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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Επωνυµία – Έδρα - Σφραγίδα
ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται στις 2 Μαίου 2005, Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την
επωνυµία «Σωµατείο Ξιφασκίας Λευκωσίας».
ΑΡΘΡΟ 2 - Ε∆ΡΑ
Ώς έδρα του Σωµατείου ορίζεται η Λευκωσία.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΦΡΑΓΙ∆Α
Η σφραγίδα – έµβληµα του Σωµατείου είναι κυκλική, όπου στην περίµετρο
αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα η επωνυµία "ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ" και “NICOSIA FENCING CLUB”, ενώ στο κέντρο απεικονίζεται µέρος
κυκλικών τειχών πόλης µε πέντε προµαχώνες, στο µέσο τους µία µάσκα ξιφοµάχου,
και χιαστί τα τρία ξίφη της µοντέρνας ξιφασκίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Σκοποί – Μέσα
ΑΡΘΡΟ 4 - ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του "Σωµατείου Ξιφασκίας Λευκωσίας" είναι η ευρύτερη διάδοση, οργάνωση
και ανάπτυξη του αθλήµατος, µε τη συστηµατική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των
δυνατοτήτων των αθλητών του, για τη συµµετοχή τους σε αγώνες ξιφασκίας.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΜΕΣΑ
Ο σκοπός του Σωµατείου θα επιδιωχθεί µε τα ακόλουθα µέσα:
α) Παροχή πάσας δυνατής βοήθειας στους αθλητές και τα µέλη του.
β) ∆ιοργάνωση αγώνων ξιφασκίας.
γ) Συµµετοχή σε αγώνες ξιφασκίας.
δ) Οργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων και µαθηµάτων.
ε) Εκµάθηση του αθλήµατος σε παιδιά πάντοτε µε την συγκατάθεση των γονέων
τους και σε ενήλικες.
στ) Συγκέντρωση και παροχή πληροφοριών σχετικές µε το άθληµα.
ζ) Οργάνωση εκδηλώσεων, έκδοση ενηµερωτικών εντύπων και προβολή του
αθλήµατος από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
η) ∆ηµιουργία βιβλιοθήκης.
θ) Απόκτηση και διατήρηση ακίνητης περιουσίας προς ολοκλήρωση και καλύτερη
επιδίωξη των σκοπών του Σωµατείου µε χώρους προπονήσεως, ψυχαγωγίας,
εκδηλώσεων.
ι) Εισαγωγή, αγορά και διάθεση εξοπλισµού, υλικών, ανταλλακτικών και λοιπών
υλικών που είναι απαραίτητα για την καλλιέργεια του αθλήµατος.
ια) Συνεργασία µε Σωµατεία ξιφασκίας ανά το παγκόσµιο.
ιβ) Σύσφιξη των σχέσεων Κυπρίων και Ξένων αθλητών.
ιγ) Κοινωνική προσφορά µε την παροχή βοήθειας σε ιδρύµατα.
ιδ) Αναζήτηση χορηγιών ή επιδοτήσεων.
Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από εννιά (9) Κεφάλαια και από τριάντα τέσσερα (34) Άρθρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Πόροι – Οικονοµικός Έλεγχος
ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Σωµατείου προέρχονται από:
α) Την ετήσια συνδροµή των µελών.
β) Το δικαίωµα συµµετοχής των αθλητών σε αγώνες που θα διεξάγονται.
γ) Το δικαίωµα συµµετοχής σε µαθήµατα εκµάθησης του αθλήµατος.
δ) Ενοικίαση και πώληση εξοπλισµού και άλλων υλικών.
ε) Εισφορές ή δωρεές των µελών του Σωµατείου ή υποστηρικτών και φίλων του.
στ) Επιχορηγήσεις.
ζ) Την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων και από κάθε άλλο εισόδηµα που θα
περιέχεται στο Σωµατείο µε νόµιµο τρόπο.
ΑΡΘΡΟ 7 – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ
Το Σωµατείο θα µπορεί να αιτείται χρηµατοδότηση και να δανείζεται από εµπορικές
τράπεζες ή άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς για την υλοποίηση προγραµµάτων
που έχουν άµεση σχέση µε τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε. Για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου απαιτείται η παρουσία των 2/3 των ενεργών µελών και η
πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων ενεργών µελών.
