Παγκύπριος Σύνδεσµος Ψυχοθεραπευτών (ΠΣΨΘ)
IΔΡΥΤΙΚΟ

1.

D1-06.02.2013

Η επωνυµία της Εταιρείας (στο εξής καλούµενη «η Εταιρεία») είναι:
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΣΨΘ)

2.

Το εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο.
3. Οι σκοποί, για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία, είναι:(1)

Να συνενώσει σε έναν κοινό επαγγελµατικό σύλλογο τους επί µέρους
ψυχοθεραπευτές-ψυχοθεραπεύτριες στην Κύπρο και τους τυχόν υπάρχοντες
οργανισµούς ψυχοθεραπευτών, µε βάση τη Διακήρυξη του Στρασβούργου για την
Ψυχοθεραπεία (1990) και τους σχετικούς προς τη Διακήρυξη αυτήν σκοπούς του
Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ψυχοθεραπευτών (Ε.Α.Ρ.), ο οποίος ιδρύθηκε την 30ην
Ιουνίου 1991, µε εγγεγραµµένο γραφείο τη Βιέννη της Αυστρίας, σύµφωνα µε τις
Καθοδηγήσεις του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας της 21ης
Δεκεµβρίου 1988 και να προωθήσει την εγγραφή της Εταιρείας ως ένας Μη
Κυβερνητικός Οργανισµός (N.G.O) όχι για σκοπούς κέρδους µε απάλειψη από το
όνοµατης Εταιρείας της λέξεως ‘’Λίµιτεδ’’ και να εξασφαλίσει οποιανδήποτε
επίσηµη σχετική άδεια.

(2)

Να επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των υπηρεσιών παροχής
ψυχικής υγείας µέσω της ανάπτυξης και άσκησης του επαγγέλµατος της
ψυχοθεραπείας και γενικά τη συστηµατοποίηση των κανόνων της άσκησης του
επαγγέλµατος της ψυχοθεραπείας.

(3)

Να ενδιαφέρεται για τη θέσπιση υψηλών κριτηρίων εκπαίδευσης αλλά και άσκησης
του επαγγέλµατος της ψυχοθεραπείας, εναρµονισµένα µε τα κριτήρια του
Eυρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (ECP), και να συντάξει κώδικα
δεοντολογίας και να καθορίσει µηχανισµό εφαρµογής του Κώδικα και
συµµόρφωσης προς τους Κανόνες του Κώδικα και τον καθορισµό ποινών για
παράβαση τούτων.

(4)

Η προώθηση της εγγραφής ή αναγνώρισης της Εταιρείας αλλά και των µελών της
στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσµο Ψυχοθεραπευτών (ΕΑΡ) και σε άλλους ισάξιους
συνδέσµους στο εξωτερικό και Κύπρο και να συµβάλλει στη διαδικασία χορήγησης
του Ευρωπαϊκου Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (ΕCP) στα µέλη του σύµφωνα µε
τους κανονισµού που διέπουν τη χορήγηση του.

(5)

Να ενασκεί οποιαδήποτε άλλη εργασία, αναλαµβάνει οποιαδήποτε άλλη
δραστηριότητα ή διενεργεί οποιασδήποτε φύσεως πράξεις εφ’ όσον το Διοικητικό
Συµβούλιο ήθελε κρίνει επωφελή ή ευχερή την ενάσκηση ή διενέργεια ή σκόπιµη
την ανάληψη των σχετικά µε τους πιο πάνω σκοπούς ή εφ’ όσον αυτές
αποσκοπούν άµεσα ή έµµεσα να επαυξήσουν την αξία οποιωνδήποτε των
δραστηριοτήτων, περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωµάτωντης Εταιρείας ή να
καταστήσουν οποιαδήποτε από αυτά πιο αποδοτικά. Νοείται πάντοτε ότι η
Εταιρεία δεν θα ασχολείται µε δραστηριότητες εµπορίας γης, ή εκµετάλλευσης
ακινήτων ή άλλες δραστηριότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

(6)

Να αγοράζει, λαµβάνει µε µίσθωση ή ανταλλαγή, ενοικιάζει ή άλλως πως αποκτά,
διατηρεί, συντηρεί και χρησιµοποιεί οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία η
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οποία ήθελε θεωρηθεί αναγκαία ή κατάλληλη για οποιοδήποτε από τους
σκοπούςτης Εταιρείας.
(7)

