ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
΄Αρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Με το παρών ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία. – ΛΕΣΠΑ – ΦΙΠΑ.
Στα Αγγλικά η επωνυμία του θα είναι LESPA - FIPA.
΄Αρθρο 2ο
ΕΔΡΑ
(1) Ως έδρα του Σωματείου ορίζεται η Λευκωσία.
(2) Το Σωματείο θα είναι μέλος Ομοσπονδίας και/ή φορέα και/ή θα υπάγεται σε
Ομοσπονδία και/ή φορέα που κύριο σκοπό θα έχει την προαγωγή και προστασία των
νομίμων δικαιωμάτων των Ιδιοκτητών παλαιών, σπανίων και ιστορικών οχημάτων
στην Κύπρο και να διασφαλίζει την λογικήν επιτήρησιν των Νόμων των σχετικών με
την συνεχή διακίνησιν των εν λόγω οχημάτων στους δρόμους της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
΄Αρθρο 3
ΣΚΟΠΟΙ
(1) Η ανάληψη και συνέχιση των δραστηριοτήτων της Οργάνωσης που συστάθηκε και
λειτουργεί από το έτος 1989, βάσει του Άρθρου 53 του Καταστατικού του Κυπριακού
Συνδέσμου Αυτοκινήτου, με την επωνυμίαν: Φ.Ι.Π.Α. και η περαιτέρω εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον διορισμό και την εξουσιοδότηση της
από την Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (FIVA) για έκδοση
Πιστοποιητικών Αυθεντικότητας/Παλαιότητας (FIVA Identity Cards) σε παλαιά,
σπάνια και ιστορικά οχήματα.
(2) Η ανεύρεση, απόκτηση, αποκατάσταση και η συντήρηση παλαιών, κλασσικών,
σπανίων ή ιστορικών οχημάτων των κατηγοριών που προβλέπονται από το Διεθνή
Τεχνικό Κώδικα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιών Οχημάτων (FIVA).
(3) Η διοργάνωση, διεξαγωγή και συμμετοχή σε αγώνες, επιδείξεις, εκθέσεις ή άλλες
εκδηλώσεις για παλαιά, κλασσικά, σπάνια και ιστορικά αυτοκίνητα.
(4) Η συνεργασία και η προαγωγή της φιλίας με άλλες συγγενείς οργανώσεις εις την
Κύπρο και εις το Εξωτερικό είτε με απ’ευθείας επαφές ή μέσω διοργανώσεων
διεθνών αγώνων εις την Κύπρο ή εις το Εξωτερικό.
(5) Η συγκέντρωση στοιχείων για παλαιά αυτοκίνητα, ήτοι βιβλία, φωτογραφίες,
εφημερίδες, περιοδικά κλπ για χρήση των μελών.
