
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
 
 
 

 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
 
 



 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 
 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ και ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

 
1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ”  
 
2. Η Έδρα του Σωματείου είναι Οινόης 7, Στρόβολος 2037, Λευκωσία 
 
3. Το έμβλημα του “Συνδέσμου Μουσικοθεραπείας Κύπρου” περιλαμβάνει μέσα σε 

κυκλικό πλαίσιο δύο καμπυλόμορφες γραμμές, μια πορτοκαλί και μια γκρι, τυλιγμένες η 
μια με την άλλη. Στην κάτω αριστερή άκρη της πορτοκαλί φιγούρας εφάπτεται ένα 
πράσινο σπιράλ. Δεύτερο κυκλικό πλαίσιο περιβάλλει το πρώτο. Μέσα στο κενό που 
δημιουργείται είναι γραμμένες οι λέξεις “Σύνδεσμος Μουσικοθεραπείας Κύπρου”.  

 
4.        Στο παρόν καταστατικό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, 
   
 “Σωματείο” σημαίνει τον Σύνδεσμο Μουσικοθεραπείας Κύπρου 
   
 “ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ” σημαίνει το Επάγγελμα της Μουσικοθεραπείας 
  
 “ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ” σημαίνει το Κεντρικό Συμβούλιο του Σωματείου 
  
 “ΠΡΟΕΔΡΟΣ” σημαίνει τον Πρόεδρο του Σωματείου 
  
 “ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ” σημαίνει τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου 
  
 “ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ” σημαίνει το Γραμματέα του Σωματείου 
  
 “ΤΑΜΙΑΣ” σημαίνει τον Ταμία του Σωματείου 
 

  
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΣΚΟΠΟΙ 
 
5. Σκοποί του Σωματείου είναι: 

 
5.1 Να υποβάλει εισηγήσεις για τη θέσπιση Νομοθεσίας που να προνοεί για την 

εγγραφή Μουσικοθεραπευτών, και άλλα συναφή θέματα. 
 

5.2 Να προωθεί την ανάπτυξη, την πρόοδο και την διεύρυνση της 
Μουσικοθεραπείας ως επιστήμη και τη διατήρηση της ως ξεχωριστός κλάδος. 

 
5.3 Να συνεργάζεται με άλλα οργανωμένα σύνολα Μουσικοθεραπευτών του 

εξωτερικού και άλλους φορείς και συνδέσμους τόσο της χώρας όσο και του 
εξωτερικού για καλύτερη προώθηση των σκοπών του Σωματείου. 

 
5.4 Να προωθεί και να υποστηρίζει τα δικαιώματα των ατόμων που χρειάζονται και 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Μουσικοθεραπείας. 
 



5.5 Να υποστηρίζει και να προστατεύει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών 
του και να προωθεί την αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ αυτών με εξαίρεση 
του όρους απασχόλησης που προκύπτουν από εργασιακή σχέση με εργοδότες 
ή ως εργοδότες . 

 
5.6 Να προωθεί τη διαφώτιση και την επιμόρφωση του κοινού και των δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων για τον κλάδο της μουσικοθεραπείας. 
 

5.7 Να χρησιμοποιεί μέσα για δημοσίευση ή προβολή εκδόσεων σχετικών με τον 
κλάδο της Μουσικοθεραπείας. 

 
6. Για την επίτευξη των σκοπών το Σωματείο μπορεί να κατέχει κινητή και ακίνητη 

περιουσία και να προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη  ενέργεια. 
 
7. Το Σωματείο δεν αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε πολιτική παράταξη, ούτε ενεργεί με 

πολιτικές σκοπιμότητες.  
 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
ΜΕΛΗ  

  
8. Κατηγορίες μελών-ελάχιστες προϋποθέσεις για έγκριση μελών είναι οι ακόλουθες: 
 

8.1 Πλήρη Μέλη   
 Κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο στη Μουσικοθεραπεία ή μεταπτυχιακό σε επίπεδο  

master  στη Μουσικοθεραπεία:  
 
 (α) που χορηγείται από πανεπιστήμιο ή άλλο ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα 

αναγνωρισμένο βάσει του Περί Αναγνώρισης  Τίτλου Σπουδών Ανώτερης και 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμων και 
σύμφωνα με τα εκάστοτε κριτήρια του Συμβουλίου τα οποία συνάδουν με τις 
ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, 

