
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

 

 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ 
Το Σωματείο στα επόμενα άρθρα ο “Όμιλος”, φέρει το όνομα ΝΑΥΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ και έχει έμβλημα τη γοργόνα ή την τρίαινα ή το 
δελφίνι. 

 

2. ΕΔΡΑ 
Η έδρα του βρίσκεται στην Αμμόχωστο.  Μέχρι την απελευθέρωση της 
Αμμόχώστου η έδρα του Ομίλου θα βρίσκεται στη Λεμεσό. 

 

3. ΣΚΟΠΟΙ 
 Οι σκοποί του Ομίλου είναι: 

(α) Η δημιουργία και η καλλιέργεια ενδιαφέροντος και αγάπης προς τη 
θάλασσα 

(β) Η ανάπτυξη και διάδοση των θαλάσσιων αθλημάτων 

(γ) Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού με την προαγωγή των θαλάσσιων 
αθλημάτων 

(δ) Η αναψυχή των Μελών του Ομίλου 

(ε) Η προσφορά στα κοινωνικά και πολιτιστικά 

 

4. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ 
 Οι σκοποί του Ομίλου επιτυγχάνονται: 

(α) Με την απόκτηση λέμβων και άλλων θαλάσσιων σκαφών εκπαιδευτικών 
ή ψυχαγωγικών και τη χρησιμοποίηση τους από τα Μέλη 

(β) Με τη διοργάνωση μαθημάτων κωπηλασίας, κολύμβησης, 
υδατοσφαίρισης, ιστιοπλοΐας, κανό/καγιάκ, τριάθλου και άλλων 
παρόμοιων αθλημάτων 

(γ) Με την οργάνωση τοπικών και διεθνών ναυταθλητικών αγώνων και τη 
συμμετοχή σε παρόμοιους αγώνες στην Κύπρο ή και στο εξωτερικό 

(δ) Με την οργάνωση μαθημάτων και τη διεξαγωγή θεωρητικών και 
πρακτικών εξετάσεων προς απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου 
σκάφους 

(ε) Με την οργάνωση διαλέξεων και ειδικών πρακτικών μαθημάτων 

(στ) Με την οργάνωση μαθημάτων πρώτων βοηθειών και διάσωσης 
λουομένων 



(ζ) Με την καταβολή προσπαθειών για τη βελτίωση των συνθηκών που 
επικρατούν στην παραλία και τον εξωραϊσμό της 

(η) Με την οργάνωση εκδρομών 

(θ) Με την οργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων και τη 
συμμετοχή σε παρόμοιες εκδηλώσεις 

(ι) Με οποιαδήποτε άλλα μέσα που θα κριθούν κατάλληλα 

 

5. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
 Τα μέλη του Συλλόγου είναι τακτικά, αντεπιστέλλοντα, παρεπίδημα, επίτιμα, 

αθλητικά, ειδικά, πρεσβύτερα, εταιρικά.  Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 
άσκηση των εξουσιών του εγγραφής Μέλους αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία 
και σε περίπτωση που δεν εγκρίνει τη σχετική αίτηση δεν είναι υποχρεωμένο να 
αναφέρει τους λόγους της απόρριψης. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να 
εγγραφούν μέλη άτομα που καταδικάστηκαν για οποιαδήποτε κατάχρηση στο 
πλαίσιο εμπλοκής τους στη λειτουργία μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ή για 
αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.  Η εισδοχή νέων 
μελών είναι  πάντοτε επιτρεπτή 

Αιτών του οποίου η αίτηση έχει απορρίφθηκε μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση 
μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την απόρριψή της. 

 
6. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Τακτικό Μέλος του Ομίλου είναι το κάθε Ιδρυτικό Μέλος του Ομίλου που έχει 
εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, όπως επίσης και αυτό που 
εγγράφεται σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού. 

 

7. ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 
Τακτικό Μέλος μπορεί να εγγραφεί πρόσωπο το οποίο: 

(α) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει καταγωγή από την 
Επαρχία Αμμοχώστου, δηλαδή να έχει γεννηθεί ο ίδιος ή ο ένας από 
τους ανιόντες του στην Επαρχία Αμμοχώστου.     

(β) Έχει συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας του.  

(γ) Υποβάλλει γραπτή αίτηση υποστηριζόμενη από δύο (2) τουλάχιστο 
τακτικά μέλη που δεν έχουν εκκρεμούσα ταμειακή υποχρέωση προς τον 
Όμιλο και που έχουν εγγραφεί ως τακτικά μέλη δύο (2) τουλάχιστο 
χρόνια πριν την ημερομηνία της αίτησης, μαζί με είκοσι (€20), ποσό που 
επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης, ως τέλος εγγραφής.  

