ εκλέγονται οι υποψήφιοι, που έχουν συγκεντρώσει
τις περισσότερες ψήφους.
Νοείται ότι, κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι είκοσι επτά (27) υποψηφίους.
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(6) Δικαίωμα ψήφου έχει οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Σωματείου, το οποίο και έχει
τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο μέχρι και πριν την
έναρξη της Εκλογικής Συνέλευσης.
(7) Ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής διευθύνει και κηρύσσει τη λήξη της Εκλογικής
Συνέλευσης, ενώ συνεπικουρείται στο έργο του από τα άλλα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
Άρθρο 18
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
18. -(1) Εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται
και καταρτίζεται σε σώμα.
Νοείται ότι, μέχρι να εκλεγεί ο Πρόεδρος, Προεδρεύων θεωρείται ο γηραιότερος των μελών.
(2) Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η κατωτέρω:
(α)

Πρόεδρος

(β)

Αναπληρωτής Πρόεδρος

(γ)

Αντιπρόεδρος Α΄ - Πρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου

(δ)

Αντιπρόεδρος Β΄ - Υπεύθυνος Εκδηλώσεων

(ε)

Οργανωτικός Γραμματέας

(στ) Γραμματέας
(ζ)

Ταμίας

(η)

Γραμματέας Επικοινωνίας

(θ)

Βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας περιφέρειας Λευκωσίας

(ι)

Βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας περιφέρειας Λεμεσού - Πάφου

(ια) Βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας περιφέρειας Λάρνακας - Αμμοχώστου
(ιβ) Βοηθός Γραμματέας
(ιγ) Βοηθός Ταμίας περιφέρειας Λευκωσίας
(ιδ) Βοηθός Ταμίας περιφέρειας Λεμεσού - Πάφου
(ιε)

Βοηθός Ταμίας περιφέρειας Λάρνακας - Αμμοχώστου
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(ιστ) 12 Σύμβουλοι
Άρθρο 19
Υποχρεώσεις και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
19. -(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης, τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού, τις διατάξεις του Νόμου και με γνώμονα
τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των μελών του Σωματείου.
(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέχει όλες τις εξουσίες που είναι απαραίτητες για την
πραγμάτωση των αναφερθέντων στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος Καταστατικού.
(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται επιμελώς τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.
(4) Το Διοικητικό συμβούλιο δύναται να διορίσει εκτελεστική γραμματεία ή/και επιτροπές ή/και
υποεπιτροπές, αποτελούμενες από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με
οποιοδήποτε θέμα για την καλύτερη διεκπεραίωση τούτου.
Νοείται ότι, η εκτελεστική γραμματεία ή/και οι επιτροπές ή/και οι υποεπιτροπές θα έχουν
θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο τα διόρισε.
(5) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών
του.
(6) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων του στη Γενική
Συνέλευση.
(7) Το Διοικητικό Συμβούλιο διαβιβάζει στον Έφορο Σωματείων, εντός επτά (7) μηνών από τη
λήξη του οικονομικού έτους τους λογαριασμούς της παραγράφου (θ) του εδαφίου (7) του
άρθρου 20 καθώς και την έκθεση του εδαφίου (2) του άρθρου 26.
(8) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ό,τι άλλη εξουσία προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό.
Άρθρο 20
Καθήκοντα Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
20. -(1) Ο Πρόεδρος:
(α)

προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β)

εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,

(γ)

κατευθύνει τις εργασίες του Σωματείου,
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(δ)

συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο,

(ε)

ορίζει τα προς συζήτηση θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου,

(στ) έχει το δικαίωμα έγκρισης πληρωμής εξόδων μέχρι το ποσό των τρακόσιων (300)
ευρώ,
(ζ)

συντάσσει την ετήσια λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου,

(η)

έχει ό,τι άλλη εξουσία προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό.

