ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

«

»
Ιδρυθέντος το 1954

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

«

»
Ιδρυθέντος το 1954

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η αίτηση ένταξης του ΑΠΟΛΛΩΝΑ
στην ΚΟΠ

4

Η πρώτη ταυτότητα μέλους του
Σωματείου

5

Σημαντικές ημερομηνίες Σωματείου
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

6

Προέδροι Σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝΑ
Λεμεσού

7

Καταστατικό Αθλητικού Ποδοσφαιρικού
Ομίλου Λεμεσού «ΑΠΟΛΛΩΝ»

8

Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΠ

4

Η ΠΡΩΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ένα ιστορικό τεκμήριο που δείχνει την γενναιότητα των
μελών να κυκλοφορούν με την ταυτότητα του σωματείου τους.
5

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

14/04/1954

Ιδρύεται ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

23/03/1955

Υποβάλλεται αίτηση για ένταξη του στην ΚΟΠ
σαν Σωματείο Β’ κατηγορίας.

10/05/1955

Ένταξη του ΑΠΟΛΛΩΝΑ στην ΕΟΚΑ.

16/10/1955

Ένταξη ΑΠΟΛΛΩΝΑ στην ΚΟΠ σαν
Σωματείο Β’ κατηγορίας.

07/07/1957

Άνοδος του ΑΠΟΛΛΩΝΑ στην Α’ κατηγορία.
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΛΕΜΕΣΟΥ
1

Πάμπος Λυμπουρίδης

1954 - 1956

Γραμματέας

2

Κώστας Παπαδόπουλος

1956 - 1958

Γραμματέας

3

Λούκας Χαραλάμπους

1958 - 1963

Γραμματέας

4

Δημήτρης Πολυδωρίδης

1963 - 1965

Πρόεδρος

5

Αιμίλιος Μιχαηλίδης

1965 - 1966

Πρόεδρος

6

Θεόδωρος Παπάς

1966 - 1970

Πρόεδρος

7

Ανδρέας Ψυλλίδης

1970 - 1971

Πρόεδρος

8

Τάκης Σολομωνίδης

1971 - 1972

Πρόεδρος

9

Υάκινθος Ευγενίου

1972 - 1973

Πρόεδρος

10

Αιμίλιος Μιχαηλίδης

1973 - 1977

Πρόεδρος

11

Αντώνης Χατζηπαύλου

1977 - 1985

Πρόεδρος

12

Γλαύκος Ψυλλάκης

1985 - 1987

Πρόεδρος

13

Πάμπος Γεωργιάδης

1987 - 1991

Πρόεδρος

14

Ντίμης Κίρζης

1991 - 1999

Πρόεδρος

15

Γιώργος Θ. Παπάς

1999 - 2001

Πρόεδρος

16

Κάκος Ποταμίτης

2001 - 2005

Πρόεδρος

17

Θεόδωρος Αντωνίου

2005 - 2007

Πρόεδρος

18

Γιώργος Παυλίδης

2007 - 2013

Πρόεδρος
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
«ΑΠΟΛΛΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
Άρθρο 1ο
Ο Αθλητικός Μουσικός Όμιλος «ΑΠΟΛΛΩΝ» ιδρύθηκε στη
Λεμεσό το 1954 και μετονομάζεται σήμερα ως ακολούθως:
Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Λεμεσού «ΑΠΟΛΛΩΝ».
Σωματείο που στη συνέχεια θα ναφέρεται ως ο όμιλος.

Άρθρο 2ο
Σκοπός του ΑΠΟΛΛΩΝΑ είναι αποκλειστικά:
• Η καλλιέργεια και διάδοση του αθλητισμού και της
φυσικής αγωγής γενικά, η ανάπτυξη του αθλητικού
πνεύματος, η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των
φιλάθλων και η συνεχής προσήλωση των μελών εις
τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη της φυλής μας.
• Η ανάπτυξη του αισθήματος της αλληλεγύης μεταξύ
των μελών κ.α.
• Γενικότερα η πνευματική ανάπτυξη των μελών.
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Άρθρο 3ο
Ο σκοπός του Ομίλου επιδιώκεται:
• Με την τέλεση αγώνων στίβου, ποδοσφαίρου,
καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας, κολύμβησης,
υδατοσφαίρισης, συγχρονισμένης κολύμβησης,
ποδηλασίας, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης,
επιτραπέζιας αντισφαίρισης, bowling, Futsal,
αγώνων ταχύτητας, μπιλιάρδου, σκοποβολής,
σαϊτας και ναυαγοσωστικής και άλλων αθλητικών
παιγνιδιών είτε εσωτερικών μεταξύ των ιδίων των
μελών του είτε με άλλα αθλητικά σωματεία.
• Με τη διοργάνωση φυσιολατρικών, εκπαιδευτικών ή
ψυχαγωγικών εκδρομών, αθλητικών γιορτών,
χορευτικών συγκεντρώσεων, θεατρικών και
μουσικών παραστάσεων και μορφωτικών διαλέξεων.
• Με την επικοινωνία και συνεργασία με άλλα
Αθλητικά Σωματεία.
• Με τη συντήρηση εντευκτηρίου.
• Με τη συντήρηση βιβλιοθήκης.
• Με την έκδοση εάν είναι δυνατό δικού του
περιοδικού και εφημερίδας.