   
 (β) που είναι αναγνωρισμένο: από τη χώρα την οποία εδρεύει το 

πανεπιστήμιο/εκπαιδευτικό  ίδρυμα από το οποίο αποκτήθηκε και την Ευρωπαϊκή 
Συνομοσπονδία Μουσικοθεραπείας (European Music Therapy Confederation) ή 
την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μουσικοθεραπείας  (World Federation of Music 
Therapy)  

   
8.2 Αντεπιστέλλοντα μέλη 

Όσοι πληρούν τα κριτήρια πλήρους μέλους και διαμένουν στο εξωτερικό 
   
 8.3 Μη Ενεργά μέλη 

Μουσικοθεραπευτές σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες που δεν 
εξασκούν το επάγγελμα.  Η επανένταξη μη ενεργού μέλους, μετά από πάροδο 3 
χρόνων, σε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες, θα τυγχάνει έγκρισης από το 
Συμβούλιο ή την αρμόδια επιτροπή 
 

8.4 Μέλη Φοιτητές 
Όσοι φοιτούν σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα μουσικοθεραπείας 

   
 8.5 Επίτιμα μέλη 

Ανακηρύσσεται οποιοδήποτε πρόσωπο εφ’ όρου ζωής, ως αναγνώριση της 
διακεκριμένης υπηρεσίας του στον κλάδο της μουσικοθεραπείας.  Η εκλογή 
γίνεται από το Συμβούλιο (ή Γενική Συνέλευση). 



 
9. Εγγραφή, δικαιώματα και υποχρεώσεις: 

 
9.1 Τα μέλη θα εγγράφονται κατόπιν γραπτής αίτησης προς το Συμβούλιο, 

καταβάλλοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα εγγραφής.  
 

9.2 Μέλη αποτελούν όσοι υπέγραψαν το Ιδρυτικό Έγγραφο και πρόσωπα που θα 
εγκρίνει το Συμβούλιο ως μέλη, σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου. 

 
9.3 Τα πλήρη μέλη εγγράφονται μετά από απόφαση του Συμβουλίου, βάσει τις 

ελάχιστες προϋποθέσεις που προνοούνται στο άρθρο 8.1 του παρόντος 
καταστατικού. 

 
9.4 Για να καταστεί ένας μέλος του Σωματείου πρέπει να πιστεύει στους σκοπούς  

του Σωματείου και να δηλώνει την πρόθεση του να εργαστεί για την προώθησή 
τους. 

 
9.5 Το μέλος έχει καθήκον να συμμορφώνεται με το Καταστατικό του Σωματείου και 

να συμβάλλει ενεργά στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου.  Πρέπει να 
καταβάλλει την εκάστοτε ισχύουσα συνδρομή του προς το Σωματείο.  

 
9.6 Το δικαίωμα εγγραφής του μέλους ορίζεται στα €30 (Τριάντα Ευρώ). 

 
9.7 Το ποσό της συνδρομής των μελών θα καθοριστεί από την Ιδρυτική Συνέλευση 

και θα ισχύει μέχρι αναθεώρησης της από ετήσια Γενική Συνέλευση, ύστερα από 
εισήγηση του Συμβουλίου. 

 
9.8 Η συνδρομή είναι πληρωτέα μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια ανάλογα με την 

επιθυμία και δήλωση του μέλους που αρχίζει την πρώτη μέρα του μηνός που 
εγγράφεται ένας ως μέλος. 

 
9.9 Τα πλήρη, αντεπιστέλλοντα και μη ενεργά μέλη και μέλη φοιτητές πληρώνουν 

ολόκληρο το ποσό εγγραφής και ολόκληρη τη συνδρομή.  Τα επίτιμα μέλη 
ουδένα δικαίωμα εγγραφής ή συνδρομής πληρώνουν. 

 
9.10 Το Συμβούλιο έχει δικαίωμα να απαλλάξει μέλος από μέρος πληρωμής της 

συνδρομής ή από ολόκληρη τη συνδρομή ή να αναβάλει την είσπραξη, αν κατά 
την κρίση του η οικονομική κατάσταση του μέλους δικαιολογεί την καθυστέρηση 
ή τη μη πληρωμή μέρους ή όλων των συνδρομών του.  

