
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

(ΣΕ.ΠΑ.Κ.) 

 

 

 

 

 

 

 



Περιεχόμενα 
1. Ίδρυση – Έδρα – Σφραγίδα - Ιστοσελίδα ........................................................................ 3 

2. Αρχές ............................................................................................................................. 3 

3. Σκοποί ........................................................................................................................... 3 

4. Μέλη ............................................................................................................................. 3 

5. Πόροι ............................................................................................................................ 4 

6. Διαχείριση πόρων .......................................................................................................... 5 

7. Γενικές Συνελεύσεις ....................................................................................................... 5 

8. Σύγκλιση Γενικών Συνελεύσεων ..................................................................................... 5 

9. Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων ...................................................................................... 6 

10. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ........................................................................................ 6 

11. Γενική Συνέλευση Απολογισμού .................................................................................... 6 

12. Σύνθεση Φορέα Εκπροσώπων Σχολών ........................................................................... 7 

13. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ................................................................................. 7 

14. Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου ............................................................................. 8 

15. Καθήκοντα Ελεγκτή ....................................................................................................... 9 

16. Καθήκοντα Γραμματέα .................................................................................................. 9 

17. Καθήκοντα Ταμία ........................................................................................................ 10 

18. Καθήκοντα Υπευθύνου Εκδηλώσεων και Δράσεων ...................................................... 10 

19. Καθήκοντα Υπευθύνου Προώθησης του Συλλόγου και Διαχείρισης Μελών ................. 10 

20. Καθήκοντα Υπευθύνου Εκπροσώπησης Πανεπιστημιακών Ζητημάτων........................ 11 

21. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτή ............................................................... 11 

22. Έκτακτες Εκλογές ......................................................................................................... 12 

23. Ελεγκτές Εκλογών ........................................................................................................ 12 

24. Τροποποίηση Καταστατικού ........................................................................................ 12 

25. Διάλυση Συλλόγου και Διάθεση της Περιουσίας του ................................................... 13 

 

 

 

 

  



Καταστατικό Συλλόγου Ελλαδιτών  

Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

1. Ίδρυση – Έδρα – Σφραγίδα - Ιστοσελίδα 
i. Ιδρύεται στην Κύπρο σύλλογος με όνομα << Σύλλογος Ελλαδιτών Πανεπιστημίου 

Κύπρου >> (Σε.ΠΑ.Κ) 
ii. Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία 

iii. Σφραγίδα: 
Απεικονίζει το δένδρο της γνώσης, σύμβολο του Πανεπιστημίου Κύπρου, με φόντο τα 
ελληνικά χρώματα (Μπλε – Λευκό). Στο πάνω μέρος του κυκλικού συμβόλου αναγράφεται 
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ». 

iv. Ιστοσελίδα: 
http://www.ucy.ac.cy/sepak/ 

2. Αρχές 
i. Πίστη στη δημοκρατία ,την ελευθερία, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την ισότητα. 

ii. Ο ΣΕ.ΠΑ.Κ είναι το πρωτοβάθμιο όργανο των Ελλαδιτών φοιτητών που εισήλθαν 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με πανελλήνιες εξετάσεις. Ως συνδικαλιστικό όργανο των 

Ελλαδιτών Φοιτητών αναπτύσσει δράση για την επίλυση μειζόνων προβλημάτων της 

κοινότητας του καθώς και προβλημάτων που σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

3. Σκοποί 
i. Βοήθεια και στήριξη νεοεισερχόμενων Ελλαδιτών φοιτητών στην Κυπριακή 

κοινωνία. 

ii. Καλλιέργεια σχέσεων Συνεργασίας φιλίας αλληλοκατανόησης μεταξύ των μελών 

του συλλόγου καθώς και με τις διάφορες κοινότητες του Πανεπιστημίου καθώς και της 

κυπριακής κοινωνίας. 

iii. Ανάπτυξη συνεργασίας με το Παγκόσμιο φοιτητικό Κίνημα. 

iv. Έκδοση και κυκλοφορία εφημερίδας, περιοδικού βιβλίων και άλλων εντύπων. 

v. Προώθηση επικοινωνίας και συνεργασίας με πρωτοβάθμιες οργανώσεις Ελλήνων 

φοιτητών σε άλλους δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς. 

vi. Επιμόρφωση –ψυχαγωγία- Κοινωνικοποίηση των μελών. 

vii. Φιλανθρωπική και εθελοντική δράση. 

4. Μέλη 
i. Δικαίωμα εγγραφής – ένταξης έχουν όλοι οι Ελλαδίτες φοιτητές (Έλληνες υπήκοοι ή 

Έλληνες της διασποράς) του Πανεπιστημίου Κύπρου που κατέχουν ελληνική ταυτότητα ή 

ελληνικό διαβατήριο. Επίσης όλοι οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Κύπρου που 

διαθέτουν ελληνική ταυτότητα ή ελληνικό διαβατήριο (ακαδημαϊκό προσωπικό, άλλοι 

εργαζόμενοι επιχειρήσεων που στεγάζονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κτλ). 

ii. Κάθε φοιτητής - μέλος έχει το δικαίωμα συμμετοχής και ελεύθερης έκφρασης κατά 

τις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και το δικαίωμα εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 

http://www.ucy.ac.cy/sefoipak/


iii. Για την εγγραφή Ελλαδίτη φοιτητή στο Σύλλογο και στην κλειστή διαδικτυακή 

ομάδα μελών του Συλλόγου απαιτείται:  

Α) συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας των στοιχείων του φοιτητή 

Β) επισύναψη εικόνας στην ηλεκτρονική φόρμα με τη φοιτητική και πολιτική ταυτότητα 

(αρκεί να φαίνεται μόνο το ονοματεπώνυμο του φοιτητή στις ταυτότητες και όχι επιπλέον 

πληροφορίες). 

