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ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
"ΈΝΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΟΠΗΓΙΩΤΩΝ" ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

1. Ίδρυση
Ιδρύεται
Σωματείο
με
την
επωνυμία
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
«ΕΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΟΠΗΓΙΩΤΩΝ» ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (που πιο κάτω θα αναφέρεται ως το ΣΩΜΑΤΕΙΟ),
το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο και διέπεται από τις πρόνοιες του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων
Νόμου 104(Ι)/2017 (που πιο κάτω αναφέρεται ως ΝΟΜΟΣ) και τις πρόνοιες του παρόντος
Καταστατικού.
2. Έδρα
Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι Κοινότητες Περιστερώνας και Πηγής Αμμοχώστου βρίσκονται υπό
τουρκική κατοχή από τις 15 Αυγούστου 1974 και οι κάτοικοι των Κοινοτήτων είναι εκτοπισμένοι
και διαμένουν προσωρινά στις περιοχές που ελέγχει η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σε
χώρες του εξωτερικού, και επειδή η λειτουργία του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ παρεμποδίζεται από τα
στρατεύματα της κατοχής, η έδρα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ βρίσκεται στην Κοφίνου (οδός Αμμοχώστου,
Οίκημα ΕΣΕΚ Κοφίνου, Τ.Τ. 7735). Για σκοπούς αλληλογραφίας η διεύθυνση είναι οδός Ηνωμένων
Εθνών 14, Κ&Λ Κωνσταντή, 3ος όροφος, Τ.Τ. 6042, Τ.Θ. 40985, 6308, Λάρνακα.
3. Σκοποί
Σκοποί του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ είναι:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

Η αδελφική συνένωση των Προσφύγων των Κοινοτήτων Περιστερώνας και Πηγής
Αμμοχώστου και γενικότερα των Προσφύγων της ευρύτερης περιοχής Μεσαορίας, η σύσφιξη
των μεταξύ τους σχέσεων, η συνεργασία και ανάπτυξη κοινού ενδιαφέροντος με αμοιβαία
κατανόηση και ηθική συμπαράσταση.
Η συνειδητοποίηση μεταξύ των μελών του της κοινής ιστορικής και τοπικής καταγωγής τους
και ότι αυτό συνεπάγεται ως ευθύνη, χρέος και αποστολή για την μελέτη, έρευνα, διάσωση,
διαφύλαξη, καλλιέργεια και διάδοση των τοπικών εθίμων και παραδόσεων, αλλά και της
Αμμοχώστου, ειδικά, και της Μεσαορίας, γενικότερα.
Η οργάνωση και διενέργεια εκπαιδευτικών, θρησκευτικών, φυσιολατρικών και πολιτιστικών
– καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (όπως μουσικών και θεατρικών παραστάσεων, παραδοσιακών
γιορτών και πανηγύρεων), φεστιβάλ λόγου και τέχνης, μέσα στα πλαίσια της πνευματικής
αναβάθμισης των Προσφύγων Περιστερώνας και Πηγής Αμμοχώστου.
Η προβολή της Λαογραφικής Ιστορίας των Κοινοτήτων Περιστερώνας και Πηγής
Αμμοχώστου με την έκδοση βιβλίων ή περιοδικών από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ σε συνεργασία με
άλλα Σωματεία, Οργανώσεις ή Επιτροπές της επαρχίας Αμμοχώστου.
Η διάσωση και συντήρηση της πολιτιστικής, κληρονομιάς των Κοινοτήτων Περιστερώνας
και Πηγής Αμμοχώστου, η διατήρηση των ηθών και εθίμων, των λαϊκών χορών, της λαϊκής
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vi.
vii.

μουσικής, των λαϊκών ενδυμασιών, της λαϊκής τέχνης και γενικά της παραδόσεως των δύο
Κοινοτήτων.
Η δημιουργία χορευτικού τμήματος για τη διάσωση, προώθηση και διατήρηση των
παραδοσιακών χορών της Κύπρου και της Ελλάδας γενικότερα.
Η αλληλεγγύη, συνεργασία και συλλογική δράση, για την κοινωνική, ηθική, πολιτιστική και
μορφωτική προαγωγή των μελών του.

Η ερμηνεία των σκοπών που εκτίθενται πιο πάνω δεν πρέπει να είναι περιοριστική, αλλά πρέπει
να τυγχάνει της ευρύτερης δυνατής ερμηνείας, εκτός αν διαφορετικά και ρητά, προκύπτει από
το κείμενο του παρόντος καταστατικού.
4. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
Οι σκοποί του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ θα προωθούνται και επιτυγχάνονται κυρίως με τις πιο κάτω
αναφερόμενες δραστηριότητες καθώς και με κάθε άλλη νομικά επιτρεπτή δραστηριότητα που
εκάστοτε θα αποφασίζεται με τις ισχύουσες καταστατικές πρόνοιες από τα αρμόδια όργανα του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
α) Με προσπάθεια ένταξης στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ όλων των Προσφύγων Περιστερώνας και Πηγής
Αμμοχώστου και όσων έχουν ιδιαίτερους δεσμούς με τις Κοινότητες αυτές.
β) Με την στενή συνεργασία με όλα τα Σωματεία, Οργανώσεις, Επιτροπές, Ιδρύματα, Αρχές και
Εκπαιδευτήρια της Κύπρου, της Ελλάδας και του απόδημου Ελληνισμού.
γ) Με την διοργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, συζητήσεων, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων,
εορταστικών εκδηλώσεων, προβολών, δημοσιεύσεων, συνεδρίων, συμποσίων, εκδρομών και
συναντήσεων, υπό του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ή και σε συνεργασία με άλλα Σωματεία, Οργανώσεις ή
Επιτροπές.
δ) Με την οργάνωση και λειτουργία Συγκροτήματος λαϊκών χορών και με την συνεργασία με άλλα
χορευτικά συγκροτήματα και ομάδες.
ε) Με την οργάνωση θεατρικών, μουσικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με στόχο τη
διατήρηση και προβολή των ηθών και εθίμων και γενικά των παραδόσεων των Κοινοτήτων
Περιστερώνας και Πηγής Αμμοχώστου.
στ) Με την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, κατανόησης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
ζ) Με την συμμετοχή σε τοπικές και διεθνείς εκδηλώσεις για την υλοποίηση των σκοπών του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
η) Με την έκδοση και δημοσιοποίηση ενημερωτικών δελτίων, απόψεων, δραστηριοτήτων και
πεπραγμένων του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και τη δημοσίευση άλλων εγγράφων, τα οποία μπορούν να
διατεθούν στα μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ή σε τρίτα πρόσωπα, δωρεάν.
θ) Με οιονδήποτε άλλο νόμιμο μέσο θεωρήσει καλό το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. Πόροι
α) Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται σε δέκα (10) ευρώ.
β) Η ετήσια συνδρομή καθορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ.
3

