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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Άρθρο1
Η επωνυμία του σωματείου είναι Παγκύπριας Σύνδεσμος πτυχιούχων Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού.
ΕΔΡΑ
Άρθρο 2
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ιδρύθηκε
στη Λεμεσό στις 13/10/93 με έδρα τη Λεμεσό.

ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 3

Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ είναι:
1) Η συμβολή στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην Κύπρο.
2) Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και συναντήσεων οι οποίες θα συμβάλουν
στην ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού και στην καλλιέργεια της αγάπης για τον
αθλητισμού.
3) Η ορθολογιστική αξιοποίηση των πτυχιούχων επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού της Κύπρου στην πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών.
4) Καλλιέργεια αλληλεγγύης και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών του.
5) Συνεργασία με άλλες οργανώσεις και Συνδέσμους τόσο του εσωτερικού όσον και
του εξωτερικού για την προώθηση κοινών επιδιώξεων.
6) Η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του καθώς και επιδίωξη επαγγελματικής αποκατάστασης και κατοχύρωσης των μελών του.
7) Κατά την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου θα τηρούνται οι πιο κάτω αρχές:
α)Αποχή του συνδέσμου από κάθε κομματική τοποθέτηση, από κομματικές
εκδηλώσεις και διαμάχες.
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β) θα κρίνει και θα τοποθετείται για οποιονδήποτε ζήτημα επηρεάζει ή αφορά τα μέλη
ή τον σύνδεσμο.