 
9.11 Κάθε μέλος έχει δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες του Σωματείου. 

 
9.12 Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα πλήρη μέλη.  Τα 

αντεπιστέλλοντα, επίτιμα μέλη και μέλη φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.   
 
10. Όροι αποχώρησης και διαγραφής: 
 

10.1 Κάθε μέλος μπορεί να υποβάλει γραπτή παραίτηση αφού πληρώσει τις 
υποχρεώσεις του προς το Σωματείο. 

 
10.2 Τυχόν μη συμμόρφωση μέλους με το Ιδρυτικό Έγγραφο ή/και το καταστατικό 

του Σωματείου ή η καθυστέρηση καταβολής της συνδρομής πέραν του ενός 
έτους χωρίς δικαιολογημένη αιτία, δίνει το δικαίωμα στο Συμβούλιο να διαγράψει 
το μέλος με απλή ψηφοφορία. 

 



10.3 Σε περίπτωση διαγραφής μέλους, τούτη θα κοινοποιείται με συστημένη 
επιστολή στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του μέλους.     
 
 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 
11. Κεντρικό Συμβούλιο: 

 
11.1 Την ευθύνη της διοίκησης του Σωματείου έχει το Κεντρικό Συμβούλιο. 

 
11.2 Το Κεντρικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 7 (επτά) μέλη- τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και 3 μέλη- τα οποία εκλέγονται κατά την 
τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του πρώτου Κεντρικού Συμβουλίου 
εκλέγονται κατά την Ιδρυτική Συνέλευση. 

 
11.3 Η θητεία του Κεντρικού Συμβουλίου είναι τριετής.  

 
11.4 Μέλη του Συμβουλίου μπορούν να είναι μόνο πλήρη μέλη του Σωματείου τα 

οποία έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας και ψήφου.    
 

11.5 Ο υποψήφιος προτείνεται γραπτώς προς το Γραμματέα από δύο μέλη του 
Σωματείου. Θα πρέπει τότε αυτός να αποδεχτεί ή μη την υποψηφιότητα του 
γραπτώς.  Τα ονόματα των υποψηφίων ανακοινώνονται πριν από την έναρξη 
των εργασιών της Συνέλευσης. 

 
11.6 Η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται με τυπωμένο ψηφοδέλτιο στο οποίο 

αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας διεξάγεται νέα ειδική μυστική ψηφοφορία μεταξύ των 
ισοψηφήσαντων. 

 
11.7 Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι, εκλέγονται αυτόματα όλοι οι 

προταθέντες ως μέλη του Σωματείου.  Το Συμβούλιο μετά την εκλογή του 
καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Ταμία 
και Γενικού Γραμματέα.  

 
12.       Ενέργειες του Κεντρικού Συμβουλίου: 

   
 12.1  Το Κεντρικό Συμβούλιο καταρτίζεται σε σώμα αφού συνέρχεται μετά την  εκλογή 

του μέσα σε 7 (επτά) μέρες, και εκλέγουν τα μέλη μεταξύ τους Πρόεδρο, 
Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.  

  
 12.2 Πέντε μέλη του Κεντρικού  Συμβουλίου αποτελούν απαρτία. 
 
 12.3.Το Κεντρικό  Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται για τη διεξαγωγή των  εργασιών 

του, να αναβάλλει και να κανονίζει τις λεπτομέρειες  των συνεδριάσεων του ως κρίνει 
σκόπιμο.  Οι αποφάσεις  λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε 
περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος δικαιούται δεύτερη και  νικώσα ψήφο. 

  
 12.4 Ο Γραμματέας ύστερα από αίτηση του Προέδρου ή δυο μελών του Κεντρικού 

Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου.  
  



 12.5 Στις συνεδρίες του Κεντρικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος και στην 
απουσία του ο Αντιπρόεδρος.  Σε περίπτωση απουσίας και των δυο από συνεδρία 
πέραν των 15 (δεκαπέντε) λεπτών, τα παρόντα μέλη μπορούν να εκλέξουν μεταξύ 
τους ένα για να προεδρεύσει στη συνεδρία. 

 
13. Αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου: 
 

13.1 Όλες οι εργασίες του Σωματείου διευθύνονται από το Κεντρικό Συμβούλιο που 
έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των υποθέσεων και περιουσίας του Σωματείου. 