(6) Η ενθάρρυνση και προαγωγή του πνεύματος της αγάπης προς το παλαιό, ιστορικό
αυτοκίνητο.
(7) Η συνεισφορά και ενθάρρυνση της αναπτύξεως του Τουρισμού στην Κύπρο και η
προβολή της Κύπρου διεθνώς εις όλας τας ξένας χώρας μέσω επιδείξεων και
αγώνων για παλαιά/ιστορικά αυτοκίνητα.
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(8) Η ανάπτυξη δεσμών και η συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις που έχουν ως
αντικείμενο τον κλασσικό μηχανοκίνητο αθλητισμό και τη συμμετοχή σε εν γένει
διοργανώσεις που διοργανώνονται από διεθνείς οργανώσεις ανά τον κόσμο.
(9) Τέλος, η συνεργασία με άλλους, Σωματεία και /ή Συλλόγους στην Κύπρο και στο
εξωτερικό, για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τον κλασσικό αθλητισμό κατά την κρίση
του Σωματείου και έπειτα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να
συμβάλει στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου.
΄Αρθρο 4ο
ΜΕΣΑ
Τα μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου είναι:
(1) Η διοργάνωση και συμμετοχή σε αγώνες που αφορούν τον κλασσικό μηχανοκίνητο
αθλητισμό.
(2) Η ανάπτυξη κάθε είδους επιμορφωτικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως η
διοργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων, η έκδοση εντύπων ενημερωτικού και
επιμορφωτικού σκοπού που μπορούν να συμβάλουν στην ενημέρωση επί θεμάτων
που αφορούν τον κλασσικό μηχανοκίνητο αθλητισμό και η εν γένει διεξαγωγή ή
υποστήριξη για την προβολή και ανάπτυξη των σκοπών του Σωματείου.
(3) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Σωματείου για την ενθάρρυνση και
προώθηση της διαρκούς επαφής μεταξύ των μελών του στα πλαίσια της ανταλλαγής
γνώσεων και εμπειριών, η ανάπτυξη της συνεργασίας και της φιλίας μεταξύ των
μελών του Σωματείου.
(4) Οιοδήποτε άλλο μέσο το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ως πρέπον και επιβεβλημένο
υπό τις περιστάσεις και το οποίο θεωρείται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των
σκοπών του Σωματείου.