(δ) Η αίτησή του υπερψηφίζεται από έξι (6) τουλάχιστο Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.   

Τηρουμένων των περί την αίτηση εγγραφής και το τέλος εγγραφής 
αναφερομένων: 

- Για ειδικούς λόγους που κρίνονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των Μελών του, Τακτικό 



Μέλος μπορεί να εγγραφεί και άτομο που δεν έχει καταγωγή από την 
Επαρχία Αμμοχώστου, με την επιφύλαξη ότι ο αριθμός των Τακτικών 
Μελών που δεν έχουν την αναφερόμενη καταγωγή δεν θα ξεπερνά το 40% 
του συνολικού αριθμού των Τακτικών Μελών.   

- Τηρουμένης της αναφερόμενης αναλογίας Τακτικών Μελών που δεν έχουν 
καταγωγή από την Επαρχία Αμμοχώστου και στη βάση ειδικών λόγων που 
κρίνονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη 
απόφασή του, Τακτικό Μέλος μπορεί να εγγραφεί και μη πολίτης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, με την επιφύλαξη ότι ο αριθμός των Τακτικών 
Μελών που δεν είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν θα είναι 
πέραν των εκατό (100).  

 

8. ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
Αντεπιστέλλοντα  Μέλη είναι τα Μέλη που κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα 
μακριά από την έδρα του Ομίλου και εγγράφονται ως Αντεπιστέλλοντα μετά 
από αίτησή τους και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Τακτικά Μέλη 
εγγράφονται ως Αντεπιστέλλοντα αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που 
προαναφέρονται.  Τα Μέλη αυτά μεταφέρονται στην κατηγορία των Τακτικών 
Μελών μετά από αίτησή τους και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως 
μετά τη μόνιμη εγκατάστασή τους στην έδρα του Ομίλου.  Τα Αντεπιστέλλοντα 
Μέλη που δεν προέρχονται από την κατηγορία των Τακτικών Μελών 
καταβάλουν με την αίτηση δικαίωμα εγγραφής είκοσι ευρώ (€20), που 
επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου 
και εκλογής ούτε δικαίωμα επί της περιουσίας του Ομίλου.  Μέχρι την 
απελευθέρωση της Αμμοχώστου οι λέξεις “έδρα του Ομίλου” στο άρθρο αυτό 
αντικαθίστανται με τη λέξη “Κύπρος”. Η ετήσια συνδρομή των 
Αντιπεστολλόντων Μελών θα είναι το μισό της κανονικής για τα Τακτικά 
Μέλη. 

 

9. ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΑ ΜΕΛΗ 
Παρεπίδημα Μέλη είναι πρόσωπα που βρίσκονται προσωρινά στη έδρα του 
Ομίλου και που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από αίτησή 
τους, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  Με την αίτηση καταβάλλεται 
δικαίωμα εγγραφής είκοσι ευρώ (€20) που επιστρέφεται σε περίπτωση 
απόρριψης της αίτησης. Τα Παρεπίδημα Μέλη καταβάλλουν συνδρομή που 
καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην κάθε περίπτωση.  Το Διοικητικό 
Συμβούλιο χορηγεί στα Παρεπίδημα Μέλη άδεια χρησιμοποίησης των 
υποστατικών και εγκαταστάσεων του Ομίλου και δικαίωμα συμμετοχής στις 
εκδηλώσεις του Ομίλου.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει 
Παρεπίδημο Μέλος χωρίς να δώσει οποιανδήποτε εξήγηση σχετικά. 

 

10. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 
Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα που 
λόγω της προσωπικότητάς τους ή της ξεχωριστής θέσης τους στην κοινωνία 
προσέφεραν ή μπορούν να προσφέρουν αξιόλογη υπηρεσία ηθική ή υλική για 
την πραγματοποίηση ή προαγωγή των σκοπών του Ομίλου.  Τα Επίτιμα Μέλη 



έχουν όλα τα δικαιώματα των Τακτικών Μελών εκτός από τα δικαιώματα 
ψήφου και εκλογής και εκτός από την υποχρέωση καταβολής συνδρομών.  Η 
ανακήρυξη προσώπου ως Επίτιμου Μέλους λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου με επικύρωση της Γενικής Συνέλευσης. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο αναγγέλλει στα Μέλη αυτά την εκλογή τους και τους 
αποστέλλει κατάλληλο έγγραφο μαζί με το Καταστατικό και το σήμα του 
Ομίλου. 

