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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο    Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ  

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ  

1.                                           ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
Ιδρύεται στην Κύπρο Σωµατείο Σύνδεσµος µε την επωνυµία  
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ. 

2.                                                Ε∆ΡΑ 

Έδρα του Σωµατείου είναι η Λευκωσία. 

3.                                            ΣΚΟΠΟΙ 

 Σκοποί του Συνδέσµου είναι: 

(α)   Η µε κάθε τρόπο συµµετοχή των Εφέδρων Πυροβολητών στον αγώνα για την 
απελευθέρωση της πατρίδας µας και την απαλλαγή της από τους Τούρκους 
Εισβολείς. 

(β)   Η µεταξύ των µελών ανάπτυξη πνεύµατος φιλίας και συνεργασίας και εν γένει 
η σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των Πυροβολητών. 

(γ)    Η ανάπτυξη πνεύµατος αγάπης για το Πυροβολικό και η δηµιουργία κλίµατος 
σχέσεως συνεργασίας µε τις Μονάδες καθώς και µε τη ∆ιοίκηση του Όπλου. 

(δ)   Η παροχή υλικής βοήθειας στις µονάδες Πυροβολικού όπου η Υπηρεσία 
αδυνατεί να προσφέρει τέτοια βοήθεια. 

(ε)    Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων για τη γνωριµία των νέων οπλικών 
συστηµάτων που διαθέτει το Πυροβολικό, και εκπαίδευση στα αντικείµενα του 
όπλου. 

(στ)  Η εξύψωση του ηθικού των Πυροβολητών καθώς και η δηµιουργία 
επιχειρησιακής ετοιµότητας των Πυροβολητών. 

 

4.                   ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 

(α)    ∆ηµιουργείται ταµείο για την επίτευξη των σκοπών και επιδιώξεων του 
Σωµατείου.  Το ταµείο δεν θα είναι ταµείο προνοίας ή άλλων συναφών 
σκοπών. 

(β)   Για την ενίσχυση του ταµείο διοργανώνονται συνεστιάσεις, χοροεσπερίδες, 
εκδροµές, κινηµατογραφικές παραστάσεις, λαχειοφόρες αγορές, εκδόσεις και 
κυκλοφορία εντύπων και άλλων αντικειµένων µεταξύ των µελών και γενικά 
κάθε νόµιµο µέσο που θα συντελεί στην ευόδωση των σκοπών του. 

 



 

5.                                                 ΠΟΡΟΙ 

(α) Το δικαίωµα εγγραφής µέλους, το οποίο καθορίζεται στα ΕΥΡΩ 5,00. 
 
(β) Την ετήσια συνδροµή µέλους η οποία καθορίζεται στα ΕΥΡΩ 10,00.  
     Η ετήσια συνδροµή καθίσταται πληρωτέα από την πρώτη ηµέρα κάθε χρόνου. 
  
(γ) Εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις, κληροδοτήµατα, το προϊόν διαφόρων     
     εκδηλώσεων και οποιοδήποτε εισόδηµα που θα περιέρχεται νόµιµα στο     
     Σωµατείο. 

6.                                                  ΜΕΛΗ 

(α)    Μέλη του Συνδέσµου µπορούν να εγγραφούν έφεδροι πυροβολητές που 
έχουν την µόνιµη ή προσωρινή κατοικία τους στην Κύπρο και που 
ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του Σωµατείου, καθώς επίσης και Ελλαδίτες 
υπαξιωµατικοί και οπλίτες Πυροβολικού που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά 
κατά την διάρκεια του πολέµου το 1974. 

(β)    Μέλη γίνονται (β) Μέλη γίνονται µετά από αίτηση και έγκριση τους από το   
      ∆ιοικητικό Συµβούλιο, δεδοµένου ότι έχουν καταβάλει το δικαίωµα εγγραφής  
      που καθορίζεται από το Καταστατικό αυτό. 

(γ)   Επίτιµα ή Επίκουρα µέλη µπορούν να ανακηρυχθούν από το Σύνδεσµο άτοµα 
που προσέφεραν µεγάλες υπηρεσίες στο Πυροβολικό ή στο Σύνδεσµο ή Γενικά 
στον Ελληνισµό της Κύπρου. Η ανακήρυξη αποφασίζεται µε απλή πλειοψηφία 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε έκτακτη συνεδρία. 