Πόροι του Σωματείου είναι:

΄Αρθρο 5ο
ΠΟΡΟΙ

(1) Τα δικαιώματα εφ’ άπαξ εγγραφής των μελών και οι ετήσιες συνδρομές,
(2) Οι έκτακτες οικονομικές εισφορές των μελών του, όπως καθορίζονται και
αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι
προαιρετικές εισφορές των μελών, και
(3) Κάθε άλλο έσοδο, που μπορεί να προέρχεται από διάφορες εκδηλώσεις, αγώνες,
εορτές, επιδείξεις κ.λ.π συναφή ή από επιχορήγηση ή δωρεά με αποδέκτη το
Σωματείο και αποσκοπεί στην υποβοήθηση πραγμάτωσης των σκοπών του
Σωματείου. Δωρεές ειδικότερα που γίνονται προς το Σωματείο υπό όρους ή που
αποβλέπουν σε αθέμιτους σκοπούς ή σκοπούς αντίθετους προς αυτούς του
Σωματείου δε γίνονται δεκτές.
(4) Με την διεξαγωγή εράνων οι οποίοι θα διεξάγονται μόνο κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας
Αρχής, έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις καθώς και οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που
περιέρχεται νόμιμα στο Σωματείο.
(5) Όλα τα έσοδα του Σωματείου θα διατίθενται για την αντιμετώπιση δαπανών που
αφορούν τους σκοπούς του Σωματείου, όπως αυτοί εκθέτονται στο άρθρο 3 του
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παρόντος Καταστατικού και για οποιαδήποτε άλλη ανάγκη κρίνει το Διοικητικό
Συμβούλιο ότι σχετίζεται με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Σωματείου.
ΜΕΛΗ
΄Αρθρο 6ο
ΓΕΝΙΚΑ
(1) Το Σωματείο απαρτίζεται από Τακτικά και Επίτιμα μέλη.
(2) Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν έπειτα από αίτησή τους φυσικά
πρόσωπα εφόσον είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και συνιστώνται τουλάχιστον από
δύο (2) μέλη του Σωματείου.
(3) Το πρόσωπο που επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου καταθέτει την
αίτηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου (επί του σχετικού εντύπου).
(4) Εάν η αίτηση για εγγραφή νέου μέλους γίνει αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο,
εγγράφεται το νέο πρόσωπο ως μέλος του Σωματείου και οφείλει να συμμορφώνεται
προς το παρόν Καταστατικό και τους κανόνες που διέπουν το πλαίσιο λειτουργίας του
Σωματείου.
(5) Επίτιμα μέλη, ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν
εισηγήσεως δύο (2) μελών του, άτομα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο
Σωματείο ή εργάστηκαν για τους ίδιους σκοπούς και μέλη που συνταξιοδοτήθηκαν και
προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του
δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μπορούν όμως να συμμετέχουν στις
συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης και σε άλλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις του
Σωματείου.
Άρθρο 7ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
(1) Η εγγραφή μελών στο Σωματείο γίνεται με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
(2) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει έγγραφη αίτηση (επί του ειδικού εντύπου)
απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία (αίτηση) πρέπει απαραιτήτως
να συνοδεύεται από τα χρηματικά ποσά που ορίζονται εκάστοτε ως δικαιώματα
εγγραφής και ως ετήσια συνδρομή, όπως αυτά καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
(3) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται αμέσως στον ενδιαφερόμενο
με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο. Η έγκριση της αίτησης συνεπάγεται την εγγραφή του
αιτούντος ως μέλους του Σωματείου και την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων του
Καταστατικού και των κανόνων του πλαισίου λειτουργίας του Σωματείου.
(4) Εάν η αίτηση του ενδιαφερομένου απορριφθεί, επιστρέφεται στον αιτούντα το
δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή και ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να
υποβάλει νέα αίτηση προτού περάσει ένα (1) έτος. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν
υποχρεούται να αιτιολογεί τις απορριπτικές αποφάσεις του.
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Άρθρο 8ο
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΠΟΙΝΕΣ
(1) Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε τη διαγραφή του από το
Σωματείο, αλλά μόνο με έγγραφη αίτησή του που απευθύνει προς το Διοικητικό
Συμβούλιο την οποία καταθέτει ή αποστέλλει με συστημένη επιστολή.
(2) Το παραιτηθέν μέλος οφείλει να πληρώσει τη συνδρομή του τρέχοντος έτους
ανεξάρτητα από το χρόνο παραιτήσεως του. Παραιτούμενο μέλος χωρίς ταμειακή
ενημερότητα, αποκλείεται της επανεγγραφής και είναι υπεύθυνο για τις οφειλές του
προς το Σωματείο. Την απόφαση επανεγγραφής μέλους που έχει διαγραφεί για
οποιοδήποτε λόγο παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο και το διαγραφέν μέλος
υποβάλλεται στη διαδικασία νέου μέλους.
(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να αποφασίζει την
αποβολή μέλους:
α.

