ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1.

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΛΗΔΡΑ, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως «το
Σωματείο».
ΣΥΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
2.

Τα αρχικά που χρησιμοποιούνται στο κείμενο σημαίνουν τα εξής:

Δ.Σ. – Διοικητικό Συμβούλιο
Γ.Σ. – Γενική Συνέλευση
Τ.Γ.Σ. – Τακτική Γενική Συνέλευση
Ε.Γ.Σ. – Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Γ. Γραμματέας – Γενικός Γραμματέας
ΕΔΡΑ
3.

Η έδρα του Σωματείου είναι η Λευκωσία, αλλά το Σωματείο μπορεί

να ιδρύσει επαρχιακά παραρτήματα ή Γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της
Λευκωσίας.
4.

Η διεύθυνση αλληλογραφίας και επικοινωνίας του Σωματείου είναι:

Τ.Θ. 22539, 1522 Λευκωσία
ΣΚΟΠΟΙ
5.

Σκοποί του Σωματείου είναι:
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(α) Η προώθηση του αθλήματος της μοτοσικλέτας και της οδικής
ασφάλειας γενικότερα.
(β) Η προώθηση και διοργάνωση αγώνων, διαγωνισμών και επιδείξεων
μοτοσικλέτας καθώς και άλλων συναφών εκδηλώσεων και/ή διαγωνισμών
σχετικών με το μηχανοκίνητο αθλητισμό.
(γ) Η συμμετοχή σε αγώνες, διαγωνισμούς και επιδείξεις μοτοσικλέτας
καθώς και σε άλλες συναφείς εκδηλώσεις και/ή διαγωνισμούς που
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το μηχανοκίνητο αθλητισμό.
(δ) Η επισήμανση, η προώθηση και η επίλυση προβλημάτων που αφορούν
τη μοτοσικλέτα στην Κύπρο.
(ε) Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων προσώπων, οργανώσεων και Αρχών
για θέματα και προβλήματα που αφορούν τη μοτοσικλέτα και τις
δραστηριότητες του Σωματείου.
(στ) Η συνεργασία με οποιαδήποτε Αρχή, κρατική, ημικρατική, δημοτική,
κοινοτική, τοπική ή Οργανισμό σε θέματα που αφορούν τη μοτοσικλέτα
στην Κύπρο, επίσης η επιδίωξη καλύτερης νομοθεσίας για την προστασία
της μοτοσικλέτας και των μοτοσικλετιστών.
(ζ) Να καθίσταται το Σωματείο μέλος οποιασδήποτε ομοσπονδίας ή ομάδας
οργανωμένων συνόλων νοουμένου ότι οι σκοποί των συνάδουν με τους
σκοπούς του Σωματείου.
(η) Η απόκτηση, διάθεση και διατήρηση κατάλληλων υποστατικών για τη
χρησιμοποίηση από τα μέλη του Σωματείου.
(θ) Η διοργάνωση εκδρομών και ταξιδιών εντός και εκτός Κύπρου.
(ι) Η διοργάνωση επιδείξεων, εκδρομών, αγώνων και άλλων μορφών και
άλλων εκδηλώσεων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
(ια) Η συνεργασία, εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση του Σωματείου στην
Κύπρο ή στο εξωτερικό σε άλλα σωματεία μοτοσικλέτας, αθλητικές λέσχες,
οργανώσεις, Ομοσπονδίες ή Διοικήσεις και να συμμετέχει σε οργανισμούς
με τους ίδιους ή παράλληλους σκοπούς στην Κύπρο και/ή στο εξωτερικό.
(ιβ)