 

11. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
Αθλητικά Μέλη είναι όλοι οι εν ενεργεία αθλητές του Ομίλου οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένοι στο μητρώο αθλητών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ή 
σε οικείες Ομοσπονδίες.  Τα Αθλητικά μέλη δεν έχουν δικαιώματα εκλέγειν, 
εκλέγεσθαι και συμμετοχής σε Γενικές Συνελεύσεις, ούτε υποχρέωση πληρωμής 
συνδρομής. 

 

12. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
Ειδικό Μέλος μπορεί να εγγραφεί  

(α) Ένας από τους γονείς κάθε Αθλητικού Μέλους. 

(β) Άτομο που επιθυμεί να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του Ομίλου. 

Με την αίτηση εγγραφής καταβάλλεται δικαίωμα εγγραφής είκοσι ευρώ (€20) 
που επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.  Το ύψος της ετήσιας 
συνδρομής του Ειδικού Μέλους ανέρχεται στο ένα δεύτερο (1/2) της συνδρομής 
Τακτικού Μέλους.  Τα Ειδικά Μέλη δεν έχουν δικαιώματα εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι αλλά μπορούν να παρευρίσκονται σε Γενικές Συνελεύσεις ως 
παρατηρητές.  Έχουν τα δικαιώματα Τακτικού Μέλους σε ότι αφορά τη χρήση 
των εγκαταστάσεων του Ομίλου και των εκπτώσεων που παρέχονται.  Ειδικό 
Μέλος μπορεί να αιτηθεί την εγγραφή του ως Τακτικού Μέλους μετά την 
πάροδο δύο (2) ετών τηρουμένων των σχετικών για την εγγραφή Τακτικού 
Μέλους διατάξεων χωρίς την καταβολή δικαιώματος εγγραφής . 

 

13. ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΜΕΛΗ: 
Πρεσβύτερα Μέλη μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να εγγραφούν Τακτικά 
Μέλη τα οποία έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και ήσαν 
τακτικά μέλη του Ομίλου πέραν των τριάντα πέντε (35) ετών, Τα Πρεσβύτερα 
Μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των Τακτικών Μελών με την υποχρέωση 
καταβολής συνδρομής μειωμένη στο ένα δεύτερο (1/2/) εκείνης του Τακτικού 
Μέλους. 

 

14. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
Εταιρικά Μέλη μπορούν να εγγραφούν ύστερα από αίτησή τους εταιρείες ή 
άλλα νομικά πρόσωπα ή οργανισμοί.  Με την αίτηση καταβάλλεται δικαίωμα 
εγγραφής εκατό ευρώ (€100) που επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης της 
αίτησης.  Το Εταιρικό Μέλος δεν έχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι μπορεί 
όμως να παρευρίσκεται σε Γενικές Συνελεύσεις μέσω αντιπροσώπου ως 



παρατηρητής. Η συνδρομής του Εταιρικού Μέλους ανέρχεται στο τριπλάσιο της 
συνδρομής του Τακτικού Μέλους.  Το Εταιρικό Μέλος έχει τα δικαιώματα του 
Τακτικού Μέλους σε ότι αφορά τη χρήση των εγκαταστάσεων του Ομίλου και 
των εκπτώσεων που παρέχονται, που μεταβιβάζονται σε όχι περισσότερα από 
πέντε (5) άτομα, που υποδεικνύονται από το Εταιρικό Μέλος και εγκρίνονται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων από το 
Εταιρικό Μέλος και οι εγκρίσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ελεύθερα 
ανακλητές.   

 

15. ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ 
Για την κάθε μια από τις κατηγορίες Μελών, τηρείται ξεχωριστό Μητρώο 

 

16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 
Τηρουμένων των ειδικών αναφορών για τις επί μέρους κατηγορίες Μελών, κάθε 
Μέλος έχει δικαιώματα: 

(α) Να εισέρχεται στο οίκημα του Ομίλου.  Δικαίωμα εισόδου στο οίκημα 
του Ομίλου έχουν και η/ο σύζυγος και οι ανήλικοι κατιόντες του Μέλους 

(β) Να συμμετέχει στα διάφορα τμήματα και να χρησιμοποιεί την περιουσία 
του Ομίλου συμμορφούμενος πάντοτε με τις διατάξεις του 
Καταστατικού, των Κανονισμών και των αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