Να διοργανώνει οµιλίες, εργαστήρια, σεµινάρια, συνέδρια και διαφωτιστικές
εκστρατείες και συναντήσεις και να προσλαµβάνει ειδικούς και άλλον προσωπικό
και να εκπαιδεύει προσωπικό,σχετικά µε τις δραστηριότητεςτης Εταιρείας.
Νοουµένου ότι αν θα προσληφθούν εργαζόµενοι στον Εταιρεία που να είναι
συγγενείς µελών του Διοικητικού Συµβουλίου µέχρι τρίτου βαθµού, τότε η σχετική
απόφαση θα τυγχάνει ειδικής αιτιολογίας ώστε να αποδεικνύεται η
αντικειµενικότητα της απόφασης, αντίγραφο της οποίας θα κοινοποιείται εγγράφως
προς το Υπουργείο Οικονοµικών.

(8)

Να κατασκευάζει, συντηρεί, µετατρέπει, προσαρµόζει και χρησιµοποιεί
οποιαδήποτε υποστατικά, έργα, όργανα, µηχανές ή άλλη ακίνητη ή κινητή
περιουσία αναγκαία ή κατάλληλη για τους σκοπούςτης Εταιρείας.

(9)

Να αποκτά οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ως δωρεά, είτε υποκείµενη σε
οποιουσδήποτε ειδικούς όρους διαχείρισης ή καταπιστεύµατος είτε όχι, για ένα
οποιοδήποτε ή περισσότερους του ενός από τους σκοπούςτης Εταιρείας.

(10) Να λαµβάνει τέτοια µέτρα µε προφορικές ή γραπτές εκκλήσεις, δηµόσιες
συγκεντρώσεις ή άλλως πως, όπως από καιρού εις καιρό θα κρινόταν σκόπιµο µε
σκοπό να προκαλέσει ή εξασφαλίσει συνεισφορές στο ταµείοτης Εταιρείας
οποιασδήποτε φύσης και να αποδέχεται τέτοιες συνεισφορές είτε είναι υπό µορφή
δωρεών, ετήσιων ή άλλων συνδροµών, κληροδοτηµάτων, λαχείων, µεταβιβάσεις
περιουσιακών στοιχείων κάθε είδους και κάθε είδους οικονοµικής βοήθειας ή
άλλως πως.
(11) Να εκδίδει ή/και δηµοσιεύει µε οποιοδήποτε τρόπο είτε δια ηλεκτρονικών µέσων
είτε δια εκτυπώσεως είτε άλλως πως, οποιεσδήποτε εφηµερίδες, περιοδικά, βιβλία
ή έντυπα τα οποία η Εταιρεία ήθελε κρίνει επιθυµητά για την προαγωγή των
σκοπών της, και να προβάλλει ενώπιον οποιουδήποτε Σώµατος Κρατικού,
Τοπικής ή άλλης αρχής (περιλαµβανοµένων και των Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών) τις απόψειςτης Εταιρείας.
(12) Να πωλεί, διευθύνει εκµισθώνει, υποθηκεύει, διαθέτει, ή άλλως πως διαχειρίζεται
όλα ή οποιοδήποτε µέρος των περιουσιακών στοιχείωντης Εταιρείας.
(13) Να συνάπτει χρηµατικά δάνεια και να εξευρίσκει χρήµατα µε τέτοιο τρόπο που η
Εταιρεία ήθελε κρίνει κατάλληλο, και να διατηρεί και διαχειρίζεται τραπεζικούς
λογαριασµούς για τους σκοπούςτης Εταιρείας.
(14) Να επενδύει τα χρήµατατης Εταιρείας που δεν απαιτούνται άµεσα για τους
σκοπούς της σε τέτοιες επενδύσεις, χρεόγραφα ή περιουσιακά στοιχεία που θα
κρινόταν σκόπιµο, αφού τηρηθούν όµως τέτοιες (τυχόν) συγκαταθέσεις που θα
ήθελαν εκάστοτε επιβληθεί ή απαιτηθεί από το νόµο και τηρηθούν επίσης τα
προνοούµενα πιο κάτω στο παρόν έγγραφο.
(15) Να αναλαµβάνει και εκτελεί οποιαδήποτε καταπιστεύµατα ή εργασίες
εκπροσώπησης τα οποία ήθελε φανεί ότι άµεσα ή έµµεσα συµβάλλουν σε
οποιουσδήποτε από τους σκοπούςτης Εταιρείας.
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(16) Να υποστηρίζει οποιαδήποτε τοπικά ή άλλα φιλανθρωπικά σωµατεία
προβαίνει σε δωρεές για οποιοδήποτε δηµόσιο σκοπό.