(2) Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος:
(α)

βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει όταν

απουσιάζει ή κωλύεται με τις ίδιες εξουσίες και δικαιώματα,
(β)

δύναται

να

εκπροσωπεί

το

Σωματείο

σε

δημόσιες

εκδηλώσεις

κατόπιν

εξουσιοδότησης από τον Πρόεδρο του Σωματείου,
(γ)

βοηθά στην ομαλή εκτέλεση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Ο Αντιπρόεδρος Α΄:
(α)

προεδρεύει του Πειθαρχικού Συμβουλίου,

(β)

δύναται

να

εκπροσωπεί

το

Σωματείο

σε

δημόσιες

εκδηλώσεις

κατόπιν

εξουσιοδότησης από τον Πρόεδρο του Σωματείου,
(γ)

βοηθά στην ομαλή εκτέλεση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Ο Αντιπρόεδρος Β΄:
(α)

έχει την ευθύνη οργάνωσης των εκδηλώσεων του Σωματείου,

(β)

προεδρεύει της επιτροπής εκδηλώσεων, αν αυτή καθοριστεί δυνάμει του εδαφίου (4)

του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού,
(γ)

δύναται

να

εκπροσωπεί

το

Σωματείο

σε

δημόσιες

εκδηλώσεις

κατόπιν

εξουσιοδότησης από τον Πρόεδρο του Σωματείου,
(δ)

βοηθά στην ομαλή εκτέλεση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου.

(5) Ο Οργανωτικός Γραμματέας:
(α)

είναι υπεύθυνος για την οργανωτική ανάπτυξη και τον συντονισμό των οργανωτικών

δραστηριοτήτων του Σωματείου,
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(β)

υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του Σωματείου,

(γ)

υποχρεούται εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έτους, κατόπιν ενημέρωσης του

Διοικητικού Συμβουλίου, να γνωστοποιεί γραπτώς στον Έφορο Σωματείων τα ακόλουθα i. αριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους,
ii. σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης του
Σωματείου, με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους,
iii. κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός
ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό,
iv

σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης του υποστατικού ή/και των στοιχείων

επικοινωνίας του Σωματείου, τη νέα διεύθυνση ή/και τα νέα στοιχεία επικοινωνίας αμέσως
μόλις επέλθει η αλλαγή,
(δ)

κηρύσσει την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

(ε)

δύναται

να

εκπροσωπεί

το

Σωματείο

σε

δημόσιες

εκδηλώσεις

κατόπιν

εξουσιοδότησης από τον Πρόεδρο του Σωματείου,
(6) Ο Γραμματέας:
(α)

είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού

Συμβουλίου,
(β)

διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου και συντάσσει όλα τα έγγραφα, σε

συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Σωματείου,
(γ)

τηρεί όλα τα βοηθητικά βιβλία,

(δ)

έχει κάτω από την ευθύνη του τη σφραγίδα και τα αρχεία του Σωματείου.

(ε)

δύναται

να

εκπροσωπεί

το

Σωματείο

σε

δημόσιες

εκδηλώσεις

κατόπιν

εξουσιοδότησης από τον Πρόεδρο του Σωματείου,
(7) Ο Ταμίας:
(α)

τηρεί βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του

Σωματείου,
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(β)

τηρεί βιβλίο περιουσίας στο οποίο φαίνεται όλη η περιουσία του Σωματείου κινητή

και ακίνητη, μαζί με την αξία της,
(γ)

τηρεί φάκελο στον οποίο φυλάσσονται τα δικαιολογητικά των εισπράξεων και

πληρωμών,
(δ)

προβαίνει στην είσπραξη των συνδρομών και ενημερώνει για τούτο τον Οργανωτικό

Γραμματέα,
(ε)

εκτελεί τις διάφορες πληρωμές ως ακολούθως i. για πληρωμές μέχρι πενήντα (50) ευρώ σε μετρητά απαιτείται μόνο η έγκριση του