Τα μέλη που εγγράφονται με αυτό τον τρόπο στο Σύλλογο θεωρούνται εγγεγραμμένα 

αλλά δεν μπορούν να επηρεάσουν τις διαδικασίες του Συλλόγου (πχ αλλαγή 

καταστατικού) εκτός εάν εγγραφούν και στην λίστα μελών του Συλλόγου γραπτώς, η 

οποία υπάρχει στις διάφορες πανεπιστημιακές εκδηλώσεις. 

iv. Κάθε εργαζόμενος – μέλος έχει το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης κατά τις Γενικές 

Συνελεύσεις χωρίς δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς ο Σύλλογος απευθύνεται 

πρωτίστως σε φοιτητές. 

v. Για την εγγραφή Ελλαδίτη εργαζόμενου του Πανεπιστημίου στο Σύλλογο και στην 

κλειστή διαδικτυακή ομάδα μελών του Συλλόγου απαιτείται:  

Α) συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας των στοιχείων του ατόμου 

Β) επισύναψη εικόνας στην ηλεκτρονική φόρμα με την πολιτική του ταυτότητα (αρκεί να 

φαίνεται μόνο το ονοματεπώνυμο του ατόμου στην ταυτότητα και όχι επιπλέον 

πληροφορίες). 

Τα μέλη - εργαζόμενοι που εγγράφονται στο Σύλλογο θεωρούνται εγγεγραμμένα αλλά δεν 

μπορούν να επηρεάσουν τις διαδικασίες του Συλλόγου (πχ αλλαγή καταστατικού, εκλογές 

κτλ). 

vi. Δικαίωμα των μελών είναι η διατύπωση γραπτή ή προφορική διαφόρων ζητημάτων 

τα οποία θα σχολιάζονται στις Γενικές Συνελεύσεις. 

vii. Κάθε μέλος  έχει το δικαίωμα ελέγχου των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου 

καθώς και να φέρει αντίγραφο αυτών επικυρωμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

viii. Καθήκοντα των μελών είναι η αξιοπρεπής  αντιμετώπιση του συλλόγου καθώς και 

παρουσία στις Γενικές Συνελεύσεις. Απαραίτητη θεωρείται επίσης η τήρηση και ο 

σεβασμός στις αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ix. Κάθε μέλος χάνει την ιδιότητα του με την ολοκλήρωση των σπουδών στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου ή με την διαγραφή του από αυτό. Επίσης με την διακοπή της 

εργασίας του από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή από την εταιρεία που στεγάζεται σε αυτό. 

x. Ο Σύλλογος έχει το δικαίωμα διαγραφής κάποιου μέλους όταν αυτός παραβιάζει τις 

διατάξεις του καταστατικού ή δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του προς το Σύλλογο. 

xi. Τα μέλη του Συλλόγου εγγράφονται κάθε χρόνο και η λίστα δημιουργείται στην 

αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, στις διάφορες πανεπιστημιακές εκδηλώσεις και  

συνελεύσεις. Τα μέλη μπορούν να προστεθούν στη λίστα και κατά τη διάρκεια της 

χρονιάς.  

5. Πόροι 
Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από: 

i. Έσοδα από κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις 

ii. Επιχορηγήσεις από αρμόδιους φορείς 



iii. Κάθε άλλος νόμιμος φορέας (δωρεές, επιχορηγήσεις κ.α.) χωρίς να υπάρχει 

επιχειρηματική δραστηριότητα και διαφήμιση από τα μέλη του Συλλόγου, εκτός και αν οι 

υπηρεσίες της επιχείρησης, είναι προς συμφέρον όλων των μελών του Συλλόγου. 

6. Διαχείριση πόρων 
Η κατανομή των πόρων του Συλλόγου θα γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς: 

i. Για την έκδοση δημοσίευση και κυκλοφορία εφημερίδας περιοδικού, βιβλίων και 

άλλων εντύπων για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου. 

ii. Για την πληρωμή  εξόδων διαχείρισης καθώς και των εξόδων ελέγχου και 

λογαριασμών. 

iii. Για οποιαδήποτε νομική διαδικασία που αφορά τον Σύλλογο. 

iv. Για γενικά έξοδα που εγκρίνει η Γενική συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

7. Γενικές Συνελεύσεις 
Οι Γενικές Συνελεύσεις αποτελούν το ανώτερο καθοδηγητικό και κυρίαρχο όργανο του 

συλλόγου. Εκεί διεκπεραιώνονται οι αποφάσεις του Δ.Σ. και συζητιούνται θέματα που 

αφορούν όλα τα μέλη του Συλλόγου. 

Κάθε χρόνο στο δεύτερο  δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου θα λαμβάνει χώρα η πρώτη 

προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση σε αίθουσα του Πανεπιστημίου, στην οποία οι 

φοιτητές θα παρέχουν πληροφορίες στους νεοεισερχόμενους φοιτητές για το 

Πανεπιστήμιο και την δράση του Συλλόγου. Η ανακοίνωση αυτής της συνέλευσης θα 

γνωστοποιείται στην κλειστή διαδικτυακή ομάδα των υπαρχόντων μελών του Συλλόγου 

αλλά και σε ειδικά ενημερωτικά έντυπα που θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο στους 

νεοεισερχόμενους φοιτητές, με την εγγραφή τους στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής 

Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Σε κάθε συνέλευση ανακοινώνεται στην κλειστή διαδικτυακή ομάδα μελών του Συλλόγου 

η μέρα, η ώρα και ο τόπος συνάντησης. Σε αυτή την ανακοίνωση πρέπει να γίνεται 

αναφορά κάθε φορά στην ύπαρξη βιντεοσκόπησης, ως υπενθύμιση προς τα μέλη του 

Συλλόγου. 

