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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

«ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ»  

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

 

1.1 O Σύλλογος που ιδρύθηκε στις 30 Ιανουαρίου, 1911, λειτούργησε 

αρχικά με την επωνυμία «Αναγνωστήριον η Ανόρθωσις» και μετονομάστηκε 

με την απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 12 

Ιανουαρίου 1929, σε Μουσικό, Φιλολογικό και Φιλαθλητικό Σύλλογο 

«Ανόρθωσις» ονομάζεται στο εξής Σύλλογος «Ανόρθωσις» Αμμοχώστου. 

 

1.2 Ο Σύλλογος έχει σαν μόνιμη έδρα την Αμμόχωστο, στην οδό Ευαγόρου 

αρ. 95.  Προσωρινή έδρα του Συλλόγου είναι η Λάρνακα.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΜΒΛΗΜΑ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΛΑΒΑΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

2.1 Έμβλημα του Συλλόγου καθιερώθηκε ο Φοίνικας, το ιερό μυθικό πουλί 

της Αρχαιότητας που αναγεννιέται από την τέφρα του. 

 

2.2 Η σφραγίδα του Συλλόγου έχει σχήμα κυκλικό.  Στη μέση υπάρχει 

απεικόνιση του Φοίνικα και από κάτω ο χρόνος ίδρυσης του Συλλόγου.  Γύρω 

από τον Φοίνικα αναγράφονται οι λέξεις "Σύλλογος Ανόρθωσις Αμμοχώστου". 

 

2.3 Το Λάβαρο του Συλλόγου αποτελείται από την Ελληνική Σημαία Ξηράς 

με παράσταση του Φοίνικα στο Κέντρο.    

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

 

3.1 Σκοποί του Συλλόγου είναι η ηθική, εθνική, κοινωνική, πνευματική και 

σωματική προαγωγή των Mελών του και του κοινωνικού συνόλου και η 

ψυχαγωγία των Mελών του.  
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Οι σκοποί αυτοί επιδιώκονται:  

 

(α) Με την προσήλωση στην Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία.  

 

(β) Με την καλλιέργεια των ιδεωδών του Έθνους, της Πατρίδας και της 

Δημοκρατίας.  

 

(γ) Με την περιφρούρηση των θεσμών τα οικογένειας.  

 

(δ) Με την ανάπτυξη του πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης με βάση την 

ισότητα και τη δικαιοσύνη.  

 

(ε) Με την συντήρηση πολιτιστικού ή/και μουσικού τμήματος, την 

ανάπτυξη πολιτιστικού και καλλιτεχνικού αισθήματος και τη 

διοργάνωση ή ενίσχυση θεατρικών παραστάσεων και μουσικών 

συναυλιών.  

 

(στ) Με τη συντήρηση αναγνωστηρίου, βιβλιοθήκης και με την οργάνωση 

διαλέξεων.  

 

(ζ) Με την συντήρηση Αθλητικών Τμημάτων και τον καταρτισμό ομάδων 

αγωνιστικών αθλημάτων, ποδοσφαίρου, πετόσφαιρας, αντισφαίρισης, 

καλαθόσφαιρας, ναυτικών αγωνισμάτων, αγωνισμάτων στίβου, ή 

άλλων πνευματικών ή σωματικών αθλημάτων.  

 

(η) Με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών ή ψυχαγωγικών εκδρομών.  

 

(θ) Με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο  σωστό.  

 

3.2 Οι πιο πάνω σκοποί επιδιώκονται είτε απ’ ευθείας από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, είτε από ειδικά τμήματα που καθοδηγούνται από επιτροπές που 

αποτελούνται από μέλη του Συλλόγου διοριζόμενα από το Διοικητικό 

Συμβούλιο.  Σε τέτοια περίπτωση, οι επιτροπές πρέπει να συνεργάζονται με 



  3 

το Διοικητικό Συμβούλιο, και μπορούν να προσλαμβάνουν βοηθούς άμισθους, 

ή κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, έμμισθους.  

 

3.3 Οι πιο πάνω σκοποί μπορούν επίσης να επιδιώκονται, κατόπιν 

έγκρισης και όρους που θα θέσει η  Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με 

πλειοψηφία τουλάχιστο 3/4 των παρόντων Μελών με δικαίωμα ψήφου, μέσω  

 

(α) της διαχείρισης και λειτουργίας οποιουδήποτε αθλητικού ή άλλου 

τμήματος του Συλλόγου από οποιαδήποτε εταιρεία ή άλλη νομική 

οντότητα που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, και 

 

(β) της μετοχικής συμμετοχής του Συλλόγου σε οποιαδήποτε εταιρεία ή 

νομική οντότητα συμπεριλαμβανομένης εταιρείας στην οποία θα 

εκχωρηθεί η διαχείριση και λειτουργία οποιουδήποτε αθλητικού 

τμήματος του Συλλόγου.  

 

(γ) την ίδρυση ιδρυμάτων και κινήσεων που προάγουν τους σκοπούς του 

Συλλόγου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΜΕΛΗ  

 

4.1 Τα Μέλη του Συλλόγου χωρίζονται σε Τακτικά, Πρεσβύτερα, Επίτιμα, 

Οικογενειακά, Επίλεκτα και Δόκιμα μέλη.  

 

4.2 Για να εγγραφεί και να παραμείνει κάποιος σαν Μέλος του Συλλόγου 

πρέπει:  

 

(α) Να κατάγεται από την Επαρχία Αμμοχώστου. Νοουμένου όμως ότι 

δικαίωμα να εγγραφούν σαν Μέλη έχουν και άτομα που δεν κατάγονται 

από την Επαρχία Αμμοχώστου, εφόσον ο αριθμός τους δεν θα 

ξεπερνά το 25% του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων Μελών. 

 

(β) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ή το 16o έτος για την 

Κατηγορία των Δόκιμων Μελών.  
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(γ) Να μην είναι μέλος άλλου αθλητικού Συλλόγου στην Κύπρο με 

παρόμοιους σκοπούς ή δραστηριότητες που οι ομάδες  του να 

αγωνίζονται στην ίδια Κατηγορία Πρωταθλήματος που συμμετέχει ο 

Σύλλογος.  

 

(δ) Να μην έχει καταδικασθεί από Δικαστήριο για αδίκημα ατιμωτικού 

χαρακτήρα (κλοπή, κατάχρηση, βιασμό και άλλα παρόμοια) και να μην 

έχει διαγραφεί λόγω χρησιμοποίησης δολίων μέσων που αντιβαίνουν 

με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Συλλόγου.  

 

(ε) Να μην υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι ο Αιτητής έχει εμπλακεί ή/και 

εμπλέκεται σε δραστηριότητες και/ή πράξεις χουλιγκανισμού και/ή 

άλλες που αντιβαίνουν του σκοπούς ή/και ιδεώδη ή/και πνεύμα του 

Συλλόγου.  

 

(στ) Σε περίπτωση που ήταν προηγουμένως μέλος του Συλλόγου, να μην 

έχει επιδείξει αδιαφορία για τους σκοπούς, τις ανάγκες και τα συμφέρον 

του Συλλόγου. Εάν  επιδείξει έμπρακτη μεταμέλεια, τότε το Δ.Σ. μπορεί 

να τον επανεγγράψει.  

 

(ζ) Να υποβάλει γραπτή αίτηση υπογραμμένη από 5 τουλάχιστο Τακτικά 

Μέλη που δεν έχουν εκκρεμούσα ταμιακή υποχρέωση προς το 

Σύλλογο, το δικαίωμα εγγραφής το οποίο καθορίζεται από καιρό σε 

καιρό από το Δ.Σ. του Συλλόγου.  

 

(η) Να υπάρχει κενή θέση στο Μητρώο Εγγραφής της Κατηγορίας Μελών 

στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση προς συμπλήρωση.   

 

4.3 Τακτικά Μέλη είναι: 

 

(α) Όσοι είναι σήμερα γραμμένοι στον κατάλογο Μελών του Συλλόγου  και  
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(β) Όσοι εγγραφούν μελλοντικά σαν Τακτικά Μέλη σύμφωνα με τις πιο 

κάτω πρόνοιες του Καταστατικού. 

 

4.3.1 Τακτικά Μέλη μπορεί να εγγράφονται άτομα που έχουν συμπληρώσει 

το 21ο έτος της ηλικίας τους.  

 

4.3.2 Ο ανώτατος αριθμός των Τακτικών Μελών του Συλλόγου είναι 1911  

(χίλια εννιακόσια έντεκα). Το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, 

δύναται μια και μοναδική φορά κατά την διάρκεια της θητείας του και 

νοουμένου ότι η θητεία του δεν εκπνέει  εντός 6 (έξι) μηνών από την 

ημερομηνία τέτοιας απόφασης να αυξήσει τον ανώτατο αριθμό των μελών 

μέχρι και 10% των ήδη εγγεγραμμένων μελών.  

 

4.4 Πρεσβύτερα Μέλη μπορούν να γίνουν Τακτικά Μέλη τα οποία 

 

(α) έχουν συμπληρώσει το 63ον έτος της ηλικίας τους, και    

(β) είναι ήδη Τακτικά Μέλη του Συλλόγου για τουλάχιστο 15 χρόνια, και. 

(γ) έχουν ζητήσει από το Δ.Σ. του Συλλόγου να μεταπηδήσουν από την 

Κατηγορία των Τακτικών Μελών στην Κατηγορία των Πρεσβύτερων 

Μελών. 

 

4.4.1 Τα Πρεσβύτερα Μέλη έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα μέλους που 

έχουν τα Τακτικά Μέλη του Συλλόγου. 

 

4.4.2 Η ετήσια συνδρομή Πρεσβύτερων Μελών θα είναι το ήμισυ της 

εκάστοτε Συνδρομής Τακτικού Μέλους. 

 

4.5 Αθλητικά Μέλη μπορούν να γίνουν άτομα τα οποία έχουν αγωνισθεί 

στις πρώτες Ομάδες του Συλλόγου μας για τουλάχιστο 5 αγωνιστικές 

περιόδους και έχουν αποσυρθεί από ενεργό δράση. 

 

4.5.1 Η σχετική αίτηση ατόμου για συμπερίληψη στον Κατάλογο Αθλητικών 

Μελών θα πρέπει να αναφέρει λεπτομέρειες της αθλητικής καριέρας του 

ατόμου στον Σύλλογο. 
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4.5.2 Τα Αθλητικά Μέλη θα έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα μέλους που 

έχουν τα Τακτικά Μέλη. 

 

4.5.3 Η ετήσια συνδρομή Αθλητικού Μέλους θα είναι το ήμισυ της ετήσιας 

συνδρομής Τακτικού Μέλους.  Σε περίπτωση Αθλητικού Μέλους που πληροί 

τα κριτήρια Πρεσβύτερου Μέλους η ετήσια συνδρομή θα είναι, αν ζητηθεί, το 

ένα τέταρτο της ετήσιας συνδρομής Τακτικού Μέλους.  

 

4.6 Επίτιμα Μέλη είναι όσοι ανακηρύχτηκαν ή θα ανακηρυχτούν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σαν Επίτιμα Μέλη ή Επίτιμοι Πρόεδροι 

του Συλλόγου. 

 

4.6.1 Σαν Επίτιμα Μέλη του Συλλόγου εκλέγονται άτομα που διέπρεψαν 

στην κοινωνία για επιστημονική, κοινωνική, αθλητική ή εθνική δράση ή που 

προσέφεραν μακροχρόνιες και σημαντικές υπηρεσίες προς τον Σύλλογο ή 

γενικά συντέλεσαν κατά τρόπον ουσιαστικό στην ευοδωσία των σκοπών του 

Συλλόγου.  Επίτιμα Μέλη θα γίνονται επίσης αυτόματα άτομα που 

συμπλήρωσαν 50 συνεχή χρόνια σαν Μέλη του Συλλόγου. 

 

4.6.2 Σαν Επίτιμοι Πρόεδροι του Συλλόγου εκλέγονται άτομα που έχουν τα 

προσόντα για επιλογή σαν Επίτιμα Μέλη αλλά και έχουν προσφέρει 

ανεκτίμητες υπηρεσίες στον Σύλλογο ή/και στην Αμμόχωστο ή/και την Κύπρο 

ή/και τον Ελληνισμό. 

 

4.6.3 Η ανακήρυξη ατόμου σαν Επίτιμο Μέλος γίνεται με πλειοψηφία 2/3 των 

παρόντων μελών του Δ.Σ. ενώ η ανακήρυξη ατόμων σαν Επίτιμο Πρόεδρο 

απαιτεί πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών του Δ.Σ. 

 

4.6.4 Σε Επίτιμο Μέλος ή Επίτιμο Πρόεδρο αναγγέλλεται η εκλογή του με 

επιστολή και του απονέμεται ειδική αναμνηστική πλακέτα.  