Η

διοργάνωση

σχολείων

ασφαλούς

οδήγησης

μοτοσικλέτας,

εκπαιδευτικών ημερίδων καθώς και άλλων εκδηλώσεων και/ή σεμιναρίων
και/ή δραστηριοτήτων σχετικών με την εκπαίδευση και/ή την οδική
ασφάλεια των μοτοσικλετιστών και τη οδική ασφάλεια γενικότερα.
(ιγ) Η συμμετοχή σε σεμινάρια, προγράμματα καθώς και σε οποιεσδήποτε
δραστηριότητες σχετίζονται με την οδική ασφάλεια.
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(ιδ) Η ενθάρρυνση και προαγωγή του πνεύματος της αγάπης προς τη
μοτοσυκλέτα και η σύσφιξη των σχέσεων των μοτοσικλετιστών γενικότερα
μεταξύ τους.
(ιε) Να συνεργάζεται με άλλα σωματεία και οργανισμούς στην Κύπρο και
στο εξωτερικό που έχουν κοινούς σκοπούς, με σκοπό την οργάνωση
εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος.
(ιστ) Να λαμβάνει χρηματοδότηση, να συνάπτει δάνεια και να επενδύει
και/ή να εκμεταλλεύεται την περιουσία του Σωματείου για την προώθηση
των σκοπών του Σωματείου.
(ιζ) Η ανάληψη οποιασδήποτε δραστηριότητας η οποία δυνατόν να
συμπίπτει με ένα ή να είναι συντελεστικές προς τους σκοπούς του
Σωματείου.
ΜΕΣΑ
6.

Η πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών θα επιδιώκεται με

ανάλογες αποφάσεις των αρμόδιων διοικητικών οργάνων του Σωματείου,
με εκδόσεις διαφόρων ενημερωτικών και άλλων διαφωτιστικών δελτίων
καθώς και με τη χρησιμοποίηση όλων των κατάλληλων, νόμιμων μέσων
που προσφέρονται.
ΜΕΛΗ
7.

Τα μέλη του Σωματείου είναι τακτικά και επίτιμα.

8.

Τακτικό μέλος μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας

του ανεξάρτητα φύλου και

εθνικότητας.
9.

Για να καταστεί κάποιο πρόσωπο τακτικό μέλος πρέπει να υποβάλει

γραπτή αίτηση στο Δ.Σ επί ειδικού εντύπου, συνοδευόμενης υπό του
δικαιώματος εγγραφής το οποίο καθορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ.,
υποστηριζόμενης από δύο τακτικά μέλη.
10.

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα κατά πόσο θα αποδεχτεί την αίτηση

του υποψήφιου μέλους.
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11.

Η έγκριση νέων μελών μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε συνεδρίαση

του Δ.Σ.
12.

Το Δ.Σ. πρέπει εντός 15 ημερών από τη λήψη της απόφασης να

ειδοποιήσει το υποψήφιο μέλος. Αν η αίτηση γίνει αποδεκτή, ο αιτητής
εγγράφεται στο μητρώο των τακτικών μελών και υποχρεούται στην
καταβολή

της

Καταστατικού.

ετήσιας
Αν

η

συνδρομής
αίτηση

σύμφωνα

απορριφθεί,

με

μαζί

τις
με

πρόνοιες
την

του

ειδοποίηση

απορρίψεως επιστρέφεται το πληρωθέν δικαίωμα εγγραφής.
13.

Η αίτηση για εγγραφή μέλους που απορρίφθηκε μπορεί να

υποβληθεί ξανά μετά την πάροδο ενός έτους.
14.

Το Δ.Σ. δικαιούται να απορρίψει αίτηση εγγραφής χωρίς να

υποχρεούται να δώσει λόγους.
15.

Το Δ.Σ. μπορεί να ανακηρύξει ως επίτιμο μέλος του Σωματείου

οποιοδήποτε πρόσωπο που κατά τη γνώμη του Δ.Σ. έχει προσφέρει
εξαιρετικές υπηρεσίες είτε στο Σωματείο είτε στο άθλημα γενικότερα ή έχει
συμβάλει με ιδιαίτερο τρόπο στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου ή
οποιουδήποτε από αυτούς.
16.

Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις των τακτικών

μελών δικαιούμενα να παρευρίσκονται στις Γ.Σ. και να συμμετέχουν στις
συζητήσεις. Δεν μπορούν όμως να μετέχουν στη διοίκηση του Σωματείου
ούτε να ψηφίζουν στις Γ.Σ.
17.

Η ανακήρυξη επίτιμου μέλους γίνεται με ομόφωνη απόφαση του

Δ.Σ. Στο επίτιμο μέλος αναγγέλλεται η επιλογή του από το Δ.Σ.
18.