Κάθε Γενική Συνέλευση βιντεοσκοπείται και το αρχείο της φυλάσσεται στην αίθουσα του 

Συλλόγου, με ευθύνη του Ελεγκτή και είναι στην διάθεση οποιουδήποτε μέλους επιθυμεί 

να το δει ανά πάσα στιγμή. Τα αρχεία αυτά με ευθύνη του Ελεγκτή και του Δ.Σ. 

διαγράφονται μετά την εκλογή του επόμενου Δ.Σ. 

8. Σύγκλιση Γενικών Συνελεύσεων 
i. Η συχνότητα των Γ.Σ. ορίζεται ανά δεκαπενθήμερο τουλάχιστον, από το Δ.Σ. 

ii. Η σύγκλιση των Γ.Σ. γνωστοποιείται στην κλειστή διαδικτυακή ομάδα μελών του 

Συλλόγου, επτά (7) ημέρες πριν την καθοριζόμενη προς τούτο ημέρα με ειδικές 

ανακοινώσεις. 



iii. Οι σχετικές ανακοινώσεις απευθύνονται σε όλα τα μέλη του Συλλόγου και 

γνωστοποιείται στην κλειστή διαδικτυακή ομάδα μελών του Συλλόγου το μέρος, την μέρα 

και την ώρα του Γ.Σ. 

9. Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων 
Στις Γ.Σ. υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά και ένα μέλη (50% των 
εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου + 1 άτομο).  
 
i.  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία από τα παρόντα εγγεγραμμένα μέλη. 
Σε θέματα εκλογών και θέμα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ προβλέπεται η διεξαγωγή 
μυστικής ψηφοφορίας.  

ii. Όσον αφορά ψηφίσματα που αφορούν την αλλαγή του καταστατικού, έγκειται στην 
κρίση του Δ.Σ αν θα πρέπει η ψηφοφορία να γίνεται μυστική ή ανοιχτή (με ανάταση 
χεριού). Η απόφαση από το Δ.Σ θα πρέπει να είναι ομόφωνη.  

a. Στην περίπτωση που το Δ.Σ δεν έχει ομόφωνη απόφαση, γίνεται μυστική ψηφοφορία 
από όλα τα μέλη του Συλλόγου για το προς ψήφιση ζήτημα.  

b. Σε όλα τα υπόλοιπα θέματα θα γίνεται ανοιχτή ψηφοφορία με ανάταση χεριών, εκτός 
εάν τα παρόντα μέλη της Γ.Σ, με πλειοψηφία ¾, αποφασίσουν να διεξαχθεί μυστική 
ψηφοφορία.  
iii. Στην περίπτωση που στην προγραμματισμένη Γ.Σ. δεν σχηματίζεται η προαπαιτούμενη 
απαρτία, αυτή θα αναβάλλεται για το διάστημα επτά (7) ημερών. Στην περίπτωση που και 
στην δεύτερη Γ.Σ. δεν σχηματίζεται απαρτία, τότε θα θεωρείται ότι τα παρόντα μέλη 
σχηματίζουν απαρτία.  
iv. Στις Γ.Σ προεδρεύει ο Γραμματέας του Συλλόγου, και στην περίπτωση που αυτός 
απουσιάζει, θα ορίσει ο Ελεγκτής ποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα 
προεδρεύσει. 

10.   Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις 
Έκτακτες γενικές συνελεύσεις καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την έγκριση των 

3/5 των μελών του Δ.Σ., όταν υπάρχουν σοβαρά θέματα προς συζήτηση και προβλήματα 

προς επίλυση. 

11.  Γενική Συνέλευση Απολογισμού 
Πριν τις εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. πραγματοποιείται υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση 

Απολογισμού. Εκεί αξιολογούνται από το Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου: 

Α) οι δράσεις που έπραξε ο Σύλλογος 

Β) οι στόχοι και η υλοποίηση τους 

Γ) η προθυμία, συνεργασία και προσφορά του κάθε μέλους του Δ.Σ. ξεχωριστά, με βάση 

τις αρμοδιότητες που είχε αναλάβει. 

Η Γενική Συνέλευση Απολογισμού βιντεοσκοπείται και το αρχείο της βρίσκεται στην 

αίθουσα του Συλλόγου, με ευθύνη του Ελεγκτή και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε 

μέλους ζητήσει να το δει. 

Στο τέλος, ανακοινώνεται Δελτίο Τύπου στην κλειστή διαδικτυακή ομάδα μελών του 

Συλλόγου με όσα ειπώθηκαν στη Συνέλευση αυτή από τον Γραμματέα. Επίσης ο Ελεγκτής 



είναι υποχρεωμένος να καταθέσει γραπτώς στο Δελτίο Τύπου εισηγήσεις και σχόλια για 

τον απολογισμό των πεπραγμένων του Συλλόγου και του κάθε μέλους του Δ.Σ. 