 

4.6.5 Κάθε Επίτιμος Πρόεδρος και Επίτιμο Μέλος έχει όλα ακριβώς τα 

δικαιώματα και προνόμια ενός Τακτικού Μέλους εκτός του δικαιώματος του να 
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εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο δικαίωμα μπορεί 

να του δοθεί μόνο από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.                     

Επιπρόσθετα οποιοσδήποτε Επίτιμος Πρόεδρος θα έχει το δικαίωμα 

συμμετοχής (συμβουλευτικού χαρακτήρα) στις συνεδρίες του Δ.Σ. του 

Συλλόγου (χωρίς δικαίωμα ψήφου).    

 

4.6.6 Τα Επίτιμα Μέλη/Πρόεδροι δεν πληρώνουν συνδρομή. 

 

4.7 Δόκιμο Μέλος θα είναι  

 

(α) άτομα που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή σαν Τακτικό Μέλος αλλά 

δεν υπάρχει θέση λόγω συμπλήρωσης του μέγιστου αριθμού Τακτικών 

Μελών. 

 

(β) άτομο το οποίο υποβάλλει αίτηση για εγγραφή σαν Δόκιμο Μέλος και 

είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 21 χρόνων. 

 

 Τα άτομα αυτά θα παραμείνουν σαν Δόκιμα Μέλη μέχρι την 

συμπλήρωση των 21 χρόνων και ακολούθως θα είναι υποψήφια για 

εκλογή σαν Τακτικά Μέλη αφού ακολουθηθεί η καθορισμένη από το 

Καταστατικό διαδικασία. 

 

4.7.2 Η εγγραφή ενός αιτητή στο Μητρώο Δόκιμων Μελών θα γίνεται κατόπιν 

απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου. 

 

4.7.3 Όλα τα Δόκιμα Μέλη θα καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο ανάλογα με 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους. 

 

4.7.4 Η αίτηση ενός Δόκιμου Μέλους για εγγραφή σαν Τακτικό Μέλος θα 

εξετάζεται από το Δ.Σ. όταν υπάρχει κενή θέση στην Κατηγορία Τακτικών 

Μελών με την χρονολογική σειρά εγγραφής στο Μητρώο Δόκιμων Μελών. 

 

4.7.5 Τα Δόκιμα Μέλη θα έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται και να 

μιλούν σε Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου, αν έχουν τακτοποιημένη την 
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ετήσια συνδρομή τους, αλλά όχι το δικαίωμα να ψηφίσουν και να εκλεγούν ή 

να εκλέγονται.  

 

4.7.6 Το ύψος της συνδρομής ενός Δόκιμου Μέλους καθορίζεται στο 25% 

της συνδρομής ενός Τακτικού Μέλους. 

 

4.8 Οικογενειακά Μέλη του Συλλόγου θα αποτελούν οι σύζυγοι και τα 

παιδιά μέχρι των 18 ετών οποιωνδήποτε Τακτικών, Πρεσβύτερων, 

Επίλεκτων, Αθλητικών ή Επίτιμων Μελών. 

 

4.8.1 Τα Οικογενειακά Μέλη θα εγγράφονται αυτόματα με την υποβολή 

αίτησης από το Τακτικό, Πρεσβύτερο, Αθλητικό, Επίλεκτον ή Επίτιμο Μέλος 

του οποίου αποτελούν την άμεση οικογένεια. 

 

4.8.2 Τα Οικογενειακά Μέλη θα έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται (αν 

είναι άνω των 16 ετών) και να μιλούν σε Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου, 

αν έχουν τακτοποιημένη την ετήσια συνδρομή τους, αλλά όχι το δικαίωμα να 

ψηφίσουν και να εκλεγούν ή να εκλέγονται. 

 

4.8.3 Τα Οικογενειακά Μέλη θα εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο και η 

συνδρομή τους θα είναι το 20% της συνδρομής ενός Τακτικού Μέλους. 

 

4.9 Επίλεκτα Μέλη θα αποτελούν άτομα ή νομικά πρόσωπα τα οποία με 

απόφαση του Δ.Σ. θα καταβάλλουν συνδρομή υψηλότερη από την κανονική 

συνδρομή Τακτικού Μέλους και θα έχουν ειδικά δικαιώματα και υποχρεώσεις 

που θα καθορίζονται από το εκάστοτε Δ.Σ. 

  

ΑΡΘΡΟ 5 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 

 

5.1 Μετά την υποβολή υποψηφιότητας για εγγραφή σαν Μέλος για μία από 

τις κατηγορίες Μελών του Συλλόγου (εκτός τα Επίτιμα),  το Δ.Σ. αποφασίζει με 

πλειοψηφία 2/3 του όλου αριθμού των παρόντων μελών του, αν είναι 

επιθυμητό ο υποψήφιος να γίνει Μέλος του Συλλόγου.   
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5.2 Αν η απόφαση του Δ.Σ. είναι καταφατική τότε  η αίτηση του υποψηφίου 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου καθώς και στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων του Συλλόγου στην Λάρνακα και στη Λεμεσό, για να δοθεί η 

ευκαιρία στα Μέλη να προβούν σε παραστάσεις αναφορικά με το κατά πόσο 

είναι επιθυμητή η εγγραφή του αιτητή ως Μέλους.  Μετά την εκπνοή 20 

ημερών και αφού το Δ.Σ. μελετήσει οποιεσδήποτε γραπτές παραστάσεις 

ήθελαν γίνει, αποφασίζει τελεσιδίκως για την εγγραφή ή όχι του αιτητή σαν 

Μέλος του Συλλόγου στην Κατηγορία που αρμόζει.  

 

5.3 Η έγκριση νέου Μέλους μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε συνεδρία του 

Δ.Σ. Το Δ.Σ. πρέπει να επιλαμβάνεται της αίτησης και να αποφασίζει όχι 

αργότερα των 60 ημερών από την ημέρα παραλαβής της αιτήσεως από μέλος 

του Δ.Σ.  Αν κάποιος δεν εγκριθεί, του επιστρέφεται το δικαίωμα εγγραφής.  

 

5.4 Αν απορριφθεί η αίτηση κάποιου προσώπου μια φορά, δε μπορεί να 

υποβάλει δεύτερη αίτηση παρά μόνο αφού περάσουν έξι (6) μήνες από την 

ημέρα που απορρίφθηκε η πρώτη αίτησή του.  Αν απορριφθεί και η δεύτερη 

αίτησή του, τότε δεν μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση, εφ’ όσο διαρκεί η θητεία 

του Διοικητικού Συμβουλίου, που απέρριψε και τις δύο αιτήσεις του.  

 

5.5 Μόλις κάποια αίτηση γίνει δεκτή ή απορριφθεί, ο Γενικός Γραμματέας 

οφείλει να το ανακοινώσει γραπτώς στον αιτητή. Αν η αίτηση γίνει δεκτή 

πρέπει επίσης να αναρτήσει και σχετική ειδοποίηση στην ιστοσελίδα καθώς 

και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Συλλόγου.  

 

5.6 Σε περιπτώσεις απόρριψης δεύτερης αίτησης προσώπου, το άτομο 

δικαιούται να ζητήσει, με αποστολή συστημένης επιστολής στον Σύλλογο, 

επανεξέταση της αίτησης του από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

εντός 30 ημερών από την γνωστοποίηση/κοινοποίηση  της απόρριψης. 

 

5.7 Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα αποφασίζει τελεσίδικα κατόπιν εξέτασης 

της προσφυγής, για την εγγραφή ή όχι του Αιτητή. 

 

5.8 Για κάθε κατηγορία Μελών τηρείται ιδιαίτερο μητρώο. 



  10 

 

5.9 Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μια 

και μόνη φορά για όλη τη διάρκεια της θητείας του.  Σε καμία περίπτωση η 

ετήσια συνδρομή δεν μπορεί να είναι ψηλότερη της προηγούμενης κατά 

ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  

 

6.1 Κάθε Μέλος δικαιούται να εισέρχεται ελεύθερα στο οίκημα ή τα 

οικήματα του Συλλόγου είτε μόνος, είτε συνοδευόμενος από  μέλη της 

οικογένειας του είτε από προσκεκλημένο επισκέπτη.  Μπορεί επίσης να 

συμμετέχει στα διάφορα τμήματα του Συλλόγου, και να παίρνει μέρος σε 

εκδρομές ή σε οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις του Συλλόγου, 

συμμορφώμενος πάντοτε με τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

6.2 Κάθε Μέλος (εκτός από Επίτιμο) είναι υπόχρεο να καταβάλλει ετήσια 

συνδρομή που ορίζεται για την Κατηγορία στην οποία ανήκει.   

 

6.3 Η Συνδρομή Μέλους καθίσταται πληρωτέα την πρώτη ημέρα του 

εκάστοτε έτους και εξοφλείται μέχρι την 31ην Ιανουαρίου του κάθε έτους. 

 

6.3Α Σε περίπτωση που Μέλος επιλέξει να καταβάλει τη συνδρομή του με 
μηνιαίες δόσεις και καταθέσει, μέσω του Συλλόγου, αμετάκλητη τραπεζική 
εντολή για πληρωμή 12 μηνιαίων δόσεων προς τον Σύλλογο ολικού ποσού 
ίσου με την ετήσια συνδρομή του, τότε θα θεωρείται ότι είναι ταμιακά 
τακτοποιημένο Μέλος κατά τη διάρκεια του έτους εκείνου. 
 

6.4 Η είσπραξη των συνδρομών διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

ή μέσω εισπρακτόρων ή όπως αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

6.5 Αν κάποιο Μέλος καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής του ή μέρος 

αυτής για περίοδο μεγαλύτερης των 4 μηνών από την ημερομηνία που ήταν 

πληρωτέα, τότε δύναται να διαγραφεί από Μέλος του Συλλόγου με απόφαση 

του Δ.Σ. του Συλλόγου.  
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6.6 Τα Μέλη οφείλουν: 

 

(α) Να συμπεριφέρονται κόσμια τόσο μέσα στους χώρους του Συλλόγου 

όσο και έξω από αυτό. 

 

(β) Να μη διαταράσσουν την ησυχία στο Σύλλογο.  

 

(γ) Να προσέχουν την περιουσία του Συλλόγου.  Για οποιαδήποτε ζημία 

που μπορεί ένας να προκαλέσει στο Σωματείο, πρέπει να πληρώνει 

αποζημιώσεις, το ύψος των οποίων θα καθορίζει το Διοικητικό 

Συμβούλιο.  

 

(δ) Να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμπεριφέρονται 

κόσμια.  

 

(ε) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και 

τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ως και των υπευθύνων των διαφόρων τμημάτων.  

 

(στ) Να μη προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη αντίθετη προς οποιοδήποτε 

σκοπό του Συλλόγου.  

 

(ζ) Να μην συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο και/ή να μην υπάρχουν 

εύλογες υποψίες που να το εμπλέκουν σε δραστηριότητες και/ή 

πράξεις χουλιγκανισμού και/ή άλλες που αντιβαίνουν τους σκοπούς 

και/ή ιδεώδη και/ή πνεύμα του Συλλόγου.  

 

6.7 Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να παραπέμψει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο 

του Συλλόγου καταγγελίες για πειθαρχικά παραπτώματα των Μελών.  

 

6.8 Το Πειθαρχικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους 5 αρχαιότερους στο 

επάγγελμα δικηγόρους – μέλη του Συλλόγου.  Σε περίπτωση κωλύματος ή 

αδυναμία η θέση πληρούται από τους αμέσως επομένους.  Του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου προεδρεύει ο αρχαιότερος εν ενεργεία δικηγόρος, ο οποίος 
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συγκαλεί το Πειθαρχικό σε συνεδρία και οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά 

πλειοψηφία. Η απαρτία για συνεδρία του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθορίζεται 

στα 3 παρόντα Μέλη.  

 

6.9 Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου 

έχει την νικούσα ψήφο.   

 

6.10 Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να επιβάλλει στα μέλη τις 

κάτωθι πειθαρχικές ποινές: 

 

(α) Προφορική Επίπληξη  

 
(β) Γραπτή Επίπληξη  

 
(γ) Προσωρινή απαγόρευση εισόδου στους αθλητικούς χώρους του 

 Συλλόγου  

 
(δ) Προσωρινή διαγραφή  

 
(ε) Οριστική διαγραφή  

 

6.11 Πειθαρχικό αδίκημα είναι οποιαδήποτε πράξη που είτε:  

  

(α) Είναι αντίθετη προς οποιαδήποτε υποχρέωση Mέλους από 

οπουδήποτε και αν πηγάζει αυτή η υποχρέωση ή προς το συμφέρον ή 

την αξιοπρέπεια του Συλλόγου.  

  

(β) Είναι δυνατό να εκθέσει με οποιοδήποτε τρόπο το Σύλλογο.   

 

6.12 Το Δ.Σ. ειδοποιεί γραπτώς το Mέλος για την παραπομπή του στο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, 

αναφέροντας λεπτομερώς την κατηγορία για την οποίαν παραπέμπεται.  