Για κάθε κατηγορία μελών τηρείται ξεχωριστό Μητρώο.

19.

Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν

μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
20.

Τα τακτικά μέλη έχουν τα εξής δικαιώματα:

(α) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στις Γ.Σ., να παρίστανται και να
λαμβάνουν μέρος σε αυτές.
Νοείται

ότι

μέλος

που

δεν

έχει

τακτοποιήσει

τις

οικονομικές

του

υποχρεώσεις προς το Σωματείο, δεν δικαιούται να εκλέγει και να εκλέγεται
ούτε να λαμβάνει μέρος στις Γ.Σ.
(β) Να παραιτηθούν από μέλη του Σωματείου αφού τακτοποιήσουν όλες τις
μέχρι την

παραίτηση

τους

οικονομικές

τους

υποχρεώσεις

προς

το

Σωματείο.
(γ) Να επιθεωρούν τα διάφορα βιβλία του Σωματείου και να παίρνουν
αντίγραφα με δική τους δαπάνη.
(δ) Να ενημερώνονται από το Δ.Σ. για τις αποφάσεις, την οικονομική
κατάσταση του Σωματείου και γενικά κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο.
21.

Τα τακτικά μέλη έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

(α) Να πληρώνουν τακτικά και χωρίς καθυστέρηση τις συνδρομές τους και
άλλες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο.
Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ. Το μέλος χάνει
όλα τα δικαιώματα του εάν δεν έχει τακτοποιήσει την ετήσια συνδρομή του.
(β) Να τηρούν τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού.
(γ) Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. που είναι
δεσμευτικές για τα μέλη.
ΑΠΟΒΟΛΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
22.

Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να αποβάλει -

διαγράψει από το Σωματείο οποιοδήποτε μέλος για οποιονδήποτε από τους
πιο κάτω λόγους:
(α) Το μέλος, με την όλη του συμπεριφορά, τις πράξεις ή τις παραλείψεις
του, επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της αξιοπιστίας ή του
κύρους του Σωματείου ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα του Σωματείου.
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(β) Το μέλος έχει καταδικαστεί για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή ηθικής
αισχρότητας.
(γ) Το μέλος συστηματικά και αδικαιολόγητα παραβαίνει τις πρόνοιες του
παρόντος Καταστατικού ή αποφάσεις του Δ.Σ ή των Γ.Σ.
(δ) Αν η διαγωγή του ήθελε κριθεί ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς και τις
επιδιώξεις του Σωματείου.
23.

Σε όλες τις περιπτώσεις αποβολής - διαγραφής μέλους, το Δ.Σ. πριν

αποφασίσει οφείλει να δώσει την ευκαιρία στο μέλος, εάν αυτό το επιθυμεί,
να παρουσιαστεί και να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
24.

Απόφαση για αποβολή - διαγραφή μέλους για οποιονδήποτε από

τους πιο πάνω λόγους λαμβάνεται από το Δ.Σ. με απόφαση των 2/3 των
παρόντων μελών.
25.

Αν το υπό κατηγορία μέλος είναι μέλος του Δ.Σ. τότε τούτο δεν

λαμβάνει μέρος στην συζήτηση και ψηφοφορία του θέματος που το αφορά.
ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
26.

Το Δ.Σ. ανακηρύσσει οποιοδήποτε πρόσωπο, μέλος του Σωματείου ή

μη, που προσφέρει στο Σωματείο σε χρήμα ή σε είδος:
(α) Από €1.000 - €5.000 σε δωρητή
(β) Από €5.000 - €10.000 σε ευεργέτη
(γ) Από €10.000 και άνω σε μεγάλο ευεργέτη
27.

Στο οίκημα του Σωματείου θα τηρείται ειδικό βιβλίο ή ειδικός

πίνακας.
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
28.