(γ) Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα, περιλαμβανομένου 
του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι 

(δ) Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν 
μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται 

 

17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
(α) Κάθε Μέλος έχει υποχρέωση να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του 

που καθορίζεται με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
και τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού.  Καθυστέρηση καταβολής 
πέραν των δύο (2) χρόνων συνεπάγεται διαγραφή του Μέλους από το 
Μητρώο των Μελών μετά από προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου προς το Μέλος αυτό στην τελευταία γνωστή 
διεύθυνση του και την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής χωρίς να έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες 
συνδρομές.  Το διαγραφόμενο Μέλος μπορεί να αιτηθεί την 
επανεγγραφή του εφόσον καταβάλει όλες τις καθυστερημένες συνδρομές 
του και νέο δικαίωμα εγγραφής. 

(β) Κάθε Μέλος έχει υποχρέωση να συμπεριφέρεται με κοσμιότητα μέσα 
στον Όμιλο και να φροντίζει για τη διατήρηση της περιουσίας του 
Ομίλου. 

(γ) Τα Τακτικά Μέλη οφείλουν να παρευρίσκονται στις τακτικές και 
έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και να εκφέρουν τις γνώμες τους μέσα 
στα πλαίσια της καλής συμπεριφοράς. 



(δ) Τα Μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 
Καταστατικού, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

(ε) Σε περίπτωση που Μέλος προκαλέσει ζημιά στην περιουσία του Ομίλου 
οφείλει να την αποκαταστήσει. 

(στ) Μέλος του οποίου η συμπεριφορά εντός και εκτός του Ομίλου ή γενικά 
η διαγωγή του κρίνεται ότι προσβάλλει την αξιοπρέπεια του Ομίλου 
διαγράφεται από το Μητρώο των Μελών με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία 8/11 της ολομέλειάς του.  
Το Μέλος αυτό δικαιούται να ασκήσει έφεση στη Γενική Συνέλευση των 
Μελών.  Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με μυστική 
ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία.  Η έφεση δεν έχει ανασταλτικό 
αποτέλεσμα. 

(ζ) Οι ετήσιες συνδρομές των Μελών καταβάλλονται κατά το πρώτο 
εξάμηνο κάθε έτους. 

(η) Μέλη που επιλέγουν να τακτοποιούν τις ετήσιες συνδρομές τους κατά 
τους πρώτους δύο (2) μήνες του έτους θα τυγχάνουν έκπτωσης 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 

  

 



18. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ 

(α) Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το σωματείο οποιαδήποτε 
στιγμή 

(β) Αποβολή μέλους επιτρέπεται  στην περίπτωση κατά την οποία 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 αυτού  

(γ) Μέλος σωματείου που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της 
περιουσίας του σωματείου και οφείλει να καταβάλει τις συνδρομές του 
μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους.  

 

19. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
 Τα συλλογικά όργανα του Ομίλου είναι: 

• Η Γενική Συνέλευση των Μελών 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο 

• Άλλα όργανα την εγκαθίδρυση και συγκρότηση των οποίων αποφασίζει το 
Διοικητικό Συμβούλιο με κριτήριο την καλύτερη επιδίωξη των σκοπών του 
Ομίλου 

 

20. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Ομίλου και αποφασίζει για 

κάθε υπόθεση του ομίλου η οποία δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 

 Τακτική Γενική Συνέλευση 
 Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατά το πρώτο τετράμηνο κάθε 
έτους. 

 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

 Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται όταν αποφασίσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο ή εφόσον ζητηθεί από το 1/5 των Μελών με δικαίωμα 
εκλέγειν που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις με 
γραπτή αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο.  Όλες οι διατάξεις 
που αφορούν το θέμα της απαρτίας και την  ακολουθητέα διαδικασία 
στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται και στην 
περίπτωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.   

Καταστατική Γενική Συνέλευση 

 Καταστατική Συνέλευση συγκαλείται όταν πρόκειται να γίνει 
τροποποίηση του  Καταστατικού και το αποφασίσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο με πλειοψηφία έξι ενάτων (6/9) της ολομέλειάς του ή το 
ζητήσει το ένα τέταρτο (¼) των Τακτικών Μελών του Ομίλου 

 



21. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις συνελεύσεις με ειδοποίηση που 
αναρτάται στην πινακίδα του Ομίλου και δημοσιεύεται στον τύπο τουλάχιστο 
δεκαπέντε (15) μέρες προηγουμένως. Για τους σκοπούς του Άρθρου αυτού 
‘τύπος’ αποτελούν και οι ηλεκτρονικές εκδόσεις των ημερήσιων ή περιοδικών 
έντυπων εκδόσεων.  Η συνέλευση των μελών συνέρχεται κάθε χρόνο, κατά το 
2ο τρίμηνο του έτους (Απρίλιο μέχρι Ιούνιο) σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου στις ακόλουθες περιπτώσεις ή /και 
όταν το συμφέρον του σωματείου το επιβάλλει.  