Οποτεδήποτε υπάρχει καταγγελία εναντίον Mέλους, το υπό καταγγελία Mέλος 

έχει το δικαίωμα να υπερασπίσει τον εαυτό του προσωπικώς ή με δικηγόρο.  
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6.13  Το Δ.Σ. του Συλλόγου υποχρεούται όπως γνωστοποιεί όλες τις 

αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αναρτώντας αντίγραφο των 

αποφάσεων στην ιστοσελίδα ή/και στους Πίνακες Ανακοινώσεων του 

Συλλόγου.  

 

6.14 Οποιοδήποτε Μέλος μπορεί να παραιτηθεί, υποβάλλοντας την 

παραίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο με επιστολή.  Σε όλες όμως τις 

περιπτώσεις, το Μέλος θα είναι υπόχρεο να πληρώσει ολόκληρη την ετήσια 

συνδρομή του, μέχρι το τέλος του χρόνου κατά την διάρκεια του οποίου 

υποβάλλει την παραίτηση του.  

 

6.15 Κάθε μέλος μπορεί να υποβάλει εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο 

οποιοδήποτε παράπονο του σχετικά με τη λειτουργία του Συλλόγου.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 -  ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

 

Πόροι του Συλλόγου είναι:  

 

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

 
(β) Οι εισπράξεις από τις γιορτές, εκδηλώσεις, τους αθλητικούς, 

ποδοσφαιρικούς και άλλους αγώνες τους οποίους διοργανώνει ή στους 

οποίους συμμετέχει ο Σύλλογος.  

 
(γ) Οι έκτακτες εισφορές.  

 
(δ) Οι δωρεές και τα κληροδοτήματα.  

 
(ε) Οι εισπράξεις από τη διεξαγωγή νομίμων παιγνιδιών.  

 

(στ) Το προϊόν από την εκποίηση κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας.  

 

(ζ) Οι εισφορές του Παγκύπριου Συνδέσμου Φιλάθλων Ανορθώσεως.  
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(η)  Τα έσοδα από τη λειτουργία του Αθλητικού Κέντρου ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. 

 
(θ) Οι χορηγίες για τις ομάδες. 

 
(ι) Οι διαφημίσεις στο γήπεδο και η εκμετάλλευση άλλων χώρων των 

γηπέδων του Συλλόγου. 

 
(κ) Τα μερίσματα από τυχόν συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία. 

 

(λ) Τα διάφορα δικαιώματα εκχωρήσεως που εισπράττει ο Σύλλογος. 

 
(μ) Δικαιώματα που εισπράττονται από εκχωρήσεις οποιουδήποτε 

αθλητικού τμήματος του Συλλόγου.    

 
(ν) Τα έσοδα οποιωνδήποτε εμπορικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου. 

 
(ξ) Τα δικαιώματα/εισπράξεις από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

 
(ο) Άλλα έσοδα από κάθε νόμιμη πηγή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

 

8.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

8.1.1  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό όργανο του Συλλόγου 
και αποτελείται (α) από 15 μέλη τα οποία εκλέγονται σύμφωνα με το 
Καταστατικό και η θητεία τους είναι διετής ("τα Αιρετά Μέλη"), (β) τον 
αμέσως απερχόμενο πρόεδρο του Συλλόγου και (γ) ακόμη μέχρι 5 
επιπρόσθετα μέλη που μπορούν να διορισθούν δυνάμει του Άρθρου 8.1.4 
του Καταστατικού. 

 

 

8.1.2 Η Εκλογή των 15 Αιρετών Μελών του Δ.Σ. γίνεται σε Γενική Συνέλευση 

για την οποία έχει δοθεί η σχετική ειδοποίηση και οι Σύμβουλοι που θα 

εκλέγονται σε μία Γενική Συνέλευση θα κατέχουν τη θέση Συμβούλου μέχρι 

την δεύτερη Γενική Συνέλευση μετά την Ετήσια Συνέλευση στην οποία θα 

έχουν εκλεγεί. 
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8.1.3 Εκλογή Δ.Σ. δύναται να γίνει και σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 

οποία έχει δοθεί σχετική ειδοποίηση σε περιπτώσεις που προνοούνται στο 

Καταστατικό αυτό.  Οποιαδήποτε τέτοια Έκτακτη Γ.Σ. καθώς και οποιαδήποτε 

Ετήσια Γενική Συνέλευση στην οποία δόθηκε ειδοποίηση ότι θα υπάρξουν 

εκλογές θα αναφέρονται πιο κάτω και σαν "Εκλογική Γενική Συνέλευση". 

  

8.1.4 Κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου του Συλλόγου, το Διοικητικό 

Συμβούλιο δύναται κατά την διάρκεια της θητείας του να διευρυνθεί δια 

διορισμού με ακόμα μέχρι 5 μέλη.  Οι διοριζόμενοι καθίστανται ισότιμα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, και η θητεία τους είναι από την ημέρα του 

διορισμού του κάθε νέου μέλους μέχρι την λήξεως της θητείας του Διοικητικού 

Συμβουλίου στο οποίο διορίζονται.  

 

8.1.5 Οποιαδήποτε κενή θέση μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής θα 

συμπληρώνεται με απόφαση του Προέδρου του Συλλόγου από οποιοδήποτε 

Μέλος του Συλλόγου (που έχει δικαίωμα του να εκλέγεσθαι). 

 

8.1.6 Οποιαδήποτε κενή θέση Επιπρόσθετου Συμβούλου του Διοικητικού 

Συμβουλίου συμπληρώνεται με απόφαση της Εκτελεστικής  Επιτροπής ως 

ακολούθως  

 

(α) πρώτα από τους επιλαχόντες Επιπρόσθετους Σύμβουλους της 

τελευταίας εκλογικής διαδικασίας με τη σειρά που έλαβαν στις εκλογές, 

αν αυτοί επιθυμούν να διορισθούν σαν Μέλη του Δ.Σ. και  

 

(β) ακολούθως, αν δεν υπάρξουν επιλαχόντες ή αν δεν επιθυμούν να 

διορισθούν, από τα Μέλη του Συλλόγου τα οποία δύναται να θέσουν 

υποψηφιότητα εκλογής σαν μέλος του Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης του 

Προέδρου. 

  

(γ) κάθε σύμβουλος που διορίζεται με αυτόν τον τρόπο θα κατέχει τη θέση 

του μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση στην οποία λήγει η θητεία του 

Δ.Σ. στο οποίο διορίστηκε. 
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8.1.7 Ο αμέσως προηγούμενος Πρόεδρος του Συλλόγου αποτελεί αυτόματα 

και εκ της θέσεως του αυτής μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συλλόγου με την ίδια θητεία που θα υπηρετήσουν στο Διοικητικό 

Συμβούλιο τα Αιρετά Μέλη αυτού. 

 

8.2 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

8.2.1 Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και επιλαμβάνεται όλων των επειγούσης φύσεως θεμάτων τα 

οποία αντιμετωπίζει ο Σύλλογος ή/και άλλων θεμάτων και εξουσιών που της 

ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο για σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας 

και διεκπεραίωσης των εργασιών του Συλλόγου.  

 

8.2.2 Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται οποτεδήποτε κληθεί από τον 

Πρόεδρο. 

  

8.2.3 Ο αριθμός των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι 8. 

 

8.2.4 Οι θέσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή θα είναι οι ακόλουθες: 

 Πρόεδρος 

 Αναπληρωτής Πρόεδρος 

 4 Αντιπρόεδροι 

 Εκτελεστικός Σύμβουλος/ Γενικός Γραμματέας 

 Οικονομικός Σύμβουλος 

 

8.3 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 

 

8.3.1 Υποψήφιος για εκλογή στη θέση μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί 

να είναι οποιοδήποτε Μέλος το οποίο είναι Τακτικό, Πρεσβύτερο, Αθλητικό, 

Επίλεκτο ή Επίτιμο (με την έγκριση Γενικής Συνέλευσης) Μέλος του Συλλόγου 

για τουλάχιστον 12 μήνες και έχει εξοφλημένες τις υποχρεώσεις του προς το 

Σύλλογο. 
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8.3.2 Τα πιο πάνω αναφερόμενα κριτήρια για υποψηφιότητα, θα πρέπει να 

ικανοποιούνται κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας του Μέλους για 

οποιαδήποτε θέση στο Δ.Σ. του Συλλόγου. 

 

8.3.3 Οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Δ.Σ. θα πρέπει να υποβάλλονται 

τουλάχιστον 96 ώρες πριν την ώρα που καθορίστηκε για τη διεξαγωγή της 

Γενικής Συνέλευσης ,στην οποία θα γίνει εκλογή.  

 

8.3.4 Κάθε υποψηφιότητα υποβάλλεται στο καθορισμένο από τον Σύλλογο 

έντυπο και πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση υποστήριξης υπογεγραμμένη 

από τουλάχιστον δυο Μέλη που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση 

υποψηφιότητας.  

 

8.3.5 Νοείται ότι όταν η προθεσμία για υποβολή υποψηφιότητας εκπνέει σε 

ημερομηνία η οποία είναι Σάββατο ή Κυριακή ή/και Δημόσια Αργία τότε η 

εκπνοή υποβολής υποψηφιότητας μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 

8.3.6 Οι υποψηφιότητες (και η εκλογή) των μελών της Εκτελεστικής 

Επιτροπής θα γίνονται μέσω ολοκληρωμένου συνδυασμού ("ο Συνδυασμός"). 

 

8.3.7 Στην ψηφοφορία για την εκλογή της Εκτελεστικής Επιτροπής (που θα 

γίνεται ξεχωριστά από την ψηφοφορία για εκλογή των υπόλοιπων μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου) κάθε Μέλος του Συλλόγου που 

παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση και έχει δικαίωμα ψήφου υποχρεούται 

να ψηφίσει έναν από τους υποψήφιους Συνδυασμούς. 

 

8.3.8 Οι υποψηφιότητες για τις θέσεις των υπόλοιπων 7 (επτά) μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ("οι Επιπρόσθετοι Σύμβουλοι") θα 

υποβάλλονται χωριστά μέσω ξεχωριστού εντύπου του Συλλόγου για τον κάθε 

υποψήφιο. 

 

8.3.9 Η εκλογή Επιπρόσθετων Συμβούλων θα γίνεται ξεχωριστά από την 

εκλογή Συνδυασμού για τη Εκτελεστική Επιτροπή. 
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8.3.10 Στην ψηφοφορία για την εκλογή των 7 (επτά) Επιπρόσθετων 

Συμβούλων κάθε Μέλος του Συλλόγου που παρευρίσκεται στη Γενική 

Συνέλευση και έχει δικαίωμα ψήφου θα πρέπει υποχρεωτικά να ψηφίσει από 

4 (τέσσερις) μέχρι 7 (επτά) υποψήφιους. 

 

8.3.11 Μετά την καταμέτρηση των ψήφων για κάθε ξεχωριστή ψηφοφορία  

 

(α) τα 8 (οκτώ) μέλη του Συνδυασμού που πήρε τους περισσότερους 

ψήφους, και 

 

(β) οι 7 (επτά) πρώτοι υποψήφιοι για τη θέση Επιπρόσθετου Συμβούλου 

που πήραν, κατά σειρά, τους περισσότερους ψήφους 

 

θα θεωρούνται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. 

 

8.3.12 Οι υπόλοιποι υποψήφιοι για τη θέση Επιπρόσθετου Συμβούλου που 

δεν εκλέγηκαν θα θεωρούνται, με τη σειρά ψήφων που έχουν πάρει, σαν 

επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου . 

 

8.3.13 Τα έντυπα υποψηφιοτήτων είτε Συνδυασμών είτε Επιπρόσθετων 

Συμβούλων ελέγχονται, μετά τη λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων, από το 

Σύλλογο και οι υποψηφιότητες αν είναι έγκυρες, επικυρώνονται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στην τελευταία του Συνεδρία πριν από 

την σχετική Εκλογική Γενική Συνέλευση και ανακοινώνονται 48 τουλάχιστον 

ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 

 

8.3.14 Εκπρόθεσμες υποψηφιότητες είτε Συνδυασμού είτε Επιπρόσθετου 

Συμβουλίου θεωρούνται άκυρες και σαν μη υποβληθείσες. 

 

8.3.15 Σε περίπτωση που κατά την γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συλλόγου, ένας υποψήφιος και/ή ένας Συνδυασμός δεν πληροί τα 

απαιτούμενα από το Καταστατικό κριτήρια για εκλογή στο Δ.Σ. του Συλλόγου, 

(συμπεριλαμβανομένης και της πληρωμής της συνδρομής του κάθε 
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υποψήφιου κατά την ώρα υποβολής της υποψηφιότητας)  θα θεωρείται άκυρη 

η υποψηφιότητα ολόκληρου του Συνδυασμού στο οποίο συμμετάσχει. 