Άρθρο 4ο
Έδρα του Ομίλου είναι η Λεμεσός στην οδό Μεσολογγίου αρ. 1.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
Άρθρο 5ο
Ο Όμιλος αποτελείται από μέλη:
• επίτιμα,
• τακτικά,
• αθλητές και
• αρωγά.

Άρθρο 6ο
Ως επίτιμα μέλη μπορούν να ανακυρηχθούν από το Διοικητικό
Συμβούλιο πρόσωπα που διαπρέπουν στην κοινωνία και που
προσφέρουν ή μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές
υπηρεσίες για επίτευξη του σκοπού του Ομίλου. Τα επίτιμα
μέλη απαλάσσονται από τις υποχρεώσεις των τακτικών
μελών, δικαιούνται να είναι παρόντα στις γενικές συνελεύσεις
και να παίρνουν μέρος στις συζητήσεις. Δέν μπορούν όμως να
είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ούτε και να
ψηφίζουν στις συνελεύσεις.

Άρθρο 7ο (Τακτικά Μέλη)
Τακτικά μέλη εκλέγονται μόνο Έλληνες κάτοικοι της Κύπρου, οι
οποίοι εμφορούνται από υγιή εθνικά και κοινωνικά φρονήματα
και αφού υποβάλουν γραπτή αίτηση τους προς το Διοικητικό
Συμβούλιο η οποία να προσυπογράφεται από τρία τακτικά
μέλη του Ομίλου.Η αίτηση αναρτάται στον πίνακα του ομίλου
για οκτώ συνεχείς ημέρες προτού παρουσιαστεί στο
Συμβούλιο. Η έγκριση γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
που αποφασίζει με πλειοψηφία επτά τουλάχιστο μελών του.
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Άρθρο 8ο (Αθλητικά Μέλη)
Μέλη Αθλητές γίνονται δεκτοί από το Διοικητικό Συμβούλιο
μετά από την πρόταση Εφόρων των σχετικών τμημάτων.
Έλληνες νέοι και / ή νέοι που ανήκουν στην Ελληνική
Κοινότητα και έχουν αθλητική ιδιότητα μετά από γραπτή
αίτηση τους η οποία προσυπογράφεται από δύο τουλάχιστο
μέλη. Έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός των
δικαιωμάτων να εκλεγούν και να εκλέγονται και απαλλάσονται
από την πληρωμή κάθε είδους συνδρομής.

Άρθρο 9ο (Αρωγά Μέλη)
Ώς μέλη αρωγά, αλλά χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου
εγγράφονται και μη Έλληνες μετά από γραπτή αίτηση τους. Οι
ώς αρωγά μέλη εκλεγόμενοι εγγράφονται σε χωριστό μητρώο
με τον τίτλο «Αρωγά Μέλη» και δεν έχουν το δικαίωμα να
εκλεγούν και να εκλέγονται και δεν έχουν επίσης το δικαίωμα
να ασκήσουν έλεγχο στα οικονομικά του Ομίλου.
Τα αρωγά μέλη θα πληρώνουν τέτοια συνδρομή, που θα ήθελε
ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα έχουν δικαίωμα ελεύθερης
εισόδου στο εντευκτήριο και σε όλες τις γιορτές του Ομίλου
υπό την προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ορίσει
ειδικό τίμημα.

Άρθρο 10ο
Αίτηση για εκλογή μέλους που έχει απορριφθεί, μπορεί να
υποβληθεί εκ νέου μετά την πάροδο έξι μηνών.
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Άρθρο 11ο
Η συνδρομή των τακτικών μελών ανέρχεται στο ποσό των
διακοσίων πέντε Ευρώ τον χρόνο από 01/01/1996 και είναι
υποχρεωτική. Η συνδρομή προπληρώνεται κάθε δύο μήνες.
Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται σε τριάντα Ευρώ και
πληρώνεται αμέσως με την έγκριση του αιτητή ως μέλος του
Ομίλου.

Άρθρο 12ο
Κάθε μέλος που καθυστερεί για δύο μήνες να πληρώσει τη
συνδρομή που στερείται του δικαιώματος να εκλεγεί και να
εκλέγεται εάν δε η καθυστέρηση παραταθεί για άλλους δύο
μήνες τότε το μέλος ειδοποιείται γραπτώς από το Διοικητικό
Συμβούλιο για να εκπληρώσει τις οικονομικές του
υποχρεώσεις προς τον Όμιλο, εάν όμως η καθυστέρηση
παραταθεί για άλλους δύο μήνες μετά την ειδοποίηση τότε
διαγράφεται από το μητρώο ύστερα από αίτηση του Γενικού
ταμία και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο
Κάθε μέλος του οποίου η διαγωγή κρίνεται ασυμβίβαστη με την
ηθική ή είναι επιζήμια για την αξιοπρέπεια ή τα συμφέροντα
του Ομίλου ή το οποίο συστηματικά παραβαίνει το
καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό ή τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και τους ψηφιζόμενους
από το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικούς κανονισμούς,
διαγράφεται μετά από επισταμένη εξέταση της υπόθεσης από
το Διοικητικό Συμβούλιο, προσωρινά ή οριστικά.
Η πρόταση για διαγραφή πρέπει να αναφέρεται εκ των
προτέρων στην ημερίσια διάταξη της συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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Άρθρο 14ο
Οποιοδήποτε μέλος που διεγράφη σύμφωνα με το
προηγούμενο άρθρο του καταστατικού μπορεί να υποβάλει
νέα αίτηση για εγγραφή του, αφού περάσει ένας χρόνος από τη
διαγραφή του.
Η διαγραφή μέλους αθλητή ανακοινώνεται με το σχετικό
δικαιολογητικό στις αθλητικές αρχές εάν το Διοικητικό
Συμβούλιο θεωρεί ότι αυτό είναι σκόπιμο.