  
 13.2  Προβαίνει σε ανάλογες ενέργειες σε θέματα που αφορούν:    
  
 (α) την προώθηση και προστασία του επαγγέλματος, 

 
(β) την κατάρτιση επιτροπών αναγκαίων για την καλύτερη προώθηση των σκοπών του 
Σωματείου  

 
(γ)  την διαχείριση θεμάτων δεοντολογίας, την εξέταση και υποβολή εισηγήσεων σε 
νομοθετικά ζητήματα που αφορούν το επάγγελμα του εγγεγραμμένου 
Μουσικοθεραπευτή. 

 
13.3 Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει το Σωματείο ενώπιων κάθε Αρχής και 
Δικαστηρίου και ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού και νομικού προσώπου, προεδρεύει 
στις συνεδριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου και στις Γενικές Συνελεύσεις, και 
υπογράφει κάθε επίσημο έγγραφο του Σωματείου μαζί με τον Γραμματέα.  

 
13.4  Ο Αντιπρόεδρος βοηθά και αναπληρεί τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας 
του και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του. 

  
 13.5   Ο Γραμματέας μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών και με εντολή του 

Προέδρου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου. 
 

13.6  Ο Ταμίας εισπράττει όλα τα έσοδα, εκδίδει και υπογράφει αποδείξεις για αυτά, 
φυλάττει το ταμείο και καταθέτει κάθε ποσό που υπερβαίνει τα €100,00 και εκτελεί 
πληρωμές με την έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου. 

 
14. Οποιοδήποτε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί από το αξίωμα 

του, αφού το δηλώσει εγγράφως προς τον Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου. 
 
Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του Συμβουλίου, η θέση πληρείται από τον 
πρώτο επιλαχών. 
 
Σε περίπτωση παραίτησης μελών του Συμβουλίου που να αντιπροσωπεύουν το 40% 
(σαράντα τοις εκατόν) τουλάχιστον των μελών του, το Συμβούλιο διαλύεται και 
διεξάγεται νέα εκλογή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, για τον υπόλοιπο χρόνο της 
θητείας.    

 
15.  Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερεις 

συνεχείς συνεδρίες θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτηση του. 
 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου το οποίο δεν εκτελεί τα καθήκοντα του ή δε 
συμβάλλει στις εργασίες του Συμβουλίου, μπορεί να απομακρυνθεί από το Συμβούλιο 
με πλειοψηφία των 2/3 (δύο τρίτων) των μελών του. 

 
16. Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις: 



  
16.1   Η  Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον πρόεδρο του Κεντρικού 
Συμβουλίου μία φορά κάθε χρόνο. 
 
16.2 Οι σκοποί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνουν: 
  

16.2.1 Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
 
16.2.2  Λογοδοσία του Κεντρικού Συμβουλίου 
 
16.2.3 Απολογισμός του Ταμία και έγκριση του ισολογισμού και των 
λογαριασμών του Σωματείου και της έκθεσης των  ελεγκτών. 
 
16.2.4  Έγκριση του προϋπολογισμού του νέου έτους. 
 
16.2.5 Την εκλογή κάθε τρία χρόνια επτά (εγγεγραμμένων) Μουσικοθεραπευτών 
που θα αποτελέσουν το Κεντρικό Συμβούλιο του Σωματείου.  

 
16.3 Για κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση αποστέλλεται σε όλα τα μέλη   πρόσκληση η 

οποία αναφέρει τον τόπο και το χρόνο της Συνέλευσης.  
 
Η πρόσκληση αποστέλλεται τουλάχιστον 30 (τριάντα) μέρες πριν από την 
καθορισμένη ημερομηνία.   

 
Δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον πρωινές ημερήσιες εφημερίδες.  

 
16.4 Ο Πρόεδρος και στην απουσία του ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει στις Γενικές 
Συνελεύσεις του Σωματείου. Στην απουσία και των δύο, ή αν αυτοί δεν επιθυμούν να 
προεδρεύσουν, τα παρόντα μέλη της Συνέλευσης εκλέγουν ένα άλλο μέλος του 
Κεντρικού Συμβουλίου για να προεδρεύσει της Συνελεύσεως. 

 
16.5    Ο μισός αριθμός των μελών του Σωματείου που παρίστανται 

συνιστούν απαρτία.  
 
