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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ

1. Ιδρύεται Σύνδεσμος με έδρα τη Λευκωσία και την επωνυμία
«Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου»

2. Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

(α) Η κατοχύρωση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και η προώθηση της
επαγγελματικής δραστηριοποίησης και των ενδιαφερόντων των μελών του
Συνδέσμου με κάθε νόμιμο μέσο.

(β) Η προαγωγή της χρησιμότητας και των ικανοτήτων των μελών προς
όφελος του κοινωνικού συνόλου με τον καθορισμό ψηλού επιπέδου
επαγγελματικής εξάσκησης και συμπεριφοράς.

(γ) Η ανάπτυξη, προαγωγή, διάδοση, αξιοποίηση και εφαρμογή της
Επιστήμης της Ψυχολογίας.

(δ) Η συνεισφορά και η συμμετοχή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη πολιτικής
από την Πολιτεία σε θέματα που άπτονται της Ψυχολογίας και του
επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

(ε) Η γνωμοδότηση σε θέματα που άπτονται της επιστήμης της Ψυχολογίας
και η παροχή έγκυρης πληροφόρησης στα μέλη για τα επαγγελματικά τους
δικαιώματα και υποχρεώσεις.

(στ) Η εξασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των
μελών.

(ζ) Η ενημέρωση των πολιτών ως προς τις μεθόδους και τη δεοντολογία των
Ψυχολόγων με στόχο να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη του κοινωνικού
συνόλου προς αυτούς.

(η) Η ανάπτυξη και ενίσχυση της επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του
Συνδέσμου Κύπρο και συναδέλφους τους στο εξωτερικό.

(κ ) Η συμβολή στη διαφύλαξη και προαγωγή της ψυχικής υγείας των μελών
του κοινωνικού συνόλου.

3. Μέσα για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών είναι:

(α) Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων και ερευνών γύρω από
το αντικείμενο της Ψυχολογίας και άλλων εκδηλώσεων που άμεσα ή έμμεσα
προάγουν τους σκοπούς του Συνδέσμου.

(β) Η συμβολή στην ίδρυση και λειτουργία κέντρων, ιδρυμάτων ή άλλων
φορέων ψυχολογικών υπηρεσιών.

(γ) Η χρήση όλων των μέσων για δημοσίευση ή προβολή εκδόσεων σχετικών
με το αντικείμενο της Ψυχολογίας και η συγκρότηση βιβλιοθήκης του
Συνδέσμου.

(δ) Η συνεργασία με άλλα οργανωμένα σύνολα Ψυχολόγων του εξωτερικού
και συναφείς με το επάγγελμα υπηρεσίες και άλλους οργανισμούς που
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μπορούν να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς του Συνδέσμου καθ' οιονδήποτε
τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

4. Τα μέλη του Συνδέσμου είναι: τακτικά, μη τακτικά και επίτιμα.

5. Τακτικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν όποιοι έχουν τα
ακόλουθα προσόντα:

(α) Πανεπιστημιακό τίτλο, για τον οποίο η Ψυχολογία αποτέλεσε το κύριο
θέμα, αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας,
ήτοι το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων σπουδών ή άλλη αρμόδια
Αρχή της Δημοκρατίας, αν τυχόν το Συμβούλιο παύσει να υφίσταται και

(β) Μεταπτυχιακό τίτλο στη Ψυχολογία από Πανεπιστήμιο ή Οργανισμό
αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήτοι το
Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών ή άλλη αρμόδια Αρχή της
Δημοκρατίας, αν τυχόν το Συμβούλιο παύσει να υφίσταται.

(γ) Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου ψυχολογίας, που είναι κάτοχοι πρώτου
πτυχίου σε άλλο τομέα.

(δ) «Μέλη επί τιμή θα ανακηρύσσονται μετά από απόφαση του Δ.Σ βάσει της
προσφοράς τους, υποψήφιοι μπορούν να είναι και μη μέλη του συνδέσμου»

6. Μη τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν:

(α) φοιτητές, δηλαδή άτομα που κατά την υποβολή της αίτησης τους για
εγγραφή φοιτούν σε πρόγραμμα πτυχιακού επιπέδου στον κλάδο της
Ψυχολογίας σε Πανεπιστήμιο ή Οργανισμό αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες
Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήτοι το Κυπριακό Συμβούλιο
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών ή άλλη αρμόδια Αρχή της Δημοκρατίας, αν
τυχόν το Συμβούλιο παύσει να υφίσταται.