Άρθρο 15ο
Η είσπραξη των συνδρομών γίνεται από το Γενικό Ταμία ή από
εισπράκτορα που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16ο
Κάθε πρόσωπο που γίνεται δεκτό ως μέλος του Ομίλου
αναλαμβάνει νομική υποχρέωση για την πληρωμή της
συνδρομής του για ολόκληρο το χρόνο ο οποίος αρχίζει από
την ημέρα εγγραφής του. Η συνδρομή θεωρείται ότι
ανανεώνεται αυτόματα από χρόνο σε χρόνο εκτός αν το
ενδιαφερόμενο μέλος ένα τουλάχιστο μήνα από τη λήξη της
ετήσιας συνδρομής του ειδοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο
γραπτώς ότι επιθυμεί να αποχωρήσει από τον Όμιλο,
διαφορετικά θα έχει την υποχρέωση να πληρώσει τις
συνδρομές του για ολόκληρο το επόμενο έτος κ.ο.κ.

Άρθρο 17ο
Μετά την έγκριση του μέλους αποστέλλεται σ΄αυτό ειδοποίηση
και το καταστατικό του Ομίλου.
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Άρθρο 18ο
Τα τακτικά μέλη έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα και καθήκοντα:
Δικαιώματα
α) Να εκλέγουν και να εκλέγονται. Το δικαίωμα να
εκλέγουν τρείς μήνες μετά την εγγραφή τους και να
εκλέγονται έξι μήνες μετά την εγγραφή τους.
Εξαιρούνται του δικαιώματος να εκλέγουν εκείνοι
που δε συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους,
και του να εκλέγονται εκείνοι που δε συμπλήρωσαν
το 20ο έτος της ηλικίας τους.
β) Ελεύθερης εισόδου στο εντευκτήριο και σε όλες τις
γιορτές του Ομίλου με την προϋπόθεση ότι δεν
ορίζεται ειδικό τίμημα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Καθήκοντα
α) Να είναι παρόντα στις τακτικές και έκτακτες γενικές
συνελεύσεις.
β) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του
καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού και των
εκάστοτε ψηφιζόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο
ειδικών κανονισμών.
γ) Να υπακούουν στις αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Εφορειών.
δ) Να αποδέχονται και να εκπληρώνουν πρόθυμα τις
από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές
Συνελεύσεις τις ανατιθέμενες σε αυτούς υπηρεσίες,
από τις οποίες μπορούν να απαλλαγούν μόνο για
εύλογη αιτία που να επιδοκιμάζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Άρθρο 19ο
Ο Όμιλος ανακυρήσσει δωρητές εκείνους που προσφέρουν
εφάπαξ σε είδος ή σε χρήμα τρείς χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ
τουλάχιστο, ευεργέτες τους προσφέροντες οκτώ χιλιάδες
πεντακόσια Ευρώ και άνω και μεγάλους ευεργέτες του
προσφέροντες ποσό περισσότερο των είκοσι χιλιάδων Ευρώ.
Θα τηρείται ειδικό βιβλίο ή ειδικός πίνακας στο εντευκτήριο,
δωρητών και ευεργητών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Άρθρο 20ο
Πόροι του Ομίλου είναι:
α) Οι συνδρομές των μελών και τα δικαιώματα
εγγραφής.
β) Οι εισπράξεις από τις διάφορες γιορτές και
εκδηλώσεις αθλητικές, από ποδοσφαιρικούς και
άλλους αγώνες στους οποίους συμμετέχει ο Όμιλος.
γ) Οι έκτακτες εισφορές.
δ) Οι δωρεές και κληροδοτήματα.
Κανένα μέρος των πόρων του Ομίλου τακτικών η έκτακτων δε
θα διατίθεται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός του σκοπού
που προνοείται από το καταστατικό, επίσης κανένα μέρος των
χρημάτων που υπάρχουν στο ταμείο του Ομίλου μετά την
αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεων αυτού δεν θα
επιστρέφεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες σε οποιοδήποτε
από τα μέλη του Ομίλου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 21ο
Ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος «ΑΠΟΛΛΩΝ» διοικείται
από δεκατριμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται σε
γενική συνέλευση από τα τακτικά μέλη. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί όταν οι ανάγκες του Ομίλου το απαιτούν να
διορίζει αριστίνδην από τα τακτικά του Μέλη τέσσερα
επιπρόσθετα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να προέρχονται
από τα τακτικά μέλη.
Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική
ψηφοφορία, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει
διαφορετικά. Η διαλογή των ψήφων γίνεται από την
Εφορευτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 50.

Άρθρο 23ο
Κάθε ψηφοδέλτιο που φέρει αριθμό σταυρών περισσότερο
των καθορισθέντων δεκατριών θεωρείται άκυρο.