ΜΕΛΗ
Άρθρο 4
α)Μέλος μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε κάτοχος πτυχίου Πανεπιστήμιου στο κλάδο
φυσικής αγωγής και αθλητισμού και επιθυμεί να υιοθετεί τους σκοπούς του Σωματείου και
επιθυμεί να εργαστεί για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών.
β) Προς εγγραφή μέλους στο σωματείο συμπληρώνεται γραπτή αίτηση του επιθυμούντος
να εγγραφεί η οποία θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία για την εγγραφή νέου μέλους .
δ)Όλα τα μέλη δικαιούνται να εκλέξουν και να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου και να έχουν τα ιδιά δικαιώματα και υποχρεώσεις.
ε)H Γενική Συνέλευση δικαιούται να ανακηρύσσει ως επίτιμα μέλη του σωματείου άτομα
που διακρίθηκαν για την συμβολή τους στην αθλητική ζωή του τόπου, και τα οποία
προσφέραν σημαντικές υπηρεσίες στο Σωματείο η εργάστηκαν για τους ιδίους σκοπούς .
στ) Τα επιτιμά Μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται στα όργανα του
Σωματείου, έχουν όμως δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Ή ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ
ΑΡΘΡΟ5
1) Οποιοσδήποτε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει μετά από εγγραφή κοινοποιήσει
της απόφασης του αυτής προς τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, όποτε
και οφείλει να τακτοποιήσει τις συνδρομές του και τυχόν υποχρεώσεις του προς το
Σωματείου.
2) Μέλος αποβάλλεται από το Σωματείο κατόπιν αποφάσεως του Διοικητού Συμβουλίου εφόσον δόθηκε η ευκαιρία του συγκεκριμένου μέλους να παραστεί στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκφράσει τις απόψεις του. Η απόφαση
θα στηρίζεται σε ένα από τους πιο κάτω λόγους:
α)Εάν το μέλος παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού η των κανονισμών που
εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 13 του Καταστατικού.
β)Εάν δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ)Εάν συστηματικά παραμελεί τις υποχρεώσεις του προς το Σωματείο.
3)Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προσβληθεί ενώπιον της Γενικής
Συνέλευσης.
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ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 6
1) Το δικαίωμα εγγραφής όλων των μελών καθορίζεται σε 20,00 Ευρώ και καταβάλλεται μαζί με την αίτηση εγγραφής σαν ετήσια συνδρομή. Σε περίπτωση απόρριψης
της αίτησης εγγραφής το δικαίωμα εγγραφής επιστρέφεται.
2) Η συνδρομή των υφιστάμενων μελών καθορίζεται σε 20,00 Ευρώ ετησίως και προκαταβάλλεται για κάθε έτος μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα Ιανουαρίου και
ισχύει για ένα ολόκληρο χρόνο.
Η συνδρομή για εγγραφή νέων μελών και ανανέωση συνδρομών υφιστάμενων
μελών εντός του ημερολογιακού έτους ισχύει μέχρι το τέλος του υφιστάμενου έτους.
3) Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της να αυξήσει την ετήσια συνδρομή.
4) Προς άσκηση του δικαιώματος να παρευρίσκεται και να εκλεγεί η να εκλέγεται σε
Γενική Συνέλευση του Σωματείου, το μέλος πρέπει να έχει ξοφλημένες τις συνδρομές του κατά την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 7
1) Η Διοίκηση του Σωματείου θα ασκείται από (7) μελές Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Βοηθό Γραμματέα, Ταμία,
Βοηθό Ταμία, Υπεύθυνο Δημόσιων Σχέσεων οι οποίοι θα εκλέγονται ανά διετία
από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
2) Εάν κριθεί αναγκαίο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς
βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 13 δυνάμει των οποίον μπορούν να συστήνονται
επιτροπές και άλλα βοηθητικά όργανα.
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 8
1) Η Ετήσια Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο σώμα του Σωματείου και θα συνέρχεται
κατά τον μήνα Οκτώβριο κάθε έτους, με δικαίωμα παράτασης μέχρι και ενός μηνός. Την
Συνέλευση θα αποτελούν τα μέλη τα οποία θα δικαιούνται να παρευρίσκονται βάση του
άρθρου 6(4) του Καταστατικού.
2)Ο Γραμματέας θα ειδοποιεί εγγράφως τα μέλη του Σωματείου για την Σύγκληση της
Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία
σύγκληση της.
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3)Όλα τα μέλη τα οποία θα δικαιούνται να παρευρίσκονται δυνάμει του άρθρου 6 (4) θα
έχουν το δικαίωμα να συζητούν και να ψηφίζουν για την λήψη αποφάσεων, καθώς και το
δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
4) Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλα τα μέλη που παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση
τα οποία έχουν ξοφλημένες τις συνδρομές τους με βάση το άρθρο 5(2)(α)(β)(γ), 6(4) και
είναι μέλη του συνδέσμου τουλάχιστον τρεις μήνες.
5) Αντικείμενα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι:
α) Η λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του περασμένου έτους.
β)Η ανά διετία εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .
γ)Η έγκριση του ισολογισμού του περασμένου έτους συνοδευόμενη από έκθεση του
ελεγκτή τον οποίον διόρισε η προηγούμενη Ετήσια Τακτική Συνέλευση .
Δ) Εκλογή ελεγκτή για τον έλεγχο του ισολογισμού του επόμενου έτους.
6)Εκτός των θεμάτων τα οποία αναγράφονται στην ειδοποίηση για σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης και τα οποία θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
τουλάχιστον τα
περιλαμβανόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, κανένα άλλο θέμα δεν θα
μπορεί να απασχόληση αυτήν. Μέλος το οποίο επιθυμεί να εγγράψει θέμα στην Ετησία
Γενική Συνέλευση εκτός των περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη που αναφέρεται
στην ειδοποίηση σύγκλησης, πρέπει να υποβάλει αυτό γραπτός στον Γραμματέα του
Σωματείου το αργότερο δύο ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής
Συνέλευσης. Σε τέτοια περίπτωση ο Γραμματέας οφείλει να περιλάβει το θέμα τούτο στην
ημερήσια διάταξη.
7) Η Ετήσια Τακτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον το
1/3 των μελών τα οποία δικαιούνται να παρευρίσκονται δυνάμει του άρθρου 6 (4) . Για
σκοπούς απαρτίας μέλος δεν θα θεωρείται ότι παρίσταται δια αντιπροσώπου . Σε περίπτωση
κατά την οποία δεν υπάρχει απαρτία , η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από μισή ώρα
(0.30΄) και η Συνέλευση θα θεωρείται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των
παρευρισκόμενων μελών.
8) Η Συνέλευση θα προεδρεύεται από τον Προέδρο ο οποίος θα εκλέγεται με πλειοψηφία
από αυτή.
9)Οι αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία με ανάταση
των χεριών εκτός αν η συνέλευση αποφασίσει με πλειοψηφία την διεξαγωγή μυστικής
ψηφοφορίας. Η εκλογή του Διοικητού Συμβουλίου γίνεται πάντοτε δια μυστικής
ψηφοφορίας .
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ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 9
1) Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνεται ανά διετία από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Για την διεξαγωγή των εκλογών εκλέγεται εφορευτική
επιτροπή που περιλαμβάνει 2 άτομα τα οποία είναι μέλη του Σωματείου.
2) Οι υποψηφιότητες για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται γραπτώς στον Γραμματέα του Σωματείου δυο τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης υποστηριζόμενες από δύο τουλάχιστον
άλλα μέλη.
3) Εάν ο αριθμός των υποψηφίων δεν υπερβαίνει τον αριθμό που προβλέπει το
άρθρο 7 (1) του παρόντος καταστατικού τότε αυτοί θα ανακηρύσσονται αυτόματα από την Συνέλευση ως εκλεγέντες .