γ) Εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα, το προϊόν διαφόρων εκδηλώσεων και
οποιοδήποτε εισόδημα που θα περιέχεται νόμιμα στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ.
δ) Έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, εράνους και λαχεία, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Αρχής.
6. Μέλη
Όλα τα μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ έχουν ίσα δικαιώματα περιλαμβανομένου και του δικαιώματος του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
α) Τα μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και για σκοπούς δε του παρόντος
καταστατικού όπου γίνεται αναφορά σε μέλη εννοούνται τα τακτικά μέλη. Τα επίτιμα μέλη θα
καλούνται επίτιμα μέλη.
β) Μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ μπορούν να εγγραφούν άτομα που έχουν τη μόνιμη ή προσωρινή
κατοικία τους στην Κύπρο, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ανεξαρτήτως φύλου,
εθνικότητας, θρησκείας, ή περιφέρειας διαμονής και που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
γ) Μέλη γίνονται μετά από αίτηση για έγκριση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού
καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής που καθορίζεται από το Καταστατικό αυτό.
δ) Επίτιμο μέλος μπορεί να ανακηρυχθεί οποιοσδήποτε κατόπιν πρότασης του Διοικητικού
Συμβουλίου και έγκρισης του από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία, προς αναγνώριση της
προσφοράς και των πολύτιμων υπηρεσιών του στην προώθηση των σκοπών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
ε) Επίτιμο μέλος δεν καταβάλλει οποιαδήποτε συνδρομή ή δικαίωμα εγγραφής και δεν έχει
οποιαδήποτε δικαιώματα. Επίτιμο μέλος μπορεί να ανακηρυχθεί πρόσωπο το οποίο έχει την μόνιμη
διαμονή του εντός της Κύπρου.
7. Δικαιώματα μελών
α) Του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
β) Να ασκεί κατά τις Γενικές Συνελεύσεις έλεγχο πάνω στη διοίκηση και διαχείριση του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
γ) Να υποβάλλει θέματα για μελέτη στο Διοικητικό Συμβούλιο και δια αυτού στη Γενική Συνέλευση.
δ) Να παίρνει μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
ε) Να αποχωρεί από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ με απλή αίτηση προς τη Διοίκηση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, αφού
εξοφλήσει όλες του τις υποχρεώσεις.
8. Υποχρεώσεις μελών
Κάθε μέλος (τακτικό ή επίτιμο):
α) Οφείλει να συμμορφώνεται με την νομοθεσία, τις διατάξεις του Καταστατικού και με τις
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Οφείλει να προπληρώνει την συνδρομή του μέχρι τον Οκτώβριο εκάστου έτους. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να διαγράφει μέλος από το Μητρώο Μελών με απόφαση του όταν το μέλος αυτό
καθυστερεί την πληρωμή συνδρομών για χρονική περίοδο πέραν των έξι (6) μηνών.
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία ενεργεί κατά παράβαση των προνοιών του Καταστατικού αυτού ή
και κατά τρόπο αντίθετο προς τα συμφέροντα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού
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εξετάσει με προσοχή την υπόθεση του και του παράσχει κάθε ευκαιρία υπερασπίσεως, μπορεί να του
επιβάλει τις ακόλουθες ποινές:
1. Παρατήρηση
2. Αποβολή προσωρινή ή για πάντα
3. Μέλος που διαγράφεται, αποχωρεί ή αποβάλλεται από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ δεν μπορεί να έχει κανένα
δικαίωμα πάνω στην περιουσία του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
Τα υπό διαγραφή μέλη έχουν δικαίωμα προσφυγής στο αμέσως επόμενο ιεραρχικά όργανο, που είναι
η Γενική Συνέλευση.
9. Διοίκηση του Σωματείου
9.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
9.1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό όργανο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και
αποτελείται από τριάντα τρία (33) μέλη τα οποία εκλέγονται σύμφωνα με το Καταστατικό
και η θητεία τους είναι τριετής.
9.1.2. Η εκλογή των 33 μελών του Δ.Σ. γίνεται σε Γενική Συνέλευση για την οποία έχει δοθεί η
σχετική ειδοποίηση και οι Σύμβουλοι που θα εκλέγονται σε μια Γενική Συνέλευση θα
κατέχουν τη θέση Συμβούλου μέχρι την τρίτη Γενική Συνέλευση μετά την Ετήσια
Συνέλευση στην οποία θα έχουν εκλεγεί.
9.1.3. Εκλογή Δ.Σ. δύναται να γίνει και σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την οποία έχει δοθεί
σχετική ειδοποίηση σε περιπτώσεις που προνοούνται στο Καταστατικό αυτό.
Οποιαδήποτε τέτοια Έκτακτη Γ.Σ. καθώς και οποιαδήποτε Ετήσια Γενική Συνέλευση
στην οποία δόθηκε ειδοποίηση ότι θα υπάρξουν εκλογές θα αναφέρονται πιο κάτω και
σαν «Εκλογική Γενική Συνέλευση».
9.1.4. Κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται
κατά τη διάρκεια της θητείας του να διευρυνθεί δια διορισμού με ακόμα μέχρι 5 μέλη. Οι
διοριζόμενοι καθίστανται ισότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και η θητεία τους
είναι από την ημέρα του διορισμού του κάθε νέου μέλους μέχρι την λήξεως της θητείας
του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο διορίζονται.
9.1.5. Οποιαδήποτε κενή θέση μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής θα συμπληρώνεται με
απόφαση του Προέδρου του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ από οποιοδήποτε μέλος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
(που έχει δικαίωμα του εκλέγεσθαι).
9.1.6. Οποιαδήποτε κενή θέση Επιπρόσθετου Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου
συμπληρώνεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ως ακολούθως:
(α) πρώτα από τους επιλαχόντες Επιπρόσθετους Συμβούλους της τελευταίας εκλογικής
διαδικασίας με τη σειρά που έλαβαν στις εκλογές, αν αυτοί επιθυμούν να διορισθούν σαν
μέλη του Δ.Σ. και
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(β) ακολούθως, αν δεν υπάρξουν επιλαχόντες ή αν δεν επιθυμούν να διορισθούν, από τα
Μέλη του Σωματείου τα οποία δύναται να θέσουν υποψηφιότητα εκλογής σαν μέλος του
Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης του Προέδρου.
(γ) κάθε σύμβουλος που διορίζεται με αυτόν τον τρόπο θα κατέχει τη θέση του μέχρι την
Ετήσια Γενική Συνέλευση στην οποία λήγει η θητεία του Δ.Σ. στο οποίο διορίστηκε.
9.2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
9.2.1.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
επιλαμβάνεται όλων των επειγούσης φύσεως θεμάτων τα οποία αντιμετωπίζει το
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ή/και άλλων θεμάτων και εξουσιών που της ανατίθενται από το Διοικητικό
Συμβούλιο για σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας και διεκπεραίωσης των εργασιών του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

9.2.2. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται οποτεδήποτε κληθεί από τον Πρόεδρο.
9.2.3. Ο αριθμός των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι 8.
9.2.4. Οι θέσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή θα είναι οι ακόλουθες:
• Πρόεδρος
• Αναπληρωτής Πρόεδρος
• 4 Αντιπροέδροι
• Γενικός Γραμματέας
• Ταμίας - Οικονομικός Σύμβουλος