12. Σύνθεση Φορέα Εκπροσώπων Σχολών 
Δημιουργία φορέα αποτελούμενου από εκπροσώπους σχολών που θα συνέρχεται με το 

εκάστοτε Δ.Σ. με σκοπό την γνωστοποίηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κάθε 

σχολή και την συζήτηση για πιθανούς τρόπους επίλυσης που μπορεί να πράξει ο 

Σύλλογος.  

Εναπόκεινται στην κρίση του Δ.Σ. αν η επίλυση των προβλημάτων αυτών θα λάβει χώρα 

από τα μέλη του Δ.Σ., τους εκπροσώπους της σχολής αυτής ή συνδυασμό αυτών των δύο. 

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, το Δ.Σ. καλείται να προβεί στη συγκρότηση της 

Συνέλευσης Εκπροσώπων Σχολών. Το σώμα αυτό αποτελείται από τρεις εκπροσώπους 

φοιτητές (έναν βασικό και δυο αναπληρωματικούς) από κάθε σχολή (ΣΧΟΛΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΧΟΛΗ 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ). Με την προσθήκη εκπροσώπου/ων, 

ανακοινώνονται εκ νέου τα ονόματα όλων, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου, 

ώστε να μπορούν τα μέλη να απευθύνονται σε αυτά τα άτομα, σε περίπτωση που 

αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν τη σχολή τους. 

Οι συνελεύσεις του συγκεκριμένου οργάνου γίνονται όλο το χρόνο κατόπιν συνεννόησης 

με το Δ.Σ. ή κατά τη διάρκεια των συνελεύσεων του Δ.Σ. Η παρουσία όλων των 

εκπροσώπων δεν είναι απαραίτητη, είναι όμως απαραίτητη η παρουσία του ΔΣ.  

Σε περίπτωση που ενδιαφέρονται περισσότερα από τρία άτομα για την εκπροσώπηση 

κάποιας σχολής, γίνεται ψηφοφορία μεταξύ αυτών για το ποιοι θα επικρατήσουν. Σε 

περίπτωση που υπάρχουν λιγότερα από τρία άτομα, τότε αυτά εκπροσωπούν αυτομάτως 

την συγκεκριμένη σχολή. Δήλωση ενδιαφέροντος για εκπροσώπηση σχολής μπορεί να 

γίνει από οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. 

13. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
i. Το Δ.Σ αποτελείται από 7 (επτά) μέλη., 5 μόνιμα και 2 αναπληρωματικά και τον 

Ελεγκτή. Ελεγκτής εκλέγεται αυτόματα ο πρώτος σε ψήφους υποψήφιος στις εκλογές για 

ανάδειξη Δ.Σ. Ο Ελεγκτής δεν έχει δικαίωμα ψήφου καθώς έχει τους περισσότερους 

ψήφους στις εκλογές, άρα είναι το πιο έμπιστο άτομο για να ελέγχει την λειτουργία του 

Συλλόγου. 

ii. Το Δ.Σ. και ο Ελεγκτής συνέρχονται το αργότερο σε μια εβδομάδα μετά τις εκλογές 

και καταρτίζεται σε σώμα. Το Δ.Σ. εκλέγει με απλή (3+1) πλειοψηφία τον γραμματέα, τον 

ταμία, τον υπεύθυνο εκδηλώσεων και δράσεων, τον υπεύθυνο προώθησης του Συλλόγου 

& διαχείρισης μελών και τον υπεύθυνο εκπροσώπησης Πανεπιστημιακών ζητημάτων. 

iii. Το Δ.Σ. ασκεί τα καθήκοντα του μέχρι την εκλογή καινούργιου Δ.Σ. Πέραν της 

διαδικασίας συγκρότησης νέου Δ.Σ. υπό τους όρους της παραγράφου (i) του παρόντος 

άρθρου, δικαίωμα λήψης αποφάσεων έχουν τα πέντε (5) μόνιμα μέλη του Δ.Σ. Μετά από 



τυχόν αποχώρηση κάποιου μόνιμου μέλους από το Δ.Σ. την θέση του παίρνει ο πρώτος 

αναπληρωματικός. 

iv. Κανένα μέλος του εκλεγμένου Δ.Σ. και ο Ελεγκτής δεν έχουν δικαίωμα 

υποψηφιότητας στις φοιτητικές εκλογές (ΦΕΠΑΝ ή τμηματικές), ως μέλη οποιασδήποτε 

κομματικής παράταξης. Σε περίπτωση όπου κάποιο εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. αποφασίσει 

να θέσει υποψηφιότητα ως μέλος κάποιας φοιτητικής παράταξης (ΦΕΠΑΝ ή τμηματικές), 

πρέπει πρώτα να παραιτηθεί από το Δ.Σ. και το αντίστροφο. 

14. Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου 
Υπάρχει απαρτία όταν τα 3/5 του Δ.Σ  και ο Ελεγκτής είναι παρόντα. Οι αποφάσεις 

παίρνονται με πλειοψηφία. 