 



22. ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Τηρουμένων  των προνοιών για τις επιμέρους κατηγορίες Μελών, στις Γενικές 
Συνελεύσεις μετέχουν τα Τακτικά Μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Όμιλο.  Απαρτία Γενικής Συνέλευσης 
υπάρχει αν τα τρία τέταρτα (3/4) των Τακτικών Μελών που δικαιούνται να 
παραβρεθούν είναι παρόντα.  Αν στην ορισθείσα ώρα δεν σχηματισθεί απαρτία 
η Συνέλευση αναβάλλεται στην περίπτωση των Τακτικών και Εκτάκτων 
Συνελεύσεων για μισή ώρα και στην περίπτωση της Καταστατικής Συνέλευσης 
για την ίδια ώρα και μέρα της επόμενης βδομάδας οπότε όσα Μέλη 
παραβρεθούν αποτελούν απαρτία 

 

23. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Στις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ομίλου 
εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.  Σε περίπτωση 
εκλογικής διαδικασίας η Συνέλευση διορίζει προεδρεύοντα των εργασιών, 
καθώς και τριμελή Εφορευτική Επιτροπή.  Σε κάθε Συνέλευση συζητούνται 
μόνο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Μέλος δικαιούται να ζητήσει τη 
συζήτηση και άλλου θέματος αν υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.  Τα πρακτικά 
των Συνελεύσεων κρατούνται σε ξεχωριστό βιβλίο 

 

24. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να: 

(α) Ακούει, συζητεί και αποφασίζει για τη λογοδοσία του Διοικητικού 
Συμβουλίου και έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας και του ελέγχου των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου και δικαιούται να παύει τα μέλη αυτά στις 
ακόλουθες περιπτώσεις. 

(β) Εγκρίνει την οικονομική έκθεση της προηγούμενης χρήσης και τον 
προϋπολογισμό της περιόδου των δώδεκα μηνών από 1ης Ιουλίου του 
έτους που η Ετήσια Γενική Συνέλευση συνέρχεται. 

 (γ) Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία είναι διετής 

(δ) Διορίζει τους Ελεγκτές οι οποίοι δεν πρέπει να είναι Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

 (ε) Καθορίζει τις ετήσιες συνδρομές 

 (στ) Εγκρίνει τη σύναψη δανείου πέραν του ποσού των τριάντα χιλιάδων 
ευρώ (€30.000) 

 (ζ) Τροποποιεί το Καταστατικό. 

 

25. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 
Οι αποφάσεις των Τακτικών και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται 
με απλή πλειοψηφία των παρόντων Μελών με δικαίωμα εκλέγειν.  Οι 
αποφάσεις των Καταστατικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών 
τετάρτων (3/4) των παρόντων Μελών με δικαίωμα εκλέγειν.  Απόφαση για 



τροποποίηση των σκοπών του Ομίλου λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών 
τετάρτων (3/4) των Μελών με δικαίωμα εκλέγειν.  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 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.  

 
26. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Τον Όμιλο διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από έντεκα (11) Μέλη 
που εκλέγονται κάθε δύο (2) χρόνια στην Ετήσια Γενική Συνέλευση με μυστική 
ψηφοφορία. 

 



27. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 
Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται γραπτώς και 
παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα ή τον αντιπρόσωπό του σαράντα οκτώ 
(48) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.   

Για να εκλεγεί πρόσωπο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει 
συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να έχει γραφτεί ως Τακτικό Μέλος 
του Ομίλου ένα (1) χρόνο πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας. 

Οι υποψηφιότητες για να είναι έγκυρες πρέπει να αφορούν Μέλη με δικαίωμα 
εκλέγεσθαι που να έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους και να 
υποστηρίζονται από τρία (3) Μέλη με δικαίωμα εκλέγειν που γράφτηκαν 
δώδεκα ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν την υποβολή της υποψηφιότητας με 
τακτοποιημένες τις συνδρομές τους.   