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 10
1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και καταρτίζεται
σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Βοηθό
Γραμματέα ,Ταμία, Βοηθό Ταμία και υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν ομόφωνης απόφασης του μπορεί να προβαίνει σε
πλήρωση οποιασδήποτε κενωθείσας θέσεις η θέση για το υπόλοιπο της θητείας του.
Οι κενωθείσες θέσεις ή θέση, πληρούνται από τους επιλαχόντες κατά τις αμέσως
προηγούμενες εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την σειρά επιτυχίας των
επιλαχόντων . Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί
με πλειοψηφία να διορίσει μέλος η μέλη για πλήρωση της κενωθείσας η κενωθείσων
θέσεων . Νοείται ότι οποιοσδήποτε πληρεί κενωθείσα θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να είναι μέλος και να έχει ξοφλημένες τις συνδρομές και όλες του τις υποχρεώσεις στο Σωματείο.
3) Παραίτηση η κένωση θέσεων πέραν των τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθιστά ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο αυτόματα έκπτωτο, το οποίο όμως
παραμένει στην διοίκηση με μόνον σκοπό την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με άρθρο 12 του Καταστατικού προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου . Τέτοια γενική συνέλευση πρέπει να συγκληθεί το αργότερο μέσα σε ένα μηνά
από την ημέρα κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο κατέστη έκπτωτο . Τα παραμένοντα μέλη του έκπτωτου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να λογοδοτήσουν
στην έκτακτη γενική συνέλευση για τα πεπραγμένα της θητείας του έκπτωτου Συμβουλίου και να παρουσιάσουν τον μέχρι στιγμής ισολογισμό με έκθεση του ελεγκτή.
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4) Ο Προέδρος η σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος θα εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως.
5) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απουσιάζει τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις αδικαιολόγητα ή σύνολο πέντε (5) συνεδριάσεις αδικαιολόγητα, εκπίπτει
από το αξίωμα του και αντικαθίστανται όπως προβλέπεται από το Άρθρο 10(2) του
καταστατικού.
6) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε
αμοιβή.
7) 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 εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 11
1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μηνά και έκτακτα όταν προσκληθεί
από τον Προέδρο με δική του πρωτοβουλία η μετά από γραπτή αίτηση τριών τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στον Προέδρο , στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η έκτακτη συνεδρίαση . Στην δεύτερη περίπτωση ο Προέδρος υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρίαση μέσα σε 10 μέρες από
την λήψη της γραπτής αίτησης.
2) Οι ειδοποιήσεις σύγκλησης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει
να αποστέλλονται ή να δίνονται 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα τις συνεδρίασης. Όλα τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν την συνεδρίαση πρέπει να αναγράφονται στην σχετική ειδοποίηση.
3) Εάν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επιθυμεί να εγείρει οποιονδήποτε θέμα σε συνεδρίαση το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ειδοποίηση πρέπει να
ζητήσει από τον Πρόεδρο την εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη δυο τουλάχιστον
ημέρες πριν από την συνεδρίαση του Διοικητού Συμβουλίου.
4) Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ότι βρίσκονται σε απαρτία
εάν παρευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.
5) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία σε περίπτωση δε ισοψηφίας , το θέμα ξανασυζητείται.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τ.Θ: 57493, 3316 Λεμεσός, Κύπρος, Τ: 99084001 E: pasypefaa@gmail.com W: www.pasypefaa.org

