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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
«Η ΑΣΣΙΑ» 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 
 
Αριθμός Μητρώου: 121 
 
 
Άρθρο 1ο: Ίδρυση, όνομα και έδρα του σωματείου: 
 Ιδρύεται σωματείο με το όνομα Πολιτιστικός Σύνδεσμος «Η Άσσια» και με  
 έδρα του τη Λευκωσία. 
 
Άρθρο 2ο: Σκοποί του σωματείου: 

α)  Η ανεπιφύλακτη και με κάθε μέσο ενίσχυση του αγώνα του Κυπριακού λαού 
για την απελευθέρωση των σκλαβωμένων εδαφών του.  Η ασφαλής επιστροφή 
των προσφύγων στα σπίτια τους κάτω από συνθήκες ασφάλειας, ελευθερίας 
και εθνικής αξιοπρέπειας. 

 
β)  Η διατήρηση της μνήμης του χωριού Άσσια. 

 
γ)  Η υποβοήθηση της επαφής μεταξύ εκείνων που κατάγονται από το χωριό 

Άσσια. 
 
δ)  Η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ όλων όσοι κατάγονται από το χωριό Άσσια.  

Επίσης μεταξύ όλων των Κυπρίων και ιδιαίτερα των προσφύγων και η 
καλλιέργεια πνεύματος ενότητας, συνεργασίας, αλληλεγγύης και 
αλληλοκατανοήσεως. 

 
ε)  Η προαγωγή πολιτιστικών, ανθρωπιστικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και 

θρησκευτικών σκοπών. 
 
στ) Η παροχή βοήθειας σε κατοίκους του χωριού Άσσια που δυσπραγούν. 

 
Άρθρο 3ο: Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου: 

α)  Η απόκτηση οικήματος στη Λευκωσία για ευκολότερη συνάντηση των μελών 
της διοικήσεως του σωματείου. 

 
β)  Η στενή συνεργασία με άλλες οργανώσεις και σωματεία. 

 
γ)  Η εκτύπωση διαφωτιστικού ή και ειδησεογραφικού εντύπου, εφημερίδας, 

περιοδικού ή βιβλίου. 
 
δ)  Η διοργάνωση διαφόρων πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων. 

 
Άρθρο 4ο: Μέλη του σωματείου: 

α)  Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όλα τα πρόσωπα πάνω των 18 
χρονών, ανεξάρτητα από φύλο ή πολιτική τοποθέτηση, (και ύστερα από 
γραπτή αίτησή τους στο διοικητικό συμβούλιο), που κατάγονται από το χωριό 
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Άσσια, ή που στις 14.8.1974 ή οποτεδήποτε προηγουμένως ήταν κάτοικοι του 
χωριού Άσσια ή είναι έγγαμα με πρόσωπο που κατάγονται από την Άσσια. 

 
β)  Μπορούν επίσης σαν αρωγά μέλη να γραφτούν άτομα που δεν έχουν τα 

προσόντα της παραγράφου α που όμως έχουν φιλική διάθεση προς τους 
σκοπούς του σωματείου.  Τα αρωγά μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις 
γενικές συνελεύσεις σαν παρατηρητές, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου. 

 
γ)  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί ν’ανακηρύσσει επίτιμα μέλη άτομα που με 

ένα οποιοδήποτε ιδιαίτερο τρόπο εργάστηκαν ξεχωριστά και συνέβαλαν στην 
παραγωγή των σκοπών του σωματείου. 

 
Άρθρο 5ο: Εγγραφή μελών: 

Τα μέλη εγγράφονται ύστερα από γραπτή αίτηση τους στο Διοικητικό 
Συμβούλιο που να υποστηρίζεται από 2 μέλη του σωματείου και έγκριση της 
αίτησής τους. 

 
Άρθρο 6ο: Αποχώρηση μελών: 
 Τα μέλη του σωματείου δικαιούνται όποτε θέλουν ν’ αποχωρήσουν από αυτό. 
 
Άρθρο 7ο: Δικαιώματα μελών: 

α)  Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα εκτός όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 4 (β). 