και να

(17) Να ιδρύει και υποστηρίζει οποιεσδήποτε άλλες εταιρείες των οποίων οι σκοποί
είναι φιλανθρωπικοί που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη όλων ή οποιωνδήποτε
από τους σκοπούςτης Εταιρείας, και επίσης να βοηθά στην ίδρυση και υποστήριξη
τέτοιων εταιρειών.
(18) Να συγχωνεύεται µε οποιεσδήποτε εταιρείες, ιδρύµατα ή ενώσεις που έχουν
σκοπούς εξ’ολοκλήρου ή εν µέρει όµοιους µε εκείνουςτης Εταιρείας, κατόπιν
εγκρίσεως του Υπουργείου Οικονοµικών.
(19) Να αγοράζει ή άλλως πως αποκτά και αναλαµβάνει όλα ή οποιαδήποτε από τα
περιουσιακά στοιχεία, τα στοιχεία του ενεργητικού, του παθητικού και τις
υποχρεώσεις µιας οποιασδήποτε ή περισσοτέρων από τις εταιρείες, τα ιδρύµατα,
τις ενώσεις ή ινστιτούτα µε τα οποία η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτηµένη να
συγχωνευθεί.
(20) Να µεταβιβάζει όλα ή οποιοδήποτε µέρος των στοιχείων της περιουσίας, του
ενεργητικού, του παθητικού και τις υποχρεώσειςτης Εταιρείας σε µια οποιαδήποτε
ή περισσότερες από τις εταιρείες, ιδρύµατα ή ενώσεις που είναι εγκεκριµένα από
τον Υπουργό Οικονοµικών, των οποίων οι σκοποί είναι φιλανθρωπικοί και µε τα
οποία η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτηµένη να συγχωνευθεί.
(21) Να προνοεί για την ευηµερία των εις την υπηρεσίαντης Εταιρείας προσώπων ή
πρώην απασχολούµενων από την Εταιρεία ή των προκατόχων αυτών και των
συζύγων, χηρών, εξαρτωµένων και οικογενειών τέτοιων προσώπων µε χρηµατικά
χορηγήµατα, συντάξεις ή άλλες πληρωµές (περιλαµβανοµένων των πληρωµών
ασφαλίστρων) και όπως συνιστά, συνδράµει ή αλλιώς ενισχύει οποιαδήποτε
καταπιστεύµατα (trust), ταµεία ή σχέδια προς όφελος τέτοιων προσώπων και
οποιαδήποτε αγαθοεργά, θρησκευτικά, επιστηµονικά, εθνικά και άλλα ιδρύµατα ή
σκοπούς οποιουδήποτε είδους που θα έχουν ηθικές ή άλλες αξιώσεις για να
τύχουν της συνδροµής ή ενίσχυσης τους από την Εταιρεία εξ αιτίας της φύσης ή
του τόπου των εργασιών τους ή αλλιώς.
(22) Να διενεργεί όλες ή οποιεσδήποτε των διά του παρόντος Ιδρυτικού Εγγράφου
επιτρεπόµενων πράξεων, σε οποιοδήποτε µέρος
του κόσµου, είτε µόνη
είτε από κοινού, ή ως πράκτορας, καταπιστευµατοδόχος, άµεσος εντολέας, ή
αντιπρόσωπος οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, οίκου, ή προσώπου, ή υπό µέσω
οποιωνδήποτε
πρακτόρων,
καταπιστευµατοδόχων,
υπεργολάβων
ή
αντιπροσώπων.
(23) Να καταβάλλει όλα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες, οι οποίες διενεργήθηκαν
ή επενέχθηκαν αναφορικά µε την προαγωγή, σύσταση και ίδρυσητης Εταιρείας, ή
τις οποίες η Εταιρεία θα θεωρούσε ως προκαταρκτικά έξοδα, ή δαπάνες οι οποίες
θα διενεργούντο πριν από τη σύσταση και µε σκοπό την σύστασητης Εταιρείας,
άλλες δαπάνες, όπως και δαπάνες συναφείς µε την ίδρυση και λειτουργία
πρακτορείων, τοπικών συµβουλίων ή τοπικών διοικήσεων ή άλλων σωµάτων ή
δαπανών σχετιζόµενων µε οποιανδήποτε εργασία ή έργο που διεξήχθηκε ή
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εκτελέσθηκε πριν από την σύσταση το οποίο η Εταιρεία αποφασίζει να αναλάβει ή
συνεχίσει.
(24) Να διενεργεί όλες τις άλλες τέτοιες νόµιµες πράξεις οι οποίες κρίνονται συναφείς ή
συντελεστικές για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών ή οποιωνδήποτε από
αυτούς. Νοείται ότι:(ι)