CYPRUS ASSOCIATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE
P.O. Box 57493, 3316 Limassol, Cyprus, T: 99 084 001, E: pasypefaa@gmail.com W: www.pasypefaa.org

6) Για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά στα οποία
περιλαμβάνονται και οι λαμβανόμενες αποφάσεις.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 12

1)Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από την Καταστατική Συνέλευση.
2)Καταστατική Συνέλευση συγκαλείται από τον Γραμματέα μέσα σε ένα μήνα είτε μετά από
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε μετά από γραπτή αίτηση του ενός τετάρτου
(1/4)τουλάχιστον των μελών η οποία απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και
περιλαμβάνει την συγκεκριμένη προτεινόμενη τροποποίηση του Καταστατικού.
3) Η καταστατική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα
μισά εγγεγραμένα και τακτοποιήμενα Μέλη, διαφορετικά η Καταστατική Συνέλευση
θεωρείται ότι δεν μπορεί να προχωρήσει και χρειάζεται να συγκληθεί εκ νέου με την
διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Για λήψη απόφασης
από την Καταστατική Συνέλευση απαιτείται πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών.
4)Για λήψη απόφασης από την Καταστατική Συνέλευση για την μεταβολή του σκοπού του
σωματείου απαιτείται η συναίνεση των τριών τετάρτων (¾) του συνόλου των μελών του
Σωματείου.
5)Οι λοιπές διαδικαστικές διατάξεις οι οποίες διέπουν την Ετήσια Τακτική Συνέλευση
διέπουν εφαρμοζόμενων αναλογικά και την Καταστατική Γενική Συνέλευση .

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Άρθρο 13
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να θεσπίζει Κανονισμούς τους οποίους θα κρίνει
αναγκαίους για την ομαλή λειτουργία του Σωματείου και την επίτευξη των σκοπών του και
νοουμένου ότι οι Κανονισμοί αυτοί δεν θα αντίκεινται στις πρόνοιες του παρόντος
Καταστατικού, για τα ακόλουθα μεταξύ άλλων θέματα:
α) Την επίτευξη συνδρομών ή άλλων οφειλών.
β)Την Δημιουργία επιτροπών και το διορισμό Υπευθύνων αυτών.
γ)Την Σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού.
δ) Την χρήση του εξοπλισμού, ή εγκαταστάσεων του Σωματείου.
ε) Να ορίζει το τίμημα που θα πληρώνεται για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει το
Σωματείο.
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ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 14
1) Το Σωματείο εισπράττει συνδρομές και δικαίωμα εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 6
και μπορεί επίσης να αποκτήσει περιουσία με αγορά, δωρεάν, ανταλλαγή,
εκμίσθωση ή κατασκευή.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέτει τους πόρους του Σωματείου για την
εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών, και να συνάπτει δάνεια μέχρι του ποσό €3420,00
συνολικά ανά πάσα στιγμή . Πέραν από αυτό το ποσό μπορεί να δανείζεται μόνον
μετά από απόφαση. Σε τέτοια περίπτωση η απόφαση λαμβάνεται σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση η οποία συγκαλείται και λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 12 του
Καταστατικού.
ΔΙΑΛΥΣΗ
Άρθρο 15
1)Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος πτυχιούχων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
διαλύεται με απόφαση των 4/5 των εγγεγραμμένων μελών η οποία λαμβάνεται σε έκτακτη
γενική συνέλευση που συγκαλείται για τον σκοπό κατόπιν γραπτής αίτησης των 2/3
τουλάχιστον των μελών. Η Συνέλευση διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του
καταστατικού.
2) Σε περίπτωση απόφασης διάλυσης σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο η περιουσία
του Σωματείου θα διατίθεται με τον τρόπο τον οποίο θα καθορίσει η Έκτακτη Γενική
Συνέλευση με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών αποκλεισμένης της διάθεσης και/ή
διανομής της περιουσίας αυτής στα μέλη του Σωματείου.
3)Το Σωματείο διαλύεται όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20). Το
Σωματείο δεν τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση από την μείωση των μελών, παρά μόνο
από την παρέλευση έξι (6) μηνών και αφού δεν έχουν γνωστοποιηθεί στον έφορο σωματείων
τα ονόματα των νέων μελών προς συμπλήρωση του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού των
μελών.
(4) Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση του Δικαστηρίου ύστερα από αίτηση του Διοικητικού
Συμβουλίου ή του ημίσεος των μελών ή του Γενικού Εισαγγελέα αν:
(i)