9.3.ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
9.3.1. Υποψήφιος για εκλογή στη θέση μέλους του Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ μπορεί να είναι
οποιοδήποτε μέλος το οποίο είναι Τακτικό μέλος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και έχει εξοφλημένες
τις υποχρεώσεις του προς το ΣΩΜΑΤΕΙΟ.
9.3.2. Τα πιο πάνω αναφερόμενα κριτήρια για υποψηφιότητα, θα πρέπει να ικανοποιούνται κατά
την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας του μέλους για οποιαδήποτε θέση στο Δ.Σ. του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
9.3.3. Οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Δ.Σ. θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 48 ώρες
πριν την ώρα που καθορίστηκε για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία
θα γίνει η εκλογή.
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9.3.4. Κάθε υποψηφιότητα υποβάλλεται στο καθορισμένο από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ έντυπο και
πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση υποστήριξης υπογεγραμμένη από τουλάχιστον ένα
μέλος που δικαιούται να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας.
9.3.5. Νοείται ότι όταν η προθεσμία για υποβολή υποψηφιότητας εκπνέει σε ημερομηνία η
οποία είναι Σάββατο ή Κυριακή ή/και Δημόσια Αργία τότε η εκπνοή υποβολής
υποψηφιότητας μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
9.3.6. Οι υποψηφιότητες (και η εκλογή) των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα γίνονται
μέσω ολοκληρωμένου συνδυασμού («ο Συνδυασμός»).
9.3.7. Στην ψηφοφορία για την εκλογή της Εκτελεστικής Επιτροπής (που θα γίνεται ξεχωριστά
από την ψηφοφορία για εκλογή των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ) κάθε μέλος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ που παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση
και έχει δικαίωμα ψήφου υποχρεούται να ψηφίσει έναν από του υποψήφιους
Συνδυασμούς.
9.3.8. Οι υποψηφιότητες για τις θέσεις των υπολοίπων 25 (είκοσι πέντε) μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ («οι Επιπρόσθετοι Σύμβουλοι») θα υποβάλλονται
χωριστά μέσω ξεχωριστού εντύπου του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ για κάθε υποψήφιο.
9.3.9. Η εκλογή Επιπρόσθετων Συμβούλων θα γίνεται ξεχωριστά από την εκλογή Συνδυασμού
για την Εκτελεστική Επιτροπή.
9.3.10. Στην ψηφοφορία για την εκλογή των 25 (είκοσι πέντε) Επιπρόσθετων Συμβούλων κάθε
μέλος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ που παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση και έχει δικαίωμα
ψήφου θα πρέπει υποχρεωτικά να ψηφίσει από 13 (δεκατρείς) μέχρι 25 (είκοσι πέντε)
υποψηφίους.
9.3.11. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων για κάθε ξεχωριστή ψηφοφορία
(α) τα 8 (οκτώ) μέλη του Συνδυασμού που πήρε τους περισσότερους ψήφους, και
(β) οι 25 (είκοσι πέντε) πρώτοι υποψήφιοι για τη θέση του Επιπρόσθετου Συμβούλου
που πήραν, κατά σειρά τους περισσότερους ψήφους
θα θεωρούνται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
9.3.12. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι για τη θέση Επιπρόσθετου Συμβούλου που δεν εξελέγησαν θα
θεωρούνται, με τη σειρά ψήφων που έχουν πάρει, σαν επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
9.3.13. Τα έντυπα υποψηφιοτήτων είτε Συνδυασμών είτε Επιπρόσθετων Συμβούλων ελέγχονται,
μετά τη λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων, από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ και οι υποψηφιότητες αν
είναι έγκυρες, επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ στην
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τελευταία του Συνεδρία πριν από την σχετική Εκλογική Γενική Συνέλευση και
ανακοινώνονται 24 τουλάχιστον ώρες πριν την Γενική Συνέλευση.
9.3.14. Εκπρόθεσμες υποψηφιότητες είτε Συνδυασμού είτε Επιπρόσθετου Συμβουλίου
θεωρούνται άκυρες και σαν μη υποβληθείσες.
9.3.15. Σε περίπτωση που κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ένας
υποψήφιος και/ή ένας Συνδυασμός δεν πληροί τα απαιτούμενα από το Καταστατικό
κριτήρια για εκλογή στο Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (συμπεριλαμβανομένης και της
πληρωμής της συνδρομής του κάθε υποψήφιου κατά την ώρα υποβολής της
υποψηφιότητας) θα θεωρείται άκυρη η υποψηφιότητα ολόκληρου του Συνδυασμού στον
οποίο συμμετάσχει.
9.3.16. Σε περίπτωση που υποψήφιος για τη θέση του Επιπρόσθετου Συμβούλου δεν πληροί τα
απαιτούμενα από το Καταστατικό κριτήρια (συμπεριλαμβανομένης και της πληρωμής της
συνδρομής κατά την ώρα της υποβολής της υποψηφιότητας) θα θεωρείται άκυρη η
υποψηφιότητα του.
9.4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Δ.Σ.
9.4.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να παραχωρήσει σε οποιοδήποτε σύμβουλο
αντιμισθία ή άλλη χορηγία ή επίδομα αναφορικά με υπηρεσίες, τις οποίες θα προσφέρει
προς το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ή ως
κάτοχος αξιώματος ή σε οποιοδήποτε αξίωμα ή θέση στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ.
ΝΟΕΙΤΑΙ ότι, τα μέλη, περιλαμβανομένων των μελών της διοίκησης ή των ιδρυτών του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, μπορούν να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που
κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και αμοιβής
τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα
από τρίτους φορείς προγράμματα, αφού προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα, νοουμένου
ότι το καταστατικό του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ δεν ορίζει διαφορετικά.
9.4.2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία εκπνέει όπως και
οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο διετέλεσε σύμβουλος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ στο παρελθόν,
θα δικαιούται να διεκδικήσει εκλογή ή επανεκλογή σαν σύμβουλος σε οποιαδήποτε
Γενική Συνέλευση, ανεξάρτητα του χρόνου της προηγούμενης του θητείας στο Δ.Σ.
9.5. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
9.5.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο Διοικητικό Εκτελεστικό Όργανο του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και υπόκειται στις πρόνοιες του Καταστατικού και τις αποφάσεις των
Γενικών Συνελεύσεων. Αποφασίζει για κάθε τρέχον θέμα που αναφέρεται στη διοίκηση,
φροντίζει για την ευόδωση των σκοπών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και επικυρώνει τις αποφάσεις
του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και δικαιούται να
εκδίδει Κανονισμούς για την λειτουργία υποεπιτροπών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
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9.5.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει τουλάχιστο μια φορά κάθε μήνα.
9.5.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ που δεν απαιτούνται
από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ σε Γενική Συνέλευση.
9.5.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ελεύθερα να αποφασίσει την απόκτηση από το
ΣΩΜΑΤΕΙΟ περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένης και ακίνητης ιδιοκτησίας
με δωρεά ή κληροδότηση χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση οποιουδήποτε. Δεν
μπορεί, όμως χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση Γενικής Συνέλευσης να αγοράσει,
πωλήσει, δωρίσει, υποθηκεύσει, ενεχυριάσει ή διαθέσει ή επιβαρύνει ή αποξενώνει με
οποιοδήποτε τρόπο ακίνητη περιουσία του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Τις σχετικές συμβάσεις και
άλλα έγγραφα καθώς και τις δηλώσεις στο Κτηματολόγιο συναφώς με τα πιο πάνω θα
υπογράφουν από κοινού ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους.
9.5.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασκεί (τηρουμένων των διατάξεων του Καταστατικού) όλες
τις εξουσίες του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, για να δανείζεται ή να εξευρίσκει χρήματα, να επιβαρύνει
ή υποθηκεύει ολόκληρο ή μέρος της περιουσίας του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ μέχρι το συνολικό
ποσόν (κατά της διάρκεια της θητείας του) €10.000.- (δέκα χιλιάδες). Για δανεισμό ή/και
επιβάρυνση κατά τη διάρκεια της θητείας ενός Διοικητικού Συμβουλίου ποσού άνω των
€10.000.- απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
9.5.6. Σύμβουλος που με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα έχει συμφέρον σε συμβόλαιο ή
σε προτεινόμενο συμβόλαιο με το ΣΩΜΑΤΕΙΟ, οφείλει να δηλώνει τη φύση του
συμφέροντος του σε συνεδρίαση των Συμβούλων και να μην συμμετέχει στη λήψη
απόφασης σε σχέση με το αντικείμενο του συμβολαίου.
9.5.7. Κάθε επιταγή, χρεωστικό γραμμάτιο, διατακτικό πληρωμής, συναλλαγματικά ή άλλα
διαπραγματεύσιμο αξιόγραφο και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από το
ΣΩΜΑΤΕΙΟ θα υπογράφεται, εκδίδεται, γίνεται αποδεκτή, οπισθογραφείτε ή με άλλο
τρόπο εκτελείται ανάλογα με την περίπτωση από κοινού ο Ταμίας – Οικονομικός
Σύμβουλος με τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα.
9.5.8. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίζει, ώστε να τηρούνται πρακτικά σε βιβλία που θα
φυλάσσονται για το σκοπό που αφορούν:
(α) τα ονόματα των παρόντων Συμβούλων ή οποιασδήποτε επιτροπής των Συμβούλων σε
κάθε συνεδρία.
(β) όλων των αποφάσεων και διαδικασιών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
και των Επιτροπών.
9.6. ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥΣ
9.6.1. Το αξίωμα του Συμβούλου θα κενώνεται αν ο Σύμβουλος:
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(α) κηρύσσεται σε πτώχευση ή εκδίδεται εναντίον του διατάγματος παραλαβής, ή
(β) καταστεί φρενοπαθής, ή
(γ) παραιτηθεί από το αξίωμα του με γραπτή ειδοποίηση προς το ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ή
(δ) απουσιάζει για λόγους άσχετους με τις εργασίες του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, για περισσότερο
από έξι μήνες, από τουλάχιστον έξι διαδοχικές συνεδριάσεις του συμβουλίου που
συνεκλήθησαν και συνήλθαν κανονικά, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, ή
(ε) έχει καταδικαστεί από Δικαστήριο για αδίκημα ατιμωτικού χαρακτήρα (κλοπή,
κατάχρηση, βιασμός και άλλα παρόμοια) και να μην έχει διαγραφεί λόγω χρησιμοποίησης
δολίων μέσων που αντιβαίνουν με τους σκοπούς και τα συμφέρονται του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ,
ή
(στ) τερματιστεί με οποιοδήποτε τρόπο η ιδιότητα του σαν μέλος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
9.6.2. Σε περίπτωση, κατά την οποία παραιτηθεί ή εκπέσει του αξιώματος του ο Πρόεδρος
αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης
του Αναπληρωτή Προέδρου αυτός θα αντικαθίσταται από έναν από τους Αντιπροέδρους
(που θα αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή) μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού
Συμβουλίου.
9.6.3. Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης (μαζί με τον Πρόεδρο) ακόμα τεσσάρων μελών
της Εκτελεστικής Επιτροπής τότε διενεργούνται εκλογές για ολόκληρο το Συμβούλιο,
κατά τον τρόπο που καθορίζεται στους παρόντες κανονισμούς και δίδεται εντός 3 ημερών
από την παραίτηση για το σκοπό αυτό ειδοποίηση 15 ημερών για σύγκλιση Εκλογικής
Γενικής Συνέλευσης, κατά τον τρόπο που ορίζεται στο καταστατικό του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
9.6.3.Α. Σε περίπτωση παραίτησης αριθμού άνω των 2/3 (δύο τρίτων) των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, τότε υποχρεωτικά διεξάγονται εκλογές για ολόκληρο το
Συμβούλιο, κατά τον τρόπο που καθορίζεται στους παρόντες κανονισμούς και δίδεται
εντός 3 ημερών από τις εν λόγω παραιτήσεις ειδοποίηση 15 ημερών για σύγκλιση
Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης, κατά τον τρόπο που ορίζεται στο καταστατικό του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
9.6.4. Σε περίπτωση νέας εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου λόγω του πιο πάνω άρθρου η θητεία
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι
(α) Σε περίπτωση που το υπόλοιπο της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
είναι μικρότερη των 12 μηνών, η θητεία του νέου θα είναι το υπόλοιπο της θητείας πλέον
δύο έτη.
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(β) Σε αντίθετη περίπτωση η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για δύο
χρόνια μετά το τέλος του πρώτου έτους της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού
Συμβουλίου.
9.7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
9.7.1. ΤΟ Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά για τη διεξαγωγή των εργασιών του,
9.7.2. Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία θα αποφασίζονται με πλειοψηφία.
9.7.3. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
9.7.4. Ο Πρόεδρος μπορεί και ο Γενικός Γραμματέας θα πρέπει, μετά από αίτηση πέντε μελών
της Εκτελεστικής Επιτροπής να συγκαλέσει σε οποιοδήποτε χρόνο, συνεδρία του
Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής.
9.7.5. Η απαρτία που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή εργασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο
ορίζεται
(α) Για την Εκτελεστική Επιτροπή με παρουσία τουλάχιστον 5 μελών της Επιτροπής
(β) Για το Διοικητικό Συμβούλιο με παρουσία 50%+1 μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
9.7.6. Ο Πρόεδρος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ προεδρεύει των συνεδριών του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
Αν όμως ο Πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε τριάντα λεπτά από την ώρα που έχει οριστεί
για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τότε θα προεδρεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και
σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος και αν ο Αντιπρόεδρος δεν είναι παρών, τότε
οι παρόντες σύμβουλοι θα εκλέξουν έναν από αυτούς, για να προεδρεύσει στη
Συνεδρίαση.
9.7.7. Το Δ.Σ. μπορεί να μεταβιβάζει οποιαδήποτε από τις εξουσίες τους σε Επιτροπές που θα
απαρτίζονται από μέλη του Δ.Σ. ή μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, που σύμφωνα με την κρίση
τους μπορεί να καθορίσουν. Επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό θα έχει
υποχρέωση στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβασθεί, να συμμορφώνεται
με τυχόν κανονισμούς που επιβάλλονται από το Δ.Σ.
9.7.8. Μια Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής σαν Πρόεδρο των συνεδριάσεων της,
αλλά αν δεν διοριστεί τέτοιος Πρόεδρος ή αν σε μια συνεδρίαση ο Πρόεδρος δεν είναι
παρών μέσα σε τριάντα λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της
συνεδρίασης, τα παρόντα μέλη θα μπορούν να επιλέξουν ένα από αυτούς να προεδρεύσει
στη συνεδρίαση.
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9.7.9. Οι Επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν και να αναβάλλουν τις συνεδριάσεις τους κατά
τη κρίση τους. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θα αποφασίζονται
με πλειοψηφία των παρόντων μελών και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της
συνεδρίασης δεν θα έχει δεύτερη ή νίκουσα ψήφο.
9.7.10. Όλες οι πράξεις και αποφάσεις που λήφθηκαν σε μια συνεδρίαση του Δ.Σ. ή Επιτροπής
θα είναι έγκυρες παρά το γεγονός ότι θα έχει εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε
κάποια ατέλεια στο διορισμό τινός Συμβούλου ή του προσώπου που ενήργησε με τον πιο
πάνω τρόπο ή ότι αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν εκπέσει από το αξίωμα τους, με τον
ίδιο τρόπο που θα ήταν έγκυρες, αν το καθένα από τα πρόσωπα αυτά είχε διοριστεί με
έγκυρο τρόπο και είχε τα απαιτούμενα προσόντα, για να είναι σύμβουλος.
9.7.11. Γραπτή απόφαση υπογεγραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλεομοιότυπο (telefax) ή