Όταν δε γίνεται απαρτία, η Συνέλευση θα γίνεται μια ώρα μετά την καθορισθείσα 
ώρα και στην περίπτωση αυτή όσα μέλη παρευρεθούν θα αποτελούν απαρτία.  
 
Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και 
ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος της Συνέλευσης 
αποκτά δεύτερη ή νικώσα ψήφο.  
 

17. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις: 
 

17.1    Εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση, όλες οι υπόλοιπες  
Γενικές Συνελεύσεις ονομάζονται Έκτακτες. 

 
17.2    Το Κεντρικό Συμβούλιο του Σωματείου συγκαλεί Έκτακτη Γενική 
  Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο. 
 
17.3    Το Κεντρικό Συμβούλιο του Σωματείου συγκαλεί Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση υποχρεωτικά μετά από έγγραφη αίτηση του ενός τετάρτου των 
μελών του Συνδέσμου. 
 
Αν το Κεντρικό Συμβούλιο του Σωματείου μέσα σε τριάντα μέρες από την 
υποβολή αίτησης δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση, τότε το ένα τέταρτο των μελών 



που υπέβαλαν την αίτηση δικαιούνται να συγκαλέσουν Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση. 
 
Η αίτηση εκθέτει το σκοπό της Συνέλευσης και υπογράφεται από αυτούς που 
την υπέβαλαν. 

 
Αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη δεν σχηματιστεί 
απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση διαλύεται. 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 
18. Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου και το Συμβούλιο υπό την αίρεση της επικύρωσης 
κατά την προσεχή ετήσια Γενική Συνέλευση, έχουν την εξουσία να καταρτίζουν εσωτερικούς 
Κανονισμούς: 
 

(α) Για την οργάνωση, διεύθυνση και λειτουργία του Σωματείου. 
 
(β) Για την λειτουργία Επιτροπών και την επαφή τους με το Κεντρικό Συμβούλιο. 
 
(γ) Για την διεξαγωγή των εργασιών του Σωματείου με τον καλύτερο τρόπο γενικά. 

 
19. Για κάθε ζήτημα, που αφορά το Σωματείο, για το οποίο οι παρόντες Κανονισμοί δεν 

προνοούν, το Κεντρικό Συμβούλιο, αφού συμμορφωθεί με το Ιδρυτικό Έγγραφο και το 
Καταστατικό, έχει το δικαίωμα να ενεργεί, όπως κρίνει καλύτερα.  

 
20. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή αντίθεσης μεταξύ προνοιών του Νόμου και του 

Καταστατικού υπερισχύουν οι πρόνοιες του Νόμου και το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Σωματείου υποχρεούται να ενεργήσει ανάλογα. 

 
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
21.  Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των (3/4) των παρόντων μελών και 
σε περίπτωση απαρτίας του (51%). 

 
Ειδικά για την τροποποίηση Σκοπού του Σωματείου απαιτείται πλειοψηφία των ¾  
(τριών τετάρτων) των μελών του Σωματείου. 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ 
ΠΟΡΟΙ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
22.  Οι πόροι του Σωματείου είναι: 

 
(α) Από την ετήσια συνδρομή των μελών του Σωματείου το ύψος της οποίας 

ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση  
 

(β) Από τις εισφορές των τακτικών μελών του 
 

(γ) Από τις εισφορές των αντεπιστελλόντων και επίτιμων μελών του 
 



(δ) Από τους τόκους των καταθέσεων σε Τραπεζικά Ιδρύματα 
 

(ε) Από τις καθαρές εισπράξεις των εράνων, λαχείων, και άλλων εκδηλώσεων του 
Σωματείου κατόπιν έγκρισης της Αρμόδιας Αρχής . 

 
(στ) Από κρατικές επιχορηγήσεις 

 
(ζ) Από τα καθαρά έσοδα της εφημερίδας ή άλλου εντύπου που δύναται να εκδώσει 

το Σωματείο 
 

(η) Από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες   
 
23.    Λογαριασμοί: 
  

23.1 Το Κεντρικό Συμβούλιο οφείλει να μεριμνά για την τακτική ενημέρωση των 
λογαριασμών του Σωματείου. 