Οι πόροι του Συνδέσμου είναι:

(α) Οι συνδρομές των μελών.
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(β) Άλλες οικονομικές υποχρεώσεις των μελών π.χ. έκτακτες εισφορές
όπως καθορίζει το Δ.Σ. ή η Γ.Σ.
(γ) Εισφορές,

χορηγήματα, δωρεές,

ευεργεσίες, κληροδοτήματα από

μέλη, το κοινό, κρατικές ή άλλες Αρχές, Οργανισμούς κτλ.
(δ) Χορηγίες από κρατικές ή ημικρατικές υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς
ή άτομα.
(ε)

Εισοδήματα

από

αθλητικές

ή

άλλες

εκδηλώσεις

και

λοιπές

δραστηριότητες του Σωματείου ή από εκμετάλλευση της περιουσίας του
Σωματείου.
(στ) Δάνεια.
(ζ) Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.
29.

Κανένα μέρος των πόρων του Σωματείου, τακτικών ή έκτακτων, θα

διατίθεται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός αυτών που προνοούνται στο
παρόν καταστατικό. Για την προώθηση των σκοπών του, το Σωματείο
δύναται να αποκτά και να κατέχει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
30.

Οι λογαριασμοί του Σωματείου θα ελέγχονται μετά τη λήξη κάθε

έτους από ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος θα διορίζεται από το Δ.Σ.
31.

Ο ταμίας του Δ.Σ έχει υποχρέωση να παραδίδει τα λογιστικά βιβλία

και τους λογαριασμούς στον ανεξάρτητο ελεγκτή.
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
32.

Τα Όργανα του Σωματείου είναι:

(α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών
(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ (Γ.Σ.)
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33.

Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και συγκαλείται σαν

Τακτική Γενική Συνέλευση (Τ.Γ.Σ.) μία φορά το χρόνο εντός του μηνός
Φεβρουαρίου.
34.

Η εκλογή νέου Δ.Σ. γίνεται στην Τ.Γ.Σ κάθε δύο (2) χρόνια.

35.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Ε.Γ.Σ.) συγκαλείται μετά από απόφαση

του Δ.Σ. Νοείται αν το 1/5 τουλάχιστον των μελών ζητήσουν με γραπτή
αίτηση προς το Δ.Σ. τη σύγκληση Ε.Γ.Σ. αναφέροντας τα θέματα που θα
συζητηθούν (agenda), το Δ.Σ. υποχρεούται να την συγκαλέσει. Αν το Δ.Σ.
αρνηθεί ή αμελήσει να συγκαλέσει την Ε.Γ.Σ. εντός ενός μηνός από την
ημερομηνία της λήψης της αίτησης των μελών, η Ε.Γ.Σ. δύναται να
συγκληθεί από το εν λόγω 1/5 των μελών.
36.

Οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την Τ.Γ.Σ., διέπουν κατ’ αναλογία και

την Ε.Γ.Σ.
37.

Η ειδοποίηση για τη Γ.Σ. ταχυδρομείται δια απλής επιστολής στο

κάθε μέλος στην τελευταία γνωστή στο Δ.Σ. διεύθυνση του μέλους ή
αποστέλλεται δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο κάθε μέλος ή δια
μηνύματος

στο

κάθε

μέλος

μέσω

τηλεφώνου

ή

μηνύματος

μέσω

οποιουδήποτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Στην ειδοποίηση αναφέρεται ο
τόπος, η ημερομηνία και η ώρα σύγκλισης της Γ.Σ., το είδος της καθώς και
τα θέματα συζήτησης. Σε περίπτωση Καταστατικής Γ.Σ., η ειδοποίηση θα
πρέπει

να

περιλαμβάνει

επίσης

το

κείμενο

των

προτεινόμενων

τροποποιήσεων. Η ειδοποίηση πρέπει να αποστέλλεται τουλάχιστον 15
ημέρες πριν την ημερομηνία της Γ.Σ.
38.

Η Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα

μισά και πλέον μέλη του Σωματείου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν
επιτευχθεί απαρτία, τότε η Γ.Σ. αναβάλλεται για μισή ώρα οπότε όσα μέλη
παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.
39.

Σε κάθε Γ.Σ προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Σε περίπτωση που ο

Πρόεδρος του Δ.Σ. αρνηθεί ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο να
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προεδρεύσει της Γ.Σ., τα μέλη του Δ.Σ. θα αποφασίσουν μεταξύ τους ποίος
θα προεδρεύσει.
40.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της Γ.Σ.,

βάζει τα θέματα για συζήτηση και ψηφοφορία, δίνει και αφαιρεί το λόγο,
αποφασίζει πάνω

σε

θέματα

διαδικασίας

και γενικά

κατευθύνει τη

διαδικασία στη Γ.Σ.
41.