Αν το μέλος πάψει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του,

β.

Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος δεν έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα τις
συνδρομές του και/ή τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο

γ.

Αν από πρόθεση ή κακοβουλία προκαλέσει βλάβη στα συμφέροντα του
Σωματείου, δεν συμμορφώνεται στο Καταστατικό, στα πλαίσια λειτουργίας του
Σωματείου και στις αποφάσεις των οργάνων του και να διενεργεί πράξεις
ανταγωνισμού εναντίον άλλου μέλους του Σωματείου και γενικότερα αν
ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του Σωματείου

δ.

Αν πτωχεύσει ή τεθεί υπό δικαστική εκκαθάριση ή απαγόρευση,

ε.

Αν το μέλος καταδικαστεί αμετάκλητα για ατιμωτικό αδίκημα και

στ.

Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

(4) Η καταγγελία κατά μέλους του Σωματείου πρέπει να είναι έγγραφη και να
γνωστοποιείται στο καταγγελθέν μέλος με συστημένη επιστολή. Το μέλος έχει
δικαίωμα να παρέχει εξηγήσεις ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου
και σε περίπτωση μη ανταπόκρισής του στην πρόσκληση, το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφασίζει ερήμην του.
Αρμόδιο όργανο για την ανάκληση ή μετατροπή των παραπάνω κυρώσεων είναι το
Διοικητικό Συμβούλιο. Το τελευταίο μπορεί να αποκαταστήσει και διαγραφέν μέλος λόγω μη
πληρωμής συνδρομών χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις.
Άρθρο 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
(1) Τα δικαιώματα εγγραφής στο Σωματείο ορίζονται εφ’ άπαξ σε τριάντα ευρώ (€ 30)
και οι συνδρομές ορίζονται σε τριάντα ευρώ (€30) ετησίως. Το Διοικητικό
Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναπροσαρμόζει το ύψος των δικαιωμάτων
εγγραφών και ετησίων συνδρομών. Κάθε πιθανή αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων
εγγραφών ή των ετήσιων συνδρομών γνωστοποιείται εγγράφως στα μέλη του
Σωματείου.
(2) Έκτακτες εισφορές μελών που επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
θα τίθενται απαραίτητα υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
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(3) Έπειτα από αίτηση μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαλλάξει αυτό από
την καταβολή συνδρομών και εκτάκτων εισφορών για σύντομο χρονικό διάστημα, εάν
συντρέχει σοβαρός λόγος.
Άρθρο 10ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
(1) Τα μέλη του Σωματείου απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και υφίστανται τις ίδιες
υποχρεώσεις με τις εξαιρέσεις που καθορίζουν το παρόν Καταστατικό και οι κανόνες
του πλαισίου λειτουργίας του Σωματείου.
(2) Συγκεκριμένα όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι στα όργανα που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό. Όλα τα μέλη
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και λήψη γνώσεως των
αποφάσεων που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα όργανα του
Σωματείου.
(3) Κάθε μέλος του Σωματείου υποχρεούται:
α.

να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλο όργανο του
επιτρέπεται από το Καταστατικό και να συμπαρίσταται στη Διοίκηση του
Σωματείου κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων της και τη οργάνωση
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους σκοπούς του Σωματείου.

β.

Να συμμορφώνεται προς το παρόν Καταστατικό, τους γενικότερους κανόνες
του πλαισίου λειτουργίας του Σωματείου και τις αποφάσεις που λαμβάνονται
από τα καταστατικά όργανα και να εργάζεται προς την εκτέλεση των
αποφάσεων αυτών και την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

γ.

Να παραλείπει κάθε ενέργεια που αντιτίθεται στους σκοπούς και τα
συμφέροντα του Σωματείου, όπως και κάθε ανταγωνιστική ενέργεια σε βάρος
άλλου μέλους του Σωματείου.

δ.

Να εκπληρώνει ακριβόχρονα τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του
Σωματείου.

ε.

Να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο άμεσα κάθε αλλαγή των
προσωπικών του στοιχείων.
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 11ο
ΓΕΝΙΚΑ

Όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική
Επιτροπή.
Άρθρο 12ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
(1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε
θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό σε άλλα όργανα.
Αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτημα υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα
άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της απόλυτης
πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε και φέρει αυτή την
ευθύνη.
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(1) Η Γενική Συνέλευση ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα άλλα όργανα του Σωματείου. Για
τη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις είναι απαραίτητο το μέλος να είναι ταμειακώς
εν τάξει.
(2) Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα:
α. Να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της
Εφορευτικής Επιτροπής (μόνο η Τακτική Γενική Συνέλευση),
β.

Να κρίνει τον απολογισμό του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου (μόνο η
Τακτική Γενική Συνέλευση),