Σε περίπτωση που η Εταιρεία ήθελε λάβει ή κατέχει οποιαδήποτε περιουσιακά
στοιχεία που θα ήταν δυνατό να υπόκεινται σε οποιαδήποτε καταπιστεύµατα,
η Εταιρεία θα διαχειρίζεται αυτά ή θα επενδύει αυτά µόνο κατά τέτοιο τρόπο
που θα επιτρέπεται από το νόµο, αφού λαµβάνονται υπόψη τα
καταπιστεύµατα αυτά.

(ιι) Η Εταιρεία δεν θα υποστηρίζει µε τα κεφάλαια της οποιοδήποτε σκοπό ή
απόπειρα για επιβολή στα µέλη της ή άλλους, ή για εξασφάλιση της τήρησης
από αυτούς, οποιωνδήποτε κανονισµών, περιορισµών ή όρων οι οποίοι, εάν
αποτελούσαν σκοπούςτης Εταιρείας, θα καθιστούσαν αυτή συντεχνία.
4. Το εισόδηµα και τα περιουσιακά στοιχείατης Εταιρείας από οποιαδήποτε πηγή κι' αν
αυτά αντλούνται, θα διατίθενται µόνο για προώθηση των σκοπώντης Εταιρείας όπως
αυτοί εκτίθενται στο παρόν Ιδρυτικό της Έγγραφο, κανένα δε µέρος αυτών δεν θα
καταβάλλεται ή µεταβιβάζεται άµεσα ή έµµεσα, µε τη µορφή µερίσµατος, επιµερίσµατος
ή άλλως πως µε οποιοδήποτε τρόπο µε τη µορφή κέρδους, στα µέλητης Εταιρείας.
ΝΟΕΙΤΑΙ ότι τίποτε απ' όσα διαλαµβάνονται στο παρόν δεν θα παρεµποδίζει την
πληρωµή, καλή τη πίστη, εύλογης και κατάλληλης αντιµισθίας σε οποιονδήποτε
αξιωµατούχο ή υπάλληλοτης Εταιρείας, ή σε οποιοδήποτε µέλος της ως αντάλλαγµα για
οποιεσδήποτε υπηρεσίες που πραγµατικά παρασχέθηκαν στον Εταιρεία, ούτε θα
παρεµποδίζει την πληρωµή τόκου µε το κατά καιρούς νόµιµο επιτόκιο για δανεισθέντα
χρηµατικά ποσά, ή εύλογου και κατάλληλου ενοικίου για οίκηµα που παραχωρήθηκε µε
ενοίκιο ή ενοικιάσθηκε από οποιοδήποτε µέλος στον Εταιρεία αλλ' ούτως ώστε κανένα
µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή διοικούντος σώµατοςτης Εταιρείας δεν θα διορίζεται
σε οποιοδήποτε έµµισθο αξίωµατης Εταιρείας ή οποιοδήποτε αξίωµα µέσα σ' αυτήν, για
το οποίο η αµοιβή συνίσταται σε δικαιώµατα και ούτως ώστε καµιά αντιµισθία ή άλλο
χρηµατικό ή χρηµατικής αξίας όφελος θα δίδεται από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε
µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή διοικούντος σώµατος.
5.