Στη Γ.Σ. κάθε μέλος που είναι παρόν και δικαιούται να ψηφίσει έχει

μια ψήφο. Ψηφοφορία μέσω αντιπροσώπου δεν επιτρέπεται. Μέλη που
βρίσκονται στο εξωτερικό ή δεν δύνανται να είναι παρόντα στη Γ.Σ.
μπορούν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. και να ψηφίσουν μέσω τηλεδιάσκεψης.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έχει δεύτερη ή νικώσα
ψήφο.
42.

Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών και το αποτέλεσμα

της, όπως διαπιστώνεται και ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.
βοηθούμενο από δύο καταμέτρες που προέρχονται κατά το δυνατόν από
εκπροσώπους

των

δύο

αντίθετων

απόψεων

στη

ψηφοφορία

και

καταγράφεται στα πρακτικά και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους
καταμέτρες, είναι τελεσίδικο και δεσμευτικό για τα μέλη.
43.

Σε περίπτωση ψηφοφορίας για εκλογή μελών του Δ.Σ. ή για

ψήφισμα

μομφής

κατά

του

Δ.Σ.

ή

οποιουδήποτε

μέλους

του

ή

οποιουδήποτε μέλους του Σωματείου η ψηφοφορία είναι μυστική.
Νοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι δύο καταμέτερες είναι μέλη του
Σωματείου που δεν υποβάλλουν υποψηφιότητα για εκλογή στο Δ.Σ. (σε
περίπτωση εκλογής Δ.Σ.) ή δεν είναι μέλη του Δ.Σ. (σε περίπτωση
ψηφίσματος μομφής κατά του Δ.Σ. ή μέλους του).
44.

Δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα εκλογής ως μέλη του Δ.Σ. έχουν όλα

τα μέλη, τα οποία είναι παρόντα στη Γ.Σ. και έχουν τακτοποιήσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
45.

Πριν τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής του Δ.Σ., η Γ.Σ. εκλέγει

ένας μέλος του Σωματείου για να προεδρεύσει και να συντονίσει τη
9

διαδικασία της ψηφοφορίας. Το εν λόγω μέλος που προεδρεύει βοηθείται
από δύο καταμέτρες – μέλη του Σωματείου, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει
υποψηφιότητα για εκλογή στο Δ.Σ.
46.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων για εκλογή στο Δ.Σ.

είναι ίσος με τον αριθμό των κενών θέσεων, οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται
εκλεγέντες.

Αν θα διεξαχθεί ψηφοφορία, το ψηφοδέλτιο οφείλει να

περιέχει τόσα ονόματα όσα οι κενές θέσεις.

Περισσότερα ονόματα το

καθιστούν άκυρο.
47.

Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι πάρουν τις περισσότερες ψήφους. Σε

περίπτωση

ισοψηφίας

γίνεται

επαναληπτική

εκλογή

μεταξύ

των

ισοψηφούντων και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
48.

Το Δ.Σ. του Σωματείου είναι πενταμελές και εκλέγεται από την Τ.Γ.Σ.

κάθε 2 χρόνια με μυστική ψηφοφορία.
49.

Στην πρώτη τους συνεδρία μετά την εκλογή τους, τα 5 μέλη του

Δ.Σ. συνέρχονται σε συνεδρία και συγκροτούνται σε σώμα, δηλαδή
εκλέγουν εξ’ αυτών τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και 2
μέλη τα οποία το Δ.Σ. αποφασίζει εάν θα τους δώσει οποιοδήποτε τίτλο.
50.

Η θητεία όλων των μελών του Δ.Σ. είναι διετής.

51.

Κανένα άτομο το οποίο δεν είναι μέλος του Σωματείου δικαιούται να

διεκδικήσει θέση ή να εκλεγεί σαν μέλος του Δ.Σ.
52.