 

8.3.16 Σε περίπτωση που υποψήφιος για τη θέση Επιπρόσθετου Συμβούλου 

δεν πληροί τα απαιτούμενα από το Καταστατικό κριτήρια 

(συμπεριλαμβανομένης και της πληρωμής της συνδρομής κατά την ώρα της 

υποβολής της υποψηφιότητας) θα θεωρείται άκυρη η υποψηφιότητα του. 

      

8.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Δ.Σ. 

 

8.4.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παραχωρήσει σε οποιοδήποτε 

σύμβουλο αντιμισθία ή άλλη χορηγία ή επίδομα αναφορικά με υπηρεσίες, τις 

οποίες θα προσφέρει προς τον Σύλλογο ως κάτοχος  εκτελεστικού αξιώματος 

ή σε οποιοδήποτε αξίωμα ή έμμισθη θέση στον Σύλλογο και ο Σύλλογος 

μπορεί να προβαίνει σε πληρωμές αναφορικά με αυτό το πρόσωπο. 

 

8.4.2 Ανεξάρτητα της γενικότητας της πιο πάνω παραγράφου το Διοικητικό 

Συμβούλιο δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνο να διορίσει με συμβόλαιο που δε 

θα υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια και με αντιμισθία που θα κρίνει πρέπουσα 

στη θέση του Εκτελεστικού Συμβούλου, άτομο το οποίο κατά τη γνώμη του 

κατέχει τα προσόντα για άσκηση των καθηκόντων της θέσης. Στην περίπτωση 

που το Διοικητικό Συμβούλιο ασκήσει την εν λόγω εξουσία και προβεί σε 

διορισμό ατόμου στη θέση  του Εκτελεστικού Συμβούλου, για όσο διάστημα 

διαρκεί ο σχετικός  διορισμός αναστέλλεται η πρόνοια, η οποία παρέχει 

δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στη θέση του Εκτελεστικού Συμβούλου 

και η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα προβαίνει στην εκλογή των 

υπολοίπων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 

8.4.3 Το άτομο, το οποίο θα διοριστεί στη θέση του Εκτελεστικού Συμβούλου 

θα συμμετέχει αυτόματα στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συλλόγου σαν Εκτελεστικός Σύμβουλος και για τους σκοπούς του παρόντος 

Καταστατικού θα τεκμαίρεται ως εκλεγής από τη Γενική Συνέλευση για την 

περίοδο που διαρκεί ο διορισμός του∙ οι δε διατάξεις του Καταστατικού οι 

οποίες προβλέπουν για τη διάρκεια θητείας των μελών του Δ.Σ., την υποβολή 
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υποψηφιοτήτων κλπ σχετικά με την θέση Εκτελεστικού Συμβούλου θα 

αναστέλλονται για όσο χρόνο διαρκεί η σχετική κατάσταση. 

 

8.4.4  Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία εκπνέει, 

όπως και οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο διετέλεσε σύμβουλος του 

Συλλόγου στο παρελθόν, θα  δικαιούται να διεκδικήσει εκλογή ή επανεκλογή 

σαν σύμβουλος σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα του χρόνου 

της προηγούμενης του θητείας στο Δ.Σ. 

 

8.5   ΕΞΟΥΣΙΕΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

8.5.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο Διοικητικό Εκτελεστικό 

Όργανο του Συλλόγου και υπόκειται στις πρόνοιες του Καταστατικού και τις 

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.  Αποφασίζει για κάθε τρέχον θέμα που 

αναφέρεται στην διοίκηση, φροντίζει για την ευόδωση των σκοπών του 

συλλόγου και επικυρώνει τις αποφάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου. 

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και δικαιούται να εκδίδει Κανονισμούς για τη 

λειτουργία υποεπιτροπών του Συλλόγου. 

 

8.5.2  Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια της διεξαγωγής των 

δραστηριοτήτων του Συλλόγου μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες του 

Συλλόγου που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό να 

ασκούνται από το Σύλλογο  σε Γενική Συνέλευση. 

 

8.5.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ελεύθερα να αποφασίσει την 

απόκτηση από τον Σύλλογο περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένης 

και ακίνητης ιδιοκτησίας με δωρεά ή κληροδότηση χωρίς την προηγούμενη 

συγκατάθεση οποιουδήποτε. Δεν μπορεί, όμως χωρίς την προηγούμενη 

συγκατάθεση Γενικής Συνέλευσης να αγοράσει, πωλήσει, δωρίσει, 

υποθηκεύσει, ενεχυριάσει ή διαθέσει ή επιβαρύνει ή αποξενώνει με 

οποιοδήποτε τρόπο ακίνητη περιουσία του Συλλόγου. Τις σχετικές συμβάσεις 

και άλλα έγγραφα καθώς και τις δηλώσεις στο Κτηματολόγιο συναφώς με τα 

πιο πάνω θα υπογράφουν από κοινού ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας ή 

οι αναπληρωτές τους.  
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8.5.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασκεί (τηρουμένων των διατάξεων του 

Καταστατικού) όλες τις εξουσίες του Συλλόγου, για να δανείζεται ή να 

εξευρίσκει χρήματα, να επιβαρύνει ή υποθηκεύει ολόκληρο ή μέρος της 

περιουσίας του Συλλόγου μέχρι το συνολικό ποσόν (κατά τη διάρκεια της 

θητείας του) €500,000 (πεντακόσιες χιλιάδες). Για δανεισμό ή/και επιβάρυνση 

κατά τη διάρκεια θητείας ενός Διοικητικού Συμβουλίου ποσού άνω των 

€500,000 απαιτείται η προηγούμενη έγκριση Γενικής Συνέλευσης. 

 

8.5.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό και σε 

οπουδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο ή με απόφαση να διορίζει 

οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή επιτροπή προσώπων, που κατονομάζεται 

άμεσα ή έμμεσα από τους Συμβούλους, για να ενεργεί (ή να ενεργούν) ως 

πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι) του Συλλόγου για 

τους σκοπούς και με τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες 

(που δε θα είναι μεγαλύτερες εκείνων που έχουν οι Σύμβουλοι δυνάμει του 

Καταστατικού αυτού) και για περίοδο και με τους όρους που οι Σύμβουλοι 

κατά την κρίση τους θα καθορίζουν, και τα πληρεξούσια αυτά έγγραφα ή οι 

αποφάσεις θα μπορούν περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία ή 

διευκόλυνση των τρίτων προσώπων που συναλλάσσονται με τον 

πληρεξούσιο αυτό αντιπρόσωπο, που οι σύμβουλοι κρίνουν σωστό να 

περιλάβουν, και θα μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν τον πληρεξούσιο 

αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, 

εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες που θα έχει ο ίδιος. 

 

8.5.6  Σύμβουλος που με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα έχει 

συμφέρον σε συμβόλαιο ή σε προτεινόμενο συμβόλαιο με το Σύλλογο, οφείλει 

να δηλώνει τη φύση του συμφέροντός του σε συνεδρίαση των Συμβούλων και 

να μη συμμετέχει στη λήψη απόφασης  σε σχέση με το αντικείμενο του 

συμβολαίου. 

 

8.5.7 Ένας σύμβουλος μπορεί ο ίδιος ή μέσω εταιρείας του ή του οίκου του 

να ενεργεί υπό επαγγελματική ιδιότητα για το Σύλλογο, και ο ίδιος ή η 

εταιρεία, ή ο οίκος του θα δικαιούται σε αμοιβή για την παροχή 
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επαγγελματικών υπηρεσιών σαν να μην επρόκειτο για σύμβουλο ∙ νοείται ότι 

καμιά από τις πρόνοιες αυτές θεωρείται ότι εξουσιοδοτεί ένα σύμβουλο ή την 

εταιρεία του ή τον οίκο του να ενεργεί ως ελεγκτής του Συλλόγου. 

 

8.5.8 Κάθε επιταγή, χρεωστικό γραμμάτιο, διατακτικό πληρωμής, 

συναλλαγματική ή άλλο διαπραγματεύσιμο αξιόγραφο και κάθε απόδειξη 

παραλαβής χρημάτων από το Σύλλογο θα υπογράφεται, εκδίδεται, γίνεται 

αποδεκτή, οπισθογραφείται  ή με άλλο τρόπο εκτελείται ανάλογα με την 

περίπτωση κατά τον τρόπο που οι Σύμβουλοι μπορεί να καθορίσουν  από 

καιρό σε καιρό με απόφασή τους.  

 

8.5.9 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίζει, ώστε να τηρούνται πρακτικά σε 

βιβλία που θα φυλάσσονται για το σκοπό  που αφορούν: 

 

(α)  όλους τους διορισμούς αξιωματούχων ή υπαλλήλων, στους οποίους 

προβαίνουν οι Σύμβουλοι. 

 

(β)  Τα ονόματα των παρόντων Συμβούλων ή οποιασδήποτε επιτροπής 

των Συμβούλων σε κάθε συνεδρία. 

 

(γ) Όλων των αποφάσεων και διαδικασιών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

του Συλλόγου και των Επιτροπών και κάθε  σύμβουλος που είναι 

παρόν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των   συμβούλων ή επιτροπής των 

συμβούλων θα υπογραφεί το όνομά του  στο βιβλίο που θα τηρείται για 

το σκοπό αυτό. 

 

8.6  ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥΣ  

 

8.6.1 Το αξίωμα του Συμβούλου θα κενώνεται αν ο Σύμβουλος: 

 

(α)  Κηρύσσεται σε πτώχευση ή εκδίδεται εναντίον του διάταγμα 

παραλαβής ή  

 

(β) καταστεί φρενοπαθής,  ή  
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(γ)   παραιτηθεί από το αξίωμά του με γραπτή ειδοποίηση προς το 

Σύλλογο,  ή  

 

(δ)  απουσιάζει για λόγους άσχετους με τις εργασίες του Συλλόγου, για 

περισσότερο από τρεις μήνες, από τουλάχιστον τρεις διαδοχικές 

συνεδριάσεις του συμβουλίου που  συνεκλήθησαν και συνήλθαν 

κανονικά, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, ή 

 

(ε)  έχει καταδικαστεί από Δικαστήριο για αδίκημα ατιμωτικού χαρακτήρα 

(κλοπή, κατάχρηση, βιασμός και άλλα παρόμοια) και να μην έχει 

διαγραφεί λόγω χρησιμοποίησης δόλιων μέσων που αντιβαίνουν με 

τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Συλλόγου, ή   

 

(στ)  Τερματιστεί με οποιοδήποτε τρόπο η ιδιότητα του σαν μέλος του 

Συλλόγου. 

 

8.6.2 Στην περίπτωση, κατά την οποία παραιτηθεί ή εκπέσει του αξιώματός 

του ο Πρόεδρος αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και σε 

περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης του Αναπληρωτή Προέδρου αυτός θα 

αντικαθίσταται από έναν από τους Αντιπρόεδρους (που θα αποφασίσει η 

Εκτελεστική Επιτροπή) μέχρι την λήξη της θητείας του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

 

8.6.3 Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης (μαζί με τον Πρόεδρο) ακόμα  

τεσσάρων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής τότε διενεργούνται εκλογές για 

ολόκληρο το Συμβούλιο , κατά τον τρόπο που καθορίζεται  στους παρόντες 

κανονισμούς και δίδεται εντός 3 ημερών από την παραίτηση για το σκοπό 

αυτό ειδοποίηση 15 ημερών για σύγκλιση Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης, 

κατά τον τρόπο που ορίζεται στο Καταστατικό του Συλλόγου. 

 

8.6.3A  Σε περίπτωση παραίτησης αριθμού άνω των 2/3 (δύο τρίτων) 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, τότε υποχρεωτικά 

διεξάγονται εκλογές για ολόκληρο το Συμβούλιο, κατά τον τρόπο που 
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καθορίζεται στους παρόντες κανονισμούς και δίδεται για το σκοπό αυτό εντός 

3 ημερών από τις εν λόγω παραιτήσεις ειδοποίηση 15 ημερών για σύγκλιση 

Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης, κατά τον τρόπο που ορίζεται στο Καταστατικό 

του Συλλόγου. 

 

8.6.4 Σε περίπτωση νέας εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου λόγω του πιο 

πάνω Άρθρου η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι  

 

(α) Σε περίπτωση που το υπόλοιπο της θητείας του απερχόμενου 

Διοικητικού Συμβουλίου είναι μικρότερη των 12 μηνών, η θητεία του 

νέου θα είναι το υπόλοιπο της θητείας πλέον δύο έτη. 

 

(β) Σε αντίθετη περίπτωση η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα 

είναι για δύο χρόνια μετά το τέλος του πρώτου έτους της θητείας του 

απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

8.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  

8.7.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά για τη διεξαγωγή των 

εργασιών του, 

 

8.7.2 Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία θα αποφασίζονται με 

πλειοψηφία.  