Εάν και όταν η Εταιρεία εξασφαλίσει άδεια από το Υπουργικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το
Άρθρο 20 του Περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, τότε δεν θα επιτρέπεται καµιά
προσθήκη, µετατροπή ή τροποποίηση στις πρόνοιες του εκάστοτε εν ισχύ Ιδρυτικού
Εγγράφου ή του Καταστατικούτης Εταιρείας εκτός εάν αυτή ήθελε προηγουµένως
υποβληθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο και εγκριθεί από αυτό.

6.

Η τέταρτη και η πέµπτη παράγραφος του παρόντος Ιδρυτικού Εγγράφου περιέχουν
όρους κάτω από τους οποίους µπορεί να παρασχεθεί άδεια από το Υπουργικό
Συµβούλιο στον Εταιρεία, σύµφωνα µε το Άρθρο 20 του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ.
113.

7.

Η ευθύνη των µελών είναι περιορισµένη.

4

Registered: 06 February 2013 | Reg number:
HE318898Address: PO Box 27310 | Telephone: (00357)
70000357Emai: papsychotherapy@gmail.comWebsite:
www.papsychotherapy.com

Παγκύπριος Σύνδεσµος Ψυχοθεραπευτών (ΠΣΨΘ)
IΔΡΥΤΙΚΟ

D1-06.02.2013

8.

Κάθε µέλος της Εταιρείας αναλαµβάνει να συνεισφέρει στα στοιχεία του ενεργητικού της
Εταιρείας σε περίπτωση που αυτή ήθελε διαλυθεί ενώ ακόµη το εν λόγω πρόσωπο είναι
µέλος ή µέσα σε ένα χρόνο αφ' ότου αυτό έπαυσε να είναι µέλος, για την πληρωµή των
χρεών και των υποχρεώσεωντης Εταιρείας που αναλήφθηκαν µε σύµβαση προτού αυτό
παύσει να είναι µέλος και των εξόδων, επιβαρύνσεων και δαπανών της διάλυσης και για
τον διακανονισµό των δικαιωµάτων των συνεισφορέων µεταξύ τους, το δε ποσό το
οποίο ήθελεν απαιτηθεί δεν θα υπερβαίνει τα είκοσι ευρώ (€20).

9.

Εάν κατά τη διάλυσητης Εταιρείας παραµένουν, µετά την ικανοποίηση όλων των χρεών
και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία,
αυτά δεν θα καταβάλλονται ούτε και θα διανέµονται µεταξύ των µελώντης Εταιρείας,
αλλά θα δίδονται ή θα µεταβιβάζονται σε κάποια άλλη εταιρεία ή εταιρείες που έχει ή
έχουν σκοπούς παρόµοιους µε τους σκοπούςτης Εταιρείας και που θα απαγορεύει ή θα
απαγορεύουν τη διανοµή του εισοδήµατος των περιουσιακών τους στοιχείων µεταξύτων
µελών τηςς σε βαθµό τουλάχιστο τόσο µεγάλο όσος είναι εκείνος στον οποίο
επιβάλλεται τέτοια απαγόρευση στον Εταιρεία δυνάµει ή επί τη βάσει της παραγράφου 4
του παρόντος. Η Εταιρεία ή οι εταιρείες στις οποίες θα γίνεται η µεταβίβαση της
περιουσίαςτης Εταιρείας καθορίζεται από τα µέλητης Εταιρείας κατά την συνεδρία κατά
το χρόνο της διάλυσης ή πριν από αυτόν, και µπορεί να γίνει µόνο σε άλλο ή άλλα
Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα εγκεκριµένα από τον Υπουργό Οικονοµικών ή σε Κρατική
Υπηρεσία. Εάν δε και στο βαθµό που η πρόνοια αυτή δεν µπορεί να εφαρµοσθεί τότε τα
εν λόγω περιουσιακά στοιχεία θα δίδονται ή θα µεταβιβάζονται για κάποιο φιλανθρωπικό
σκοπό που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

10. Παρά τους πιο πάνω σκοπούς, εξουσίες και λοιπές πρόνοιες η Εταιρεία δεν θα ενασκεί
οποιαδήποτε επιχειρηµατική δραστηριότητα ή εργασία.
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