Το Δ.Σ. και ο Ελεγκτής έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα: 

i. Πραγματοποιεί Γ.Σ. κάθε 15 μέρες και έκτακτα όταν θεωρηθεί  αναγκαίο από τον 

Ελεγκτή ή όταν ζητηθεί με αίτηση από τα 2/5 των μελών του Δ.Σ. 

ii. Σε κάθε συνέλευση τηρούνται παρουσίες των μελών του Δ.Σ. Αν κάποιο μέλος του 

Δ.Σ. απουσιάζει σε περισσότερες από τις μισές συνελεύσεις, τίθεται από τον Ελεγκτή στο 

τέλος του εξαμήνου προς συζήτηση η καθαίρεση του από μέλος Δ.Σ. Όποιο μέλος 

καθαιρεθεί δεν έχει δικαίωμα να δηλώσει ξανά υποψηφιότητα στις εκλογές του 

Συλλόγου. 

iii. Δημιουργούν αμέσως μετά τις εκλογές τραπεζικό λογαριασμό με όλα τα μέλη του 

Δ.Σ. και τον Ελεγκτή. Ο τύπος του λογαριασμού εξασφαλίζει ότι όλα τα μέλη απαραιτήτως 

πρέπει να ενημερώνονται προσωπικά κάθε φορά που γίνεται κίνηση του λογαριασμού 

από την Τράπεζα.  

iv. Ανανεώνουν τα ονόματα του νέου Δ.Σ. στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, 

μέσω του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

v. Υπογράφουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ελεγκτής ξεχωριστά ένα έγγραφο με: 

Α) τα στοιχεία τους 

Β) καταγεγραμμένη την αρμοδιότητα τους στο Δ.Σ. 

Γ) την περιουσία που διαθέτει ο Σύλλογος 

Και επισυναπτόμενο το καταστατικό του Συλλόγου, ώστε να γνωστοποιούνται για τον 

τρόπο λειτουργίας του Συλλόγου. Τα έγγραφα φυλάσσονται στην αίθουσα του Συλλόγου 

με ευθύνη του Γραμματέα και του Ελεγκτή και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε μέλους 

επιθυμεί ανά πάσα στιγμή να τα δει. 

vi. Παραλαμβάνουν μετά τις εκλογές, από τον προηγούμενο Ελεγκτή όλα τα έγγραφα, 

την περιουσία και τα κλειδιά της αίθουσας του Συλλόγου και διαγράφουν από το αρχείο 

όλες τις βιντεοσκοπημένες συνελεύσεις της προηγούμενης χρονιάς. Επίσης αφαιρούν από 

τον τραπεζικό λογαριασμό τα προηγούμενα μέλη του Δ.Σ. και τον προηγούμενο Ελεγκτή 

και προστίθενται τα καινούρια εκλεγμένα άτομα. 

vii. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, το Δ.Σ. καλείται να προβεί στη συγκρότηση 

της Συνέλευσης Εκπροσώπων Σχολών. Το σώμα αυτό αποτελείται από τρεις εκπροσώπους 

φοιτητές (έναν βασικό και δυο αναπληρωματικούς) από κάθε σχολή. Με την προσθήκη 

εκπροσώπου/ων, ανακοινώνονται εκ νέου τα ονόματα όλων, στα μέσα κοινωνικής 



δικτύωσης του Συλλόγου, ώστε να μπορούν τα μέλη να απευθύνονται σε αυτά τα άτομα, 

σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν τη σχολή τους. 

viii. Κάθε εξάμηνο υποχρεούνται να προβαίνουν σε συνάντηση με τον Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου. Στη συνάντηση αυτή τα μέλη καλούνται να συζητήσουν με τον Πρύτανη 

την δράση του Συλλόγου στο Πανεπιστήμιο και αιτήματα που αφορούν τους Ελλαδίτες 

φοιτητές και την Πανεπιστημιακή κοινότητα γενικότερα. Στη συνάντηση αυτή οφείλουν να 

είναι παρόντα πάνω από τα μισά άτομα του Δ.Σ. 

ix. Διευθύνουν τις εργασίες και τις υποθέσεις του Συλλόγου με τη γενική εποπτεία του 

Ελεγκτή. 

x. Φροντίζουν ώστε οι σκοποί του καταστατικού και οι πρόνοιες να τηρούνται από τα 

μέλη και αποφασίζουν για όσα σημεία δεν αναφέρονται στο καταστατικό ή είναι 

αμφισβητήσιμα. 

xi. Συντάσσουν τον προϋπολογισμό του Συλλόγου. 

xii. Εκτελούν τις αποφάσεις των Γ.Σ. 

xiii. Κρατούν λεπτομερή κατάσταση της περιουσίας του Συλλόγου. 

xiv. Στις συναντήσεις που αφορούν οικονομικές συμφωνίες και τις εισπράξεις αυτών, 

παρευρίσκεται απαραιτήτως ο Ταμίας, ο Ελεγκτής και τουλάχιστον 2 μέλη του Δ.Σ. 

15. Καθήκοντα Ελεγκτή 
i. Ελεγκτής εκλέγεται αυτόματα ο πρώτος σε ψήφους υποψήφιος στις εκλογές για 

ανάδειξη Δ.Σ. Ο Ελεγκτής δεν έχει δικαίωμα ψήφου καθώς έχει τους περισσότερους 

ψήφους στις εκλογές, άρα είναι το πιο έμπιστο άτομο για να ελέγχει την λειτουργία του 

Συλλόγου. 

ii. Ο Ελεγκτής οφείλει να παρίσταται σε όλες τις Συνελεύσεις που πραγματοποιούνται. 

iii. Ο Ελεγκτής έχει την υποχρέωση να εξετάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα όλα τα 

έγγραφα που αφορούν την λειτουργία και δράση του Συλλόγου και να παρίσταται σε όλες 

τις διαπραγματεύσεις που αφορούν το Σύλλογο. 

iv. Αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει σε περισσότερες από τις μισές συνελεύσεις, 

τίθεται από τον Ελεγκτή στο τέλος του εξαμήνου προς συζήτηση η καθαίρεση του από 

μέλος Δ.Σ. Όποιο μέλος καθαιρεθεί δεν έχει δικαίωμα να δηλώσει ξανά υποψηφιότητα 

στις εκλογές του Συλλόγου. 

v. Στις συναντήσεις που αφορούν οικονομικές συμφωνίες και τις εισπράξεις αυτών, 

παρευρίσκεται απαραιτήτως ο Ταμίας, ο Ελεγκτής και τουλάχιστον 2 μέλη του Δ.Σ. 

vi. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των αρχείων και της σφραγίδας του Συλλόγου. 