Άρθρο 24ο
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κάθε δύο
χρόνια, μπορούν όμως να εκλεγούν εκ νέου.
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Άρθρο 25ο
Σε περίπτωση χηρείας σε κάποια θέση του Διοικητικού
Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει εάν είναι
δυνατό στην επόμενη συνεδρία του στην εκλογή νέου
Συμβούλου για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα. Εάν όμως
χηρεύσουν ταυτόχρονα και ομαδικά περισσότερες των πέντε
θέσεων τότε διεξάγονται νέες εκλογές από Έκτακτη Γενική
Συνέλευση.

Άρθρο 26ο
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί,
εκλέγουν εντός οκτώ ημερών από την εκλογή τους από τα ίδια
τα Μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους
τρείς Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, Γενικό Ταμία και
τους εφόρους διαφόρων αθλητικών και άλλων τμημάτων.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει είτε από
τα ίδια τα Μέλη του ή μη, ειδικό Γραμματέα και ειδικό Ταμία ώς
και διαφόρους βοηθούς εφόρους των διαφόρων τμημάτων.

Άρθρο 27ο
Σε περίπτωση ισοψηφίας για την τελευταία ή τις τελευταίες
θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε το ζήτημα αυτό λύεται
με κλήρο από τον προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης.
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Άρθρο 28ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά δύο φορές το
μήνα μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου και του
Γενικού Γραμματέα 24 τουλάχιστο ώρες πριν από την ώρα της
συνεδρίασης και σε έκτακτη συνεδρία όποτε ήθελε θεωρηθεί
αυτό αναγκαίο ή ζητηθεί από 4 τουλάχιστο μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου με ενυπόγραφη αίτηση του.

Άρθρο 29ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία
εάν παρίστανται τουλάχιστο επτά από τα μέλη του όταν αυτό
αποτελείται από δεκατρία μέλη ή όταν τουλάχιστο παρίστανται
τα εννιά από τα μέλη του όταν αυτό αποτελείται από δεκαεπτά
μέλη.

Άρθρο 30ο
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται μόνο
με πλειοψηφία των παρόντων μελών, καταχωρούνται στο
τηρούμενο βιβλίο πρακτικών και εκτελούνται από το Γενικό
Γραμματέα ή απο το Γενικό Ταμία ή από άλλα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου που είναι εξουσιοδοτημένα για αυτό
το σκοπό.

Άρθρο 31ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε οποιοδήποτε
μέλος του Ομίλου την εκτέλεση, διεύθυνση ή εποπτεία
κάποιου έργου, εάν μεταξύ των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου δεν βρεθεί το αρμόδιο πρόσωπο.
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Άρθρο 32ο
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσίασε
αδικαιολόγητα από τρείς συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει από
το αξίωμα του. Η έκπτωση θα λογίζεται ώς τετελεσμένη από τη
στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι’αυτή και
γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 33ο
Δεν επιτρέπεται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ομίλου να είναι ταυτόχρονα και μέλος άλλου αθλητικού
Σωματείου. Εξαιρούνται μόνο ο Γυμναστικός Σύλλογος τα
«Ολύμπια» Λεμεσού και οι ομοσπονδίες που υπάγονται εις τον
Κ.Ο.Α. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
αρνείται μετά από γραπτή υπόδειξη του Διοικητικού
Συμβουλίου να παραιτηθεί από τα καθήκοντα του στο άλλο
Σωματείο, παύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Άρθρο 34ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί για καλύτερη εξυπηρέτηση
των σκοπών του Ομίλου να ορίζει ειδικές Επιτροπές οι οποίες
να φροντίζουν για την κανονική λειτουργία και διεκπεραίωση
του σκοπού του τμήματος του οποίου προίστανται.
Κάθε επιτροπή για κάθε πράξη της υπάγεται σε λογοδοσία και
έλεγχο από το Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδριάζει και
βρίσκεται σε απαρτία.
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Άρθρο 35ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη γενική Διοίκηση του Ομίλου
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού,
εκπροσωπεί τον Όμιλο και διερμηνεύει τη θέληση του σε όλες
τις σχέσεις του.

Άρθρο 36ο
Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των εργασιών
αυτών, διευθύνει τις συζητήσεις και δίδει το λόγο σ’αυτούς που
τον ζητούν, αφαιρεί το λόγο από τους παρεκτρεπόμενους,
θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία ορίζοντας τη διατύπωση της
σχετικής πρότασης. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος
έχει την νικώσα ψήφο. Δικαιούται να παίρνει μέρος στις
συνεδριάσεις όλων γενικά των Εφοριών των οποίων και
προεδρεύει. Υπογράφει αφού προσυπογράψει και ο Γενικός
Γραμματέας, κάθε συμβόλαιο του Συλλόγου προς τρίτους, την
αλληλογραφία, τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και
γενικά κάθε έγγραφο που αφορά τη λειτουργία του Συλλόγου.
Υπογράφει αφού προσυπογράψει και ο Ταμίας τα εντάλματα
πληρωμής.
Εάν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει σε
ότι αφορά τα δικαιώματα και καθήκοντα του ο Αναπληρωτής
Πρόεδρος και όταν απουσιάζει και αυτός ο ένας από τους τρείς
Αντιπροέδρους ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο, εάν
δε αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται τους αναπληρώνει ο
μεγαλύτερος σε ηλικία από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
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Άρθρο 37ο
Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων,
εκτελεί την αλληλογραφία του Ομίλου, φυλάσσει την σφραγίδα
και τα αρχεία του Ομίλου και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο
όλα τα εξερχόμενα έγγραφα.