ΑΡΘΡΟ 8 – ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Το κεφάλαιο του Σωµατείου αποτελείται από την ετήσια συνδροµή των µελών του,
που καθορίζεται στη Γενική Συνέλευση. Επιπρόσθετα µπορεί να αποφασιστεί από τη
Γενική Συνέλευση, µε πρόταση του ∆.Σ., καταβολή έκτακτης οικονοµικής εισφοράς,
το ύψος της οποίας θα καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 9– ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Άλλοι συµπληρωµατικοί πόροι δυνατόν να προέρχονται από εκδηλώσεις και άλλες
δραστηριότητες, καθώς επίσης και από την οικονοµική ενίσχυση από άτοµα και
οργανισµούς, όπως τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού (Κ.Ο.Α.) την Κυπριακή
Ολυµπιακή Επιτροπή (Κ.Ο.Ε.) και την οικεία Κυπριακή Οµοσπονδία.
ΑΡΘΡΟ 10 – ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τα οικονοµικά διαχειρίζεται ο Ταµίας για την διάρκεια της θητείας που εκλέγεται από
την Γ.Σ. Ελέγχεται από ανεξάρτητο ελεγκτή ή ελεγκτικό οίκο που ορίζεται από τη Γ.Σ.
Ο έλεγχος γίνεται κάθε χρόνο πριν από την Γ.Σ. αλλά και όποτε οι ελεγκτές και/ή το
∆.Σ. το θεωρήσουν αναγκαίο.
ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΑΠΟΓΡΑΦΗ / ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ένα (1) µήνα πριν τη λήξη του λογιστικού έτους συντάσσεται από το ∆.Σ.
προυπολογισµός εσόδων και εξόδων του επόµενου έτους και υποβάλλεται προς
έγκριση στη Γ.Σ.

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από εννιά (9) Κεφάλαια και από τριάντα τέσσερα (34) Άρθρα.
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Η ετήσια απογραφή και ο ισολογισµός καταρτίζονται από τον Ταµία και παραδίδονται
µε όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στον Πρόεδρο, ο οποίος αφού τα εξετάσει τα
κοινοποιεί στο ∆.Σ. Το ∆.Σ. αφού εξετάσει τα παραπάνω τα στέλνει µε πρότασή του
στη Γ.Σ. των µελών για έγκριση ή τροποποίηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'
Μέλη – Συνέλευση των µελών – Λήψη αποφάσεων
ΑΡΘΡΟ 12 – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Μέλη είναι όσα πρόσωπα εγγράφονται στο µητρώο µελών του Σωµατείου, κατόπιν
αίτησης και έγκρισης τους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Ο ελάχιστος αριθµός των µελών του Σωµατείου ορίζεται σε είκοσι (20) και χωρίζονται
σε Ενεργά, Μη Ενεργά και Επίτιµα.
Ενεργά µέλη είναι όσα µέλη έχουν εγγραφεί στο µητρώο µελών του Σωµατείου και
έχουν εκπληρώσει άπαντες τις οικονοµικές του υποχρεώσεις προς το Σωµατείο,
τουλάχιστον πέντε (5) µέρες πριν τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Μη ενεργά µέλη είναι όσα µέλη έχουν εγγραφεί στο µητρώο µελών του Σωµατείου
αλλά δεν έχουν εκπληρώσει άπαντες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το
Σωµατείο τουλάχιστον πέντε (5) µέρες πριν τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.
Μη ενεργό µέλος που επιθυµεί να καταστεί ενεργό πρέπει να υποβάλει γραπτώς στο
∆.Σ. του Σωµατείου το αίτηµα του και να εκπληρώσει άπαντες τις οικονοµικές του
οφειλές από το έτος εγγραφής του στο µητρώο µελών µέχρι και την ηµεροµηνία
καταχώρησης του αιτήµατος. Αφού εγκριθεί από το ∆.Σ. γίνεται ενεργό µέλος έξι (6)
µήνες µετά την υποβολή του αιτήµατος του. Μη ενεργό µέλος δεν έχει το δικαίωµα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δικαίωµα ψήφου.