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών απ’
όλους τους Συμβούλους, θα είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική, όπως θα ήταν αν αυτή
λαμβανόταν σε συνεδρία του Δ.Σ. που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά και όπου τέτοια
απόφαση είναι υπογεγραμμένη ή εγκεκριμένη με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω θα
μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα το καθένα από τα οποία να είναι
υπογεγραμμένο ή εγκεκριμένο ως πιο πάνω από ένα ή περισσότερα από τα
προαναφερθέντα πρόσωπα.
9.7.12. Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού ή ταυτόχρονη σύνδεση μέσω τηλεφώνου ή
άλλων μέσων επικοινωνίας αριθμού Συμβούλων, όχι λιγότερων από τον αριθμό που
συνιστά απαρτία, έστω και εάν ένας ή περισσότεροι από τους συμβούλους είναι εκτός της
Κύπρου, θα θεωρείται ότι συνιστά συνεδρίαση του Δ.Σ. και όλες οι πρόνοιες σε αυτό το
Καταστατικό ως προς τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα εφαρμόζονται σε τέτοιες συνεδριάσεις
εφόσον οι πιο κάτω προϋποθέσεις ισχύουν:
i.

Όλοι οι σύμβουλοι που στο συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση για
συνεδρίαση του Δ.Σ. θα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση με
τηλέφωνο ή άλλο μέσο επικοινωνίας και να συνδέονται με τηλέφωνο ή τέτοια άλλα μέσα
επικοινωνίας για τους σκοπούς τέτοιας συνεδρίασης. Ειδοποίηση για τέτοια συνεδρίαση
μπορεί να δίνεται μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας.

ii.