Άρθρο 38ο
Ο Γενικός Ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου, διπλότυπων
αποδείξεων δια των οποίων εισπράττει, τα έσοδα του Ομίλου,
δηλαδή δικαιώματα εγγραφής, τις συνδρομές των μελών,
δωρεές, κληροδοτήματα και γενικά τηρεί όλα τα αναγκαία εις
την υπηρεσία του βιβλία.
Ο Γενικός Ταμίας υπογράφει αποδείξεις εισπράξεως, τις
οποίες εκδίδει, εκτελεί πληρωμές μετά από έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει εις το Διοικητικό
Συμβούλιο τακτικά κατά την πρώτη συνεδρία έκαστου μηνός
κατάσταση του ταμείου. Οφείλει να καταθέτει οποιονδήποτε
ποσό έχει στην κατοχή του εις μία των Τραπεζών της Λεμεσού
επ’ονόματι του Ομίλου με την έγκριση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Ευθύνεται προσωπικώς για τα χρήματα που
υπάρχουν στο ταμείο. Τον Γενικό Ταμία όταν κωλύεται ή
απουσιάζει τον αναπληρώνει προσωρινά μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου που υποδεικνύεται από τον Γενικό
Ταμία. Ο Γενικός Ταμίας οφείλει 8 ημέρες πρίν την σύγκληση
της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 42 να
ετοιμάζει και αποστέλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον
οικονομικό απολογισμό του έτους.
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Άρθρο 39ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο για ταχύτερη διεξαγωγή των
εργασιών του Ομίλου κατανέμει τις Εφορείες σε τριμελείς
επιτροπές από τα μέλη του. Έκαστης Εφορείας προϊσταται ο
Έφορος του Τμήματος.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αποτελεί μέλος
και περισσοτέρων της μιας εφορειών.
Έκαστη Εφορεία μπορεί να προσλάβει ως βοηθητικά μέλη δύο
από τα μέλη του Ομίλου.
Έκαστη Εφορεία που συγκαλείται από τον Έφορο της
συνέρχεται σε τακτικές εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες
συνεδρίες και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που την
αφορούν. Παρόντες είναι τουλάχιστο ο Έφορος και ο ένας από
τα δύο μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία και
εγγράφονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υποβάλλονται
στην αμέσως επόμενη συνεδρία της ολομέλειας του
Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται εκτελούνται με τη φροντίδα
της Εφορείας, κατόπι συνεννόησης με το Συμβούλιο.
Οι Εφορείες δεν έχουν καμία οικονομική διαχείρηση, εκτός
μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εγκρίνει το Διοικητικό
Συμβούλιο πίστωση που έχει ζητηθεί και για την οποία
λογοδοτούν σ’αυτό.
Επίσης οι Εφορείες δεν δικαιούνται να επιβάλλουν ποινές
οποιασδήποτε φύσεως εκτός προσωρινών μέτρων σύμφωνα
με τον ιδιαίτερο κανονισμό κάθε τμήματος.
Ο Πρόεδρος ή ο αντικαταστάτης του δικαιούται να συμμετέχει
στις συνεδριάσεις οποιασδήποτε Εφορείας και να προεδρεύει
αυτής.
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Ιδιαίτεροι κανονισμοί που εγκρίνονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο κανονίζουν με λεπτομέρεια το της λειτουργίας των
διαφόρων τμημάτων. Οι ιδιαίτεροι αυτοί κανονισμοί
αποτελούν μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού, ο οποίος
εκπονούμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσδιορίζει
και τα καθήκοντα των προπονητών και αρχηγών ομάδων και
τον τρόπο της εκλογής των τελευταίων.
Ο Έφορος Εντευκτηρίου φροντίζει για την τήρηση της τάξεως
εις το εντευκτήριο και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο
μέτρα νομίζει καλά για την κανονική λειτουργία του
Εντευκτηρίου. Τηρεί κατάλογο των βιβλίων, αθλητικών
οργάνων και υλικού του Ομίλου και είναι υπεύθυνος για κάθε
απώλεια εάν προήλθε από αμέλεια του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 40ο
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται κάθε δύο χρόνια μέσα στο μήνα
Απρίλιο σύμφωνα με το άρθρο 50. Η θητεία του εκλεγόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει αφού παραδοθεί σ’αυτό η
διαχείρηση του Ομίλου από το απερχόμενο Διοικητικό
Συμβούλιο.

Άρθρο 41ο
Ο Γενικός Ταμίας οφείλει κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών να
έχει έτοιμο τον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα
ψήφου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 42ο
Κάθε χρόνο τον μήνα Απρίλιο τα μέλη συγκαλούνται από τον
Πρόεδρο σε τακτική Γενική Συνέλευση όπως:
1) Επικυρώσουν τα πρακτικά της τελευταίας Γενικής
Συνέλευσης.
2) Ακούσουν την λογοδοσία του Διοικητικού
Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του χρόνου που
έληξε και το πόρισμα των ελεγκτών και
3) Υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σε θέματα που
αφορούν την λογοδοσία και συζητούν γι’αυτά.