Επίτιµα µέλη είναι τα πρόσωπα που προτείνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, τα οποία έχουν προσφέρει σηµαντική
υπηρεσία στο Σωµατείο.
Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δικαίωµα
ψήφου και ούτε υποχρεούνται στην καταβολή δικαιώµατος εγγραφής ή συνδροµής.
ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΓΓΡΑΦΗ
Σαν µέλος του Σωµατείου µπορεί να εγγραφεί οποιονδήποτε πρόσωπο, το οποίο έχει
συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, το οποίο συµφωνεί µε τους σκοπούς του
Σωµατείου και επιθυµεί να εργασθεί για την προώθησή τους, και δεν είναι
εγγεγραµµένο σε άλλο οργανωµένο σύνολο που υπάγεται στην οικεία Κυπριακή
Οµοσπονδία.
Για να εγγραφεί κάποιο νέο µέλος πρέπει να συµπληρώσει τη σχετική προς τούτο
αίτηση, που θα πρέπει να υποστηρίζεται από δύο τουλάχιστον µέλη, να καταβάλει το
ορισµένο ποσό ετήσιας συνδροµής, και να έχει εκπληρώσει άπαντες τις οικονοµικές
του υποχρεώσεις προς το Σωµατείο.
Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από εννιά (9) Κεφάλαια και από τριάντα τέσσερα (34) Άρθρα.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία στην αµέσως επόµενη
συνεδρία του, για την αποδοχή ή µη της αίτησης. Πρόσωπο του οποίου η αίτηση έχει
απορριφθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µπορεί να ζητήσει µε επιστολή την
επανεξέταση της αίτησής του από την Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 14 – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα Ενεργά µέλη του Σωµατείου έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα
όργανα του Σωµατείου, καθώς και δικαίωµα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, Τακτική
και Έκτακτες.
Νοείται ότι ενεργό µέλος έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και το δικαίωµα
ψήφου σε Γενική Συνέλευση µε την προϋπόθεση ότι µέχρι την ηµέρα της Συνέλευσης
έχει εκπληρώσει άπαντες τις οικονοµικές του υποχρεώσεις προς το Σωµατείο,
συµπεριλαµβανοµένου και του τρέχοντος ηµερολογιακού έτους.
Κάθε µέλος δικαιούται να εισέρχεται ελεύθερα στο οίκηµα του Σωµατείου και να
λαµβάνει µέρος στις διάφορες εκδηλώσεις του Σωµατείου, εφόσον σέβεται τις
διατάξεις του καταστατικού.
Κάθε µέλος δικαιούται να υποβάλλει γραπτώς στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
οποιανδήποτε εισήγηση ή παράπονο σχετικά µε τη λειτουργία του Σωµατείου.
ΑΡΘΡΟ 15 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τα µέλη οφείλουν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές, έκτακτες και
καταστατικές, στις οποίες µπορούν να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους και να
εκφέρουν τις απόψεις τους σε σχέση µε τα προκαθορισµένα θέµατα της Γενικής
Συνέλευσης.
Τα µέλη αναλαµβάνουν νοµική υποχρέωση για την πληρωµή ετήσιας συνδροµής
από την ηµέρα εγγραφής τους. Η συνδροµή πληρώνεται 100% ανεξαρτήτως µήνα.
Τα µέλη του Σωµατείου υποχρεούνται να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του
παρόντος καταστατικού, προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 16 - ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
∆ιαγραφή µέλους γίνεται µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν
συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους:
-Το µέλος ενεργεί µε τρόπο που αντίκειται προς τους σκοπούς και τις αρχές του
σωµατείου.
-∆εν εκπληρώνει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις.
-Απέχει συστηµατικά και για µακρύ χρονικό διάστηµα από τις δραστηριότητες και
τις συνελεύσεις του Σωµατείου.
Μέλος το οποίο είναι εγγεγραµµένο σε άλλο οργανωµένο σύνολο το οποίο υπάγεται
στην οικεία Κυπριακή Οµοσπονδία διαγράφεται αυτόµατα.
Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από εννιά (9) Κεφάλαια και από τριάντα τέσσερα (34) Άρθρα.