 (δ)   Μέλος του Συνδέσµου δεν δικαιούται να είναι εγγεγραµµένο σε οποιοδήποτε 
άλλο Σύνδεσµο Εφέδρων Πυροβολικού της Κύπρου. 

 (ε)  Μέλος αποβάλλεται από το Σύνδεσµο, εάν το µέλος αυτό : 

(1)    Αναπτύσσει κοµµατικές δραστηριότητες µέσα στις τάξεις του   Συνδέσµου. 

(2)    Συµπεριφέρεται µε τρόπο που δεν ταιριάζει µε τους σκοπούς του 
Συνδέσµου όπως απαριθµούνται στο Καταστατικό. 

(3)    ∆ιαπράξει οποιοδήποτε αδίκηµα που θα τείνει να προσβάλει το Σύνδεσµο 
ή τα µέλη του ή που να αποτελεί αυτό καθαυτό ανεπίτρεπτη συµπεριφορά. 

(4)    Συµµετέχει σ' άλλο Σύνδεσµο Εφέδρων Πυροβολικού. 

 Εννοείται ότι οποιαδήποτε αποβολή για οποιοδήποτε από τους πιο πάνω λόγους 
αποφασίζεται µε απλή πλειοψηφία  των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 



(στ)   Μέλος αποβληθέν σύµφωνα µε τις πρόνοιες της παραγράφου στ. του 
άρθρου αυτού έχει δικαίωµα ύστερα από δύο χρόνια να ζητήσει την 
επανεγραφή του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Εννοείται ότι οποιαδήποτε επανεγραφή πρέπει να αποφασίζεται µε απλή 
πλειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

(ζ)  Μέλος που διαγράφεται, αποχωρεί ή αποβάλλεται από το Σύνδεσµο δεν 
µπορεί να έχει κανένα δικαίωµα πάνω στη περιουσία του Συνδέσµου. 

 

7.                                       ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

Κάθε µέλος έχει το δικαίωµα: 

(α)    Του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

(β)    Να ασκεί κατά τις Γενικές Συνελεύσεις έλεγχο πάνω στην διοίκηση και 
διαχείριση του Σωµατείου. 

(γ)    Να υποβάλλει θέµατα για µελέτη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και µέσον αυτού 
στη Γενική Συνέλευση. 

(δ)    Να αποχωρεί από το Σωµατείο µε απλή αίτηση προς τη ∆ιοίκηση του 
Σωµατείου αφού εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις του. 

(ε)    Να παίρνει µέρος στις διάφορες εκδηλώσεις του Σωµατείου. 

8.                                   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

Κάθε µέλος: 

        Οφείλει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του Καταστατικού και µε τις 
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 



9.                                       ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

Τα όργανα διοικήσεως του Σωµατείου είναι: 

(α)    Η Γενική Συνέλευση. 

(β)    Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

10.                                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

(α)    Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο σώµα του Συνδέσµου και συγκροτείται 
από όλα τα µέλη του. Αυτή συνέρχεται τακτικά µέσα στη περίοδο ∆εκεµβρίου - 
Ιανουαρίου κάθε ένα χρόνο σε ηµεροµηνία που ορίζεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο και έκτακτα ύστερα από απόφαση του, ή όσες φορές το ζητήσουν το 
ένα δεύτερο των µελών του Σωµατείου µε έγγραφη αίτηση τους που να 
διαλαµβάνει τους λόγους και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 (β)    Έργον της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως είναι: 

         (i)      Έκθεση για τα πεπραγµένα του χρόνου που έληξε από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. 

         (ii)     Παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης και ισολογισµός από τον 
Ταµία, µαζί µε έκθεση των    

                   ελεγκτών. 

         (iii)    Έγκριση των εκθέσεων πεπραγµένων και οικονοµικών. 

         (iv)    Ορισµός ελεγκτών. 

         (v)     Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου (κάθε δύο χρόνια). 

         (vi)    Τροποποίηση του Καταστατικού (εάν χρειάζεται).  

        (vii)   Απόφαση για κάθε θέµα που περιλαµβάνει στην ηµερήσια      διάταξη. 