Άρθρο 43ο
Τα μέλη της εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι
μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 44ο
Η Εξελεγκτική Επιτροπή διενεργεί έλεγχο των βιβλίων και των
λογαριασμών του Ταμείου και υποβάλλει λεπτομερή έκθεση
του πορίσματος του ελέγχου που έχει διενεργηθεί προς
Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μιά φορά τον χρόνο
για έγκριση. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής διαρκεί όσο
και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέγεται από τη
Γενική Συνεύλεση κάθε 2 χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα η
Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να προβαίνει σε έλεγχο των
λογαριασμών και βιβλίων του ταμείου όποτε θεωρήσει αυτό
σαν αναγκαίο ή όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το ζητήσει.
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Εάν κατά την κρίση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
παρουσιάζονται σοβαρές ταμιακές ανωμαλίες ζητεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη ειδική γενική
συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να
συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε 20 ημέρες. Εννοείται
ότι όταν τα ετήσια έσοδα του Σωματείου υπερβαίνουν τις
€40.000 ο έλεγχος θα γίνεται από εγκριμένο Ελεγκτή. «Ο
ελεγκτής παρουσιάζει την έκθεση του απελθόντος οικονομικού
έτους στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και οι λογαριασμοί
υποβάλλονται στον Έφορο Σωματείου πάνω σε ετήσια βάση
το αργότερο μέχρι 31/7 σύμφωνα με το Άρθρο 49 του Νόμου
104 (Ι) 2017»

Άρθρο 45ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τα μέλη σε έκτακτη γενική
συνέλευση όταν το θεωρήσει αναγκαίο.

Άρθρο 46ο
Έκτακτη γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί όταν το
ζητήσουν γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο το ένα τρίτο
των μελών του Ομίλου που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός της
σύγκλησης.

Άρθρο 47ο
Η σύγκληση των τακτικών ή εκτάκτων γενικών συνελεύσεων
θα γίνεται μέσα από γνωστοποίηση από τον Πρόεδρο και τον
Γενικό Γραμματέα η οποία θα δημοσιεύεται σε δύο Ελληνικές
Κυπριακές ημερήσιες εφημερίδες και αναρτάται στο
Εξεγγελτήριο του Ομίλου τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από
την ορισθείσα ημέρα. Η γνωστοποίηση θα αναφέρει τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
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Άρθρο 48ο
Η γενική συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν
είναι παρόντες το ήμισυ τουλάχιστο πλέον ενός των μελών
που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η συνέλευση
αναβάλλεται για μισή ώρα οπόταν η συνέλευση θεωρείται ότι
βρίσκεται σε απαρτία.
Η συνέλευση εκλέγει εκάστοτε τον Πρόεδρο της καθώς και δύο
από τα μέλη της τα οποία εκτελούν καθήκοντα Γραμματέων
της Συνέλευσης.

Άρθρο 49ο
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με
πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα
ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας έχει νικώσα ψήφο ο
Πρόεδρος της Συνέλευσης.