 

8.7.3 Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος θα έχει δεύτερη  ή νικώσα ψήφο.  

 

8.7.4 Ο Πρόεδρος μπορεί και ο Εκτελεστικός Σύμβουλος θα πρέπει, μετά 

από αίτηση πέντε μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής να συγκαλέσει σε 

οποιοδήποτε χρόνο, συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής 

Επιτροπής.  

 

8.7.5  Η απαρτία που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή εργασίας από το 

Διοικητικό  Συμβούλιο ορίζεται  
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(α)  Για την Εκτελεστική Επιτροπή με παρουσία τουλάχιστο 5 μελών της 

 Επιτροπής  

 

(β)  Για το Διοικητικό Συμβούλιο με παρουσία 50%+1 μέλους του 

 Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

8.7.6  Ο Πρόεδρος του Συλλόγου προεδρεύει των συνεδριών του Δ.Σ. και της 

Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 

Αν όμως ο Πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε τριάντα λεπτά από την ώρα 

που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τότε θα προεδρεύει ο 

Αναπληρωτής Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος και 

αν ο Αντιπρόεδρος δεν είναι παρών, τότε οι παρόντες σύμβουλοι θα εκλέγουν 

ένα από αυτούς, για να προεδρεύσει στην Συνεδρίαση. 

 

8.7.7 Το Δ.Σ. μπορεί να μεταβιβάζει οποιαδήποτε από τις εξουσίες τους σε 

Επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλη του Δ.Σ. ή  Μέλη του Συλλόγου, 

που σύμφωνα με την κρίση τους μπορεί να καθορίσουν. Επιτροπή που 

συγκροτείται με τον τρόπο αυτό θα έχει υποχρέωση στην άσκηση των 

εξουσιών που της έχουν μεταβιβασθεί, να συμμορφώνεται  με τυχόν 

κανονισμούς που της επιβάλλονται από το Δ.Σ.  

 

8.7.8 Μια Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής σαν Πρόεδρο των 

συνεδριάσεών της, αλλά αν δεν διοριστεί τέτοιος Πρόεδρος ή αν σε μια 

συνεδρίαση ο Πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε τριάντα λεπτά από την ώρα 

που ορίστηκε για τη συγκρότηση της  συνεδρίασης, τα παρόντα μέλη θα 

μπορούν να επιλέξουν ένα από αυτούς να προεδρεύσει στη συνεδρίαση. 

 

8.7.9 Οι επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν και να αναβάλλουν τις 

συνεδριάσεις τους κατά την κρίση τους. Ζητήματα που εγείρονται σε 

οποιαδήποτε συνεδρίαση θα αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων 

μελών και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης δεν θα 

έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. 
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8.7.10 Όλες οι πράξεις και αποφάσεις που λήφθησαν σε μια συνεδρίαση του 

Δ.Σ. ή Επιτροπής θα είναι έγκυρες παρά το γεγονός ότι θα έχει εκ των 

υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποια ατέλεια  στο διορισμό τίνος 

Συμβούλου ή του προσώπου που ενήργησε με τον πιο πάνω τρόπο ή ότι 

αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν εκπέσει από το αξίωμά τους, με τον ίδιο 

τρόπο που θα ήταν έγκυρες, αν το καθένα από τα πρόσωπα αυτά είχε 

διοριστεί με έγκυρο τρόπο και είχε τα απαιτούμενα προσόντα, για να είναι 

σύμβουλος. 

 

8.7.11 Γραπτή απόφαση υπογεγραμμένη ή εγκριμένη με επιστολή, 

τηλεομοιότυπο (telefax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο αναμετάδοσης γραπτών απ’ όλους τους Συμβούλους, θα είναι εξίσου 

έγκυρη και δεσμευτική, όπως θα ήταν αν αυτή λαμβανόταν σε συνεδρία του 

Δ.Σ. που συγκλήθηκε  και έγινε κανονικά και όπου τέτοια απόφαση είναι 

υπογεγραμμένη ή εγκριμένη με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω θα 

μπορεί να αποτελείται από  διάφορα έγγραφα το καθένα από τα οποία να 

είναι υπογεγραμμένο ή εγκριμένο ως πιο πάνω από ένα ή περισσότερα από 

τα προαναφερθέντα πρόσωπα. 

 

8.7.12 Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού η ταυτόχρονη σύνδεση 

μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας αριθμού Συμβούλων, όχι 

λιγότερων από τον αριθμό που συνιστά απαρτία, έστω και αν ένας ή 

περισσότεροι από τους συμβούλους είναι εκτός της Κύπρου, θα θεωρείται ότι 

συνιστά συνεδρίαση του Δ.Σ. και όλες οι πρόνοιες σε αυτό το Καταστατικό ως 

προς τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα εφαρμόζονται σε τέτοιες συνεδριάσεις 

εφόσον οι πιο κάτω προϋποθέσεις ισχύουν: 

 

(i) Όλοι οι σύμβουλοι που στο συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να 

λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση του Δ.Σ. θα έχουν δικαίωμα να 

λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση με τηλέφωνο ή άλλο μέσο 

επικοινωνίας και να συνδέονται με τηλέφωνο ή τέτοια άλλα μέσα 

επικοινωνίας για  τους σκοπούς τέτοιας συνεδρίασης. Ειδοποίηση για 

τέτοια συνεδρίαση μπορεί να δίνεται μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων 

επικοινωνίας 
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(ii) κάθε ένας από τους συμβούλους που παίρνουν μέρος στη συνεδρίαση 

πρέπει να μπορεί να ακούει τον καθένα από τους άλλους συμβούλους  

που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση. 

 

Πρακτικό των διαδικασιών σε μια τέτοια συνεδρίαση θα αποτελεί επαρκή 

μαρτυρία τέτοιων διαδικασιών και της τήρησης όλων των αναγκαίων 

τύπων, αν πιστοποιηθεί ως ορθό πρακτικό από το πρόσωπο που 

προέδρευσε της συνεδρίασης.  

 

8.8 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

8.8.1 Ο Πρόεδρος του Συλλόγου εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις 

του. Συγκαλεί τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και προεδρεύει σ’ 

αυτές. Συνυπογράφει μαζί με τον Εκτελεστικό Σύμβουλο/Γενικό Γραμματέα 

όλες τις επιστολές ή άλλα έγγραφα του Συλλόγου και δικαιούται να 

παρευρίσκεται και να προεδρεύει σ’ οποιαδήποτε επιτροπή ή υποεπιτροπή 

του Συλλόγου.  Επίσης ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο εξώδικα και 

δικαστικά.  Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο 

Αναπληρωτής Πρόεδρος και αν απουσιάζει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ή 

κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας εκ των Αντιπροέδρων ή στην απουσία του 

το μεγαλύτερο στην ηλικία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

8.8.2 Οι τέσσερεις Αντιπρόεδροι μεριμνούν για τα θέματα της αρμοδιότητας 

του κάθε ενός όπως αυτά θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

8.8.3 Ο Εκτελεστικός Σύμβουλος/Γενικός Γραμματέας μεριμνά για τη 

διοίκηση των εργασιών του Συλλόγου και είναι επικεφαλής του μόνιμου και 

έκτακτου προσωπικού του.  Ο Εκτελεστικός Σύμβουλος ως Γενικός 

Γραμματέας υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., του Ε.Σ. και 

εκείνων των Γενικών Συνελεύσεων που δεν έχουν σκοπό την διενέργεια 

εκλογών, τα οποία διατηρεί. Επίσης εκτελεί όλες τις υποχρεώσεις του 

Συλλόγου που πηγάζουν από το Νόμο.  
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8.8.4 Ο Οικονομικός Σύμβουλος καταρτίζει, σε συνεργασία με τον 

Εκτελεστικό Σύμβουλο, τον Προϋπολογισμό του Συλλόγου, προβαίνει σε 

εισηγήσεις στο Δ.Σ. για κάθε δαπάνη του Συλλόγου η οποία δεν εμπίπτει στις 

τρεχούσης φύσεως δαπάνες και παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση του 

Συλλόγου και προεδρεύει όλων των οικονομικών Επιτροπών του.   

 

8.8.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο Διοικητικό Εκτελεστικό 

Όργανο του Συλλόγου και υπόκειται στις πρόνοιες του Καταστατικού και τις 

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.  Αποφασίζει για κάθε τρέχον θέμα που 

αναφέρεται στην διοίκηση και φροντίζει για την ευόδωση των σκοπών του 

Συλλόγου. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και δικαιούται να εκδίδει 

Κανονισμούς για τη λειτουργία των Επιτροπών και/ή επιτροπών του 

Συλλόγου. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή επιλαμβάνεται όλων των επειγούσης φύσεως 

θεμάτων, καθώς όλων των θεμάτων τα οποία του εκχωρούνται από το 

εκάστοτε Δ.Σ. του Συλλόγου.  

 

8.8.6 Οι  αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής 

Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών του που παρίστανται και 

σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων έχει  την νικώσα 

ψήφο.  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής 

Επιτροπής καταγράφονται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφονται από 

τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους.   

 

8.8.7 Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει χωρίς καμιάν 

δικαιολογία σε τρεις συνεχείς συνεδρίες, ειδοποιείται με επιστολή από το 

Διοικητικό Συμβούλιο ότι, εάν δε δώσει ικανοποιητική εξήγηση μέσα σε 15 

μέρες από τη λήψη της επιστολής, θα θεωρείται ότι παραιτήθηκε.  Ως 

ημερομηνία λήψης της επιστολής θεωρείται η τρίτη ημέρα από την 

ημερομηνία που ταχυδρομήθηκε.   

  

Αν το μέλος δεν δώσει εξηγήσεις, ή αν αυτές δεν ικανοποιήσουν το Δ.Σ., το 

Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει το πρόσωπο αυτό από μέλος του Δ.Σ. και να 

θεωρήσει κενή τη θέση του.  
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ΑΡΘΡΟ 8Α – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

8Α.1  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου υποχρεούται να υποβάλει 

ετήσια προς έγκριση από Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που θα 

λαμβάνει χώρα πριν από την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής 

περιόδου, τον προϋπολογισμό εξόδων και εσόδων του Συλλόγου για 

την επόμενη αγωνιστική περίοδο ("ο Προϋπολογισμός"). 

 

8Α.2   Ο Προϋπολογισμός θα υποβάλλεται επίσης τουλάχιστον 15 μέρες 

πριν τη Γενική Συνέλευση στην οποία θα εξετασθεί και στην 

Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου για μελέτη και σχετική εισήγηση 

προς τη Γενική Συνέλευση.  

 

8Α.3   Ο Προϋπολογισμός της ανάλογης αγωνιστικής περιόδου, όπως θα 

εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, θα θεωρείται δεσμευτικός για το 

Διοικητικό Συμβούλιο και κανένα έξοδο δεν μπορεί να γίνει σε 

υπέρβαση του Προϋπολογισμού εκτός αν υπάρξει προηγούμενη 

εξουσιοδότηση της υπέρβασης από Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 

ή εκτός αν υπάρξει ανάλογη αύξηση των εσόδων του Συλλόγου που 

να καλύπτει την υπέρβαση.  

 

8Α.4 Τυχόν υπέρβαση από Διοικητικό Συμβούλιο των εξόδων ενός 

εγκεκριμένου Προϋπολογισμού μίας αγωνιστικής περιόδου, θα 

θεωρείται υπέρβαση εξουσίας που θα βαραίνει προσωπικά τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και θα μπορεί μόνο να 

επικυρωθεί και να εγκριθεί από Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ  

 

9.1 ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 
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9.1.1 Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου αποτελεί το ανώτερο 

όργανο του Συλλόγου και αποφάσεις που πάρθηκαν σε Γενική Συνέλευση 

που συγκαλέσθηκε και έλαβε χώρα σωστά δυνάμει του Καταστατικού πρέπει 

να εφαρμόζονται από όλα τα όργανα του Συλλόγου. 

 

9.1.2 Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι Ετήσιες Τακτικές και Έκτακτες  

 

9.1.3 Οποιαδήποτε Ετήσια Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να 

είναι Καταστατική ή/και Εκλογική αν δοθεί η σχετική ειδοποίηση. 

 

9.1.4 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο μεταξύ 1 

Μαΐου και 31 Μαΐου για έκθεση πεπραγμένων, παρουσίαση Οικονομικών 

Καταστάσεων και εάν συμπίπτει με λήξη της θητείας του Δ.Σ. και για 

διενέργεια εκλογών.  

 

9.1.5 Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Συλλόγου οποτεδήποτε παρουσιασθεί ανάγκη.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση μέσα σε 21 μέρες αν αυτό ζητηθεί γραπτώς από Μέλη του 

Συλλόγου που αποτελούν τουλάχιστο το 20% των Μελών που έχουν 

δικαίωμα ψήφου και είναι ταμιακά τακτοποιημένα αναφέροντες τον λόγο ή 

λόγους για τον οποίο ζητούν τη σύγκλιση της.  