 
23.2 Κάθε μέλος δικαιούται ύστερα από έγγραφη αίτηση του προς τον Πρόεδρο του 

Κεντρικού Συμβουλίου να ζητήσει να ελέγξει τα βιβλία και τους λογαριασμούς 
του Σωματείου, το δε Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε 15 μέρες να θέσει 
στη διάθεση του μέλους στο γραφείο του Σωματείου ή σε άλλο μέρος, που θα 
ορίσει ο Πρόεδρος τα βιβλία και τους λογαριασμούς που ζητήθηκαν.  

 
Κάθε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου δικαιούται να ελέγξει τα βιβλία και τους 
λογαριασμούς του Σωματείου σε οποιανδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα, αφού 
εύλογα ειδοποιήσει γι’ αυτό τον  Ταμία, ο οποίος και θα διευθετήσει να θέσει τα 
βιβλία και τους λογαριασμούς στη διάθεση του μέλους. 

 
23.3 Το Συμβούλιο οφείλει να μεριμνά για την προμήθεια των κατάλληλων λογιστικών 

βιβλίων ή τα κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα στα οποία θα πρέπει να 
καταχωρούνται: 

 
(α)  Όλα τα υπό του Σωματείου εισπραττόμενα και πληρωνόμενα ποσά με τα 

δικαιολογητικά κάθε είσπραξης και πληρωμής. 
 

(β) Το ενεργητικό και παθητικό του Σωματείου. Θεωρείται ότι η τήρηση των 
λογαριασμών γίνεται κατά τον πρέποντα τρόπο. Τηρούνται κατά τέτοιο 
τρόπο για να παρέχουν αληθινή και ακριβή εικόνα της κατάστασης και των 
υποθέσεων του Σωματείου και να εξηγούν με σαφήνεια τις δοσοληψίες του. 

 
23.4 Αντίγραφο κάθε Λογαριασμού Εσόδων, Εξόδων, Ισολογισμού, Ενοποιημένοι 

Λογαριασμοί, αν υπάρχουν, και οποιοιδήποτε άλλοι λογαριασμοί, 
συμπεριλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που κατά τον νόμο απαιτείται να 
επισυναφθεί στα έγγραφα καθώς και της Έκθεσης του Κεντρικού Συμβουλίου 
και των Ελεγκτών, που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, θα 
πρέπει να αποστέλλονται σε κάθε μέλος του Σωματείου τουλάχιστον μια φορά 
το χρόνο.  

 
24. Ελεγκτές: 
 

24.1  Διορίζονται Εγκεκριμένοι Ελεγκτές από την Γενική Συνέλευση. 
 

24.2 Η αμοιβή των Ελεγκτών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών, η 
οποία δύναται αν το επιθυμεί να αναθέτει τον καθορισμό στο Κεντρικό 
Συμβούλιο. 



   
 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ 
ΔΙΑΛΥΣΗ 

 
25. Το Σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται στα άρθρα 24 και 25  

του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972 ή οποιοδήποτε άλλων 
τροποποιητικών αυτού Νόμων ή Κανονισμών . 

 
26. Σε περίπτωση διάλυσης ή εκκαθάρισης του Σωματείου από οποιαδήποτε αιτία, αν 

παραμείνει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία, ύστερα από την ικανοποίηση 
όλων των χρεών και των υποχρεώσεων του Σωματείου , περιέρχεται στην κυριότητα 
του Προέδρου την οποία οφείλει να διαθέσει για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε 
παρεμφερούς ή άλλου κοινωφελούς σκοπού εντός 10 ημερών από την διάλυση του 
Σωματείου. 

 
Κάθε μέλος του Σωματείου αναλαμβάνει να συνεισφέρει στο ενεργητικό του Σωματείου, 
σε περίπτωση διάλυσης του ενώ είναι μέλος του Σωματείου ή στην διάρκεια ενός 
χρόνου από την ημέρα που σταμάτησε να είναι μέλος, για την αποπληρωμή των χρεών 
και υποχρεώσεων του Σωματείου, που συνήφθησαν πριν παύσει να είναι μέλος, 
καθώς και για την εξόφληση δαπανών, τελών και των εξόδων της διάλυσης και για την 
διευθέτησης των δικαιωμάτων των εισφορών μεταξύ τους, τέτοιο ποσό που θα 
απαιτείτο, που να μην υπερβαίνει τα €50 (πενήντα). 