Άρθρο 50ο (Α)
Η εκλογή των 13 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται για
μια διετία από τακτική γενική συνέλευση η οποία συγκαλείται
μέσα στο μήνα Απρίλιο και θα ισχύουν οι πρόνοιες του άρθρου
48. Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία
κατά την οποία ψηφίζουν όχι μόνο τα μέλη εκείνα τα οποία
αρχικά ήταν παρόντα κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης
αλλά και κάθε άλλο μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου που
προέρχεται αργότερα, μέσα όμως στο χρονικό διάστημα το
καθοριζόμενο του Καταστατικού, για την εκλογή.
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Προς το σκοπό της διεξαγωγής της εκλογής θα υποβάλλονται
γραπτώς υποψηφιότητες, οι οποίες θα υπογράφονται από τον
προτεινόμενο υποψήφιο και θα υποστηρίζονται από δύο
τακτικά μέλη του Συλλόγου.
Νοείται ότι καμία υποψηφιότητα δεν θα είναι έγκυρη εκτός εάν
τόσο ο υποψήφιος που έχει προταθεί όσο και εκείνοι που τον
έχουν προτείνει έχουν δικαίωμα ψήφου.
Οι αιτήσεις θα παραδίδονται τρείς ημέρες πριν από την
ημερομηνία της εκλογής στον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου
ή στον εκάστοτε οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο
αναπληρωτή αυτού με απόδειξη παραλαβής. Ο Γενικός
Γραμματέας ή ο αναπληρωτής του θα ευρίσκεται στα Γραφεία
του συλλόγου από τις 6 - 8 μμ κατά τις τρείς τελευταίες ημέρες
πριν από την ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.
Μετά τη λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου ή ο Πρόεδρος μαζί με το Γενικό
Γραμματέα ή οι αναπληρωτές τους ανακυρήσσουν τους
υποψηφίους των οποίων τα ονόματα αναρτώνται στο
εξαγγελτήριο του Συλλόγου.
Νοείται επίσης ότι εάν κατά τη λήξη της προθεσμίας για την
υποβολή υποψηφιοτήτων, όπως πιο πάνω προνοείται, δεν
έχουν υποβληθεί τόσες τουλάχιστο υποψηφιότητες όσες και οι
θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε σ’αυτή ειδικά την
περίπτωση, υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν
προφορικά προς τη συνέλευση, με πρόταση υποψηφίων από
δύο μέλη και αποδοχή της υποψηφιότητας από τον
προτεινόμενο υποψήφιο.
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Νοείται επίσης ότι εάν και με τον πιο πάνω τρόπο δεν
υποβληθούν τουλάχιστο τόσες υποψηφιότητες όσες οι θέσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου τότε η Συνέλευση αναβάλλεται και
ορίζεται άλλη σαφώς καθοριζόμενη ή προσδιοριζόμενη
ημερομηνία μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία σύγκλησης
της αναβαλλόμενης Συνέλευσης.
Πρίν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση
εκλέγει από τα μέλη της για σκοπούς των αρχαιρέσεων
Εφορευτική Επιτροπή από δύο μέλη η οποία θα τελεί υπό την
προεδρία του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. Τόσο ο
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης όσο και τα μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να προέρχονται από
τους υποψήφιους για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά την εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής ο
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη της
ψηφοφορίας η οποία και θα συνεχίζεται για τρείς ώρες από την
ώρα που αρχίζει, εάν δε κατά τη λήξη της 3ης ώρας υπάρχουν
παρόντες ψηφοφόροι, αυτοί θα δικαιούνται να ψηφίσουν και
αποκλείεται της ψηφοφορίας οποιοσδήποτε άλλος προσέλθει
αργότερα.
Παρόντες στην αίθουσα της ψηφοφορίας θα δικαιούνται να
είναι μόνο τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής μαζί με τον
Πρόεδρο και οι υποψήφιοι ή αντιπροσώποι τους. Η διαλογή
των ψηφοδελτίων γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή,
παρόντων μόνο των υποψηφίων ή αντιπροσώπων τους.
Σ’όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος και τα μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής θα έχουν τη γενική εποπτεία με
σκοπό να εξασφαλισθεί η ομαλή και ανεπηρέαστη διεξαγωγή
της εκλογής.
Νοείται ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί
τον Ιούλιο του 2018, θα είναι μειωμένη κατά τρείς μήνες.
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Άρθρο 50ο (Β)
Καμία αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για
παρεχόμενες υπηρεσίες, σε οποιονδήποτε μέλος ή
αξιωματούχο του Διοικητικού Συμβουλίου. Νοείται ότι μέλη,
περιλαμβανομένων των αξιωματούχων του Διοικητικού
Συμβουλίου, μπορούν να διεκδικήσουν και να ανακτήσουν
τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, πειλαμβανομένης και αμοιβής τους που
αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή
συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα,
εφόσον προσκομίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα.

Άρθρο 51ο
Δικαίωμα ψήφου έχουν εκείνοι που έχουν εξοφλήσει τη
συνδρομή της τελευταίας διμηνίας πριν από την Τακτική Γενική
Συνέλευση.

Άρθρο 52ο
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται το αργότερο εντος
οκτώ ημερών από τις εκλογές και καταρτίζεται σε σώμα.

Άρθρο 53ο
Η παράδοση της διετούς διαχείρησης από το απερχόμενο
Διοικητικό Συμβούλιο στο νέο Δ.Σ γίνεται το αργότερο μέσα σε
οκτώ ημέρες μετά τις εκλογές, σε κοινή συνεδρία που
συγκαλείται από το νέο Πρόεδρο και υπογράφεται σχετικό
πρακτικό απ’όλους τους παρόντες.
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Άρθρο 54ο
Η οικονομική διαχείρηση του Ομίλου είναι χρονιαία, από 1ην
Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 55ο
Τα προσωπικά ζητήματα λύονται με μυστική ψηφοφορία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 56ο
Μόνο τα τακτικά και μέλη αθλητές δικαιούνται να
αντιπροσωπεύουν τα χρώματα του Ομίλου σε διάφορες
αθλητικές συναντήσεις τους.
Από το Γενικό Γραμματέα τηρείται βιβλίο στο οποίο
αναγράφονται οι διάφορες συναντήσεις του Ομίλου μαζί με τα
ονόματα των νικητών και τα σχετικά αποτελέσματα.

Άρθρο 57ο
Απαγορεύεται η ανάμιξη του Ομίλου στην πολιτική, και στα
μέλη η συζήτηση θεμάτων με πολιτικό περιεχόμενο στο
εντευκτήριο.

Άρθρο 58ο
Στο εντευκτήριο του Ομίλου απαγορεύεται αυστηρά η κυβεία.

Άρθρο 59ο
Ο Όμιλος έχει τη δική του σφραγίδα που φέρει την επιγραφή
Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Λεμεσού Απόλλων,
σφραγίζεται με αυτήν για λόγους κύρους κάθε έγγραφο
εξερχόμενο του Ομίλου.
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Άρθρο 60ο
Τα χρώματα του Ομίλου είναι κυανούν και λευκό.

Άρθρο 61ο
Ο Όμιλος δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση για
δυστύχημα που πιθανόν να έχει αθλητής ή ποδοσφαιριστής
κατά την διάρκεια προπονήσεων ή αγώνων.