Προέδρου του Σωματείου,
ii. για πληρωμές μέχρι και τρακόσιων (300) ευρώ με τη χρήση επιταγής απαιτείται
μόνο η υπογραφή του Ταμία και του Προέδρου,
iii. για πληρωμές άνω των τρακόσιων (300) ευρώ με τη χρήση επιταγής απαιτείται η
υπογραφή του Ταμία και του Προέδρου, καθώς και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο,
iv. για πληρωμές άνω των δέκα χιλιάδων (10 000) ευρώ απαιτείται η υπογραφή του
Ταμία και του Προέδρου, καθώς και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση,
(στ) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 4 του παρόντος
καταστατικού, καταθέτει το ταμείο σε τραπεζικούς λογαριασμούς,
Νοείται ότι, για απόσυρση ή/και μεταφορά χρημάτων, άνω των τρακόσιων (300) ευρώ,
από τραπεζικό λογαριασμό, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία καθώς και
έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή όπως ο Νόμος ορίζει.
(ζ)

καταθέτει ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος

συζητείται και εγκρίνεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.
(η)

παρέχει λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου στα όργανα του

Σωματείου όταν του ζητηθεί.
(θ)

καταρτίζει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς i. λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του Σωματείου κατά τη διάρκεια του

οικονομικού έτους,
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ii. λογαριασμό του πιστωτικού υπολοίπου του Σωματείου κατά την έναρξη του
οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό του
Σωματείου κατά τη διάρκεια αυτού,
iii. λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από το Σωματείο ή που
οφείλονται στο Σωματείο και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου
οικονομικού έτους.
(ι)

δύναται

να

εκπροσωπεί

το

Σωματείο

σε

δημόσιες

εκδηλώσεις

κατόπιν

εξουσιοδότησης από τον Πρόεδρο του Σωματείου,
(8) Ο Γραμματέας Επικοινωνίας έχει την ευθύνη για την προβολή των δραστηριοτήτων του
Σωματείου.
(9) Ο Βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας συνεπικουρεί τον Οργανωτικό Γραμματέα στα
καθήκοντα του, ενώ είναι υπεύθυνος της περιφέρειας του όσον αφορά τον συντονισμό των
μελών, την οργάνωση τους και την τήρηση του μητρώου.
(10)Ο Βοηθός Γραμματέας συνεπικουρεί τον Γραμματέα στα καθήκοντα του, ενώ τον
αντικαθιστά όταν αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του.
(11)Ο Βοηθός Ταμίας συνεπικουρεί τον Ταμία στα καθήκοντα του, ενώ είναι υπεύθυνος της
περιφέρειας του όσον αφορά την είσπραξη των συνδρομών.
(11)Οι Σύμβουλοι έχουν ό,τι καθήκοντα τους αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 21
Αμοιβή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
21. Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Νοείται ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει την πληρωμή πραγματικών
εξόδων, τα οποία πραγματοποιούνται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την
εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 22
Απώλεια Ιδιότητας Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
22. -(1) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποστερείται την ιδιότητα μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου18

(α)

όταν αποβιώσει,

(β)

κατόπιν γραπτής παραίτησης του,

(γ)

όταν απουσιάζει σε τέσσερις (4) συνεχόμενες συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου,

(δ)

όταν καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, το οποίο ενέχει έλλειψη

τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
(2) Για την διαπίστωση της απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
αρμόδιο είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
(3) Το υπό απειλή απώλειας της ιδιότητας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται να
προσφύγει στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο επικυρώνει ή ακυρώνει την απόφαση του
Πειθαρχικού Συμβουλίου οριστικώς και τελεσιδίκως.
Νοείται ότι, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρευρίσκονται στο στάδιο της
ψηφοφορίας τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθώς και το ενδιαφερόμενο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου.
(4) Στην περίπτωση απώλειας ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό
Συμβούλιο διορίζει νέο μέλος τον πρώτο επιλαχόντα της επαρχίας στην οποία ανήκει το
αποχωρών μέλος.
Νοείται ότι, στην περίπτωση μη ύπαρξης επιλαχόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να
διορίζει ως μέλος του οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου.
(5) Στην περίπτωση ολικής παραίτησης του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται νέο Διοικητικό
Συμβούλιο για το υπόλοιπο της θητεία του παραιτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 23
Η Εκτελεστική Γραμματεία
23. -(1) Εκτελεστική Γραμματεία συγκροτείται στην περίπτωση που αποφασίσει προς τούτο το
Διοικητικό Συμβούλιο.
(2) Την Εκτελεστική Γραμματεία αποτελούν ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι δύο
Αντιπρόεδροι, ο Οργανωτικός Γραμματέας, ο Γραμματέας και ο Ταμίας.
(3) Για τη λήψη απόφασης απαραίτητη είναι η ύπαρξη τεσσάρων (4) θετικών ψήφων.
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Νοείται ότι, η απόφαση μπορεί να ληφθεί και με τη χρήση της τεχνολογίας, ιδίως δια
τηλεφώνου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
(4) Η Εκτελεστική Γραμματεία έχει ό,τι αρμοδιότητες της εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 24
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο
24. -(1) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο Α΄, δύο (2) μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δυο (2) μέλη του
Σωματείου, τα οποία διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση κάθε έτος.
Νοείται ότι, τουλάχιστον δύο (2) μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει ναι είναι
Δικηγόροι ή να κατέχουν πτυχίο Νομικής, εάν τούτο είναι δυνατό.
(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο προεδρεύεται από τον Αντιπρόεδρο Α΄, ο οποίος ορίζει ένα μέλος
του Πειθαρχικού Συμβουλίου ως Γραμματέα.
(3) Για την λήψη απόφασης απαραίτητη είναι η ύπαρξη τριών (3) θετικών ψήφων.
(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει ό,τι αρμοδιότητες προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό.
(4) Ο Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου τηρεί κα φυλάει τα πρακτικά.
Άρθρο 25
Οικονομικός Έλεγχος του Σωματείου
25. Ο έλεγχος των λογαριασμών και η εποπτεία του Σωματείου αναφορικά με την οικονομική
διαχείριση των εσόδων του Σωματείου για κάθε ημερολογιακό έτος γίνεται από την Ελεγκτική
Επιτροπή.
Νοείται ότι, αν τα έσοδα του Σωματείου υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40 000) ευρώ,
ο έλεγχος πραγματοποιείται από εγκεκριμένο ελεγκτή.
Άρθρο 26
Η Ελεγκτική Επιτροπή
26. -(1) Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη του Σωματείου, τα οποία διορίζονται
από τη Γενική Συνέλευση για να πραγματοποιήσουν εντός του πρώτου διμήνου του έτους τον
έλεγχο, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού.
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Νοείται ότι, τουλάχιστον ένα μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να είναι εγκεκριμένος
λογιστής ή να κατέχει πτυχίο οικονομικών, εάν τούτο είναι δυνατόν, ο οποίος και προεδρεύει
της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Νοείται περαιτέρω ότι, αν κανένα μέλος του Σωματείου δεν είναι εγκεκριμένος λογιστής ή
δεν κατέχει πτυχίο οικονομικών ή/και δεν ενδιαφέρεται για τη θέση, τότε μέλος της Ελεγκτικής
Επιτροπή μπορεί να διοριστεί και φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος του Σωματείου.
(2) Η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει ετήσια έκθεση.
(3) Η Ελεγκτική Επιτροπή λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση, στην οποία και παρουσιάζει τα