Επίσης για την διαγραφή των ηλεκτρονικών αρχείων των συνελεύσεων μετά το πέρας της 

θητείας αυτού και του Δ.Σ. 

vii. Σε περίπτωση παραίτησης αυτού, Ελεγκτής γίνεται το επόμενο άτομο με τις 

περισσότερες ψήφους στις εκλογές. 

viii. Στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς, αμέσως μετά τη Συνέλευση Απολογισμού, ο 

Ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει γραπτώς στο Δελτίο Τύπου της Συνέλευσης 

αυτής, εισηγήσεις και σχόλια για τον απολογισμό των πεπραγμένων του Συλλόγου και του 

κάθε μέλους του Δ.Σ. 

16. Καθήκοντα Γραμματέα 
i. Ετοιμάζει την Ημερήσια Διάταξη των Γ.Σ.  



ii. Συντονίζει τις Συνελεύσεις.  

iii. Σε κάθε συνέλευση τηρεί παρουσίες των μελών του Δ.Σ. Αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. 

απουσιάζει σε περισσότερες από τις μισές συνελεύσεις, τίθεται από τον Ελεγκτή στο τέλος 

του εξαμήνου προς συζήτηση η καθαίρεση του από μέλος Δ.Σ. Όποιο μέλος καθαιρεθεί 

δεν έχει δικαίωμα να δηλώσει ξανά υποψηφιότητα στις εκλογές του Συλλόγου. 

iv. Φυλάει την εισερχόμενη και αντίγραφο της εξερχόμενης αλληλογραφίας στην 

αίθουσα του Συλλόγου. 

v. Καταγράφει επιστολές και ανακοινώσεις εγγράφως και στην κλειστή διαδικτυακή 

ομάδα μελών του Συλλόγου. 

vi. Διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) του Συλλόγου και την επίσημη 

ιστοσελίδα του Συλλόγου σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προώθησης Συλλόγου και 

Διαχείρισης Μελών. 

vii. Οργανώνει δημόσιες συζητήσεις για την καλύτερη ενημέρωση του ευρύτερου 

κοινού. 

17. Καθήκοντα Ταμία 
i. Στις συναντήσεις που αφορούν οικονομικές συμφωνίες και τις εισπράξεις αυτών, 

παρευρίσκεται απαραιτήτως ο Ταμίας, ο Ελεγκτής και τουλάχιστον 2 μέλη του Δ.Σ. 

ii. Κάθε φορά που γίνεται ανάληψη ή κατάθεση χρημάτων, ο Ταμίας είναι 

υποχρεωμένος να κάνει διαδικτυακή ανάρτηση της φωτογραφίας με την κίνηση του 

λογαριασμού στην κλειστή διαδικτυακή ομάδα του Συλλόγου. 

iii. Κρατά αυστηρά τήρηση βιβλίου εσόδων και εξόδων με πρόσβαση από όλα τα μέλη 

του Συλλόγου, εφόσον το ζητήσουν. Το βιβλίο έχει την υποχρέωση ο εκάστοτε Ταμίας να 

το κρατά σε κάθε Συνέλευση. 

iv. Εκτελεί τις πληρωμές που εγκρίνει το Δ.Σ. και φυλάει σχετικές αποδείξεις. 

v. Αποσύρει χρήματα από την τράπεζα ύστερα από εντολή του Δ.Σ. 

vi. Σε περίπτωση απώλειας χρημάτων καλείται να λογοδοτήσει ενώπιον του Δ.Σ και 

του Ελεγκτή και αυτοί είναι αρμόδιοι για τις επιπτώσεις. 

18. Καθήκοντα Υπευθύνου Εκδηλώσεων και Δράσεων 
i. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των δραστηριοτήτων που αποφασίζει το Δ.Σ. και 

τα μέλη του Συλλόγου. 

ii. Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την  τήρηση του προγράμματος 

δραστηριοτήτων του Συλλόγου. 

19. Καθήκοντα Υπευθύνου Προώθησης του Συλλόγου και Διαχείρισης 

Μελών 
i. Είναι υπεύθυνος να προωθεί το Σύλλογο και τις δράσεις του στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, ως χρήστης με το προφίλ του Συλλόγου. Στο τέλος της θητείας του αποχωρεί 

από την διαχείριση αυτών και ορίζει το επόμενο μέλος που θα εκλεγεί. 

ii. Είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή εγγραφής μελών στο Σύλλογο και στην κλειστή 

διαδικτυακή ομάδα μελών του Συλλόγου που γίνεται με: 

Α) συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας των στοιχείων του φοιτητή/εργαζομένου 



Β) επισύναψη εικόνας στην ηλεκτρονική φόρμα με τη φοιτητική και πολιτική ταυτότητα 

(αρκεί να φαίνεται μόνο το ονοματεπώνυμο στις ταυτότητες και όχι επιπλέον 

πληροφορίες).  

iii. Είναι υπεύθυνος να προωθεί το Σύλλογο και τις δράσεις του στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Συλλόγου, σε συνεργασία με τον Γραμματέα. 

iv. Είναι υπεύθυνος να προωθεί το Σύλλογο με αναρτημένα έντυπα σε χώρους του 

Πανεπιστημίου σε κάθε δράση του Συλλόγου. 

v. Είναι υπεύθυνος να καταθέτει στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους ενημερωτικά 

έντυπα στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για τους νεοεισερχόμενους 

Ελλαδίτες φοιτητές. 

vi. Είναι υπεύθυνος να αφαιρεί στην αρχή του έτους τα μέλη που 

αποφοίτησαν/διαγράφηκαν από το Πανεπιστήμιο, από την κλειστή διαδικτυακή ομάδα 

του Συλλόγου. 