γ. Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να
κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με
βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής (μόνο η Τακτική Γενική Συνέλευση),
δ. Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού,
ε. Να αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου.
Άρθρο 13ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΠΑΡΤΙΑ
(1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται ετησίως από το Διοικητικό Συμβούλιο
τακτικά μεν σε ημερομηνία που καθορίζει αυτό μέσα στους τρεις μήνες που
ακολουθούν τη λήξη της οικονομικής χρήσης και πάντως όχι μετά την 31η Μαρτίου
κάθε έτους.
(2) Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου προς τα μέλη, τουλάχιστον εικοσιμία (21) ημέρες πριν από τη
διεξαγωγή της. Η πρόσκληση θα φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του
Γραμματέα και θα καθορίζει με σαφήνεια τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της
Ημερησίας Διάταξης.
Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δε συγκαλέσει τη Γενική
Συνέλευση σε τακτική συνεδρίαση, μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση αυτής ο Πρόεδρος
ή το 51% των ταμειακώς εν τάξει μελών του τηρώντας απαραίτητα τη διαδικασία που
προβλέπει το παρόν για τη σύγκληση Γ.Σ. Σε περίπτωση αίτησης του 51% των
μελών για τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο
αδρανήσει επί οκτώ (8) ημέρες, η σύγκληση μπορεί να γίνει από τους αιτούντες με
τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.
(3) Η Ημερήσια Διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων καταρτίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο. Σε περίπτωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έπειτα από αίτηση του 51%
των μελών, αποκλείεται η συζήτηση άλλων θεμάτων, εκτός από αυτά που
αναγράφονται στη Ημερησία Διάταξη. Γενικότερα, αποκλείεται η συζήτηση θεμάτων
εκτός Ημερησίας Διάταξης παρά μόνο εάν υπάρχει συναίνεση όλων των μελών του
Σωματείου. Στην περίπτωση αυτή (της γραπτής συναίνεσης όλων των μελών), είναι
δυνατό να ληφθεί απόφαση και χωρίς τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.
(4) Τηρουμένων των αντίθετων ρητών προνοιών του παρόντος Καταστατικού η Γενική
Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το ½ , τουλάχιστον, των
οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Διαφορετικά η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ
νέου, χωρίς άλλη διατύπωση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα της επόμενης
εβδομάδας, οπότε είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων
μελών.
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(5) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται για σοβαρά θέματα του Σωματείου, με
γραπτή πρόσκληση τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της. Όσον
αφορά τα υπόλοιπα ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν την
Γενική Συνέλευση. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όποτε το κρίνει
απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει γραπτώς το 51% των ταμειακώς εν
τάξει μελών του Σωματείου.
(6) Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να παραιτηθεί σαν σώμα,
υποχρεούται να συγκαλέσει προηγουμένως Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να φέρει
σε αυτή το θέμα της παραίτησης του.
Άρθρο 14ο
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ –
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
(1) Η Γενική Συνέλευση διεξάγει τις εργασίες της υπό τριμελές Προεδρείο,
αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Σωματείου, το Γραμματέα και τον Ταμία.
(2) Ο Πρόεδρος διευθύνει τη συζήτηση σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
(3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που από το Καταστατικό ορίζεται διαφορετικά.
(4) Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε μυστικές και φανερές. Οι
φανερές γίνονται για θέματα γενικού ενδιαφέροντος με ονομαστική κλήση. Για
προσωπικά ζητήματα και μόνο κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου μέλους και
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνει μυστική ψηφοφορία.
Υποχρεωτικά είναι μυστική η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σωματείου.
Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται μια φορά και μετά η απόφαση λαμβάνεται με την διενέργεια
κλήρωσης (νοείται ότι στην περίπτωση εκλογών για ανάδειξη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σωματείου
η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μόνο για τους
υποψήφιους που έχουν ισοψηφήσει).
(5) Δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση μέλους του Σωματείου προς τρίτο πρόσωπο,
μέλος ή μη, με σκοπό τη συμμετοχή του τρίτου αυτού προσώπου στα όργανα