 
β)  Κάθε μέλος του σωματείου που έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του 

προς το σωματείο δικαιούται: 
 

1. Να παίρνει προσωπικά μέρος στις γενικές, τακτικές ή έκτακτες 
συνελεύσεις του σωματείου.  Σ’ όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις μπορεί να 
λέγει ελεύθερα τη γνώμη του για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους 
σκοπούς και τα συμφέροντα του σωματείου και να ελέγχει τη διοίκηση 
του σωματείου. 

 
2. Να εκλέγει και να εκλέγεται σύμφωνα με τες πρόνοιες του παρόντος 

καταστατικού. 
 

3. Να ζητά την υποστήριξη του σωματείου για κάθε ζήτημα που 
περιλαμβάνεται στους σκοπούς του σωματείου. 

 
Άρθρο 8ο: Καθήκοντα και υποχρεώσεις των μελών: 
 Κάθε μέλος υποχρεούται να συμμορφώνεται: 
 

α)  Προς τις αποφάσεις και εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
β)  Να πληρώνει τις συνδρομές του και ν’ακολουθεί και να σέβεται το παρόν 

καταστατικό. 
 

Άρθρο 9ο: Πειθαρχικές κυρώσεις: 
 Κάθε μέλος που αρνείται να συμμορφωθεί προς το παρόν καταστατικό ή τις 

αποφάσεις και τις εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου ή που 
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αντιστρατεύεται και πολεμά τους σκοπούς του σωματείου ή ενεργεί με τρόπο 
που παραβλάπτει το σωματείο μπορεί να υποστεί τις πιο κάτω πειθαρχικές 
κυρώσεις, που μπορεί να του επιβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με 
την περίπτωση. 

 
 α) Επιτίμηση 
 β) Προσωρινή διαγραφή 
 γ) Μόνιμη διαγραφή 
 

Κάθε μέλος μπορεί να προσφύγει στη γενική συνέλευση για τις πιο πάνω 
κυρώσεις, αν νομίζει πως είναι άδικες.  Η Γενική συνέλευση μπορεί να 
ακυρώσει, να μετατρέψει ή να επικυρώσει τις κυρώσεις. 

 
Άρθρο 10ο: Διαγραφή μελών: 
 Μέλος του σωματείου μπορεί να διαγραφεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αν 

για δυο χρόνια δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το 
σωματείο, αφού προηγουμένως έχει ειδοποιηθεί.  Διαγράφονται επίσης όσοι 
υποβάλλουν θεληματικά γραπτή αίτηση για διαγραφή. 

 
Άρθρο 11ο: Στέρηση δικαιωμάτων μελών: 

Κάθε μέλος που διαγράφεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 8 και 9 
στερείται όλα τα δικαιώματά του. 

 
Άρθρο 12ο: Πόροι του σωματείου: 
 Οι πόροι του σωματείου είναι τακτικοί και έκτακτοι. 
 

α)  Τακτικοί: 
 

1. Το δικαίωμα εγγραφής μελών που ορίζεται σε £1. 
 
2. Οι συνδρομές των μελών που ορίζεται σε £2 το χρόνο. 

 
β)  Έκτακτες: 
 

1. Οι εισφορές, δωρεές, φίλων, μελών και εκτιμητών του σωματείου όπως κι’ 
οι εισπράξεις από γιορτές και άλλες εκδηλώσεις πάντα μέσα στους 
σκοπούς και τις επιδιώξεις του σωματείου. 

 
2. Οι χορηγίες από την Κυβέρνηση ή άλλους και οποιεσδήποτε άλλες 

εισφορές. 
 

Άρθρο 13ο: Διάθεση οικονομικών πόρων: 
Οι οικονομικοί πόροι του Σωματείου μπορεί να διατίθενται για την 
εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου και για να οργανώνονται 
οποιεσδήποτε εκδηλώσεις για προώθηση των σκοπών αυτών. 

 
Άρθρο 14ο: Τρόποι δικαστικής και εξώδικης αντιπροσώπευσης του Σωματείου: 

Το σωματείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο και το 
Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Άρθρο 15ο: Διοίκηση του Σωματείου: 
Το σωματείο διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 11 
μέλη και εκλέγεται από τη γενική συνέλευση. 