(β) πτυχιούχοι, δηλαδή άτομα που κατά την υποβολή της αίτησης τους για
εγγραφή κατέχουν πρώτο πτυχίο στον κλάδο της Ψυχολογίας από
Πανεπιστήμιο ή Οργανισμό αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες Αρχές της
Κυπριακής Δημοκρατίας, ήτοι το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων
Σπουδών ή άλλη αρμόδια Αρχή της Δημοκρατίας, αν τυχόν το Συμβούλιο
παύσει να υφίσταται,

(γ) μεταπτυχιακοί φοιτητές, δηλαδή άτομα που κατά την υποβολή της
αίτησης τους για εγγραφή φοιτούν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον κλάδο
της Ψυχολογίας σε Πανεπιστήμιο ή Οργανισμό αναγνωρισμένο από τις
αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήτοι το Κυπριακό Συμβούλιο
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών ή άλλη αρμόδια Αρχή της Δημοκρατίας, αν
τυχόν το Συμβούλιο παύσει να υφίσταται.

8. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση των 2/3 των μελών που
απαρτίζουν τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου, Κύπριοι ή αλλοδαποί που έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο
στον Τομέα της Ψυχολογίας. Τα επίτιμα μέλη δεν λαμβάνουν αύξοντα αριθμό
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στο Μητρώο Μελών του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, δεν υποχρεούνται
σε καταβολή δικαιώματος εγγραφής και συνδρομών, δεν ψηφίζουν, ούτε και
εκλέγονται στα όργανα του Συνδέσμου.

9. (α) Για να εγγραφεί κάποιος ως τακτικό ή μη τακτικό μέλος υποβάλλει
για έγκριση αίτηση, σε ειδικό έντυπο, στο Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία
φαίνεται ότι πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στα άρθρα 5,6,7 και
καταβάλλοντος ποσό που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για εξέταση
της αίτησης. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης το ποσό αυτό δεν
επιστρέφεται. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, το ποσό αυτό θα λογίζεται
ως δικαίωμα εγγραφής.

(β) Εκτός από τα κριτήρια που αναφέρονται στα σημεία 5,6,7 δεν θα
πρέπει να έχει αποδεδειγμένα παραβιάσει τον Κώδικα Δεοντολογίας του
Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, τον Κώδικα Δεοντολογίας που εκδίδεται με
βάση τον περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμο και να μην έχει
καταδικαστεί τα τελευταία ..πέντε χρόνια για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική
αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας.

10. Αν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αιτητής
δικαιούται να απευθυνθεί εκ νέου στο Δ.Σ. για επανεξέταση της αίτησης του,
προσκομίζοντας όμως καινούρια στοιχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

11. Όλα τα μέλη δικαιούνται να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις.

12. Δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη.

13. Αιτητής του οποίου η αίτηση εγκρίνεται καταχωρείται στο Μητρώο
Μελών του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου και του εκδίδεται Πιστοποιητικό
Μέλους στο οποίο φαίνεται ο αριθμός που κατέχει στο Μητρώο και η ιδιότητα
του ως μέλος, τότε μόνο όταν καταβάλει την καθορισμένη για το τρέχον έτος
συνδρομή .

14. Τα τακτικά και μη τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν στο
ταμείο του Συνδέσμου ετήσια συνδρομή όπως αυτή καθορίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο.

15. Τα μέλη οφείλουν να ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε
μεταβολή της επαγγελματικής τους απασχόλησης ή της διεύθυνσης τους,

16. Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με το παρόν καταστατικό, τον
Δεοντολογικό Κώδικα, καθώς επίσης και με τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

17. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σύνδεσμο αφού δηλώσει την
πρόθεση του αυτή γραπτά προς το Διοικητικό Συμβούλιο, Η τυχόν
καταβληθείσα συνδρομή του έτους δεν επιστρέφεται,

18. Κάθε μέλος διαγράφεται από το Σύνδεσμο:
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Αν καθυστερήσει για δύο χρόνια να καταβάλει τη συνδρομή του, αλλά μόνο με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που κοινοποιείται γραπτά στο μέλος.
Επανεγγράφεται με νέα αίτηση του αν σ' ένα μήνα από την ημέρα της
διαγραφής του καταβάλει όλες τις καθυστερημένες συνδρομές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΠΟΡΟΙ

19. Πόροι του Συνδέσμου είναι:

(α) Τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών.