20. Καθήκοντα Υπευθύνου Εκπροσώπησης Πανεπιστημιακών 

ζητημάτων 
i. Είναι υπεύθυνος για τα ζητήματα που αφορούν τους Ελλαδίτες φοιτητές (πχ 

αναγνώριση Πτυχίων, σίτιση, επιδόματα κτλ) και για την επίλυση αυτών, σε συνεργασία 

με το υπόλοιπο Δ.Σ. και τον Ελεγκτή.  

ii. Παρακινεί άτομα να συμμετέχουν στο Φορέα Εκπροσώπησης σχολών για τα 

διάφορα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και αφορούν τη σχολή 

τους. 

21.Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτή 
i.  Τις τελευταίες εβδομάδες του Εαρινού Εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους 
προκηρύσσονται εκλογές που γίνονται με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής. 
Στις εκλογές ψηφίζουν όλα τα μέλη-φοιτητές του Συλλόγου. 

ii. Όσα άτομα ξέρουν ότι θα αποφοιτήσουν αποκλείονται από το να δηλώσουν 
υποψηφιότητα στις εκλογές. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αποχωρήσει λόγω 
αποφοίτησης/διαγραφής από το Πανεπιστήμιο, τη θέση αυτού παίρνει ο πρώτος 
αναπληρωματικός. 

iii. Ως εκλεγέν Δ.Σ. θεωρούνται οι 7 υποψήφιοι με τους περισσότερους ψήφους και ο 
πρώτος με τις περισσότερους ψήφους γίνεται αυτομάτως Ελεγκτής. Οι 5 (πέντε) πρώτοι 
σε ψήφου, έπειτα από τον Ελεγκτή, αποτελούν τα μόνιμα μέλη του Δ.Σ. (το 5μελές σώμα) 
ενώ οι άλλοι 2 (δύο) τα αναπληρωματικά μέλη.  

iv. Έγκυρα ψηφοδέλτια θεωρούνται εκείνα τα οποία έχουν έναν σταυρό σε κάθε 
υποψήφιο και ο συνολικός αριθμός των σταυρών να μην ξεπερνά τους τρεις (3) σταυρούς. 
Σε αντίθετη περίπτωση το ψηφοδέλτιο θεωρείται ως άκυρο και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Όσα ψηφοδέλτια δεν έχουν σταυρούς θεωρούνται ως λευκά.  

v. Η ψηφοφορία για εκλογή Δ.Σ. είναι μυστική και λαμβάνει χώρα στο διάστημα ανατολής 
και δύσης του ηλίου της συγκεκριμένης μέρας. Η εφορευτική επιτροπή αναλαμβάνει τη 
δημιουργία του ψηφοδελτίου, την εύρεση κάλπης, τη δημιουργία καταλόγου με τα μέλη 
του Συλλόγου καθώς και όποια άλλη διαδικασία θεωρηθεί αναγκαία για την ομαλή 
διεξαγωγή των εκλογών.  

vi. Σε περίπτωση που οι συμμετοχές των υποψηφίων για τις εκλογές είναι λιγότερες από 
τον ελάχιστο αριθμό συγκρότησης Δ.Σ (οκτώ άτομα), τότε οι εκλογές παρατείνονται και θα 



παρατείνονται για επτά (7) ημέρες, μέχρις ότου οι υποψήφιοι να είναι τουλάχιστον οκτώ 
(8).  

vii. Για την εκλογή του Δ.Σ., δικαίωμα υποψηφιότητας και ψήφου έχουν όλα τα μέλη του 
Συλλόγου που φέρουν φοιτητική ταυτότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελληνική 
ταυτότητα ή ελληνικό διαβατήριο. Εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου, το οποίο ως μέλος 
κομματικής παράταξης κατέχει θέση σε ΦΕΠΑΝ ή έχει εκλεγεί σε τμηματικές εκλογές, δεν 
έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές του Συλλόγου.  
viii. Το Δ.Σ (μόνιμα και αναπληρωματικά μέλη), έχει δικαίωμα και υποχρεούται να εκλέξει 
τις θέσεις του σώματος σε απαρτία του Δ.Σ.  

ix. Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται εκείνα με τους λιγότερους ψήφους από τα οκτώ (8) 
εκλεγμένα μέλη (από τη μυστική ψηφοφορία που πραγματοποιείται από όλα τα μέλη-
φοιτητές του Συλλόγου).  

x. Τα αναπληρωματικά μέλη έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να παρευρίσκονται στις 
συνεδριάσεις του Δ.Σ, όσο διατηρούν την ιδιότητα του αναπληρωματικού μέλους.  