(γ)    Η Συνέλευση των µελών του Σωµατείου µπορεί να πάρει αποφάσεις πάνω σε 
οποιοδήποτε ζήτηµα,  εφόσον δεν είναι αντίθετες µε τον Νόµο και το 
Καταστατικό. 

(δ)    Η σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να γνωστοποιείται σε όλα τα 
µέλη δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες ενωρίτερα, µε ατοµική πρόσκληση ή 
µε δηµοσίευση στις εφηµερίδες, στις οποίες να καθορίζεται το µέρος, η ώρα και 
η ηµερήσια διάταξη. 

(ε)    Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία εάν παρευρίσκεται το ένα δεύτερο 
τουλάχιστο των µελών συν ένα, και παίρνει αποφάσεις µε πλειοψηφία των 
παρόντων εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει ειδική πρόνοια του 
Καταστατικού.  Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση αναβάλλεται για µισή 
ώρα οπότε και τα παρόντα µέλη θεωρούνται απαρτία. 



(στ)  Ο Πρόεδρος του Σωµατείου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής 
Συνέλευσης.  Ύστερα, µε εισήγηση του Προέδρου, εκλέγεται Πρόεδρος της 
Συνέλευσης ο οποίος κατευθύνει την διεξαγωγή των εργασιών της συνέλευσης 
και Εφορευτική Επιτροπή η οποία εποπτεύει την ψηφοφορία. 

(ζ)    Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και 
σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος του Σωµατείου έχει τη «νικώσα» ψήφο. 

(η)    Η ψηφοφορία πάνω σε οποιοδήποτε θέµα διεξάγεται µε ανάταση του χεριού, 
εκτός στην περίπτωση εκλογής µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή αν το ένα 
δεύτερο των παρόντων µελών ζητήσει να διεξαχθεί µε µυστική ψηφοφορία. 

11.                          ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

(α)    Το Σωµατείο διοικείται από δεκαπενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο που 
εκλέγεται µεταξύ των µελών κάθε δύο χρόνια στην Γενική Συνέλευση. 

(β)    Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνέρχονται ευθύς µετά την εκλογή τους 
και εκλέγουν µεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα και Ταµία.  Η 
εκλογή γίνεται µε απλή πλειοψηφία. 

(γ)     Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής και αρχίζει την 1η ηµέρα του  
      µήνα που έπεται  της διεξαγωγής της Εκλογικής Συνέλευσης. 

 (δ)   Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαχειρίζεται και διευθύνει τις εργασίες του 
Σωµατείου και λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την επίτευξη των σκοπών του.  
Συνέρχεται σε τακτική συνεδρία τουλάχιστον µια φορά κάθε µήνα και έκτακτα 
όσες φορές ο Πρόεδρος το κρίνει αναγκαίο ή σκόπιµο. 

(ε)    Για την εύρυθµη λειτουργία του Σωµατείου η διάρθρωση του ∆ιοικητικού   
      Συµβουλίου θα είναι η ακόλουθη: 
      Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραµµατέας, Ταµίας και έντεκα (11) Σύµβουλοι  
      καθώς και αριθµός µελών οι οποίοι µπορούν να ορισθούν ως Ειδικοί  
      Γραµµατείς, ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίοι δεν  
      επηρεάζονται από το άρθρο 11 παράγραφος (στ).   

 (στ)  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται οκτώ (8) 
τουλάχιστον µέλη του και παίρνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση 
δε ισοψηφίας, «νικώσης» της ψήφου του Προέδρου.  Κηρύττει κενή τη θέση 
οποιουδήποτε µέλους το οποίο παραιτείται, παύεται ή απουσιάζει 
αδικαιολόγητα για τέσσερις (4) διαδοχικές τακτικές ή έκτακτες συνεδρίες και 
διορίζει οποιοδήποτε µέλος του Σωµατείου στη θέση που κενώθηκε. 