Αν οι υποψήφιοι δεν υπερβαίνουν τους έντεκα (11), ο Πρόεδρος της 
Συνέλευσης ανακηρύσσει  τους υποψηφίους Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  Αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι των έντεκα (11) ανακηρύσσονται 
Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η Γενική Συνέλευση, τηρουμένων 
των προϋποθέσεων νομιμοποίησης υποψηφιότητας και υποστήριξης που 
προαναφέρθηκαν, εκλέγει τα υπόλοιπα Μέλη μεταξύ υποψηφίων που 
προτείνονται και υποστηρίζονται κατά τη διάρκεια των εργασιών της. 

Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι του αριθμού που η Γενική Συνέλευση 
καλείται να εκλέξει  διεξάγονται εκλογές με μυστική ψηφοφορία.  Το κάθε 
μέλος δικαιούται να ψηφίσει ένα (1) μέχρι και τον μέγιστο αριθμό των Μελών 
που η Γενική συνέλευση καλείται να εκλέξει.  

Σε περίπτωση  ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.  

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εκλογή όλων των Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου  που η Γενική συνέλευση καλείται να εκλέξει, η 
Γενική Συνέλευση αναβάλλεται και ορίζεται σε επτά (7) μέρες την ίδια ώρα για 
εκλογή του υπόλοιπου αριθμού. 

 

28. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε μια βδομάδα από την εκλογή του 
καταρτίζεται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των Μελών του τον Πρόεδρο, τον 
Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Γενικό Έφορο Αθλημάτων 
και 6 μέλη. (αλλιώς αναγράφονται οι εφορίες ή διευκρινίζονται στα καθήκοντα 
αρθρο 30). 

 

29. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε συνεδρία από τον Πρόεδρο μια φορά 
τουλάχιστο κάθε μήνα ή εφόσον ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο των 
Μελών του.  Οποιοδήποτε Μέλος απουσιάζει από τρεις (3) συνεδριάσεις χωρίς 
να κριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιολογημένο εκπίπτει και η θέση του 
λογίζεται χηρεύουσα και η χήρευση της θέσης και η Γενική Συνέλευση 
επικυρώνει την έκπτωση του.  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία 
αν παραβρίσκεται η πλειοψηφία των Μελών του. 



 

30. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο του Ομίλου και 
δεσμευμένο μόνο από το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης έχει γενική αρμοδιότητα.  Ιδιαίτερα: 

 (α) Διοικεί τον Όμιλο και μεριμνά για την πραγμάτωση των σκοπών του. 

(β) Συντάσσει και ψηφίζει εσωτερικούς κανονισμούς και τις διατάξεις για τα 
αθλητικά τμήματα και φροντίζει για την τήρησή τους. 

(γ) Καταρτίζει επιτροπές και συντάσσει και ψηφίζει κανονισμούς για την 
αρμονική λειτουργία των επιτροπών και δραστηριοτήτων. 

(δ) Συντάσσει και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση για έγκριση τον 
προϋπολογισμό του δωδεκαμήνου. 

(ε) Συνάπτει δάνεια μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000) και 
διαχειρίζεται τα οικονομικά του Ομίλου. 

 

31. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να χειρίζεται επιμελώς τις υποθέσεις του 

σωματείου, συμμορφούμενο με τους νόμους της Δημοκρατίας. 
2. Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου υποχρεούται να τηρεί πλήρως 

ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον 
άπαξ κατ’ έτος και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και προς 
οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον  

3. 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), να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στον Έφορο, υποδεικνύοντας 
και την ημερομηνία κατά την οποία αυτό επεσυνέβη  

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μετά τη ψήφιση οποιασδήποτε 
τροποποίησης του παρόντος καταστατικού να υποβάλει στον Έφορο, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 
τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ψήφισης της τροποποίησης, 
γραπτή αίτηση της καταχώρησης της τροποποίησης στο Μητρώο 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε 
έκαστου έτους να γνωστοποιεί γραπτώς στον Έφορο Σωματείων τα ακόλουθα: 

α.  αριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες 
έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. 

β.  σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης 
του Σωματείου, με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα στοιχεία 
επικοινωνίας τους. 

γ.  κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος 
αριθμός ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό. 

δ.  σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης του υποστατικού ή/και των 
στοιχείων επικοινωνίας του Σωματείου, τη νέας διεύθυνσης ή/και τα νέα 
στοιχεία επικοινωνίας αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή. 