 

9.1.6 Καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο όταν πρόκειται να γίνει τροποποίηση ή αλλαγή του Καταστατικού 

του Συλλόγου είτε με απόφαση του Δ.Σ. είτε με απόφαση προηγούμενης 

Γενικής Συνέλευσης.  

 

9.1.7  Καταστατική Γενική συνέλευση συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά από 

το Δ.Σ. εντός 21 ημερών, όταν τη ζητήσει το 1/3 των Τακτικών Μελών του 

Συλλόγου, που έχει δικαίωμα ψήφου, αναφέροντας το λόγο για τον οποίο 

ζητούν τη σύγκληση της και το άρθρο ή τα άρθρα που ζητούν να 
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τροποποιηθούν. Εκλογική Γενική Συνέλευση θεωρείται Γενική Συνέλευση κατά 

την οποία θα διεξαχθούν Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου. 

 

9.2 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

 

9.2.1 Αν η Γενική Συνέλευση δεν είναι εκλογική, ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου θα προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης.  Στην 

απουσία του Προέδρου θα προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ο 

Αναπληρωτής Πρόεδρος ή το γηραιότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Συλλόγου. 

   

9.2.2 Κάθε Εκλογική Γενική Συνέλευση θα εκλέγει, πριν αρχίσει τις εργασίες 

της Εφορευτική Επιτροπή που θα  απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της, το 

Γραμματέα της και 3 (τρία) μέλη.  

 

Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Εφορευτικής Επιτροπής θα εκλέγονται 

από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής μετά την εκλογή της Εφορευτικής 

Επιτροπής 

 

Κανένα μέλος του απερχόμενου Δ.Σ. και κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να 

εκλεγεί ως μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.  

 

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει της Συνελεύσεως και 

υπογράφει τα πρακτικά μαζί με το Γραμματέα της Εφορευτικής Επιτροπής.  

 

9.2.3 Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου καλείται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο με έγγραφη ειδοποίηση στην Ιστοσελίδα του Συλλόγου, που 

αναρτάται και στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου στη Λάρνακα και στη 

Λεμεσό και στέλνεται για δημοσίευση στον καθημερινό τύπο, δεκαπέντε (15) 

τουλάχιστον μέρες πριν την ημέρα της Συνέλευσης.  Για Γενική Συνέλευση 

που καλείται με σκοπό να ασχοληθεί (είτε μεταξύ άλλων είτε αποκλειστικά) με 

θέματα που αναφέρονται στο Άρθρο 3.3 του Καταστατικού η ειδοποίηση θα 
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πρέπει να δοθεί τουλάχιστο είκοσι μία (21) μέρες πριν την ημέρα της 

Συνέλευσης.  

 

Σε περίπτωση έκτακτης και ειδικής κατάστασης, κατά την κρίση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου να 

καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση με ειδοποίηση μόνο 3 ημερών. ΝΟΕΙΤΑΙ 

όμως ότι τέτοια Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να είναι Καταστατική ή 

Εκλογική. 

 

9.2.4 Δικαίωμα να παρευρίσκονται και να υποβάλλουν ερωτήσεις σε Γενική 

Συνέλευση έχουν όλα τα Μέλη του Συλλόγου που έχουν εξοφλήσει τις 

συνδρομές τους προς τον Σύλλογο μέχρι και την χρονιά της Γενικής 

Συνέλευσης ("Ταμιακά Τακτοποιημένα"). 

 

9.2.5 Δικαίωμα ψήφου σε Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα Τακτικά, τα 

Πρεσβύτερα, τα Επίτιμα, τα Επίλεκτα και τα Αθλητικά Μέλη που είναι ταμιακά 

τακτοποιημένα.   

 

9.2.6 Απαρτία σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση αποτελούν τα 2/3 των 

Τακτικών, Πρεσβύτερων, Αθλητικών, Επίλεκτων και Επίτιμων Μελών του 

Συλλόγου που είναι ταμιακά τακτοποιημένα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν 

δεν συμπληρωθεί απαρτία στην ορισμένη ώρα, η Συνέλευση αναβάλλεται για 

30 λεπτά, οπότε όσα Μέλη είναι παρόντα, αποτελούν απαρτία.  

 

9.2.7 Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αρχίζει με λογοδοσία του Δ.Σ. και 

την παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων του Συλλόγου όπως  έχει 

εγκριθεί από εγκεκριμένο ελεγκτή. Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις προς 

τον Πρόεδρο του Συλλόγου.  Κάθε μέλος μπορεί να λάβει το λόγο, μόνο όταν 

του το επιτρέψει ο Προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης.  

 

9.2.8 Παρεκτρεπόμενα μέλη μπορεί να αποβάλλονται αμέσως από τον 

Προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης.   
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9.2.9 Τα ονόματα των υποψηφίων ανακοινώνονται στην Εκλογική Γενική 

Συνέλευση από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής προ της διενέργειας 

των Εκλογών.  

 

9.2.10 Η ψηφοφορία γίνεται με ψηφοδέλτια που ετοιμάζει ο Γενικός 

Γραμματέας του Συλλόγου και σφραγίσθηκαν από τον Σύλλογο .  

 

9.2.11 Κάθε ψηφοδέλτιο για ανάδειξη Συνδυασμού αναφέρει όλους τους 

Συνδυασμούς και τα ονόματα όλων των ατόμων που αποτελούν κάθε 

Συνδυασμό καθώς και τις θέσεις για τις οποίες έθεσαν υποψηφιότητα.  

 

9.2.12 Κάθε ψηφοδέλτιο για ανάδειξη των Επιπρόσθετων Συμβούλων 

αναγράφει τα ονόματα όλων των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά.. Για τον 

καθορισμό της σειράς λαμβάνεται υπόψη το επίθετο.  Για την αναγραφή των 

ονομάτων χρησιμοποιείται μηχανικό μέσο και δεν αναγράφονται με το χέρι.   

 

9.2.13 Τα ψηφοδέλτια δίδονται στα Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και 

εξοφλημένες τις υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο και είναι παρόντα στην 

Εκλογική Γενική Συνέλευση.  

 

9.2.14 Η Εφορευτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να εξετάζει και αποφασίζει 

για οποιοδήποτε θέμα τίθεται κατά την ψηφοφορία και τη διαλογή των ψήφων 

και οι αποφάσεις της είναι ανέκκλητες.  

 

9.2.15 Μετά την καταμέτρηση όλων των ψήφων η Εφορευτική Επιτροπή  

ανακηρύσσει τους επιτυχόντες στις εκλογές ως το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου.  

 

9.2.16 Η ψηφοφορία για διενέργεια εκλογών είναι μυστική με χρήση 

ψηφοδελτίων που φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου.  

 

9.2.17 Η ψήφιση γίνεται με σημείωση ενός σταυρού ή των σημείων √ ή/και 

Χ στα ονόματα των υποψηφίων ή του Συνδυασμού που προτιμά ο 

ψηφοφόρος.   
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9.2.18 Ψηφοδέλτιο για εκλογή επιπρόσθετου Σύμβουλου με λιγότερους των 

4 ή περισσότερους των 7 σταυρών προτίμησης είναι άκυρο.  Επιπρόσθετα, 

ψηφοδέλτιο για εκλογή Συνδυασμού με λιγότερο ή περισσότερο από ένα 

σταυρό είναι άκυρο. Άκυρο είναι επίσης οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο έχει 

οιοδήποτε άλλο διακριτικό σημείο ή λέξεις ή γεννά αμφιβολία για την 

προτίμηση του ψηφοφόρου.  Κάθε συμπληρωμένο ψηφοδέλτιο ρίχνεται στην 

κάλπη από τον ίδιο τον ψηφοφόρο.  Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει για να 

αποφευχθεί διπλοψηφία και οποιαδήποτε παρατυπία.  

 

9.2.19 Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ Υποψηφίων Συμβούλων ή 

Συνδυασμών διενεργείται επανακαταμέτρηση των ψήφων και αν προκύψει 

πάλι ισοψηφία η ανάδειξη γίνεται με κλήρο μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.  

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων συντάσσεται πρακτικό στο οποίο 

αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων που εκλεγήκανε. Το πρακτικό 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Εφορευτικής.  

 

9.2.20 Αντίγραφο του πρακτικού δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα του 

Συλλόγου και αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Συλλόγου.  

 

9.2.21 Ειδοποίηση για σύγκλιση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει 

να αναφέρει το άρθρο ή τα άρθρα που θα τροποποιηθούν ή ότι θα 

τροποποιηθεί ολόκληρο το Καταστατικό.  

 

9.2.22 Σε κάθε Καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να τροποποιεί 

ΜΟΝΟ το  άρθρο ή τα άρθρα που αναφέρονται στη δημοσίευση για σύγκληση 

της ή όλο το Καταστατικό.  

 

9.2.23 Σ’ όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, έκτακτες και τακτικές οι αποφάσεις 

παίρνονται με πλειοψηφία των Μελών που παρευρίσκονται και έχουν 

δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Προεδρεύων της Συνελεύσεως 

έχει τη νικώσα ψήφο.  
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9.2.24 Σε Καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις, οι αποφάσεις παίρνονται με 

πλειοψηφία των 2/3 των Μελών που παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα 

ψήφου.  

 

9.2.25 Σε περίπτωση που τεθεί θέμα για ψηφοφορία κατά τη διάρκεια μίας 

Γενικής Συνέλευσης και ζητηθεί από τουλάχιστο 20% των παρόντων Μελών η 

διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, τότε η ψηφοφορία για το θέμα αυτό θα είναι 

μυστική με χρήση ψηφοδελτίων.   

 

9.2.26  Κανένα Μέλος δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε Συνέλευση ούτε 

να εκλεγεί ή να εκλέγεται, εάν δεν έχει εξοφλημένες τις υποχρεώσεις του προς 

το Σύλλογο.  

 

9.2.27  Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση μετά από την παρουσίαση των 

πεπραγμένων του Συλλόγου κατά την προηγούμενη χρονιά ή σε κάθε 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση που ζητήθηκε με μοναδικό σκοπό ή με σκοπό 

μεταξύ άλλων να τεθεί ψήφος μή εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ., οποιοδήποτε 

Μέλος του Συλλόγου με δικαίωμα ψήφου μπορεί να ζητήσει να τεθεί σε ψήφο 

η έλλειψη εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. του Συλλόγου και η ζήτηση της άμεσης 

παραίτησης του. 

 

Αν τέτοιο αίτημα υποστηριχθεί από τουλάχιστο 30% των παρόντων Μελών με 

δικαίωμα ψήφου τότε το θέμα θα πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία. 

 

Σε περίπτωση που η πρόταση υποστηριχθεί με μυστική ψηφοφορία από την 

πλειοψηφία των παρόντων Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου τότε το Δ.Σ. 

του Συλλόγου θεωρείται παυθέν και συγκαλείται από τον Προεδρεύοντα της 

Γενικής Συνέλευσης Έκτακτη Εκλογική Συνέλευση εντός 3 ημερών (με 

ειδοποίηση 15 ημερών) με μοναδικό σκοπό την εκλογή νέου Δ.Σ.  Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του Καταστατικού που 

αναφέρονται σε εκλογή.  

 
Κατά την διάρκεια της περιόδου μεταξύ της Γενικής Συνέλευσης που 

αποφάσισε την παύση του Δ.Σ. και την Εκλογική Γενική Συνέλευση που 
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προκηρύχτηκε (ή οποιαδήποτε αναβολή αυτής) ο Σύλλογος θα διοικείται από 

πενταμελή Ειδική Διοικούσα Επιτροπή που θα επιλεχτεί από την Γενική 

Συνέλευση που αποφάσισε την παύση του Δ.Σ.  

 

9.2.28  Μέλη του Συλλόγου που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το 10% των 

τακτικών Μελών του Συλλόγου δικαιούνται να ζητήσουν την σύγκλιση 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με μοναδικό θέμα πρόταση μομφής εναντίον 

μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου.  Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης 

μομφής το μέλος θεωρείται παυθέν. 

 

9.2.29 Σε περίπτωση που Εκλογική Γενική Συνέλευση δεν καταλήξει στην 

ψήφιση Συνδυασμού ή/και πλήρες Διοικητικού Συμβουλίου τότε τα παρόντα 

μέλη της Γ.Σ. που έχουν δικαίωμα ψήφου θα αποφασίσουν 

 

(α)  κατά πόσο θα κηρύξουν νέες εκλογές εντός ορισμένου χρονικού 

 διαστήματος ή 

 

(β)  θα αναθέσουν σε οποιοδήποτε Μέλος του Συλλόγου (με δικαίωμα στο 

να εκλέγεται) την Προεδρία του Συλλόγου και την εντολή εξεύρεσης 

νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα πρέπει να παρουσιασθεί για 

έγκριση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 15 ημέρες από την 

ανάθεση της εντολής. 