αποτελέσματα του ελέγχου της για έγκριση.
(4) Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει όλες τις εξουσίες που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο, ο οποίος
προβλέπεται στο άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού.
(5) Η Ελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να προκαλέσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, όταν
θεωρεί βασίμως ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διαχειρίζεται επιμελώς την περιουσία του
Σωματείου.
Άρθρο 27
Δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση του Σωματείου
27. -(1) Το Σωματείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα
του Σωματείου από κοινού.
Νοείται ότι, σε περίπτωση κωλύματος και των δύο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται
ποιος θα εκπροσωπεί το Σωματείο.
(2) Όλα τα επίσημα έγγραφα του Σωματείου συνυπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον
Γραμματέα του Σωματείου.
Άρθρο 28
Τροποποίηση Καταστατικού
28. -(1) Αρμόδιο όργανο για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού είναι η Γενική
Συνέλευση.
(2) Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων:
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(3) Για την τροποποίηση του άρθρου 2 του παρόντος Καταστατικού απαιτείται η πλειοψηφία
όλων των εγγεγραμμένων μελών του Σωματείου.
(4) Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κοινοποιούνται στα μέλη ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν
από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
(5) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω του Προέδρου του Σωματείου, υποχρεούται μετά την
ψήφιση οποιασδήποτε τροποποίησης να υποβάλει στον Έφορο Σωματείων, εντός τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία ψήφισης της τροποποίησης, γραπτή αίτηση της καταχώρησης της
τροποποίησης στο Μητρώο.
Άρθρο 29
Διάλυση του Σωματείου
29. -(1) Το Σωματείο διαλύεται όταν η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5)
των παρόντων μελών, διαπιστώσει ότι έχουν εκπληρωθεί οι σκοποί του, σε πανηγυρική
συνεδρία στη Λάπηθο.
Νοείται ότι, απαιτούνται τουλάχιστον πενήντα (50) θετικές ψήφοι.
(2) Το Σωματείο επίσης διαλύεται όταν ο ολικός αριθμός των μελών του κατέλθει κάτω των
είκοσι (20).
Νοείται ότι, 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), γνωστοποιήσει
το γεγονός αυτό στον Έφορο Σωματείων, υποδεικνύοντας και την ημερομηνία κατά την οποία
αυτό επεσυνέβη.
(3) Η τυχόν περιουσία του Σωματείου, σε περίπτωση διάλυσης του, διατίθεται για σκοπούς
εξόφλησης τυχόν χρεών και υποχρεώσεων του Σωματείου, και ακολούθως οποιοδήποτε
υπόλοιπο διατίθεται σε κοινωφελή εγγεγραμμένα Σωματεία ή/και Ιδρύματα ή/και σώματα, τα
οποία έχουν άμεση σχέση με τη Λάπηθο, αλλά σε καμιά περίπτωση μεταξύ των μελών του.
Άρθρο 30
Απαγορεύσεις
30. -(1) Απαγορεύεται η κομματική δραστηριότητα του Σωματείου και η χρησιμοποίησή του για
προώθηση επιδιώξεων που δεν εμπίπτουν στην αποστολή του, όπως αυτή καθορίζεται στο
άρθρο 2.
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(2) Διακρίσεις στη βάση φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή/και
άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή/και κοινωνικής προελεύσεως, σεξουαλικού προσανατολισμού
ή άλλης καταστάσεως απαγορεύονται.
Άρθρο 31
Ερμηνεία του Καταστατικού
31. Η ερμηνεία του παρόντος Καταστατικού εναπόκειται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου,
το οποίο δύναται να αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν προβλέπεται από το
παρόν Καταστατικό, αλλά σε καμία περίπτωση αν αυτό αντίκειται στην εν ισχύ Νομοθεσία.
Άρθρο 32
Μεταβατικές Διατάξεις
32. -(1) Το παρόν Καταστατικό εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2019.
(2) Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.
(3) Στην πρώτη του συνεδρία μετά την 1η Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ποια
από τα ήδη εκλεγμένα μέλη θα εκτελούν τα καθήκοντα των Αντιπροέδρων και του Γραμματέα
Επικοινωνίας∙ τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου καταλαμβάνει το μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου που κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου την 30η Ιουνίου 2019.
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