 
Άρθρο 16ο: Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου: 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και διαρκεί μέχρι την 
εκλογή του επόμενου διοικητικού συμβούλου.  Όλα τα μέλη του συμβουλίου 
μπορούν να ξαναεκλεγούν. 

 
Άρθρο 17ο: Προκήρυξη εκλογών για Διοικητικό Συμβούλιο: 
 α)  Οι εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύσσονται από το διοικητικό 

συμβούλιο.  Τα μέλη ειδοποιούνται για τις εκλογές μέσον του τύπου ή με 
προσωπικές επιστολές 10 μέρες προηγουμένως. 

 
 β)  Υποβολή υποψηφιοτήτων: 
 Υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στο Γενικό Γραμματέα 24 ώρες πριν 

από την ορισμένη για τη Γενική Συνέλευση ώρα. 
 
Άρθρο 18ο:  

α)  Μετά από εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην πρώτη του 
συνεδρία μέσα σε 7 μέρες από την εκλογή του και καταρτίζεται σε σώμα.  Η 
σύνθεσή του είναι η πιο κάτω: 

 
1. Πρόεδρος 5. Βοηθός Γραμματέας 9. Σύμβουλος 
2. Αντιπρόεδρος 6. Σύμβουλος 10.       " 
3. Γενικός Γραμματέας 7.        " 11.        " 
4. Ταμίας 8.        "  

 
β)  Συνεδρίες Διοικητικού Συμβουλίου 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται σε συνεδρία τακτικά τουλάχιστο μια φορά 

το μήνα από το Γενικό Γραμματέα σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο και 
έκτακτα με τον ίδιο τρόπο ή ύστερα από αίτηση της πλειοψηφίας των μελών 
του. 

 
γ)   Έκτακτη συνεδρία ύστερα από αίτηση της πλειοψηφίας των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό και 
οπωσδήποτε όχι μετά από 6 μέρες από την υποβολή της αίτησης. 

 
δ)  Θεωρείται απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστο 6 από τα μέλη του. 
 
ε)  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία και, όταν υπάρχει ισοψηφία, μετά 

και από δεύτερη ψηφοφορία, ο Πρόεδρος έχει και δεύτερη ή νικώσα ψήφο. 
 
Άρθρο 19ο:  
Καθήκοντα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: 

1. Πρόεδρος: Προεδρεύει σ’ όλες τις συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου, 
εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων κι’ εκπροσωπεί με το Γενικό 
Γραμματέα το σωματείο μπροστά σε κάθε αρχή και αναλαμβάνει την ευθύνη 
για την προβολή των δραστηριοτήτων του σωματείου. 
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2. Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει και τον βοηθά 

στην ομαλότερη εκτέλεση του έργου του και στην προώθηση των 
δραστηριοτήτων του σωματείου. 

 
3. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, υπογράφει με 

τον πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα, διεξάγει την αλληλογραφία του σωματείου, 
τηρεί βιβλίο της περιουσίας, ενημερώνει το συμβούλιο για τυχόν ανάγκες ή 
φθορές και εκπροσωπεί με τον πρόεδρο το σωματείο. 

 
4. Ταμείο περισσότερο από £50 πρέπει να κατατίθεται στον τραπεζικό 

λογαριασμό του σωματείου. 
 

5. Ι) Ο ταμίας τηρεί βιβλίο του ταμείου στο οποίο εγγράφονται όλες οι 
εισπράξεις και πληρωμές. 

 
ΙΙ) Τηρεί φάκελο στον οποίο φυλάττονται τα δικαιολογητικά αποδείξεων 
εισπράξεων και πληρωμών. 
Για κάθε δαπάνη απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
ΙΙΙ) Τηρεί κατάσταση των μελών, προβαίνει στην είσπραξη των συνδρομών 
κι’ εκτελεί τις διάφορες δαπάνες. 

 
6. Οι σύμβουλοι εκτός από τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις μπορούν ν’ 

αναλάβουν διάφορα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τον πρόεδρο ή το 
Διοικητικό Συμβούλιο, όπως η συμμετοχή τους σε υποεπιτροπές με άλλα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή του σωματείου για εκτέλεση ορισμένου έργου 
ή εκδήλωσης που έχουν σχέση με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του 
σωματείου. 