 

9.2.30 Σε Εκλογική Γενική Συνέλευση στην οποία υπάρχει μόνο μία 

υποψηφιότητα Συνδυασμού τα παρευρισκόμενα Μέλη της Γ.Σ. με  δικαίωμα 

ψήφου θα αποφασίζουν κατά πόσο 

 

(α)  Θα εγκρίνουν τον Συνδυασμό οπότε τα Μέλη του Συνδυασμού θα 

 καταστούν τα νέα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Σ. του 

 Συλλόγου, ή 

 

(β)  Θα καταψηφίσουν τον Συνδυασμό. 
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9.2.31 Σε Εκλογική Γενική Συνέλευση εάν δεν θα διενεργηθούν εκλογές για 

το λόγο ότι: 

 

(i)  Κατά το τέλος της χρονικής προθεσμίας που είχε δοθεί στην 

ανακοίνωση για την Γ.Σ. δεν είχε υποβληθεί καμιά υποψηφιότητα για 

Συνδυασμό, ή 

 

(ii)  Είχε υποβληθεί υποψηφιότητα για Συνδυασμό αλλά ακυρώθηκε από το 

Δ.Σ. λόγω μη σωστής υποψηφιότητας ατόμου ή ατόμων στον 

Συνδυασμό, ή 

 

(iii)  Είχε υποβληθεί υποψηφιότητα από ένα μόνο Συνδυασμό ο οποίος 

καταψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση.   

 

τα παρόντα Μέλη στην Εκλογική Γενική Συνέλευση που έχουν δικαίωμα 
ψήφου θα αποφασίζουν  
 
(α)  κατά πόσο θα κηρύξουν νέες εκλογές εντός ορισμένου χρονικού 

 διαστήματος ή 

 

(β)  θα αναθέσουν σε οποιοδήποτε Μέλος του Συλλόγου (με δικαίωμα στο 

να εκλέγεται) την Προεδρία του Συλλόγου και την εντολή εξεύρεσης 

νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα πρέπει να παρουσιασθεί για 

έγκριση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 15 ημέρες από την 

ανάθεση της εντολής. 

 
9.2.32 Σε Εκλογική Γενική Συνέλευση στην οποία υπάρχει νόμιμη 

υποψηφιότητα Συνδυασμού ή Συνδυασμών αλλά δεν υπάρχουν 7 (επτά) 

υποψήφιοι για θέση Επιπρόσθετου Συμβούλου του Συλλόγου, τότε 

 

(α) οι υποψήφιοι Επιπρόσθετοι Σύμβουλοι (που είναι κάτω από 7) 

εγκριθούν από την Γ.Σ. εξελέγονται αυτόματα σαν Επιπρόσθετοι 

Σύμβουλοι του Συλλόγου και 
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(β) η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον νέο Πρόεδρο του Συλλόγου να 

συμπληρώσει μέσα σε 15 μέρες τον αριθμό των Επιπρόσθετων 

Συμβούλων (είτε συμπληρώνοντας τους υπόλοιπους αυτών που 

εκλέγηκαν είτε διορίζοντας όλους τους 7, σε περίπτωση μη έγκρισης 

των υποψηφίων). 

 

9.2.33 Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα παρουσιάζονται στα Μέλη: 

 

(α) Ελεγμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της προηγούμενης από 

την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης χρονιάς, και 

 

(β) Αναλυτικοί Λογαριασμοί Κερδοζημιών (Έσοδα και Έξοδα) που 

ετοιμάστηκαν από τους Ελεγκτές του Συλλόγου για την περίοδο από 

την 1η του χρόνου της Γενικής Συνέλευσης μέχρι το τέλος του μήνα 

πριν από τον μήνα που προηγείται της Γενικής Συνέλευσης. 

 

9.2.34 Οποιοδήποτε Μέλος δικαιούται να υποβάλει θέματα για συζήτηση σε 

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου νοουμένου ότι τα θέματα στάλθηκαν στον 

Εκτελεστικό Σύμβουλο/Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου τουλάχιστο 7 μέρες 

πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

10.1  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θα μεριμνά για την τήρηση 

κατάλληλων λογιστικών βιβλίων και αποδεικτικών στοιχείων σε σχέση με :- 

 

(α)  όλα τα χρήματα που εισπράττονται και δαπανούνται από τον Σύλλογο∙ 

 

(β)  όλες τις πωλήσεις και αγορές αγαθών από τον Σύλλογο ∙ και 

 

(γ)  το ενεργητικό και παθητικό του Συλλόγου. 

 

ώστε τα λογιστικά βιβλία να παρουσιάζουν μια σωστή και δίκαιη εικόνα των 

συναλλαγών και της οικονομικής κατάστασης του Συλλόγου. 
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10.2 Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάγονται στο γραφείο του Συλλόγου, ή σε 

τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σωστό και θα 

είναι πάντοτε στη διάθεση των Συμβούλων για επιθεώρηση. 

 

10.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό  να καθορίζει σε 

ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς τα βιβλία του 

Συλλόγου θα βρίσκονται στη διάθεση των Μελών που δεν είναι σύμβουλοι για 

επιθεώρηση. 

 

10.4 Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν από καιρό σε καιρό να ετοιμάζονται και να 

τίθενται ενώπιον του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση Ελεγμένες Οικονομικές 

Καταστάσεις του Συλλόγου, που να καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

10.5 Αντίγραφο των Ελεγμένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με 

αντίγραφο  της έκθεσης των Ελεγκτών του Συλλόγου θα πρέπει να είναι στη 

διάθεση οποιουδήποτε Μέλους το ζητήσει τουλάχιστον τρεις μέρες πριν από 

τη Γενική Συνέλευση στην οποία θα παρουσιασθούν. Νοείται ότι ο κανονισμός 

αυτός δε θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή αντιγράφου των 

εγγράφων τούτων σε  οποιοδήποτε Μέλος. 

 

10.6  Ο Σύλλογος πρέπει να διορίζει ανεξάρτητους ελεγκτές (Μέλη του 

Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου)  για τη διεξαγωγή του ετησίου 

ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων του Συλλόγου και τη σύνταξη 

έκθεσης επί του ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τους 

Νόμους και Κανονισμούς που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος ελεγκτή 

στην Κύπρο. 

 

10.7 Οι εκάστοτε Σύμβουλοι, διευθυντές, ελεγκτές και άλλοι αξιωματούχοι ή 

υπάλληλοι του Συλλόγου και οι εκάστοτε καταπιστευματοδόχοι (αν υπάρχουν) 

που ενεργούν σε σχέση με τις υποθέσεις του Συλλόγου και ο καθένας από 

αυτούς, και καθένας από τους διαδόχους και εκτελεστές τους, θα 

αποζημιώνεται και εξασφαλίζεται ανέπαφος από τα περιουσιακά στοιχεία και 
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έσοδα του Συλλόγου έναντι όλων των αγωγών, κόστων, δαπανών, απωλειών, 

αποζημιώσεων και εξόδων, τα οποία αυτός ή οποιοσδήποτε από αυτούς, οι 

διάδοχοι ή εκτελεστές τους ή οποιουδήποτε συμβολαίου που συνήψαν ή 

οποιασδήποτε πράξης που έκαμαν, συνήργησαν στη διάπραξη, ή 

παράλειψαν στη ή κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους ή υποτιθέμενου 

καθήκοντος στα αντίστοιχα αξιώματα ή καταπιστεύματα τους, εκτός από αυτί 

(αν υπάρχουν) που θα έχουν υποστεί λόγω δικής τους θεληματικής πράξης, 

αμέλειας ή παράλειψης αντίστοιχα, και κανείς από αυτούς δεν θα είναι 

υπόλογος για τις πράξεις, εισπράξεις, αμέλειες ή παραλείψεις του άλλου ή 

των άλλων από αυτούς, ή γιατί συνέπραξε σε οποιαδήποτε είσπραξη για 

χάρη συμμόρφωσης, ή για οποιουδήποτε τραπεζίτες ή άλλα πρόσωπα στα 

οποία θα έχουν δοθεί ή μπορεί να δοθούν ή κατατεθούν οποιαδήποτε 

χρήματα που ανήκουν στο Σύλλογο για ασφαλή φύλαξη, ή για οποιουσδήποτε 

τραπεζίτες, χρηματιστές ή άλλα πρόσωπα στα χέρια των οποίων μπορεί να 

έρθουν οποιαδήποτε χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου σε 

οποιαδήποτε εξασφάλιση με την οποία οποιαδήποτε χρήματα ανήκουν στο 

Σύλλογο θα επενδυθούν ή διατεθούν ή για οποιαδήποτε απώλεια, ατυχία ή 

ζημία που προκύπτει από εκτέλεση των αντίστοιχων αξιωμάτων ή 

καταπιστευμάτων τους, ή σε σχέση με αυτά, εκτός αν αυτά συμβούν από δική 

τους θεληματική πράξη ή παράλειψη αντίστοιχα.  

 

10.8 Οικονομικές υποχρεώσεις (δάνεια, εγγυήσεις, οφειλές προς τρίτους, 

προσωπικός δανεισμός προς τον Σύλλογο και άλλα) οι οποίες 

αναλαμβάνονται ή ανελήφθησαν από τα εκάστοτε Μέλη, ή πρώην Μέλη του 

Συλλόγου ή και μέλη ή πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 

προς όφελος και διά λογαριασμό του Συλλόγου και οι οποίες είναι δεόντως 

ελεγμένες και πιστοποιημένες από του ελεγκτές του Συλλόγου ή και άλλους 

ανεξαρτήτους ελεγκτές θα βαρύνουν τον Σύλλογο και θα καταχωρούνται στα 

επίσημα λογιστικά βιβλία του Συλλόγου.  

 

10.9 Τα εκάστοτε Μέλη του Συλλόγου και τα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια 

του Συλλόγου θα είναι υποχρεωμένα είτε ατομικά είτε και συλλογικά να 

αναγνωρίζουν και να αναλαμβάνουν τέτοιες οικονομικές υποχρεώσεις σαν 
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υποχρεώσεις του ίδιου του Συλλόγου όταν αυτές είναι καταχωρημένες στα 

επίσημα λογιστικά βιβλία του Συλλόγου.  

 

10.10 Σε περίπτωση αλλαγής Δ.Σ., το απερχόμενο Δ.Σ. θα έχει την ευθύνη να 

παραδώσει στο νέο Δ.Σ. πλήρως ενημερωμένα λογιστικά βιβλία και την 

ταμιακή κατάσταση κατά την ημερομηνία της παράδοσης.   

 

ΑΡΘΡΟ 10Α – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

10Α.1 Η Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου έχει ως σκοπό:- 

 

(α)   την παρακολούθηση και έλεγχο της σωστής και αξιοκρατικής 

οικονομικής λειτουργίας και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών 

του Συλλόγου∙  

 

(β)  την παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού του Συλλόγου σε 

τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν σημαντικές αποκλείσεις από τα 

εγκριθέντα έξοδα, και  

 

(γ)   την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

οικονομικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών του Συλλόγου. 

 

10Α.2  Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από 3 (τρία) ταμειακά 

τακτοποιημένα Μέλη του Συλλόγου τα οποία είναι και πιστοποιημένα 

μέλη αναγνωρισμένου σώματος λογιστών που συστάθηκε και 

λειτουργεί στην Κύπρο και που διορίζονται από Γενική Συνέλευση με 

την εκλογή ή το αργότερο μέχρι 2 μήνες μετά από την εκλογή κάθε 

νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

10Α.3  Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής θα εκλέγουν ανάμεσα τους και, 

μετά την εκλογή τους, τον προεδρεύοντα της Επιτροπής.   

 

10Α.4 Η θητεία των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής θα είναι διετής εκτός 

αν η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο υπηρετεί κατά τον 
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διορισμό της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι (δυνάμει του Καταστατικού 

αυτού), μεγαλύτερη, οπότε η θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής θα 

δύναται να επεκταθεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης μέχρι το 

τέλος της θητείας του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

10Α.5 Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα 

και όχι μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου (κατά την ίδια θητεία) ή μέλη 

οποιασδήποτε άλλης θεσμοθετημένης ή μη επιτροπής του 

Συλλόγου.  