xi. Ενόψει των εκλογών οι υποψήφιοι για την εκλογή Δ.Σ έχουν δικαίωμα και 
παροτρύνονται να παρουσιάσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους καθώς και τα πλάνα 
τους, σε γενική συνέλευση που πραγματοποιείται μια (1) έως τρεις (3) ημέρες πριν τις 
εκλογές. Οι ομιλίες αυτές θα υπόκεινται σε συντονισμό από το εκλεγμένο από το Δ.Σ. 
άτομο. Ή επιλογή θα γίνεται είτε από την λίστα των μελών του Συλλόγου είτε από τα ίδια 
τα μέλη του Δ.Σ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δύναται ο συντονιστής να είναι πρόσωπο 
υποψήφιο στις επικείμενες εκλογές. Ο κάθε υποψήφιος θα έχει στη διάθεσή του το 
αυστηρό χρονικό όριο των πέντε (5) λεπτών για να παρουσιάσει: 

α) συγκεκριμένες βλέψεις και ιδέες για το Σύλλογο 

β) την προϋπάρχουσα προσφορά τους στο Σύλλογο. 

Κατόπιν, τα μέλη του Συλλόγου θα έχουν το δικαίωμα να προβούν σε ερωτήσεις στους 
υποψηφίους. Η Συνέλευση αυτή βιντεοσκοπείται και το αρχείο της βρίσκεται στην 
αίθουσα του Συλλόγου με ευθύνη του υπάρχοντος Ελεγκτή και είναι στη διάθεση 
οποιουδήποτε μέλους ζητήσει να το δει. 

xii. Κατά την διάρκεια των εκλογών απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και η παραμονή 
στην αίθουσα οποιουδήποτε μέλους και υποψηφίου, πέραν από την στιγμή της 
κατάθεσης ψήφου. Νοείται ότι η πρόνοια αυτή δεν εφαρμόζεται για τα μέλη της 
εφορευτικής επιτροπής καθώς και για τους ελεγκτές των εκλογών.  

22.  Έκτακτες Εκλογές 
Έκτακτες εκλογές προκηρύσσονται αφού προταθούν στη ανακοινωμένη Γ.Σ. (έκτακτη ή 

τακτική) και εγκριθούν από τα ¾ των μελών αυτής. 

23. Ελεγκτές Εκλογών 
Στην  προγραμματισμένη γενική συνέλευση πριν τις εκλογές κάθε έτους εκλέγονται 2 
φοιτητές ως ελεγκτές στις εκλογές. Ορίζονται μετά από τυχαία εκλογή μέσα από τη λίστα 
με τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου, με δικαίωμα άρνησης της θέσης.  
i. Σε περίπτωση άρνησης, ελεγκτής ορίζεται το επόμενο τυχαίο μέλος που θα αποδεχθεί τη 
θέση.  

ii. Η εκλογή γίνεται με κλήρωση σε γενική συνέλευση.  

iii. Μετά την πέμπτη επανάληψη για την κάθε θέση ελεγκτή (σύνολο 10 ερωτήματα – 5 για 
την κάθε θέση), το Δ.Σ είναι αρμόδιο να αποφασίσει αν θα προβεί σε αναζήτηση ελεγκτών 
μέσω της ίδιας διαδικασίας ή να αφήσει κενή την θέση.  



24. Τροποποίηση Καταστατικού 
Αλλαγές στο Καταστατικό μπορούν να γίνουν με εισηγήσεις των μελών στο Δ.Σ. που 

συζητά αποφασίζει και προτείνει στη Γ.Σ τις τροποποιήσεις για έγκριση. Η συγκεκριμένη 

Γ.Σ. για αλλαγή καταστατικού ανακοινώνεται τουλάχιστον (7) ημέρες πριν στην κλειστή 

διαδικτυακή ομάδα μελών του Συλλόγου. 

Υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά και ένα μέλη (50% των εγγεγραμμένων 

μελών του Συλλόγου μόνο από τη λίστα εγγραφής που υπάρχει στις διάφορες 

πανεπιστημιακές εκδηλώσεις + 1 άτομο). Έγκειται στην κρίση του Δ.Σ αν θα πρέπει η 

ψηφοφορία να γίνεται μυστική ή ανοιχτή (με ανάταση χεριού). Η απόφαση από το Δ.Σ θα 

πρέπει να είναι ομόφωνη.  

a. Στην περίπτωση που το Δ.Σ δεν έχει ομόφωνη απόφαση, γίνεται μυστική ψηφοφορία 
από όλα τα μέλη του Συλλόγου για το προς ψήφιση ζήτημα.  

b. Σε όλα τα υπόλοιπα θέματα θα γίνεται ανοιχτή ψηφοφορία με ανάταση χεριών, εκτός 
εάν τα παρόντα μέλη της Γ.Σ, με πλειοψηφία ¾, αποφασίσουν να διεξαχθεί μυστική 
ψηφοφορία.  

25. Διάλυση Συλλόγου και Διάθεση της Περιουσίας του 
Ο Σύλλογος διαλύεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 24 του Περί Σωματίων και 

Ιδρυμάτων Νόμου αρ.57 του 1972 και η εκκαθάριση του γίνεται όπως προνοείται από το 

άρθρο 25του ίδιου Νόμου. Αφού εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις του Συλλόγου το 

υπόλοιπο της περιουσίας της περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 

Το παραπάνω καταστατικό τροποποιήθηκε από το Δ.Σ.: 

 

Χαραλαμπάκη Ευτυχία 

Ανδρέου Ιωάννης 

Σαββίδης Αλέξανδρος 

Αχιλλέως Λεωνίδας 

 

Λευκωσία, 24 Απριλίου 2018 