Κάθε ένας από τους συμβούλους που παίρνουν μέρος στη συνεδρίαση πρέπει να μπορεί να
ακούει τον καθένα από τους άλλους συμβούλους που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση.
Πρακτικό των διαδικασιών σε μια τέτοια συνεδρίαση θα αποτελεί επαρκή μαρτυρία τέτοιων
διαδικασιών και της τήρησης όλων των αναγκαίων τύπων, αν πιστοποιηθεί ως ορθό πρακτικό
από το πρόσωπο που προέδρευσε της συνεδρίασης.

9.8. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
9.8.1.

Ο Πρόεδρος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Εκπροσωπεί το ΣΩΜΑΤΕΙΟ σε όλες τις σχέσεις του.
Συγκαλεί τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και προεδρεύει σ’ αυτές.
Συνυπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλες τις επιστολές ή άλλα έγγραφα του
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ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και δικαιούται να παρευρίσκεται και να προεδρεύει σε οποιαδήποτε
επιτροπή ή υποεπιτροπή του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Επίσης ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το
ΣΩΜΑΤΕΙΟ εξώδικα και δικαστικά. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον
αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και αν απουσιάζει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ή
κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας εκ των Αντιπροέδρων ή στην απουσία του το
μεγαλύτερο στην ηλικία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
9.8.2.

Οι τέσσερεις Αντιπρόεδροι. Μεριμνούν για τα θέματα της αρμοδιότητας του κάθε ενός
όπως αυτά θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβουλίου.

9.8.3.

Ο Γενικός Γραμματέας. Μεριμνά για τη διοίκηση των εργασιών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ο
Γενικός Γραμματέας υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., του Ε.Σ. και
εκείνων των Γενικών Συνελεύσεων που δεν έχουν σκοπό τη διενέργεια εκλογών, τα οποία
διατηρεί. Επίσης εκτελεί όλες τις υποχρεώσεις του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ που πηγάζουν από τον
Νόμο.

9.8.4.

Ο Ταμίας - Οικονομικός Σύμβουλος. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Γενικό
Γραμματέα, τον Προϋπολογισμό του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, προβαίνει σε εισηγήσεις στο Δ.Σ.
για κάθε δαπάνη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ η οποία δεν εμπίπτει στις τρεχούσης φύσεως δαπάνες
και παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Διενεργεί την είσπραξη
χρημάτων, χρησιμοποιώντας αριθμημένα έντυπα διπλότυπα αποδείξεων, εκτελεί όλες τις
πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έναντι αποδείξεων
και τηρεί Βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
Τηρεί επίσης Βιβλίο Περιουσίας στο οποίο φαίνεται όλη η περιουσία του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
κινητή και ακίνητη, μαζί με την αξία της.
Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα, τα βιβλία και τα έγγραφα τα οποία είναι
στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του.
Καταθέτει κάθε ποσόν που υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ (€50.-) σε μια Τράπεζα της
εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και αποσύρει χρήματα και με υπογραφή του
Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα. Παρέχει λεπτομέρειες για την οικονομική
κατάσταση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ στη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους
Ελεγκτές. Παραδίδει αν του ζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφα τα οποία είναι
στη κατοχή του.

9.8.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο Διοικητικό Εκτελεστικό Όργανο του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και υπόκειται στις πρόνοιες του Καταστατικού και τις αποφάσεις των
Γενικών Συνελεύσεων. Αποφασίζει για κάθε τρέχον θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση
και φροντίζει για την ευόδωση των σκοπών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Συγκαλεί τις Γενικές
Συνελεύσεις και δικαιούται να εκδίδει Κανονισμούς για την λειτουργία των Επιτροπών
του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Η Εκτελεστική Επιτροπή επιλαμβάνεται όλων των επειγούσης
φύσεως θεμάτων, καθώς και όλων των θεμάτων τα οποία της εκχωρούνται από το
εκάστοτε Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
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9.8.6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία
των μελών που παρίστανται και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων
έχει την νικώσα ψήφο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής
Επιτροπής καταγράφονται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο
και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους.

9Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
9Α.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση
από την Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, τον προϋπολογισμό εξόδων και εσόδων
του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ για το επόμενο έτος.(«ο Προϋπολογισμός»).
9Α.2. Ο Προϋπολογισμός θα υποβάλλεται επίσης τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη Γενική
Συνέλευση στην οποία θα εξετασθεί και στον Ελεγκτή του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ για μελέτη και σχετική
εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση.
9Α.3. Ο Προϋπολογισμός, όπως θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, θα θεωρείται
δεσμευτικός για το Διοικητικό Συμβούλιο και κανένα έξοδο δεν μπορεί να γίνει σε υπέρβαση
του Προϋπολογισμού εκτός αν υπάρξει προηγούμενη εξουσιοδότηση της υπέρβασης από Γενική
Συνέλευση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ή εκτός αν υπάρξει ανάλογη αύξηση των εσόδων του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ που να καλύπτει την υπέρβαση.
9Α.4. Τυχόν υπέρβαση από Διοικητικό Συμβούλιο των εξόδων ενός εγκεκριμένου
Προϋπολογισμού, θα θεωρείται υπέρβαση εξουσίας που θα βαραίνει προσωπικά τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και θα μπορεί μόνο να επικυρωθεί και να εγκριθεί
από Γενική Συνέλευση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
10.1.

ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

10.1.1. Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ αποτελεί το ανώτερο όργανο του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και αποφάσεις που πάρθηκαν σε Γενική Συνέλευση που συγκαλέσθηκε
και έλαβε χώρα σωστά δυνάμει του Καταστατικού πρέπει να εφαρμόζονται από όλα τα
όργανα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
10.1.2. Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι Ετήσιες Τακτικές και Έκτακτες.
10.1.3. Οποιαδήποτε Ετήσια Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι
Καταστατική ή/και Εκλογική αν δοθεί η σχετική ειδοποίηση.
10.1.4. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείτε κάθε χρόνο μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου
και 31ης Οκτωβρίου για έκθεση πεπραγμένων, παρουσίαση Οικονομικών
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Καταστάσεων και εάν συμπίπτει με λήξη θητείας του Δ.Σ. και για διενέργεια
εκλογών.
10.1.5. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ οποτεδήποτε παρουσιασθεί ανάγκη.
Το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα
σε 21 μέρες αν αυτό ζητηθεί γραπτώς από Μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ που αποτελούν
τουλάχιστο το 50% των Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακά
τακτοποιημένα αναφέροντες τον λόγο ή λόγους για το οποίο ζητούν τη σύγκλιση της.
10.1.6. Καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν
πρόκειται να γίνει τροποποίηση ή αλλαγή του Καταστατικού του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ είτε
με απόφαση του Δ.Σ. είτε με απόφαση προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
10.1.7. Καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείτε επίσης υποχρεωτικά από το Δ.Σ. εντός 21
ημερών, όταν τη ζητήσει το 50% των Τακτικών Μελών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ , που έχει
δικαίωμα ψήφου, αναφέροντας το λόγο για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση της και το
άρθρο ή τα άρθρα που ζητούν να τροποποιηθούν.
10.1.8. Εκλογική Γενική Συνέλευση θεωρείται Γενική συνέλευση κατά την οποία θα διεξαχθούν
Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
10.2. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
10.2.1. Αν η Γενική Συνέλευση δεν είναι εκλογική, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ θα προεδρεύσει της Γενικής Συνέλευσης. Στην απουσία του Προέδρου θα
προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ή το γηραιότερο μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
10.2.2. Κάθε Εκλογική Γενική Συνέλευση θα εκλεγεί, πριν αρχίσει τις εργασίες της, Εφορευτική

Επιτροπή που θα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της, το Γραμματέα της και 3 (τρία) μέλη.