Σε περίπτωση κένωσης μίας ή περισσότερων θέσεων του Δ.Σ. και

νοουμένου ότι τα μέλη που παραμένουν είναι τουλάχιστον τρία, τα
παραμένοντα μέλη διορίζουν νέα μέλη του Δ.Σ. για να πληρώσουν τη
θητεία των απελθόντων μελών, οπότε το Δ.Σ. καταρτίζεται ξανά σε σώμα.
Σε περίπτωση που τα μέλη του Δ.Σ. μειωθούν σε 2 και κάτω, τα
παραμένοντα μέλη ή μέλος συγκαλούν αμέσως Ε.Γ.Σ. για εκλογή και
συμπλήρωση των κενών θέσεων.
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53.

Σε περίπτωση αποχώρησης ολόκληρου του Δ.Σ., τούτο υποχρεούται,

πριν

την

αποχώρηση

του,

να

συγκαλέσει Ε.Γ.Σ.

για απολογισμό

πεπραγμένων, ταμειακή έκθεση και εκλογή νέου Δ.Σ. Αν μια τέτοια Ε.Γ.Σ.
συγκληθεί εντός έξι μηνών πριν την επόμενη εκλογική Τ.Γ.Σ., τότε η Τ.Γ.Σ.
δεν συγκαλείται και η θητεία του νέου Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι την επόμενη
εκλογική Τ.Γ.Σ. Σε αντίθετη περίπτωση, η θητεία του νέου Δ.Σ. διαρκεί
μόνον μέχρι την επόμενη εκλογική Τ.Γ.Σ.
54.

Σε περίπτωση έγκρισης ψηφίσματος μομφής εναντίον του Δ.Σ. ή

οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Δ.Σ., το Δ.Σ. ή το μέλος ή μέλη
θεωρούνται αυτόματα ότι παραιτήθηκαν, οπότε εφαρμόζονται σε αναλογία
οι πρόνοιες των παραγράφων 52 και 53 ανωτέρω με την επιπρόσθετη
πρόνοια ότι είναι δυνατό, αν ρητά αναφέρεται στα θέματα για συζήτηση
(Agenda), να γίνει η εκλογή νέου Δ.Σ. ή νέων μελών του, στην ίδια Έ.Γ.Σ.
που εγκρίνει το ψήφισμα μομφής.
55.

Η θέση του μέλους του Δ.Σ. θα κενωθεί αυτόματα και άμεσα αν το

μέλος:
(α) Δεν έχει σώας τας φρένας.
(β) Πάψει να είναι μέλος του σωματείου.
(γ) Δώσει γραπτή παραίτηση.
(δ)

Απουσιάζει

αδικαιολόγητα

σε

περισσότερες

από

τρεις

συνεχείς

συνεδριάσεις του Δ.Σ.
(ε) Για οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο
22 ανωτέρω.
56.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθορίζει

τα θέματα για συζήτηση και γενικά κατευθύνει την όλη διαδικασία στις
συνεδριάσεις. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως
όταν προσκληθεί με πρωτοβουλία του Προέδρου ή κατόπιν εγγράφου
αιτήσεως 3 εκ των μελών του Δ.Σ. στην οποία θα αναφέρεται ο σκοπός για
την αιτούμενη έκτακτη συνεδρία. Στην δεύτερη περίπτωση, ο Πρόεδρος
υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρία μέσα σε 10 μέρες από την λήψη της
έγγραφης αιτήσεως.

11

57.

Οι συνεδρίες του Δ.Σ. θεωρούνται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται

πέραν των 3 μελών.
58.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

Σε

περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.
59.

Το Δ.Σ. δύναται να αναθέσει σε οποιοδήποτε μέλος ή μέλη του

Σωματείου ή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Σωματείου την
εκτέλεση ειδικών καθηκόντων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, οι αποφάσεις
των εν λόγω μελών ή επιτροπών θα έχουν ισχύ μόνον όταν επικυρωθούν
από το Δ.Σ. και σε τέτοια περίπτωση θα θεωρούνται αποφάσεις του Δ.Σ.
60.