(β) Οι τυχόν δωρεές, επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα και οποιεσδήποτε άλλες
εισφορές.

(γ) Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις ή υπηρεσίες.

(δ) Απαγορεύεται η διάθεση των πόρων του Συνδέσμου σε σκοπούς
διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

20. Το Δ,Σ, αποφασίζει για τις λεπτομέρειες της λειτουργίας του
Συνδέσμου που υποβοηθούν στην εκπλήρωση τω σκοπών του.

21. Το Δ,Σ, είναι επταμελές και εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική
Συνέλευση. Εκτός από τα επτά μέλη εκλέγονται τουλάχιστο και δύο
επιλαχόντες

22. Η πρώτη συνεδρία του Δ. Σ γίνεται αμέσως μετά τη Γ, Σ. με σκοπό τη
συγκρότηση σε σώμα του Δ. Σ.. Της πρώτης συνεδρίας του Δ.Σ. προεδρεύει το
μέλος που πήρε τις περισσότερες ψήφους κατά τη Γ.Σ. Σε περίπτωση που
περισσότερα του ενός μέλη πήραν τις ίδιες ψήφους, αν δεν υπάρξει συμφωνία
για το ποιος θα προεδρεύσει της συνεδρίας, γίνεται κλήρωση

23. Το Δ.Σ. συγκροτούμενο σε σώμα εκλέγει μεταξύ των μελών του
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.

24. Το Δ.Σ. για ενίσχυση Συνδέσμου μπορεί για ενίσχυση και διευκόλυνση
του έργου του και για επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου μπορεί

(α) να αναθέσει ειδικά καθήκοντα σε Επιτροπές από μέλη του Συνδέσμου και
σε Επιτροπές στις οποίες μπορούν να μετέχουν και μη μέλη του Συνδέσμου.

(β) να προσλάβει επί πληρωμή γραμματέα ή να προβεί στην αγορά άλλων
υπηρεσιών.

25. Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να εκλεγούν τακτικά μέλη του Συνδέσμου που
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και την επόμενη
Γ.Σ..

26. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρία μια φορά το μήνα. Η ημερήσια
διάταξη, η ακριβής ημερομηνία, ώρα και τόπος καθορίζονται από την
προηγούμενη συνεδρία. Κάθε μέλος του Δ.Σ. δικαιούται να εγγράφει θέματα
στην ημερήσια διάταξη. Το Δ.Σ. συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν δύο
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τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ, εντός δέκα ημερών από τη σχετική αίτηση των
μελών προς τον Πρόεδρο

27. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον
τέσσερα μέλη και προεδρεύει το ιεραρχικά ανώτερο μέλος. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος.

28. Κατά τις συνεδρίες του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά από την/το
γραμματέα που μισθώνεται από το Σ.Ψ.Κ. Τα πρακτικά υπογράφονται από
τον/την Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα και αποστέλλονται έγκαιρα στα
υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. Τα πρακτικά μιας συνεδρίας επικυρώνονται κατά την
αμέσως επόμενη συνεδρία.

29. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για τα ταμειακώς ενημερωμένα
μέλη του Συλλόγου, εκτός των περιπτώσεων συζήτησης επί προσωπικών
ζητημάτων. Τα μέλη του Συνδέσμου που παρευρίσκονται δεν παρακωλύουν
την ομαλή διεξαγωγή της Συνεδρίασης, δεν ψηφίζουν και παίρνουν τον λόγο
μετά από απόφαση του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΚΑΟΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

30. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύνδεσμο σ' όλες τις δικαστικές και
εξώδικες σχέσεις και απέναντι σε κάθε αρχή. Συγκαλεί και προεδρεύει στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. και υπογράφει τα πρακτικά μαζί με το Γραμματέα όπως
επίσης και κάθε επίσημο έγγραφο του Συνδέσμου. Μαζί με τον Ταμία
υπογράφει έγγραφα που σχετίζονται με τη γενική οικονομική διαχείριση της
περιουσίας του Συνδέσμου

31. Ο/η Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα του
σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδυνατεί να τα εκτελέσει.