Ο Προέδρος και ο Γραμματέας της Εφορευτικής Επιτροπής θα εκλέγονται από τα μέλη
της Εφορευτικής Επιτροπής μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής.
Κανένα μέλος του απερχόμενου Δ.Σ. και κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να εκλεγεί ως
μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει της Συνελεύσεως και υπογράφει τα
πρακτικά μαζί με το Γραμματέα της Εφορευτικής Επιτροπής.
10.2.3. Η Γενική Συνέλευση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με
έγγραφη ειδοποίηση στην Ιστοσελίδα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και στέλνεται με επιστολή ή/και
με τηλεομοιότυπο (fax) ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στα τακτικά μέλη του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν την ημέρα της Συνέλευσης.
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Σε περίπτωση έκτακτης και ειδικής κατάστασης, κατά την κρίση του Διοικητικού
Συμβούλιου , μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ να καλέσει Έκτακτη
Γενική Συνέλευση με ειδοποίηση μόνο 3 ημερών. ΝΟΕΙΤΑΙ όμως ότι τέτοια Γενική
Συνέλευση δεν μπορεί να είναι Καταστατική ή Εκλογική.
10.2.4. Δικαίωμα να παρευρίσκονται και να υποβάλλουν ερωτήσεις σε Γενική Συνέλευση έχουν
όλα τα Μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ που έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους προς το
ΣΩΜΑΤΕΙΟ μέχρι και την χρονιά της Γενικής Συνέλευσης («Ταμειακά
Τακτοποιημένα»).
10.2.5. Δικαίωμα ψήφου σε Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη που είναι ταμειακά
τακτοποιημένα.
10.2.6. Απαρτία σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση αποτελούν τα 2/3 των Τακτικών Μελών του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν
συμπληρωθεί απαρτία στην ορισμένη ώρα, η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά, οπότε
όσα Μέλη είναι παρόντα, αποτελούν απαρτία.
10.2.7. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αρχίζει με λογοδοσία του Δ.Σ και την παρουσίαση
των Οικονομικών Καταστάσεων του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ όπως έχει εγκριθεί από εγκεκριμένο
ελεγκτή. Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις προς τον Προέδρο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Κάθε
μέλος μπορεί να λάβει το λόγο, μόνο όταν του το επιστρέψει ο Προεδρεύων της Γενικής
Συνέλευσης.
10.2.8. Παρεκτρεπόμενα μέλη μπορεί να αποβάλλονται αμέσως από τον Προεδρεύοντα της
Γενικής Συνέλευσης.
10.2.9. Τα ονόματα των υποψηφίων ανακοινώνονται στην Εκλογική Γενική Συνέλευση από τον
Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής πρό της διενέργειας των εκλογών.
10.2.10. Η ψηφοφορία γίνεται με ψηφοδέλτια που ετοιμάζει ο Γενικός Γραμματέας του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και σφραγίσθηκαν από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ.
10.2.11. Κάθε ψηφοδέλτιο για ανάδειξη Συνδυασμού αναφέρει όλους τους Συνδυασμούς και τα
ονόματα όλων των ατόμων που αποτελούν κάθε Συνδυασμό καθώς και τις θέσεις για
τις οποίες έθεσαν υποψηφιότητα.
10.2.12. Κάθε ψηφοδέλτιο για ανάδειξη των Επιπρόσθετων Συμβούλων αναγράφει τα ονόματα
όλων των υποψήφιων κατά αλφαβητική σειρά. Για τον καθορισμό της σειράς
λαμβάνεται υπόψη το επίθετο. Για την αναγραφή των ονομάτων χρησιμοποιείται
μηχανικό μέσο και δεν αναγράφονται με το χέρι.
10.2.13. Τα ψηφοδέλτια δίδονται στα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και εξοφλημένες τις
υποχρεώσεις τους προς το ΣΩΜΑΤΕΙΟ και είναι παρόντα στην Εκλογική Γενική
Συνέλευση.
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10.2.14. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να εξετάζει και αποφασίζει για οποιοδήποτε
θέμα τίθεται κατά την ψηφοφορία και τη διαλογή των ψήφων και οι αποφάσεις είναι
ανέκκλητες.
10.2.15. Μετά την καταμέτρηση όλων των ψήφων η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους
επιτυχόντες στις εκλογές ως το νέο Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
10.2.16. Η ψηφοφορία για διενέργεια εκλογών είναι μυστική με χρήση ψηφοδελτίων που φέρουν
την σφραγίδα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
10.2.17.

Η ψήφιση γίνεται με σημείωση ενός σταυρού ή των σημείων √ ή/και x στα ονόματα
των υποψηφίων ή του Συνδυασμού που προτιμά ο ψηφοφόρος.

10.2.18. Ψηφοδέλτιο για εκλογή επιπρόσθετου Συμβούλου με λιγότερους των 13 ή
περισσότερους των 25 σταυρών προτίμησης είναι άκυρο. Επιπρόσθετα, ψηφοδέλτιο για
εκλογή Συνδυασμού με λιγότερο ή περισσότερο από ένα σταυρό είναι άκυρο. Άκυρο
είναι επίσης οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο έχει οιοδήποτε άλλο διακριτικό σημείο ή λέξεις
ή γεννά αμφιβολία για την προτίμηση του ψηφοφόρου. Κάθε συμπληρωμένο
ψηφοδέλτιο ρίχνεται στην κάλπη από τον ίδιο τον ψηφοφόρο. Η Εφορευτική Επιτροπή
ελέγχει για να αποφευχθεί διπλοψηφία και οποιαδήποτε παρατυπία.
10.2.19. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των Υποψήφιων Συμβούλων ή Συνδυασμών
διενεργείται επανακαταμέτρηση των ψήφων και αν προκύψει πάλι ισοψηφία η ανάδειξη
γίνεται με κλήρο μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων
τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν εκλεγεί. Το πρακτικό υπογράφεται από τον
Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Εφορευτικής.
10.2.20. Αντίγραφο του πρακτικού δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
10.2.21. Ειδοποίηση για σύγκλιση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να
αναφέρει το άρθρο ή τα άρθρα που θα τροποποιηθούν ή ότι θα τροποποιηθεί
ολόκληρο το Καταστατικό.
10.2.22. Σε κάθε Καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να τροποποιεί ΜΟΝΟ το άρθρο
ή τα άρθρα που αναφέρονται στη δημοσίευση για σύγκληση της ή όλο το
Καταστατικό.
10.2.23. Σ’ όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, έκτακτες και τακτικές οι αποφάσεις παίρνονται με
πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, ο Προεδρεύων της Συνελεύσεως έχει τη νικώσα ψήφο.
10.2.24. Σε Καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις, οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των 2/3
των μελών που παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα ψήφου.
10.2.25. Σε περίπτωση που τεθεί θέμα για ψηφοφορία κατά τη διάρκεια μιας Γενικής
Συνέλευσης και ζητηθεί από τουλάχιστον 20% των παρόντων μελών η διεξαγωγή
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μυστικής ψηφοφορίας, τότε η ψηφοφορία για το θέμα αυτό θα είναι μυστική με χρήση
ψηφοδελτίων.
10.2.26. Κανένα μέλος δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε συνέλευση ούτε να εκλέγει ή να
εκλέγεται, εάν δεν έχει εξοφλημένες τις υποχρεώσεις του προς το ΣΩΜΑΤΕΙΟ.
10.2.27. Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση μετά από την παρουσίαση των πεπραγμένων του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ κατά την προηγούμενη χρονιά ή σε κάθε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
που ζητήθηκε με μοναδικό σκοπό ή με σκοπό μεταξύ άλλων να τεθεί ψήφος μη
εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ., οποιοδήποτε μέλος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ με δικαίωμα ψήφου
μπορεί να ζητήσει να τεθεί σε ψήφο η έλλειψη εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και η ζήτηση της άμεσης παραίτησης του.
Αν τέτοιο αίτημα υποστηριχθεί από τουλάχιστο 30% των παρόντων μελών με δικαίωμα
ψήφου τότε το θέμα θα πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία.
Σε περίπτωση που η πρόταση υποστηριχθεί με μυστική ψηφοφορία από την πλειοψηφία
των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου τότε το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
θεωρείται παυθέν και συγκαλείται από τον Προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης
Έκτακτη Εκλογική Συνέλευση εντός 3 ημερών (με ειδοποίηση 15 ημερών) με μοναδικό
σκοπό την εκλογή νέου Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του
Καταστατικού που αναφέρονται σε εκλογή.
Κατά την διάρκεια της περιόδου μεταξύ της Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την
παύση του Δ.Σ. και την Εκλογική Γενική Συνέλευση που προκηρύχτηκε (ή οποιαδήποτε
αναβολή αυτής) το ΣΩΜΑΤΕΙΟ θα διοικείται από πενταμελή Ειδική Διοικούσα
Επιτροπή που θα επιλεχθεί από την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την παύση του
Δ.Σ.
10.2.28. Μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% των τακτικών
μελών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ δικαιούνται να ζητήσουν την σύγκλιση Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης με μοναδικό θέμα πρόταση μομφής εναντίον μέλους του Δ.Σ. του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης μομφής το μέλος θεωρείται παυθέν.
10.2.29. Σε περίπτωση που Εκλογική Γενική Συνέλευση δεν καταλήξει στην ψήφιση
Συνδυασμού ή/και πλήρες Διοικητικού Συμβουλίου τότε τα παρόντα μέλη της Γ.Σ. που
έχουν δικαίωμα ψήφου θα αποφασίσουν
(α) κατά πόσο θα κηρύξουν νέες εκλογές εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος ή
(β) θα αναθέσουν σε οποιασδήποτε μέλος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (με δικαίωμα στο να
εκλέγεται) στην Προεδρία του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και την εντολή εξεύρεσης νέου Διοικητικού
Συμβουλίου, το οποίο θα πρέπει να παρουσιασθεί για έγκριση σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση μέσα σε 15 ημέρες από την ανάθεση της εντολής.
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10.2.30. Σε Εκλογική Γενική Συνέλευση στην οποία υπάρχει μόνο μια υποψηφιότητα
Συνδυασμού τα παρευρισκόμενα μέλη της Γ.Σ. με δικαίωμα ψήφου θα αποφασίζουν κατά
πόσο
(α) Θα εγκρίνουν τον Συνδυασμό οπότε τα μέλη του Συνδυασμού θα καταστούν τα νέα
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ή
(β) Θα καταψηφίσουν τον Συνδυασμό.
10.2.31.