είναι αδύνατη η ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου

(ii)
εκπληρώθηκε ο σκοπός του Σωματείου ή αν ένεκα αδράνειας συνάγεται εγκατάλειψη
του σκοπού αυτού.
(iii)
Το Σωματείο επιδιώκει σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που καθορίζονται στο
παρόν Καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του Σωματείου απέβησαν παράνομοι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άρθρο 16
Εκτός από τα καθήκοντα και δικαιώματα τα οποία προβλέπονται στα προηγούμενα άρθρα
του Καταστατικού, ο Πρόεδρος έχει τα πιο κάτω καθήκοντα και δικαιώματα:
α) Λογοδοτεί εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις.
β) Μεριμνά μαζί με τον Αντιπρόεδρο για την τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισμών
που θεσπίζονται δυνάμει αυτού.
γ) Συγκαλεί μαζί με το γραμματέα τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
προεδρεύει αυτών.
δ) Συνυπογράφει με τον Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα και μαζί με τον ταμία όταν τα
έγγραφα που αφορούν οικονομικό θέμα και διεξάγει μαζί με αυτούς την αλληλογραφία
του Σωματείου.
ε) Προσυπογράφει τα εκδιδόμενα εντάλματα πληρωμής του Σωματείου και δεσμεύει με
την υπογραφή του τον λογαριασμό του Σωματείου μαζί με τον Ταμία.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άρθρο 17
Αντικαθιστά τον πρόεδρο όταν απουσιάζει σε όλα του τα καθήκοντα.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Άρθρο 18
Ο Γραμματέας εκτός από τα καθήκοντα και τα δικαιώματα τα οποία προνοούνται στα
προηγούμενα άρθρα του καταστατικού έχει τα ακόλουθα δικαιώματα και καθήκοντα:
α) Λογοδοτεί αντί του Προέδρου εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές
Συνελεύσεις.
β) Μεριμνά μαζί με τον Πρόεδρο για την τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισμών
που θεσπίζονται δυνάμει αυτού.
γ) Συγκαλεί μαζί με τον Πρόεδρο τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
προεδρεύει αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου.
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δ) Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα ή μαζί με τον Ταμία όταν τα
έγγραφα αφορούν οικονομικό θέμα και διεξάγει μαζί με αυτούς την αλληλογραφία του
Σωματείου.
ε)Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τους φακέλους
αλληλογραφίας, τα Μητρώα των Μελών, τα αρχεία και την σφραγίδα του Σωματείου και
φροντίζει για τις δημοσιεύσεις του Σωματείου.
Στ)κρατεί τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων.