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Μέλος που διαγράφεται δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση εγγραφής σύµφωνα µε
το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.
Οποιοδήποτε µέλος µπορεί να υποβάλει την παραίτηση ή αποχώρησή του από το
Σωµατείο. Σε αυτήν την περίπτωση το µέλος που παραιτείται οικειοθελώς ή
διαγράφεται, υποχρεούται στην πληρωµή της συνδροµής του για το υπόλοιπο του
τρέχοντος ηµερολογιακού έτους.
ΑΡΘΡΟ 17 – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) απαρτίζεται από τα µέλη του Σωµατείου, είναι δε το
ανώτερο όργανο του Σωµατείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται
στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου.
Η Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά µία (1) φορά τον χρόνο σε τακτική βάση πριν την
έναρξη του νέου αγωνιστικού έτους και έκτακτα όποτε και όσες φορές κριθεί
αναγκαίο, µε αρµόδιο όργανο σύγκλησης το ∆.Σ.
Η Γ.Σ. µπορεί να συγκληθεί και έκτακτα, ύστερα από την έγγραφη αίτηση του 1/2 συν
ένα των ενεργών µελών του Σωµατείου. Στην περίπτωση αυτή συγκαλείται το
αργότερο σε ένα µήνα από την ηµέρα υποβολής της έγγραφης αίτησης.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/2 συν ένα µέλη των ενεργών
µελών του σωµατείου και αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας οι παρευρισκόµενοι αποτελούν απαρτία µετά από
παρέλευση µίας ώρας. Στην περίπτωση αυτή δεν µπορούν να ληφθούν αποφάσεις
που αφορούν τα άρθρα 7 (ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ) και 29
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ) του παρόντος καταστατικού.
Η Σύγκληση της Γ.Σ. ανακοινώνεται δέκα (10) ηµέρες νωρίτερα από την
πραγµατοποίησή της ως εξής:
- Με ατοµικές προσκλήσεις σε όλα τα µέλη.
- Με δηµοσιεύσεις στον ηµερήσιο τύπο εάν αυτό κριθεί αναγκαίο από το ∆.Σ.
- Με ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωµατείου.
Στην ανακοίνωση της Γ.Σ. αναγράφονται η ώρα, η ηµέρα, ο τόπος και η ηµερήσια
διάταξη.
Οποιοδήποτε ενεργό µέλος έχει το δικαίωµα να υποβάλει γραπτώς προς το ∆.Σ. του
Σωµατείου τουλάχιστον τρεις (3) µέρες πριν τη σύγκληση της Τακτικής ή Έκτακτης
Γ.Σ. θέµατα πλην όσων αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη µε σκοπό τη συζήτηση
τους. Τα προτεινόµενα θέµατα δύναται να συζητηθούν µετά την εξασφάλιση της
ψήφου του 1/2 συν ένα των παρόντων στη συνέλευση ενεργών µελών.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία ή δια ανατάσεως του
χεριού.
Η Γ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά το Σωµατείο. Τροποποιεί το
Καταστατικό, εκλέγει τα µέλη του ∆.Σ. κάθε δύο (2) χρόνια, αποφασίζει περί της
διαλύσεως του Σωµατείου, ορίζει επιτροπές για την προώθηση και την επίτευξη των
στόχων του και µπορεί να ορίσει ως µέλη µιας επιτροπής και άτοµα τα οποία δεν
Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από εννιά (9) Κεφάλαια και από τριάντα τέσσερα (34) Άρθρα.
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είναι µέλη του Σωµατείου, αλλά λόγω ειδικών γνώσεων και επιστηµονικής κατάρτισης
είναι ικανά για να προωθήσουν τους σκοπούς του Σωµατείου.
Η Γ.Σ. προγραµµατίζει τη δράση του Σωµατείου για την επόµενη χρονική περίοδο,
εγκρίνει τον απολογισµό δράσης του ∆.Σ. και τον οικονοµικό απολογισµό.
Στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά των συζητήσεων
και αποφάσεων, τα οποία επικυρώνονται στην επόµενη συνέλευση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
∆ιοίκηση του Σωµατείου και εκλογές
ΑΡΘΡΟ 18 – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) του Σωµατείου είναι επταµελές (7), έχει θητεία δύο (2)
χρόνων και διοικεί το Σωµατείο εκτελώντας τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
Το ∆.Σ. αποφασίζει γενικά για κάθε θέµα του Σωµατείου.