32. Ο/η Γραμματέας αντικαθιστά τον/την Αντιπρόεδρο όταν αδυνατεί να
εκτελέσει τα καθήκοντα του, διεξάγει την αλληλογραφία και προσυπογράφει
και σφραγίζει όλα τα σχετικά έγγραφα και τηρεί το Μητρώο Μελών του
Συνδέσμου, των προσόντων και της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης
και βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

33. Ο/η Ταμίας διαχειρίζεται τη χρηματική περιουσία του Συνδέσμου με
βάση τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.. Φροντίζει για την
είσπραξη των συνδρομών και λοιπών πόρων του Συνδέσμου, τηρεί βιβλία,
υπογράφει εντάλματα και έγγραφα πληρωμών, αφού υπογραφούν από
τον/την Πρόεδρο και υποβάλλει έκθεση στο Δ.Σ. για την οικονομική
κατάσταση του Συνδέσμου ένα μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ..
Ο/η Ταμίας καταθέτει στην Τράπεζα οποιοδήποτε ποσό πάνω από τις Λ.Κ.
50..

34. Αναδιάρθρωση του Δ.Σ. μπορεί να γίνει μόνο από το ίδιο το Δ.Σ. με
απόφαση 4/7 τουλάχιστον των μελών του. Η αναδιάρθρωση κοινοποιείται
γραπτά προς τα μέλη του Συνδέσμου μέχρι την επόμενη τακτική συνεδρία του
Δ.Σ.. Στο σύνολο του το Δ.Σ. είναι ανακλητό μόνο από τη Γ.Σ., οπότε
απαιτείται πλειοψηφία των 4/7 των παρευρισκομένων μελών. Σε τέτοια
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περίπτωση εκλέγεται νέο Δ.Σ. στο οποίο μπορούν να μετέχουν μέλη του
προηγούμενου.

35. Για πλήρωση των για οποιονδήποτε λόγο χηρευουσών θέσεων του Δ.Σ.
καλούνται τα επιλαχόντα μέλη κατά σειρά επιτυχίας στις εκλογές.

36. Σε περίπτωση που εξαντληθεί η διαδικασία του προηγούμενου άρθρου
και αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα τους
περισσότερα από δύο (2) μέλη του Δ.Σ,, σ' ένα μήνα από την αποχώρηση
συγκαλείται από τα υπόλοιπα μέλη έκτακτη Γ.Σ.. κατά την οποία διεξάγονται
εκλογές για συμπλήρωση των κενών θέσεων για τον υπόλοιπο χρόνο της
θητείας του Δ.Σ.

37. Μέλος του Δ Σ, που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν των τριών
συνεδριάσεων διαγράφεται αυτόματα από το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

38. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε
2ου χρόνου με γραπτές προσκλήσεις που αποστέλλονται προς τα μέλη
τουλάχιστο δέκα ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γ.Σ.. Στις προσκλήσεις
αναγράφεται η ημερομηνία, ο τόπος και ο χρόνος και η ημερήσια διάταξη της
Γ.Σ..

39. Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει τριμελές Προεδρείο (Πρόεδρος,
Γραμματέας και Μέλος), που εισηγούνται και εκλέγουν τα μέλη της Γ.Σ. με
την έναρξη της Γ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται να εκλεγούν ως μέλη του
Προεδρείου της Γ.Σ. Το Προεδρείο τηρεί πρακτικά της Γ.Σ. με τη βοήθεια
πρακτικογράφου που μισθώνεται για το σκοπό αυτό από το Σ.Ψ.Κ. Τα
πρακτικά υπογράφονται από το Προεδρείο της Γ.Σ. υποβάλλονται, όχι
αργότερο των δεκαπέντε ημερών, στο Δ.Σ. προς επικύρωση.

40. Η Γ.Σ. αφού ακούσει από το/τη Γραμματέα του Δ.Σ. την Έκθεση
Δράσης και την Έκθεση των Ελεγκτών για την οικονομική κατάσταση του
Σ.Ψ.Κ. και τις παρατηρήσεις των μελών πάνω σ' αυτά, αποφασίζει για κάθε
θέμα της ημερήσιας διάταξης.

41. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζονται από το Δ.Σ. Το Δ.Σ. είναι
υποχρεωμένο να αναγράψει θέμα προς συζήτηση στην τακτική Γ. Σ. αν αυτό
ζητηθεί γραπτά από 3 ταμειακώς ενημερωμένα τακτικά μέλη ένα μήνα πριν
από τη Γ.Σ.