 
Άρθρο 20ο: Παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παύσει οποιοδήποτε μέλος του, αν 
συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 του καταστατικού 
αυτού και αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει 
αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς τακτικές συνεδρίες του συμβουλίου. 

 
Άρθρο 21ο: Γενικές συνελεύσεις: 
 Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο σώμα, αποτελείται δε από όλα τα μέλη 

και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά και ένα μέλη που έχουν 
δικαίωμα ψήφου και έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 
προς το σωματείο ή αν τούτο δεν συμβαίνει μισή ώρα μετά την κανονική ώρα 
με όσα μέλη είναι παρόντα. 

 
 Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία, σε περίπτωση δε που υπάρχει 

ισοψηφία, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει τη νικήτρια ψήφο. 
 
 Τον πρόεδρο των τακτικών συνελεύσεων εκλέγει η γενική συνέλευση μετά τη 

λογοδοσία του παλαιού συμβουλίου, αυτός δε διευθύνει τις εργασίες και 
κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. 
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 Η Γενική Συνέλευση εκλέγει και άλλα 4 μέλη που αποτελούν το προεδρείο 

της συνέλευσης, αυτά δε βοηθούν τον πρόεδρο στην εκτέλεση των 
καθηκόντων του και συντελούν στην ομαλή λειτουργία της συνέλευσης. 

 
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε και τους 
λογαριασμούς και ασχολείται με θέματα γενικής πολιτικής. 

 
 Εκλέγει το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου και 3 μέλη της ελεγκτικής 

επιτροπής. 
 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά το α’ δεκαήμερο του Οκτωβρίου 
κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο και έκτακτα όταν τούτο είναι 
αναγκαίο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ύστερα από αίτηση 
των 2/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.  Η αίτηση προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο αναφέρει και τα θέματα που θα συζητηθούν. 

 
 Δίδεται δεκαήμερη ειδοποίηση στα μέλη για τη σύγκληση της τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης και 6ήμερη γα τη σύγκληση έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης. 

 
Άρθρο 22ο: Έλεγχος των λογαριασμών του σωματείου: 
 Οι λογαριασμοί του σωματείου ελέγχονται από τριμελή ελεγκτική επιτροπή 

που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση ή από επίσημο ελεγκτή. 
 
Άρθρο 23ο:  

Η σφραγίδα του σωματείου είναι κυκλική και φέρει κυκλικά γραμμένο τον 
τίτλο του σωματείου και το χρόνο της ίδρυσής του. 

 
Άρθρο 24ο:  

Η ελεγκτική επιτροπή καλείται από το διοικητικό συμβούλιο έγκαιρα πριν 
από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης για έλεγχο των λογαριασμών 
του σωματείου παρουσιάζει δε τα αποτελέσματα στη Γενική Συνέλευσή για 
έγκριση. 

 
Άρθρο 25ο:  

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό αποφασίζεται από τη 
Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία. 

 
Άρθρο 26ο:  
 Για την αλλαγή άρθρων του παρόντος καταστατικού απαιτείται η παρουσία 

τουλάχιστο των μισών μελών συν ένα και η πλειοψηφία των 2/3 των μελών 
που παρευρίσκονται στη γενική συνέλευση κι’ έχουν δικαίωμα ψήφου. 

 
Άρθρο 27ο:  
 Η αλλαγή όλου ή μέρους του δευτέρου άρθρου του παρόντος καταστατικού 

απαιτεί πλειοψηφία των 4/5 των μελών. 
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Άρθρο 28ο:  
 Η ιδρυτική συνέλευση συγκροτήθηκε στη Λευκωσία στις 11 Φεβρουαρίου, 

1979. 
 
Άρθρο 29ο:  
 Σε περίπτωση διαλύσεως του Συνδέσμου η περιουσία του διατίθεται με 
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, για αγαθοεργούς σκοπούς. 
 
 
 

Ιδρυτικά Μέλη 
 

Όνομα       Διεύθυνση 
 
 
 