Το ∆.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωµατείου, µπορεί δε µε απόφασή
του να αναθέσει σε άλλα πρόσωπα – είτε µέλη είτε όχι του ∆.Σ. – ορισµένες εξουσίες
για τη διεκπεραίωση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων.
Συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε εξήντα (60) ηµέρες, έκτακτα δε όσες φορές κριθεί
σκόπιµο από τον Πρόεδρο ή από τουλάχιστον τρία (3) µέλη του και έχει απαρτία αν
παρευρίσκονται τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) µέλη του. Οι αποφάσεις του ∆.Σ.
παίρνονται µε απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει το
δικαίωµα της νικώσας ψήφου.
Η πρόσκληση των µελών του ∆.Σ. για συνεδρίαση γίνεται από τον Γραµµατέα, επτά
(7) τουλάχιστον µέρες προ της συνεδριάσεως και αναφέρει την ηµέρα, την ώρα, τον
τόπο συνεδρίασης και τα υπό συζήτηση θέµατα. Σε έκτακτες και εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση µπορεί να γίνει προφορικώς.
Εάν µέλος του ∆.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόµενες
συνεδριάζεις χάνει αυτόµατα την ιδιότητα του ως µέλος του ∆.Σ.
Στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. τηρούνται πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων, τα
οποία επικυρώνονται στην επόµενη συνεδρίαση.
Εάν κενωθεί θέση µέλους του ∆.Σ ή σε περίπτωση παραίτησης µελών του ∆.Σ., αυτά
αντικαθίστανται από τα αναπληρωµατικά µέλη µε τη σειρά προτεραιότητας που
έχουν εκλεγεί κατά τη Γ.Σ. και αν δεν υπάρχουν αναπληρωµατικά µέλη το ∆.Σ.
µπορεί να λειτουργεί µε ελλιπή σύνθεση µέχρι πέντε (5) ατόµων.
Το ∆.Σ. του Σωµατείου αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα,
Ταµία και τρία (3) απλά µέλη.
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωµατείο και διευθύνει τις εργασίες του ∆.Σ.
Ο Γραµµατέας τηρεί τη σφραγίδα του Σωµατείου, τα πρακτικά των συνεδριάσεων,
την αλληλογραφία του Σωµατείου και το µητρώο µελών.
Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από εννιά (9) Κεφάλαια και από τριάντα τέσσερα (34) Άρθρα.
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Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για τα οικονοµικά του Σωµατείου, συναλλάσσεται µε τις
τράπεζες και τα ταµεία και διενεργεί κάθε οικονοµική δραστηριότητα ύστερα από την
έγκριση του ∆.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος του Σωµατείου συνεργάζεται και βοηθά τον Πρόεδρο στο έργο του
και τον αναπληρώνει εξ ολοκλήρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος.
Η ιδιότητα του µέλους του ∆.Σ. είναι τιµητική και άµισθη.
Το ∆.Σ. µε απόφασή του, µπορεί να συνάπτει συµβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων
υπηρεσιών, έργου, προµηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συµβάσεις µε οικονοµικό
αντάλλαγµα.
ΑΡΘΡΟ 19 – ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωµατείο ενώπιον κάθε αρχής και κάθε ∆ικαστηρίου και
σε όλες τις σχέσιες του µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
Καλεί το ∆.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και προεδρεύει σε αυτές
κηρύσσοντας την έναρξη και τη λήξη κάθε συνεδρίασης. Ανακοινώνει τα όσα
συνέβησαν στην τελευταία συνεδρίαση και θέτει τα ζητήµατα σε ψηφοφορία. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.
Υπογράφει µε τον Γραµµατέα τα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων και των
εξερχοµένων εγγράφων, ενώ µε τον Ταµία τα εντάλµατα πληρωµών και τις επιταγές.
Φροντίζει για την κανονική λειτουργία του Σωµατείου και για την ακριβή εφαρµογή
του Καταστατικού, επιδιώκοντας την εν γένει επίτευξη και επιτυχία των στόχων του.