6. Δικαιοπραξίες οι οποίες διενεργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Σωματείου εντός των ορίων της εξουσίας του δεσμεύουν το Σωματείο 

 
32. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Ο Πρόεδρος του Ομίλου εκπροσωπεί τον Όμιλο σε όλες τις εκδηλώσεις και 
συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.  
Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία του Ομίλου και τις 
εντολές προς τον Ταμία για τις πληρωμές χρηματικών οφειλών του Ομίλου 

 

33. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος του. 

 

34. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, μεριμνά για τη φύλαξη 
των αρχείων, συντάσσει την αλληλογραφία, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα 
έγγραφα που αφορούν τον Όμιλο και εκπροσωπεί δικαστικώς τον Όμιλο 

 

35. ΤΑΜΙΑΣ 
Ο Ταμίας ενεργεί για τις εισπράξεις, εκδίδει τις σχετικές αποδείξεις και μεριμνά 
για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.  Ενεργεί τις πληρωμές ενταλμάτων 
βάση του προϋπολογισμού και είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα του 
Ομίλου τα οποία υποχρεούται να καταθέτει στο όνομα του Ομίλου σε μια από 
τις τράπεζες που βρίσκονται στην έδρα του Ομίλου.  Σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος του Ταμία, αναπληρώνεται προσωρινά από μέλος του Συμβουλίου 
που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

36. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ 
Ο Γενικός Έφορος Αθλημάτων επιτηρεί τους Εφόρους Αθλημάτων και ενεργεί 
μαζί τους για αντιμετώπιση των θεμάτων των αθλητικών ομάδων.  Ενημερώνει 
το Διοικητικό Συμβούλιο για τα ζητήματα των αθλητικών ομάδων καθώς και 
τυχών θέματα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει. 

 

37. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον 
Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Γενικό Έφορο Αθλημάτων και οποιονδήποτε 
άλλο μέλος οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Οι αρμοδιότητες και οι 
εξουσίες του Εκτελεστικού Συμβουλίου καθορίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του.  

 

38. ΧΗΡΕΥΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 



Χηρεύουσες θέσεις μέχρι δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
πληρούνται από αυτό μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες.  Σε περίπτωση χήρευσης το 
ΔΣ έχει την ευχέρια να αντικαταστήσει εώς και με 9 επιλαχόντες που έχουν 
παραιτηθεί διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα πέραν των δύο (2) θέσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση το αργότερο 
σε τριάντα (30) μέρες για να εγκρίνει ή να απορρίψει όχι όμως αναδρομικά τις 
γινόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο πληρώσεις και να διενεργήσει εκλογές 
για την πλήρωση των κενών θέσεων.  Σε περίπτωση ταυτόχρονης χήρευσης 
πέραν των τεσσάρων (4) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό 
Συμβούλιο θεωρείται υπό παραίτηση και συγκαλείται Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου η θητεία του οποίου  
στην προκειμένη περίπτωση θα λήξει μέχρι την λήξη της θητείας του 
παρετηθέντος διοικητικού συμβουλίου ούτε περισσότερη των τριάντα (30) 
μηνών.  Πληρώσεις που έγιναν ή εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση δεν 
υπολογίζονται για την εύρεση του αριθμού των χηρευουσών θέσεων 

 

39. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 
Ο Όμιλος μπορεί να είναι Μέλος άλλων Κυπριακών ή Διεθνών Ναυτικών ή 
Αθλητικών Σωματείων, Ομοσπονδιών ή άλλων Οργανισμών 

 

40. ΠΟΡΟΙ 
(α) Οι συνδρομές των Μελών και τα δικαιώματα εγγραφής 

(β) Οι εισπράξεις από αθλητικές και άλλες διοργανώσεις που διοργανώνει ή 
στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος 

(γ) Οι έκτακτες εισφορές 

(δ) Οι δωρεές και τα κληροδοτήματα 

(ε) Το προϊόν από την εκποίηση κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας 

(στ) Οι εισφορές ή χορηγίες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, και 
άλλων Αθλητικών ή Κρατικών Φορέων.  

(ζ) Τα έσοδα από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Ομίλου. 