διοίκησης, τη Γενική Συνέλευση ή τις ψηφοφορίες.
(6) Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις
λαμβανόμενες αποφάσεις τηρούνται με φροντίδα του Γραμματέα πρακτικά.
Άρθρο 15ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
(1) Το Σωματείο διοικείται από οκταμελές (8μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο
εκλέγεται για τριετή θητεία από τη Τακτική Γενική Συνέλευση.
(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωματείου και
κατευθύνει τη δράση αυτού με σκοπό την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου,
όπως αυτοί εκθέτονται στο παρόν και την προαγωγή των συμφερόντων του
Σωματείου. Επιπλέον δε, ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα του παρέχει η Γενική
Συνέλευση του Σωματείου και εκπληρώνει στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εντός των
νομίμων πλαισίων.
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Άρθρο 16ο
ΕΚΛΟΓΗ
(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική
ψηφοφορία.
(2) Οι αρχαιρεσίες προκηρύσσονται ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τη λήξη της θητείας
του απερχομένου Δ.Σ.. Υποψήφιοι μπορούν να είναι όλα τα μέλη του Σωματείου,
εφόσον είναι ταμειακώς εν τάξει και προτείνονται προς τον σκοπό αυτό από τρία (3)
ταμειακώς εντάξει μέλη του Σωματείου. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβάλλονται
μέχρι το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την διεξαγωγή της Τακτικής (εκλογικής)
Γενικής Συνέλευσης.
(3) Η ψηφοφορία είναι μυστική και οι ψηφοφόροι μπορούν να βάζουν μέχρι οκτώ (8)
σταυρούς προτίμησης.
(4) Επιτυχόντες θεωρούνται οι οκτώ (8) πρώτοι σε αριθμό ψήφων. Οι υπόλοιποι
θεωρούνται ως επιλαχόντες και πάντα κατά σειρά επιτυχίας, ενώ οι πρώτοι οκτώ (8)
από αυτούς είναι τα αναπληρωματικά μέλη.
(5) Η ψηφοφορία γίνεται υπό την εποπτεία διμελούς (2μελούς) εφορευτικής επιτροπής η
οποία εκλέγεται για τον σκοπό αυτό από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση.
Άρθρο 17ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
(1) Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ συνέρχεται υποχρεωτικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της
εκλογής ύστερα από πρόσκληση και υπό τη προεδρία εκείνου που πήρε τις
περισσότερες ψήφους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον
Πρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και 5 μέλη.
Σε περίπτωση ισοψηφίας
επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία αμέσως μετά την προηγούμενη και σε περίπτωση
νέας ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
(2) Το νέο Δ.Σ καλεί το απερχόμενο Δ.Σ, το οποίο υποχρεώνεται προς τούτο, να
παραδώσει στο νέο Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο, το ταμείο και την
περιουσία του Σωματείου με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής που
υπογράφεται από τα δύο Προεδρεία.
(3) Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά κάθε δίμηνο, έκτακτα δε όταν το ζητήσουν δυο (2) μέλη
του με έγγραφη αίτησή τους η οποία θα αναφέρει και το προς συζήτηση θέμα, οπότε
ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Συμβούλιο εντός έξι (6) ημερών.
(4) Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) από τα μέλη του. Το
Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων.
Σε περίπτωση
ισοψηφίας επί φανερής ψηφοφορίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου (ή του
Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου).
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Άρθρο 18ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ – ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ
(1) Κάθε μέλος του Δ.Σ, που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς
συνεδριάσεις, εκπίπτει από τη θέση του και η θέση του καλύπτεται από τον πρώτο
αναπληρωματικό και ούτω καθ’ εξής.
(2) Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους από το Δ.Σ, συνεχούς κωλύματος ή θανάτου
μέλους αυτού, αναπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωματικό του ψηφοδελτίου
και εάν ο κατάλογος των αναπληρωματικών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η
συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου τότε το υφιστάμενο Δ.Σ.
συγκαλεί το ταχύτερο δυνατό έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου για εκλογή
νέου Δ.Σ..
(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται προ τη λήξης της θητείας του με απόφαση
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετά διατύπωση πρότασης μομφής για την έγκριση
της οποίας ειδικά απαιτείται απαρτία εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και
πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4).
Άρθρο 19ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
Ο Πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ, αντιπροσωπεύει το