Σε περίπτωση απουσίας ή άλλου κωλύµατος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο
Αντιπρόεδρος και σε απουσία του Αντιπροέδρου, ο Γραµµατέας και εν τη απουσία
αυτού ο Ταµίας.
ΑΡΘΡΟ 20 – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γραµµατέας τηρεί το πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων, τα
µητρώα µελών, τα βιβλία πρακτικών και συνεδριάσεων του ∆.Σ. και της Γ.Σ., τα
οποία και ενηµερώνει.
∆ιαβάζει τις επιστολές και τα λοιπά αποστελλόµενα στο Σωµατείο έγγραφα και
συντάσσει τις σχετικές απαντήσεις, τις οποίες υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο.
Τηρεί την σφραγίδα και το αρχείο του Σωµατείου.
Ο Γραµµατέας εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το ∆.Σ.

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από εννιά (9) Κεφάλαια και από τριάντα τέσσερα (34) Άρθρα.
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ΑΡΘΡΟ 21 – ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταµίας µόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, παραλαµβάνει µε πρωτόκολλο από τον
απερχόµενο Ταµία κάθε περιουσιακό στοιχείο του Σωµατείου, καθώς και τα σχετικά
διπλότυπα εισπράξεων και πληρωµών.
Μεριµνά για την είσπραξη των δικαιωµάτων εγγραφής, των συνδροµών και όλων εν
γένει των οφειλών προς το Σωµατείο, εκδίδοντας σχετικές διπλότυπες αποδείξεις µε
την υπογραφή του.
Προβαίνει σε όποια πληρωµή αποφασίσει το ∆.Σ. και κατόπιν εγγράφου εντολής του
Προέδρου, θέτοντας την υπογραφή του επί του σχετικού εντάλµατος.
Τηρεί το βιβλίο Εσόδων – Εξόδων και τα υπόλοιπα λογιστικά βιβλία, τα οποία
προσυπογράφονται πάντα από τον Πρόεδρο.
Καταθέτει στην τράπεζα οποιοδήποτε ποσό, µη δικαιούµενος να έχει στο ταµείο
µικροεξόδων µετρητά πέραν των διακόσιων ευρώ (€200).
Σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο συντάσσει τον προυπολογισµό, τον απολογισµό της
∆ιοίκησης και υποχρεούται όποτε κληθεί να δώσει στο ∆.Σ. έκθεση οικονοµικής
κατάστασης του Σωµατείου.
Ο Ταµίας εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το ∆.Σ.
ΑΡΘΡΟ 22 – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη (Πρόεδρο, Γραµµατέα και
Μέλος) και έχει σαν έργο την ανάδειξη των υποψηφίων για το ∆.Σ. Οι υποψήφιοι για
το ∆.Σ. δεν µπορούν να συµµετέχουν σαν µέλη στην Εφορευτική Επιτροπή.
Με το πέρας των εκλογών, καταρτίζει Πρακτικό Εκλογής και ανακυρήσσει τους
επιτυχόντες και τους επιλαχόντες (αναπληρωµατικούς).
ΑΡΘΡΟ 23 – ΕΚΛΟΓΕΣ
Οι εκλογές πραγµατοποιούνται κάθε δύο (2) χρόνια στην ετήσια Γ.Σ. Πριν τη
διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη ∆.Σ. εκλέγεται αρχικά µια τριµελής (3)
εφορευτική επιτροπή που αναλαµβάνει το έργο αυτό.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και τέσσερις (4) ηµέρες πριν τις εκλογές µε
έγγραφη αίτηση προς το ∆.Σ. Κατάλογος µε τα ονόµατα των υποψηφίων τοποθετείται
στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωµατείου τρεις (3) ηµέρες πριν τις εκλογές.
Όλα τα ονόµατα των υποψηφίων µπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική
σειρά. Τα ψηφοδέλτια θα φέρουν τη σφραγίδα του Σωµατείου.
Η Εφορευτική Επιτροπή θα κρίνει την εγκυρότητα ή µη των ψηφοδελτίων και θα
βγάζει τα αποτελέσµατα. Εκλεγέντες θεωρούνται οι υποψήφιοι µε τις περισσότερες
ψήφους.