Σε Εκλογική Γενική Συνέλευση εάν δεν θα διενεργηθούν εκλογές για το λόγο ότι:

i.

Κατά το τέλος της χρονικής προθεσμίας που είχε δοθεί στην ανακοίνωση για την Γ.Σ.
δεν είχε υποβληθεί καμία υποψηφιότητα για Συνδυασμό, ή

ii.

Είχε υποβληθεί υποψηφιότητα για Συνδυασμό αλλά ακυρώθηκε από το Δ.Σ., λόγω μη
σωστής υποψηφιότητας ατόμου ή ατόμων στον Συνδυασμό, ή

iii.

Είχε υποβληθεί υποψηφιότητα από ένα μόνο Συνδυασμό ο οποίος καταψηφίστηκε στη
Γ.Σ.

Τα παρόντα μέλη στην Εκλογική Γενική Συνέλευση που έχουν δικαίωμα ψήφου θα
αποφασίζουν
(α) κατά πόσο θα κηρύξουν νέες εκλογές εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος ή
(β) θα αναθέσουν σε οποιοδήποτε μέλος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (με δικαίωμα στο να εκλέγεται)
την Προεδρία του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και την εντολή εξεύρεσης νέου Διοικητικού Συμβουλίου,
το οποίο θα πρέπει να παρουσιασθεί για έγκριση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 15
ημέρες από την ανάθεση της εντολής.
10.2.32. Σε Εκλογική Γενική Συνέλευση στην οποία υπάρχει νόμιμη υποψηφιότητα
Συνδυασμού ή Συνδυασμών αλλά δεν υπάρχουν 25 (είκοσι πέντε) υποψήφιοι για θέση
Επιπρόσθετου Συμβούλου του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, τότε
(α) οι υποψήφιοι Επιπρόσθετοι Σύμβουλοι (που είναι κάτω από 25) εγκριθούν από την
Γ.Σ., εξελέγονται αυτόματα σαν Επιπρόσθετοι Σύμβουλοι του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και
(β) η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον νέο Πρόεδρο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ να
συμπληρώσει μέσα σε 15 ημέρες τον αριθμό των Επιπρόσθετων Συμβούλων (είτε
συμπληρώνοντας τους υπόλοιπους αυτών που εξελέγησαν είτε διορίζοντας όλους τους
25, σε περίπτωση μη έγκρισης των υποψηφίων).
10.2.33.

Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα παρουσιάζονται στα μέλη:
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(α) Ελεγμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της προηγούμενης από την ημερομηνία
της Γενικής Συνέλευσης χρονιάς, και
(β) Αναλυτικοί Λογαριασμοί Κερδοζημιών (Έξοδα και Έσοδα) που ετοιμάστηκαν από
τον Ελεγκτή του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ για την περίοδο από την 1η του χρόνου της Γενικής
Συνέλευσης μέχρι το τέλος του μήνα πριν από τον μήνα που προηγείται της Γενικής
Συνέλευσης.
10.2.34. Οποιοδήποτε μέλος δικαιούται να υποβάλει θέματα για συζήτηση σε Γενική
Συνέλευση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ νοουμένου ότι τα θέματα στάλθηκαν στον Γενικό
Γραμματέα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ τουλάχιστον 7 μέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης.
11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
11.1.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ θα μεριμνά για την τήρηση κατάλληλων
λογιστικών βιβλίων και αποδεικτικών στοιχείων από τον Ταμία – Οικονομικό Διαχειριστή σε
σχέση με:
(α) όλα τα χρήματα που εισπράττονται και δαπανούνται από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ
(β) όλες τις πωλήσεις και αγορές αγαθών από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ και
(γ) το ενεργητικό και παθητικό του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Ώστε τα λογιστικά βιβλία να παρουσιάζουν μια σωστή και δίκαιη εικόνα των συναλλαγών
και της οικονομικής κατάστασης του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
11.2.
Τα λογιστικά βιβλία θα τηρούνται και θα φυλάγονται από τον Ταμία – Οικονομικό
Σύμβουλο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
11.3.
Αντίγραφο των Ελεγμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με αντίγραφο
της Έκθεσης των Ελεγκτών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ θα πρέπει να είναι στη διάθεση οποιουδήποτε
μέλους το ζητήσει τουλάχιστον 3 μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στην οποία θα
παρουσιασθούν. Νοείται ότι ο κανονισμός αυτός δε θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την
αποστολή αντιγράφου των εγγράφων τούτων σε οποιοδήποτε μέλος.
11.4.
Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ πρέπει να διορίζει ανεξάρτητους ελεγκτές (μέλη του Συνδέσμου
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου) για τη διεξαγωγή του ετήσιου ελέγχου των Οικονομικών
Καταστάσεων του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και τη σύνταξη έκθεσης επί του ελέγχου, σύμφωνα με τα
Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τους Νόμους και Κανονισμούς που διέπουν την άσκηση του
επαγγέλματος ελεγκτή στην Κύπρο. Ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ από ανεξάρτητους ελεγκτές θα γίνεται με έξοδα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Οι
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και λογαριασμοί θα υποβάλλονται από τον Γενικό
Γραμματέα και τον Ταμία – Οικονομικό Διαχειριστή στον Έφορο Σωματείων.
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Νοείται ότι, αν το ΣΩΜΑΤΕΙΟ έχει ετήσια έσοδα τα οποία δεν υπερβαίνουν τις 40 χιλιάδες
ευρώ (€40.000.-), δεν απαιτείται η ετοιμασία λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο
ελεγκτή.
12. ΔΩΡΗΤΑΙ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ
12.1.
Το Δ.Σ. ανακηρύσσει οποιοδήποτε πρόσωπο, μέλος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ή μη, που
προσφέρει στο ταμείο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ποσό ή αντικείμενο αξίας:
(α) άνω από €5.000.- σε δωρητή,
(β) άνω από €20.000.- σε ευεργέτη, και
(γ) άνω από €50.000.- σε μεγάλο ευεργέτη.
12.2.
Αν κάποιος εισφέρει διάφορα ποσά σε διάφορες περιόδους, το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφασίζει σε ποια κατηγορία θα τον κατατάξει.
12.3.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει τα πρόσωπα αυτά σε δωρητές, ευεργέτες, ή
μεγάλους ευεργέτες ανάλογα με την περίπτωση με ειδική απόφαση του.
12.4.
Αντίγραφο της αποφάσεως στέλνεται στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και τα ονόματα
των προσώπων αυτών ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα και αναρτώνται στο οίκημα του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
13. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
13.1.
Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ θα εκπροσωπείται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, διοικητικής,
δημόσιας, ημικρατικής, τοπικής ή άλλης αρχής από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή Πρόεδρο
ή ένα εκ των Αντιπρόεδρων, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα.
13.2.
Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ θα εκπροσωπείται σε οποιαδήποτε συναλλαγή την οποία
διαπραγματεύεται, συνάπτει, ή συνομολογεί με τρίτο πρόσωπο, ή για οποιοδήποτε άλλο
ζήτημα που εμπίπτει στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου, από τον Πρόεδρο του ή, αν αυτός
κωλύεται, από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο ή έναν από τους Αντιπροέδρους του μαζί με τον
Γενικό Γραμματέα.
14. ΕΜΒΛΗΜΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Το έμβλημα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ παρουσιάζει στο κέντρο του ένα περιστέρι, σύμβολο Ειρήνης
και Ενότητας, το οποίο κρατά στάχυ κριθαριού στο στόμα του. Το έμβλημα φέρει το όνομα
του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
Η σφραγίδα είναι κυκλική και στο πάνω μέρος της αναγράφεται το έτος ιδρύσεως, ήτοι 1982
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ενώ στο κάτω μέρος αναγράφεται «ΕΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΝΟΠΗΓΙΩΤΩΝ» ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ.
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15. ΔΙΑΛΥΣΗ
(1) Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ διαλύεται:
(α) Οποτεδήποτε, με απόφαση της συνέλευσης των μελών του που λαμβάνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος ΝΟΜΟΥ.
(β) όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20)
Νοείται ότι, το ΣΩΜΑΤΕΙΟ δεν τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση για το λόγο αυτό, παρά
μόνο μετά την παρέλευση έξι (μηνών) από τη μείωση του αριθμού των μελών και εφόσον
μέχρι τότε δεν έχουν γνωστοποιηθεί στον Έφορο τα ονόματα νέων μελών προς συμπλήρωση
του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού μελών. Νοείται περαιτέρω ότι, η Διοίκηση του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ υποχρεούται όπως, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διαπίστωση της
μείωσης του αριθμού των μελών κάτω των είκοσι (20), γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στον
Έφορο, υποδεικνύοντας και την ημερομηνία κατά την οποία αυτό επισυνέβη.
(γ) με απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ή των δύο πέμπτων (2/5) των μελών του Εφόρου, εάν:
(i) λόγω διαφόρων αιτιών, η ανάδειξη Δ.Σ. αποβαίνει αδύνατη ή εν γένει καθίσταται αδύνατη
η συνέχιση της λειτουργίας του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού
ή λόγω παράβασης των υποχρεώσεων που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 9 ή/και
(ii) εκπληρώθηκε ο σκοπός του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ή ο σκοπός που επιδιώκει είναι κερδοσκοπικός
ή είναι πλέον διαφορετικός από αυτόν που καθορίζεται στο Καταστατικό ή/και
(iii) ο σκοπός ή η λειτουργία του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ έχουν αποβεί παράνομα, όπως προβλέπεται
στις διατάξεις του άρθρου 3
(δ) με απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του Εφόρου, εάν λόγω αδράνειας, για
χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, περιλαμβανομένης της μη σύγκλησης ή της
μη πραγματοποίησης των απαιτούμενων από το Καταστατικό συνελεύσεων των μελών ή/και
της μη υποβολής ελεγμένων ετήσιων λογαριασμών, συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, υπό τον όρο ότι δίδεται προηγουμένως από τον Έφορο γραπτή προειδοποίηση
προς τον ασκούν τη Διοίκηση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ όργανο, στην οποία καταγράφονται οι λόγοι
που ενεργοποιούν τις παρούσες διατάξεις, καθώς και προθεσμία τριών (3) μηνών για την
αποκατάσταση της λειτουργίας του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
(2) Η διάλυση ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δημοσιεύεται από
τον Έφορο σε δύο ημερήσιες εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν στη Δημοκρατία.
(3) Σε περίπτωση διάλυσης, αφού πληρωθούν όλες οι νόμιμες υποχρεώσεις του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ περιέρχεται σε φιλανθρωπικό ίδρυμα που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση
και του οποίου οι σκοποί συνάδουν με τους σκοπούς του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Σε καμία περίπτωση
η περιούσια του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ δεν περιέρχεται σε οποιοδήποτε μέλος του.
(4) Μέσα σε 14 ημέρες από την διάλυση, στέλνεται στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων
γνωστοποίηση διάλυσης που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία.
16. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΛΥΘΕΙ
(1) Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ με τη διάλυση του διατελεί αυτοδικαίως σε εκκαθάριση και μέχρι το
τέλος της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες αυτής θεωρείται υφιστάμενο.
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(2) Η εκκαθάριση, εκτός εάν ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει διαφορετικά ή εκτός εάν ο
Έφορος αποφάσισε διαφορετικά, γίνεται από τους υπευθύνους της Διοίκησης του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και, σε περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν υπάρχουν, διορίζονται ένας
ή περισσότεροι εκκαθαριστές από το Δικαστήριο.
(3) Ο εκκαθαριστής υπέχει θέση διοικούντος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και η εξουσία του
περιορίζεται στις ανάγκες εκκαθάρισης.
(4) Κατά την εκκαθάριση, τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ τα οποία
περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του μεταβιβάζονται σε άλλο φορέα του οποίου οι
σκοποί συνάδουν με τους σκοπούς του υπό εκκαθάριση ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και καθορίζεται
στο Καταστατικό αυτού, ενώ, τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου σχετικού
με θέματα απονομής της δικαιοσύνης, σε περίπτωση που η διάλυση δεν είναι εκούσια, ο
Έφορος έχει δικαίωμα παρέμβασης στη σχετική διαδικασία για σκοπούς καλύτερης
διανομής των περιουσιακών στοιχείων του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ προς δημόσιο όφελος.
(5) Ο εκκαθαριστής ευθύνεται και καταβάλει αποζημίωση για κάθε παράβαση των
υποχρεώσεων του λόγω δικής του υπαιτιότητας και σε περίπτωση περισσότερων του ενός
εκκαθαριστών, ο κάθε ένας από αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο.
17. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
17.1.
Για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο δεν υπάρχει ρητή πρόνοια στο Καταστατικό αυτό,
αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, των μελών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ που
αποτελεί το ανώτατο όργανο αυτού και οι αποφάσεις αυτές παραμένουν εν ισχύει όσο και το
Καταστατικό αυτό.
17.2.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ μπορεί να συντάσσει κανονισμούς για
την λειτουργία του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
17.3.
Κάθε ειδοποίηση τοποθετείται στην ιστοσελίδα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και θεωρείται ότι
έχει νόμιμα γνωστοποιηθεί στα μέλη.
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