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Άρθρο 19
Αντικαθιστά τον Γραμματέα σ’ όλα του τα καθήκοντα όταν απουσιάζει.

ΤΑΜΙΑΣ
Άρθρο 20
Ο Ταμίας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και δικαιώματα:

α) Μεριμνά για την περιουσία του Σωματείου.
β) Είναι υπεύθυνος για την είσπραξη όλων των εσόδων έναντι αποδείξεων.
γ) Τηρά τα λογιστικά βιβλία του Σωματείου.
δ) Φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού και των λογαριασμών
ε) Έχει υπό την φύλαξη του τα διπλότυπα αποδείξεων και εντάλματα πληρωμών και
διενεργεί αλληλογραφία επί θεμάτων της αρμοδιότητας του.
στ) Αποδέχεται κάθε είσπραξη βάσει διπλότυπου εισπράξεως και διενεργεί κάθε πληρωμή
δύναμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
ζ) Διενεργεί αναλήψεις από τις καταθέσεις του σωματείου σε τράπεζα ή άλλο ίδρυμα
προσυπογράφοντας σε όλες τις περιπτώσεις 2 εκ των 3 δηλωμένων υπογραφόντων στην
τράπεζα.
κ) Οφείλει να καταθέτει στην Τράπεζα κάθε περίσσευμα το οποίο υπερβαίνει τα €100,00.
λ)Κρατεί τα μητρώα των μελών.
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BΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
Άρθρο 21

Αντικαθιστά τον Ταμία σε όλα του τα καθήκοντα όταν απουσιάζει.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Άρθρο 22

Ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων έχει τα πιο κάτω καθήκοντα:

α)Φροντίζει για τις δημόσιες σχέσεις του σωματείου.
β)Μεριμνά για την ανάλογη επαφή και συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς φορείς.
γ) Φροντίζει για την οικονομική δικτύωση και ενίσχυση του σωματείου.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Άρθρο 23
Το Σωματείο έχει σφραγίδα η οποία φέρει ανάλογο σήμα το οποίο θα αποφασίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άρθρο 24
Το παρόν καταστατικό τίθεται σε ισχύ από τη ημερομηνία κατά την οποία θα εγκριθεί από
την Καταστατική Συνέλευση και τον Έφορο Σωματείων και θα εξακολουθήσει να ισχύει
εφόσον υφίσταται το Σωματείο.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 25

Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Σωματείου και φροντίζει για την τήρηση λογαριασμών και λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του Σωματείου, ανάλογα με την περίπτωση
και θα καταρτίζουν στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς:
Α) Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος κατά τη διάρκεια του οικονομικού
έτους,
Β) λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού
έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια
αυτού,
Γ) λογαριασμό όλων χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή που τους
οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού
έτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να διαβιβάζει στον Έφορο, το αργότερο εντός επτά
(7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, τους λογαριασμούς και την σχετική έκθεση
του εγκεκριμένου ελεγκτή.
Τα λογιστικά βιβλία και οι λογαριασμοί του Σωματείου ελέγχονται κάθε χρόνο από
ανεξάρτητους εγκεκριμένους ελεγκτές που διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και
στην περίπτωση που τα έσοδα δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40,000) δεν
απαιτείται η ετοιμασία λογαριασμών από εγκεκριμένο λογιστή. Ο ελεγκτής παρουσιάζει τον
έλεγχο τον λογαριασμό στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
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Το υπό διάλυση Σωματείο τίθεται υπό εκκαθάριση εφαρμοζόμενων του σχετικού Νόμου και
των Κανονισμών.

Κατά την εκκαθάριση, τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου τα οποία περιλαμβάνονται
στο ενεργητικό του μεταβιβάζονται σε άλλο φορέα του οποίου οι σκοποί συνάδουν με τους
σκοπούς του Σωματείου. Σε καμιά περίπτωση διανέμονται μεταξύ των Μελών.