 

10Α.6 Σχετικά με την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής 

 

(α) Οι υποψηφιότητες για εκλογή στην Ελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει 

να υποβάλλονται τουλάχιστον 96 ώρες πριν τον χρόνο έναρξης της 

εκλογικής ή μη Γενικής Συνέλευσης, στην οποία θα λαμβάνει χώρα η 

εκλογή.  Σε περίπτωση έκτακτου διορισμού μελών της Ελεγκτικής 

Επιτροπής λόγω μη πληρωθείσεων ή κενωθείσων θέσεων ή 

παραιτήσεων, θα δύναται η Γενική Συνέλευση να επιλέξει μέλη για 

την Ελεγκτική Επιτροπή από άτομα που θα προταθούν κατά την 

διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Μεταξύ Γενικών Συνελέυσεων ο 

διορισμός αντικαταστάτη μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής, σε 

περίπτωση παραίτησης μέλους και μη ύπαρξης επιλαχόντα, θα 

γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

(β) Κάθε υποψηφιότητα υποβάλλεται στο καθορισμένο από τον 

Σύλλογο έντυπο και πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση 

υποστήριξης υπογεγραμμένη από τουλάχιστον δύο ταμειακά 

τακτοποιημένα Μέλη του Συλλόγου.  

 

(γ) Σε περίπτωση που υποψήφιος για τη θέση μέλους της Ελεγκτικής 

Επιτροπής δεν πληροί τα απαιτούμενα από το Καταστατικό κριτήρια 

(συμπεριλαμβανομένης και της πληρωμής της συνδρομής κατά την 

ώρα της υποβολής της υποψηφιότητας) θα κηρύττεται με απόφαση 
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της Γενικής Συνέλευσης πριν την εκλογική διαδικασία, άκυρη η 

υποψηφιότητά του. 

 

(δ) Νοείται ότι όταν η προθεσμία για υποβολή υποψηφιότητας εκπνέει 

σε ημερομηνία η οποία είναι Σάββατο ή Κυριακή ‘η/και Δημόσια 

Αργία τότε η εκπνοή υποβολής υποψηφιότητας μεταφέρεται την 

επόμενη εργάσιμη μέρα και την ίδια ώρα. 

 

(ε) Στην ψηφοφορία για την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής κάθε 

Μέλος του Συλλόγου που παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση και 

έχει δικαίωμα ψήφου θα πρέπει υποχρεωτικά να ψηφίσει από ένα 

μέχρι τρεις από τους υποψήφιους. 

 

(στ) Μετά την καταμέτρηση των ψήφων οι 3 (τρεις) πρώτοι υποψήφιοι 

που πήραν, κατά σειρά, τις περισσότερες ψήφους θα θεωρούνται η 

νέα Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου. 

 

(ζ) Οι υπόλοιποι υποψήφιοι που δεν εκλέγηκαν θα θεωρούνται, με τη 

σειρά ψήφων που έχουν πάρει, σαν επιλαχόντα μέλη της Ελεγκτικής 

Επιτροπής και θα αντικαθιστούν (με την πιο πάνω αναφερόμενη 

σειρά) οποιοδήποτε μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής παραιτηθεί.     

 

10Α.7 Οι εξουσίες και υποχρεώσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής θα 

συμπεριλαμβάνουν τα πιο κάτω: 

 

(α) Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει εξουσία για πλήρη, ελεύθερη και 

απεριόριστη πρόσβαση σε οποιοδήποτε και όλα τα οικονομικά 

αρχεία του Συλλόγου, και οποιουδήποτε τμήματος αυτού, σχετικά με 

τη διεξαγωγή της ελεγκτικής της εργασίας.  Το προσωπικό, οι 

υπεύθυνοι τμημάτων του Συλλόγου και τα μέλη του Δ.Σ. του 

Συλλόγου θα πρέπει να παρέχουν κάθε βοήθεια στη λειτουργία της 

Επιτροπής για εκπλήρωση του ρόλου και των ευθυνών της.  
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(β) Η Ελεγκτική Επιτροπή δεν θα έχει οποιαδήποτε λειτουργική ευθύνη 

ή εξουσία σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες του Συλλόγου. 

 

(γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να επιδεικνύει ψηλό επίπεδο 

επαγγελματικής αντικειμενικότητας στη συλλογή, αξιολόγηση και 

επικοινωνία πληροφοριών σχετικά με την εξέταση των οικονομικών 

δραστηριοτήτων του Συλλόγου.  

    

10A.8 Το εύρος του ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής περιλαμβάνει, αλλά 

δεν περιορίζεται, 

 

(α) στον έλεγχο όλων των πληρωμών που διενεργήθηκαν από 

οποιοδήποτε τμήμα του Συλλόγου την περίοδο για την οποία 

διεξάγεται ο έλεγχος, ως προς το κατά πόσο όλες οι εν λόγω 

πληρωμές έχουν γίνει μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού της 

σχετικής αγωνιστικής περιόδου που έχει εγκριθεί από Γενική 

Συνέλευση του Συλλόγου. 

 

(β) στην εξέταση οποιωνδήποτε ασυνήθιστων στοιχείων ή θεμάτων 

παρουσιάζονται στις οικονομικές δοσοληψίες του Συλλόγου, και  

 

(γ) οποιοδήποτε άλλο έλεγχο ή αρμοδιότητα ανατεθεί στην Ελεγκτική 

Επιτροπή από Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. 

 

10Α.9 Ο έλεγχος από την Ελεγκτική Επιτροπή θα γίνεται για διμηνιαίες ή 

τριμηνιαίες περιόδους ανάλογα με απόφαση της Ελεγκτικής 

Επιτροπής. 

 

10Α.10 Μετά την συμπλήρωση κάθε ελεγκτικής εργασίας τινούς περιόδου η 

Ελεγκτική Επιτροπή θα ετοιμάζει και θα παραδίδει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Συλλόγου γραπτή έκθεση για τα ευρήματα της που 

θα περιλαμβάνει και εισηγήσεις για τυχόν διορθωτικές ενέργειες που 

θα πρέπει να ληφθούν από το Δ.Σ. του Συλλόγου  σχέση με αυτά. 
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10Α.11 Η Ελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει επίσης να ετοιμάζει και να 

παρουσιάζει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ετήσιο 

συνοπτικό απολογισμό και έκθεση για τα οικονομικά θέματα της 

προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου καθώς και αξιολόγηση των 

οικονομικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου την περίοδο αυτή. 

 

10A.12 Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει, για σκοπούς εκπλήρωσης των σκοπών 

της, τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες: 

 

(α) Να εξετάζει τις οικονομικές δοσοληψίες του Συλλόγου σε σχέση με 

την τήρηση της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τα ισχύοντα 

λογιστικά πρότυπα και βασικές λογιστικές πρακτικές.  

 

(β) Να εξετάζει οποιεσδήποτε σημαντικές ή ασυνήθεις συναλλαγές που 

είχαν ουσιαστική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 

Συλλόγου. 

 

(γ) Να εξετάζει την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού συστήματος 

εξουσιοδοτήσεων για πληρωμές του Συλλόγου. 

 

(δ) Να εξετάζει οποιεσδήποτε καταγγελίες (επώνυμες ή ανώνυμες) από 

Μέλη του Συλλόγου σχετικά με οικονομικές ατασθαλίες ή 

παραβάσεις σωστής οικονομικής λειτουργίας του Συλλόγου. 

 

10Α.13 Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά ή έκτακτα όποτε 

παρίσταται ανάγκη και εξετάζει οικονομικά θέματα και δοσοληψίες 

ανά δίμηνο ή τρίμηνο ή και σε μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, εφ’όσον κρίνεται τούτο αναγκαίο. 

 

10Α.14  Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομικά 

αν κατόπιν έγκαιρης σύγκλησης από τον Προεδρεύοντα της 

Επιτροπής παρίστανται σε αυτήν δύο τουλάχιστον μέλη αυτής. Η 

συμμετοχή μέλους της Επιτροπής σε συνεδρίαση μέσω οπτικής ή 
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ακουστική ή οπτικοακουστικής σύνδεσης θα θεωρείται έγκυρη για 

τον σκοπό αυτό.  

 

10Α.15 Για την έγκυρη λήψη αποφάσεως της Επιτροπής απαιτείται η 

πλειοψηφία των παρόντων μελών της.  Σε περίπτωση ισοψηφίας ο 

Προεδρεύων της Επιτροπής θα έχει δεύτερη και νικώσα ψήφο.   

 

10Α.16 Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει επίσης την εξουσία αφού προηγουμένως 

διαβουλευθεί και λάβει τις απόψεις του Δ.Σ. επί του θέματος, να 

ζητήσει από αυτό την άμεση σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

του Συλλόγου αν θεωρεί ότι τα ευρήματα του εσωτερικού ελέγχου 

που έχει διενεργήσει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι τέτοια 

που περιέχουν υπόνοια ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

έχει προχωρήσει σε οικονομικές δραστηριότητες 

(συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής συμβολαίων εργοδότησης  

ποδοσφαιριστών) οι οποίες θα έχουν μεγάλο και αρνητικό 

αντίκτυπο στην οικονομική θέση του Συλλόγου.   

 

10Α.17 Σε περίπτωση που το Δ.Σ. του Συλλόγου δεν συγκαλεί τέτοια 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 21 ημερών από την ημερομηνία 

της ζήτησης της από την Ελεγκτική Επιτροπή, τότε η Ελεγκτική 

Επιτροπή δύναται με ειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών που θα 

δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο να συγκαλέσει αυτεπάγγελτα τέτοια 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με αίτημα την εξέταση και 

συζήτηση του προκύψαντος θέματος από αυτή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΔΩΡΗΤΑΙ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

 

11.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει οποιοδήποτε πρόσωπο, μέλος 

του Συλλόγου, ή μη, που προσφέρει στο ταμείο του Συλλόγου ποσό ή 

αντικείμενο αξίας: 

 

(α) Άνω από € 50,000- σε δωρητή.  
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(β) Άνω από € 250,000- σε ευεργέτη, και  

 

(γ) Άνω από € 500,000- σε μεγάλο ευεργέτη. 

 

11.2 Αν κάποιος εισφέρει διάφορα ποσά σε διάφορες περιόδους, το 

Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σε ποια κατηγορία θα τον κατατάξει.   

 

11.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει τα πρόσωπα αυτά σε δωρητές, 

ευεργέτες, ή μεγάλους ευεργέτες ανάλογα με την περίπτωση, με ειδική 

απόφαση του.   

 

11.4 Αντίγραφο της αποφάσεως στέλνεται στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και 

τα ονόματα των προσώπων αυτών ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα και 

αναρτιούνται στο οίκημα του Συλλόγου.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

12.1  Για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο δεν υπάρχει ρητή πρόνοια στο 

Καταστατικό αυτό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, των 

μελών του Συλλόγου που αποτελεί το ανώτατο όργανο αυτού και οι 

αποφάσεις αυτές παραμένουν εν ισχύει όσο και το Καταστατικό αυτό.  

 

12.2 Οι Επίσημες επέτειοι του Συλλόγου είναι η 30η Ιανουαρίου κάθε 

χρόνου, ημερομηνία ίδρυσης του Συλλόγου, καθώς και η 8η Ιουλίου κάθε 

χρόνου, ημέρα μνήμης της ανατίναξης του οικήματος του Συλλόγου από τους 

Άγγλους Αποικιοκράτες κατά την διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα της 

Ε.Ο.Κ.Α. 

Ο Σύλλογος επίσης τιμά παραδοσιακά την Κυριακή της Ορθοδοξίας με τέλεση 

θείας λειτουργίας και τιμή προς τα πεσόντα και αποθανόντα Μέλη του 

Συλλόγου. 

   

12.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί να συντάσσει 

κανονισμούς για την λειτουργία του Συλλόγου ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.  
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12.4 Κάθε ειδοποίηση που τοποθετείται στην Ιστοσελίδα του Συλλόγου ή/και 

αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Συλλόγου στη Λάρνακα και στη 

Λεμεσό, θεωρείται ότι έχει νόμιμα γνωστοποιηθεί στα Μέλη.  

 

12.5 Ανοίγεται ΔΕΛΤΟΣ ΤΕΘΝΕΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.  Σ’ αυτόν 

αναγράφονται τα ονόματα: 

 

(α) Των επιτίμων προέδρων ή/και μελών του Συλλόγου.  

 

(β) Των Μελών του Συλλόγου που έπεσαν υπέρ Πατρίδος  

 

(γ) Των Μελών που υπηρέτησαν για πολλά χρόνια ως μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.  

 

(δ) Των Μελών και ευεργετών ή μελών και μεγάλων ευεργετών του 

Συλλόγου. 

 

(ε) Όσον άλλων Μελών αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι 

πρόσφεραν υπηρεσίες στο Σύλλογο που δικαιολογούν αυτή την 

αναγραφή.  

 

12.6 Ο Σύλλογος διαλύεται όταν τα Μέλη του ελαττωθούν κάτω από 30. Σε 

τέτοια περίπτωση, η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στο Γυμναστικό 

Σύλλογο ΕΥΑΓΟΡΑΣ ή, αν αυτός δεν υπάρχει στα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια 

Αμμοχώστου.  Αν και αυτά δεν υπάρχουν, τα Μέλη αποφασίζουν σε πιο 

οργανισμό θα προσφερθεί η περιουσία.  

 

 

▲  ▲ ▲  ▲  ▲ ▲  ▲ 

 

 