42. Έκτακτη Γ.Σ. Συγκαλείται όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή όταν το
ζητήσει το 1/3 τουλάχιστο των ταμειακώς ενημερωμένων τακτικών μελών από
το Δ.Σ. με γραπτή αίτηση που αναφέρει και τα προς συζήτηση θέματα. Σε
τέτοια περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γ.Σ. σ' ένα μήνα
από την υποβολή της αίτησης, αφού τηρηθούν οι πρόνοιες του άρθρου 38. Σε
περίπτωση εκπνοής της προθεσμίας των 30 ημερών την ευθύνη για σύγκληση
Γ.Σ. αναλαμβάνουν οι υπογράψαντες την αίτηση και σ' αυτή την περίπτωση
ισχύουν οι πρόνοιες του άρθρου 30.
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43. Η Γ.Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία το Δ.Σ. του Συνδέσμου και τους
εκπροσώπους του ΣΨΚ στο Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων
Κύπρου. Επίσης ορίζει τους Ελεγκτές της οικονομικής κατάστασης του
Συνδέσμου.

44. Η Γ.Σ,, Τακτική ή Έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα
περισσότερα από τα μισά τακτικά μέλη του Συνδέσμου. Σε περίπτωση μη
απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε όσα μέλη
παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία

45. Η Γ.Σ, αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η
ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού ή ονομαστική κλήση εκτός από
περιπτώσεις αρχαιρεσιών, διαδήλωσης εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. όπως και
για οποιοδήποτε προσωπικό ζήτημα Σ' όλες αυτές τις περιπτώσεις διεξάγεται
μυστική ψηφοφορία, διαφορετικά η ψηφοφορία θεωρείται άκυρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

46. Αρχαιρεσίες: Τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εποπτεύει τριμελής
εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ., και που δεν περιλαμβάνει
υποψήφιους για το Δ.Σ.

47. Οι Ελεγκτές ορίζονται από τη Γ.Σ. του ΣΨΚ και αναλαμβάνουν επί
πληρωμή τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης του ΣΨΚ. Οι Ελεγκτές
καταθέτουν έκθεση στη Γ.Σ.

48. Δεοντολογικός Κώδικας: Εγκρίνεται από ειδικά προς τούτο
συγκαλούμενη Γ.Σ. με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών, αφού τηρηθούν
οι πρόνοιες του άρθρου 42. Η Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το
σκοπό, σ' αυτή είναι απαραίτητο να παρευρίσκονται περισσότερα από τα μισά
τουλάχιστον τακτικά μέλη. Οι ίδιες αρχές ισχύουν και σε περίπτωση
τροποποίησης του Δεοντολογικού Κώδικα. Ο Δεοντολογικός Κώδικας
διανέμεται μαζί με το Καταστατικό στα μέλη του Συνδέσμου. Σε περίπτωση
παραβίασης του Δεοντολογικού Κώδικα εφαρμόζεται το άρθρο 109 του
Κώδικα. Σε περίπτωση που το υπό καταγγελία μέλος του Σ.Ψ.Κ. είναι και
μέλος του Δ.Σ. τότε αυτόματα σταματά να είναι μέλος του Δ.Σ. μέχρι την
περάτωση της έρευνας. Δεν αντικαθίσταται όμως στο Δ.Σ. από επιλαχόντα.

49. Για την τροποποίηση του Καταστατικού ισχύουν οι ίδιες αρχές όπως
και στην περίπτωση του Κώδικα, άρθρο 48. Η ειδική Γ.Σ ονομάζεται
Καταστατική.

50. Διάλυση του Συνδέσμου: Για τη διάλυση του Συνδέσμου αποφασίζει
Έκτακτη Γ.Σ., που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, αφού τηρηθούν οι
πρόνοιες του άρθρου 42. Για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση χρειάζεται η
έγκριση τουλάχιστον των ¾ των εγγεγραμμένων τακτικών μελών. Η Έκτακτη
Γ.Σ. αποφασίζει και για το πώς θα διατεθεί η περιουσία του Συνδέσμου.

51. Σφραγίδα του Συνδέσμου: Αναγράφει κυκλικά με κεφαλαία ψηφία
την επωνυμία και το έτος ιδρύσεως και στο κέντρο έχει το ψηφίο Ψ.
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52. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται με
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.