Άρθρο 62ο
Τακτικά μέλη του Συλλόγου δεν μπορούν να είναι
μισθοδοτούμενοι από το ταμείο του, όπως επίσης και ο
κυλικειάρχης και οι έμμισθοι υπάλληλοι του εκτός από τον
εισπράκτορα.
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό
καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 63ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί να προβαίνει
στη σύναψη δανείων για τις ανάγκες της λειτουργίας του
Συλλόγου εκπροσωπώντας τα Μέλη του, αλλά μετά από ειδική
εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου για
ποσό άνω των 500,000 Ευρώ. Περαιτέρω με την έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου το Σωματείο μπορεί να προβαίνει σε
δανεισμό για εξόφληση υποχρεώσεων τρίτων φυσικών και
νομικών προσώπων.
Το εκάστοτε εκλεγόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα
αναλαμβάνει όλες τις τυχόν υποχρεώσεις του Ομίλου. Το
παλιό Διοικητικό Συμβούλιο απαλλάσεται από οποιαδήποτε
ευθύνη.
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Νοείται ότι τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα
αναλαμβάνουν καθήκοντα μόνο αφού αναλάβουν επ’ονόματι
των τις ευθύνες των εξερχομένων.

Άρθρο 64ο
Το σωματείο διαλύεται:
α) Οποτεδήποτε, με απόφαση της συνέλευσης των
3/4 μελών του που λαμβάνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 22 του Νόμου 104 (1)/2017,
β) όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι
(20) και
γ) με απόφαση του Δικαστηρίου, στις περιπτώσεις
που ορίζει ο Νόμος ύστερα από αίτηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ή των δύο
πέμπτων των Μελών ή του Εφόρου.
Εκκαθάριση:
Το υπό διάλυση Σωματείο τίθεται υπό εκκαθάριση
εφαρμοζόμενων του σχετικού Νόμου και των Κανονισμών.
Κατά την εκκαθάριση, τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου
τα οποία περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του μεταβιβάζονται
σε άλλο φορέα του οποίου οι σκοποί συνάδουν με τους
σκοπούς του Σωματείου. Σε καμιά περίπτωση διανέμονται
μεταξύ των μελών.

Άρθρο 65ο
Ο Όμιλος δεν διαλύεται εφ’όσον υφίστανται είκοσι μέλη. Σε
περίπτωση που διαλύεται τότε η περιουσία του Ομίλου
περιέρχεται στο Ταμείο Μαθητικής Πρόνοιας των Σχολών
Μέσης Παιδείας Λεμεσού.
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Άρθρο 66ο
Κάθε μέλος μπορεί να προσκαλέσει στο οίκημα του Ομίλου
οποιοδήποτε ξένο πρόσωπο υπό τον όρο ότι θα συνοδεύεται
από το μέλος που το προσκάλεσε.
Νοείται όμως ότι εν πάσει περιπτώση το ίδιο φιλοξενούμενο
πρόσωπο δεν θα δικαιούται να φοιτήσει στο οίκημα του
Ομίλου περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα.
Το μέλος που συνοδεύει τον ξένο θα καταχωρεί το όνομα και
την διεύθυνση του ξένου στο βιβλίο Επισκεπτών καθώς και το
δικό του όνομα. Νοείται όμως ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει
το δικαίωμα να απαγορεύσει τη φοίτηση στο οίκημα του
Ομίλου οποιουδήποτε ξένου προσώπου κατά την κρίση του, ή
να περιορίσει τον αριθμό των φοιτήσεων, είτε γενικά είτε ειδικά,
ορισμένων ξένων.

Άρθρο 67ο
Οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού τροποποιούνται με
γενική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται
ειδικά γι’αυτό το σκοπό και η οποία θα απαρτίζεται από το
ήμισυ τουλάχιστον πλέον ενός των μελών που έχουν δικαίωμα
ψήφου. Κάθε τροποποίηση πρέπει να αποφασισθεί με
πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών.
Για την τροποποίηση των άρθρων 1,2,3,4,7,8 και 56 απαιτέιται
πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών του
Σωματείου.
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Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε κατά την έκτακτη Γενική
Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 1965 και τροποποιήθηκε στις
καταστατικές συνελεύσεις της 3ης Ιουνίου 1969, της 25ης
Ιανουαρίου 1974, της 14ης Ιουνίου 1983, της 11ης Ιουλίου
1987, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, της 16ης Ιουνίου 1989, της
30ης Ιουνίου 1995, της 26ης Ιουνίου 1999, της 26ης
Σεμπτεμβρίου 2005, της 01/08/2007 και της 26/10/2011.

Άρθρο 68ο
Απαγορεύεται η αποξένωση της ακίνητης περιουσίας του
σωματείου ή η περαιτέρω υποθήκευση της (σε περίπτωση
που είναι ήδη υποθηκευμένη) χωρίς να υπάρχει σχετική
απόφαση από την γενική ή έκτακτη γενική συνέλευση του
σωματείου για την οποία θα απαιτείται η θετική προς τούτο
ψήφος πέραν του 75% των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου
και που παρευρίσκονται στην εν λόγω γενική ή έκτακτη γενική
συνέλευση.

Άρθρο 69ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη διορισμού Επιτροπής
η οποία θα αποτελείται από μέλη του Σωματείου εκτός των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για εξώδικη επίλυση
διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των μελών του Σωματείου
ή μεταξύ του Σωματείου και τρίτων. Σε περίπτωση δικαστικής
διαφοράς το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει τον διορισμό
ανεξάρτητου Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Σωματείου στο
δικαστήριο.
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