Καμιά

αμοιβή,

οποιουδήποτε

είδους,

δεν

καταβάλλεται

για

παρεχόμενες υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. Νοείται ότι, τα
μέλη, περιλαμβανομένων των μελών του Δ.Σ. ή των ιδρυτών του
Σωματείου, μπορούν να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά
έξοδα

που

κατέβαλαν

κατά

την

εκτέλεση

των

καθηκόντων

τους,

περιλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα
χρηματοδοτούμενα

ή

συγχρηματοδοτούμενα

από

τρίτους

φορείς

προγράμματα, αφού προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα.
61.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες του τις

εκδηλώσεις.
62.

Ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα του τα

καθήκοντα σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης,
ο Γ. Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., των Γ.Σ.
και το μητρώο μελών, διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου,
υπογράφει αυτήν και γενικά διεκπεραιώνει την όλη γραφειακή εργασία του
Σωματείου.
63.

Ο Ταμίας του Σωματείου έχει στη φύλαξη του το ταμείο του

Σωματείου, τηρεί όλα τα αναγκαία λογιστικά βιβλία, υπογράφει αποδείξεις
εισπράξεων και πληρωμών και γενικά είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση
των οικονομικών πόρων του Σωματείου.
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ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
64.

Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται και εκπροσωπείται δικαστικώς ή

εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο, το Σωματείο θα εκπροσωπείται από
το Γ. Γραμματέα του Δ.Σ.
65.

Το Δ.Σ. μπορεί να διορίζει δικηγόρους για την εκπροσώπηση του

Σωματείου.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
66.

Τροποποίηση ή αλλαγή του παρόντος καταστατικού γίνεται μόνο με

απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης.
67.

Για τη λήψη απόφασης για αλλαγή ή τροποποίηση του καταστατικού

χρειάζεται πλειοψηφία ¾ των παρόντων και ψηφιζόντων μελών του
Σωματείου.
68.

Για τη λήψη απόφασης για αλλαγή ή τροποποίηση των σκοπών του

Σωματείου χρειάζεται πλειοψηφία ¾ των παρόντων και ψηφιζόντων μελών
του Σωματείου.
69.

Στην Καταστατική Συνέλευση, ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες

ανάλογα όπως και στην Τ.Γ.Σ.
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
70.

Το Σωματείο διαλύεται στις εξής περιπτώσεις:

(α) όταν τα μέλη του Σωματείου μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20) ή
(β) οποτεδήποτε με απόφαση της Γ.Σ. κατά την οποία λαμβάνεται απόφαση
για διάλυση του Σωματείου με πλειοψηφία ¾ των εγγεγραμμένων μελών
του Σωματείου.
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(γ) με απόφαση Δικαστηρίου ως προνοείται στο άρθρο 24 του περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017
(Ν.104(Ι)/2017)
71.

Το σωματείο με τη διάλυσή του διατελεί αυτοδικαίως σε εκκαθάριση.

Κατά την εκκαθάριση, τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, μετά την
αποπληρωμή τυχόν χρεών, μεταβιβάζονται σε άλλο φορέα του οποίου οι
σκοποί συνάδουν με τους σκοπούς του Σωματείου ή σε φιλανθρωπικό
ίδρυμα

κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. ή του εκκαθαριστή αναλόγως της

περίπτωσης.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
72.

Ως ποσό εγγραφής και ετήσιας συνδρομής μέλους θα αποφασίζεται

από το εκάστοτε Δ.Σ.
73.

Το Σωματείο έχει τη δική του σφραγίδα που περιλαμβάνει το όνομα

του Σωματείου, το έμβλημα του Σωματείου και το έτος ίδρυσης του.
74.

Το Σωματείο δύναται να διατηρεί οίκημα. Στο οίκημα του Σωματείου

απαγορεύεται αυστηρά η κυβεία ή χαρτοπαιξία καθώς και οποιαδήποτε
πράξη η οποία είναι παράνομη ή αντιβαίνει τις πρόνοιες του παρόντος
Καταστατικού.
75.

Κάθε ζήτημα μη προβλεπόμενο ή κατά το οποίο καμία πρόνοια δεν

γίνεται

στο

παρόν

καταστατικό,

ή

υπάρχει

οποιαδήποτε

ασάφεια,

καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
76.

Το παρόν καταστατικό εγκρίνεται από την Γενική και Καταστατική

Συνέλευση του Σωματείου που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου
2018.
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