Σωματείο σε κάθε Αρχή, Τράπεζα ή οργανισμό, το Δημόσιο, ενώπιον παντός Δικαστηρίου
οποιασδήποτε δικαιοδοσίας και βαθμού, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους, και γενικά
εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Επιπλέον, υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει σχέση με το Σωματείο.
Άρθρο 20ο
ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του Σωματείου. Μεριμνά για την είσπραξη των
εσόδων και την πληρωμή των δαπανών κατά τις αποφάσεις και τις υποδείξεις του Δ.Σ
πάντοτε εντός των ορίων του προϋπολογισμού. Οφείλει να συντάσσει τον ισολογισμό και τα
αποτελέσματα χρήσεως και να τα υποβάλει στο Δ.Σ και τις Γενικές Συνελεύσεις.
Άρθρο 21ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γραμματέας παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις του Προεδρείου, του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Επιμελείται της τήρησης των πρακτικών και του
Μητρώου των μελών, όπως και της διεξαγωγής της αλληλογραφίας και προσυπογράφει μαζί
με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα. Φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του
Σωματείου. Με απόφαση του Δ.Σ. ο Γραμματέας μπορεί να υπογράφει μόνος έγγραφα
τρέχουσας φύσεως. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γραμματέα αυτόν αναπληροί
στα καθήκοντά του ένα από τα μέλη του Δ.Σ εκτός από τον ταμία.
Άρθρο 22ο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
Εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για τριετή (3ετή) θητεία με καθήκον την άσκηση
συστηματικού ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ, το οποίο υποχρεούται να
παρέχει στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής όποια στοιχεία του ζητηθούν, και υποβολή
σχετικής έκθεσης στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση,
αν αυτή το κρίνει απαραίτητο. Η Ελεγκτική επιτροπή είναι ανεξάρτητη και αποτελείται από
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άτομα που δεν είναι μέλη του Σωματείου. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν
να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του Δ.Σ. ή της Εφορευτικής Επιτροπής.
Άρθρο 23ο
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη σύσταση διαφόρων επιτροπών ανάλογα με τις ανάγκες
του Σωματείου, μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους.
Το Δ.Σ ασκεί τον αποφασιστικό έλεγχο της δραστηριότητας των επιτροπών και ευθύνεται
απέναντι στη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 24ο
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το Δ.Σ. του Σωματείου δύναται με απόφαση του να προσλαμβάνει κάθε μορφής υπαλληλικό,
τεχνικό και λοιπό προσωπικό για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου. Τα σχετικά
με την κατάσταση, τους όρους υπηρεσίας και την αμοιβή του προσωπικού του Σωματείου θα
καθορίζονται από το Δ.Σ. του Σωματείου.
Άρθρο 25ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο έχει σφραγίδα με τις λέξεις της επωνυμίας.
Άρθρο 26ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Για τροποποίηση των σκοπών του Σωματείου χρειάζεται απόφαση Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης με απαρτία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (¾) των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των μελών αυτών. Για
τροποποίηση των υπολοίπων άρθρων του Καταστατικού του Σωματείου (εκτός του άρθρου
2(2) του Καταστατικού) χρειάζεται απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με απαρτία
τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία
των τριών τετάρτων (¾) των μελών αυτών.
Άρθρο 27ο
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ –ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
(1) Όλα τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών
του Σωματείου χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση και δικαιούνται να απαιτούν από τα
όργανα του Σωματείου την τήρηση του Καταστατικού. Κάθε θέμα σχετικό με το
Σωματείο που δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό διέπεται από τους εκάστοτε
εν ισχύ νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(2) Το Σωματείο διαλύεται σε περίπτωση που τα μέλη μειωθούν κάτω από είκοσι (20) ή
κατόπιν απόφασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με απαρτία τουλάχιστον των τριών
τετάρτων ( ¾ ) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών
τετάρτων ( ¾ ) των μελών αυτών
(3) Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του, που θα απομείνει μετά την
πληρωμή τυχόν χρεών και/ή άλλων υποχρεώσεων του Σωματείου, περιέρχεται σε
αναγνωρισμένο από το Κράτος Φιλανθρωπικό ΄Ιδρυμα ή σε παρεμφερές Σωματείο
όπως ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του Σωματείου.
Εν Λευκωσία, την 4ην Απριλίου, 2012.
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