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από εννιά (9) Κεφάλαια και από τριάντα τέσσερα (34) Άρθρα.
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Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων διενεργείται νέα εκλογή
µεταξύ των υποψηφίων τούτων. Αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία, αποφασίζεται µε
κλήρο.
ΑΡΘΡΟ 24 – ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΩΜΑ
Εντός εφτά (7) ηµερών από την εκλογή τους, τα µέλη του ∆.Σ. συνέρχονται σε
συνεδρία, καλούµενη από αυτόν που έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους και
εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα και Ταµία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Αντιπροσώπευση του Σωµατείου σε Οµοσπονδία
ΑΡΘΡΟ 25 – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
Οι αντιπρόσωποι του Σωµατείου σε οικεία Οµοσπονδία πρέπει να είναι µέλη του
Σωµατείου. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωµατικοί προτείνονται από το ∆.Σ. και
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Τήρηση Βιβλίων – Εσωτερικός Κανονισµός
ΑΡΘΡΟ 26 – ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τα τηρούµενα βιβλία του Σωµατείου είναι τα εξής:
α. Μητρώο Μελών
β. Μητρώο Αθλητών
γ. Εσόδων - Εξόδων
δ. Πρωτοκόλλου Εισερχοµένων και Εξερχοµένων εγγράφων
ε. Πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων της Γ.Σ.
στ. Πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων του ∆.Σ.
Ακόµα το Σωµατείο µπορεί να τηρήσει και όποιο άλλο βιβλίο προβλέπεται από την
Κυπριακή Νοµοθεσία ή θεωρεί αναγκαίο για την καλύτερη λειτουργία του.
Όλα τα βιβλία πρέπει να είναι µονογραφηµένα και θεωρηµένα από τον Πρόεδρο του
∆.Σ.
ΑΡΘΡΟ 27 – ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ
Το ∆.Σ. οφείλει να φροντίζει για την τακτική τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου
Μελών, το οποίο πρέπει να περιέχει:
α. Επώνυµο, όνοµα, ηµερ/νία γεννήσεως, διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
β. Τη χρονολογία εγγραφής και εξόδου, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις του
∆.Σ. ή της Γ.Σ. που αφορούν τα µέλη του Σωµατείου.
Το βιβλίο πρέπει να είναι αριθµηµένο, µονογραφηµένο και θεωρηµένο από τον
Πρόεδρο του ∆.Σ.
Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από εννιά (9) Κεφάλαια και από τριάντα τέσσερα (34) Άρθρα.
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ΑΡΘΡΟ 28 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Το ∆.Σ. µπορεί να εκδίδει κανονισµούς που να ρυθµίζουν τις λεπτοµέρειες της
εφαρµογής των διατάξεων του καταστατικού αυτού και να καθορίζουν τα πλαίσια της
δραστηριότητας των διάφορων άλλων επιτροπών που συγκροτούνται µε απόφασή
του.
Οι Εσωτερικοί Κανονισµοί προτείνονται από το ∆.Σ. και ψηφίζονται από τη Γ.Σ.
Απαγορέυεται να επέρχεται αλλοίωση των άρθρων του Καταστατικού µε διατάξεις
των Εσωτερικών Κανονισµών. Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων του
καταστατικού µε τις διατάξεις των Εσωτερικών Κανονισµών, οι διατάξεις του
Καταστατικού υπερισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Αθλητικά Τµήµατα
ΑΡΘΡΟ 29 – ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Το ∆.Σ. αποφασίζει για τη λειτουργία τµηµάτων, στα οποία πραγµατοποιείται η
προετοιµασία (προπόνηση) των αθλητών που είναι εγγεγραµµένοι στο Σωµατείο.