 

 



41. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Τους λογαριασμούς του Ομίλου ελέγχουν Ελεγκτές οι οποίοι ορίζονται από τη 
Γενική Συνέλευση. Εάν τα έσοδα του Ομίλου υπερβαίνουν τις  €40.000 ο 
έλεγχος πρέπει να γίνεται από εγκριμένο Ελεγκτή. Ο ελεγκτής παρουσιάζει την 
έκθεση του απελθόντος οικονομικού έτους στην Γενική Συνέλευση για έγκριση 
και οι ελεγμένοι λογαριασμοί υποβάλλονται στον Έφορο Σωματείων σε ετήσια 
βάση το αργότερο μέχρι τις 31/07 σύμφωνα με το Άρθρο 49 του Νόμου 104 
(Ι)/2017. 

 

42. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
Οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμες στα Μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε Γενικές Συνελεύσεις 
εφτά (7) μέρες πριν από την ετήσια Γενική Συνέλευση.  

 

43. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
Απαγορεύεται η ανάμειξη του Ομίλου στην πολιτική ή σε οποιαδήποτε 
ζητήματα που δεν εμπίπτουν στους Σκοπούς του.   

Απαγορεύεται το χαρτοπαίγνιο. 

Τυχερά παιγνίδια στο οίκημα του Ομίλου επιτρέπονται για ειδικούς λόγους που 
κρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο τηρουμένης της σχετικής νομοθεσίας. 

 

44. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 
Η αποχώρηση Μέλους είναι ελεύθερη και, χωρίς να επηρεάζονται οι 
οικονομικές υποχρεώσεις του αποχωρούντος προς τον Όμιλο, αν υπάρχουν, 
συντελείται με κατάθεση γραπτής δήλωσης στον Γενικό Γραμματέα. 

 

45. ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΜΙΛΟΥ 
Ο Όμιλος διαλύεται όταν τα Μέλη του ελαττωθούν κάτω από τα είκοσι (20) ή 
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 των 
Μελών ή με απόφαση του Δικαστηρίου στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος 
ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ή των 2/5 των 
Μελών ή του Εφόρου Σωματίου.  Το ενεργητικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης της 
περιουσίας του Ομίλου περιέχεται στο Γυμναστικό Σύλλογο Ευαγόρας. 

 

48. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
Ο υπό διάλυση Όμιλος τίθεται υπό εκκαθάριση εφαρμοζόμενων του Σχετικού 
Νόμου και των Κανονισμών. Κατά την εκκαθάριση τα περιουσιακά στοιχεία του 
Ομίλου τα οποία περιλαμβάνονται από το ενεργητικό του μεταβιβάζονται σε 
άλλο φορέα του οποίου οι σκοποί συνάδουν με τους σκοπούς του Ομίλου . Σε 
καμία περίπτωση διανέμονται μεταξύ των Μελών.  

 
49. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 



1. Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες 
υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης αυτού. 

2. Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται δικαστικώς και εξωδίκως από τον 
Πρόεδρο ή τον Γραμματέα  

3.  Το σωματείο ευθύνεται έναντι τρίτων από τυχόν παράνομες πράξεις ή 
παραλείψεις των οργάνων ή υπαλλήλων που το αντιπροσωπεύουν και 
συνεπάγονται υποχρέωση  αποζημίωσης, νοουμένου ότι η ζημιογόνος 
πράξη ή παράλειψη έλαβε χώρα κατά  την εκτέλεση των 
καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί. Νοείται ότι εάν η συγκεκριμένη 
ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έγινε εκ προθέσεως, δόλια,  κακόπιστα ή 
λόγω βαριάς αμέλειας, το υπαίτιο πρόσωπο ή τα υπαίτια πρόσωπα 
ευθύνονται αλληλέγγυα και κεχωρισμένως έναντι του σωματείου για την 
αποκατάσταση της ζημιάς που έχει υποστεί. 



50. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ 
Για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο υπό του παρόντος Καταστατικού καθώς και για 
κάθε ασάφεια, αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση εντός των προνοιών της 
ισχύουσας νομοθεσίας, ήτι του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα 
Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 και 2018 (104(1)/2017 και 76(Ι)/2018) και των 
υπ’ αυτόν εκδιδόμενων Κανονισμών και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων 
τους, οι πρόνοιες των οποίων θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση  που 
προκύπτει οποιαδήποτε ασάφεια και/ή αντίφαση. 

 
 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 50 άρθρα αναγνώστηκε στη Γενική 
Συνέλευση του Σωματείου στις 17 Μαῒου 2019 και εγκρίθηκε. 
 
Βεβαιούται η πιστότητα του παρόντος αντιγράφου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________   __________________________ 
 
Στέλιος Χαραλάμπους    Κατερίνα Μηνά 
Ο Πρόεδρος του Σωματείου    H Γεν. Γραμματέας  
  