Τα τµήµατα που µπορούν να συσταθούν είναι:
α. ΑΝ∆ΡΩΝ
β. ΝΕΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ
γ. ΕΦΗΒΩΝ
δ. ΠΑΙ∆ΩΝ
ε. ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ
στ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ζ. ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
η. ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ
θ. ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
ι. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
Το ∆.Σ. έχει το δικαίωµα να αποφασίζει τη σύσταση και άλλων τµηµάτων, εφόσον
αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Οι αθλητές που θα συγκροτούν τα τµήµατα αυτά πρέπει να έχουν υποχρεωτικά
έγκυρο ∆ελτίο Υγείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
Τροποποίηση – Ασάφειες – ∆ιάλυση – Ισχύς
ΑΡΘΡΟ 30 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού µπορεί να γίνει µόνο από την Γ.Σ. Για να
ληφθεί µια τέτοια απόφαση απαιτείται η παρουσία των 2/3 των ενεργών µελών και η
πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
Καµία τροποποίηση των σκοπών του Σωµατείου δεν επιτρέπεται εκτός εάν υπάρξει
πλειοψηφία 75% (3/4) σε Γενική Συνέλευση των µελών του Σωµατείου, νοουµένου ότι
τέτοια τροποποίηση των σκοπών δεν αφαιρεί από το Σωµατείο τους σκοπούς που
ασκεί κατά την εγγραφή του.
Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από εννιά (9) Κεφάλαια και από τριάντα τέσσερα (34) Άρθρα.
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ΑΡΘΡΟ 31 – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ / ΑΣΑΦΕΙΕΣ
Σε περίπτωση ασάφειας του Καταστατικού όπως και για κάθε περίπτωση που δεν
προβλέπεται από τις διατάξεις του, ρυθµίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. σε συνδιασµό µε
τις ισχύουσες περί Σωµατείων διατάξεις και εγκρίνεται στην αµέσως επόµενη Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 32 – ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωµατείου η καθαρή περιουσία του διατίθεται σε
πλειστηριασµό, και τα έσοδα διατίθενται για κάλυψη των υποχρεώσεών του. Τυχόν
κέρδη διατίθενται ως δωρεά σε δηµόσια κοινωφελή ιδρύµατα. Η διάλυση του
Σωµατείου και η διάθεση της περιουσίας του γίνεται µε απόφαση της Γ.Σ.
Για να ληφθεί απόφαση διάλυσης του Σωµατείου απαιτείται η παρουσία των 2/3 των
ενεργών µελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
Το Σωµατείο διαλύεται υπό του ∆.Σ.:
α. Εάν ο σκοπός του εκπληρώθηκε ή έγινε ανέφικτος
β. Εάν ξέφυγε από τον σκοπό του ή εάν ο σκοπός ή η λειτουργία του έγινε
παράνοµη ως προνοείται στη σχετική νοµοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 33 – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Όσα µέλη δεν είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα καθίστανται αυτόµατα ανενεργά εάν
δεν τακτοποιήσουν άπαντες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο σε
διάστηµα ενός µηνός από την ψήφιση του παρόντος καταστατικού.
Μέλη που είναι εγγεγραµµένα σε άλλο οργανωµένο σύνολο που υπάγεται στην οικεία
Κυπριακή Οµοσπονδία πρέπει να το δηλώσουν γραπτώς στο ∆.Σ. σε διάστηµα ενός
µηνός από την ψήφιση του παρόντος καταστατικού. Για να δικαιούνται να
διατηρήσουν την ιδιότητα τους ως µέλη στο Σωµατείο Ξιφασκίας Λευκωσίας πρέπει
να προσκοµίσουν αποδεικτικό της αποχώρησης και/ή διαγραφής τους από το άλλο
οργανωµένο σύνολο σε διάστηµα ενός µηνός από την ψήφιση του παρόντος
καταστατικού. Σε περίπτωση που δεν προβούν στα πιο πάνω, αυτόµατα
διαγράφονται από το Σωµατείο Ξιφασκίας Λευκωσίας.
ΑΡΘΡΟ 34 – ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το Καταστατικό αυτό είναι το Ιδρυτικό του Σωµατείου που εγκρίθηκε και
υπογράφτηκε από τα ιδρυτικά µέλη, στη Συνέλευση της 2ης Ιουνίου 2005 και ισχύει
από την ψήφισή του. Τροποποιήσεις εγκρίθηκαν στη Γενική Συνέλευση της 11ης
Οκτωβρίου 2013.

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από εννιά (9) Κεφάλαια και από τριάντα τέσσερα (34) Άρθρα.
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