(ζ)    Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για διευκόλυνση του έργου του µπορεί να καταρτίζει 
Επιτροπές στις οποίες να αναθέτει τη φροντίδα, διεκπεραίωση και 
διοργάνωση    έργων και εκδηλώσεων του Σωµατείου.  Ο αριθµός των µελών 
των Επιτροπών, καθώς και η διάρκεια της θητείας τους ορίζεται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο δικαιούται να εγκρίνει ή απορρίπτει 
οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση τους οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση 
τους  



12.                                               ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

        Ο Πρόεδρος προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων και των Συνεδριών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατευθύνει τις εργασίες του Σωµατείου, είναι ο 
επίσηµος εκπρόσωπος του και υπογράφει κάθε έγγραφο. 

13.                                         ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρεί τον Πρόεδρο κατά την απουσία του και συντονίζει 
τις διάφορες επιτροπές τις οποίες θα καταρτίζει µετά από απόφαση του 
Συµβουλίου. 

14.                                           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

(α)    Ο Γραµµατέας τηρεί Μητρώο Μελών και βιβλίο Πρακτικών στο οποίο 
καταχωρεί τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των Συνεδριών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων 
υπογράφονται από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που είναι παρόντα 
στην πρώτη τους συνεδρία και τα πρακτικά των συνεδριών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα µετά την έγκριση τους στην 
αµέσως επόµενη συνεδρία. 

(β)    Ο Γραµµατέας διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί φακέλους διαφόρων 
εγγράφων και επιστολών και φυλάει την σφραγίδα. 

(γ)     Συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις και τις Συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

15.                                                 ΤΑΜΙΑΣ 

(α)    Ο Ταµίας διενεργεί την είσπραξη χρηµάτων χρησιµοποιώντας αριθµηµένα 
έντυπα διπλότυπα αποδείξεων, εκτελεί όλες τις πληρωµές σύµφωνα µε τις 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, έναντι αποδείξεων και τηρεί βιβλίο 
Ταµείου στο οποίο καταχωρεί όλες τις εισπράξεις και πληρωµές του 
Σωµατείου. 

(β)    Ο Ταµίας τηρεί επίσης βιβλίο περιουσίας στο οποίο φαίνεται όλη η περιουσία 
του Σωµατείου, κινητή και ακίνητη, µαζί µε την αξία της. 

(γ)     Ο Ταµίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήµατα, τα βιβλία και τα 
έγγραφα τα οποία είναι στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχο του. 

(δ)    Καταθέτει κάθε ποσό που υπερβαίνει τις πενήντα λίρες (£50.00) σε µια 
Τράπεζα ή Συνεργατικό Ίδρυµα της εγκρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
αποσύρει χρήµατα µε υπογραφή και του Προέδρου.  Παρέχει λεπτοµέρειες για 
την οικονοµική κατάσταση του Σωµατείου στη Γενική Συνέλευση, στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο και στους Ελεγκτές. 

 



 

16.                 ΕΚΛΟΓΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(α)    Η εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διεξάγεται µετά την έγκριση της 
εκθέσεως για τα πεπραγµένα και της οικονοµικής κατάστασης από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση. 

(β)   Το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν όλα τα µέλη, τα οποία έχουν   
      εγγραφεί στον Σύνδεσµο το αργότερο µέχρι και την τελευταία ηµέρα του  
      προηγούµενου χρόνου διεξαγωγής της Εκλογικής Συνέλευσης και έχουν  
      τακτοποιηµένες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσµο. 
 
(γ)   Η υποβολή υποψηφιοτήτων για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει να γίνεται  
      το αργότερο 10 ηµέρες πριν από τη ηµέρα διεξαγωγής της Εκλογικής   
      Συνέλευσης. Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προτείνεται από δύο (2) άλλα  
      µέλη. Ο Γραµµατέας καταγράφει τα ονόµατα των υποψήφιων και τα  
      παρουσιάζει στην εκλογική Συνέλευση και αν ο αριθµός τους είναι µέχρι και  
      δεκαπέντε (15) αυτοί ανακηρύσσονται ως εκλεγέντες.  Αν ο αριθµός τους είναι  
      µεγαλύτερος από 15 τότε διεξάγεται µυστική ψηφοφορία κατά την Εκλογική  
      Συνέλευση. 
 
 (δ)   Ο Γραµµατέας, µε βάση το Μητρώο, προµηθεύει κάθε µέλος που έχει  
      δικαίωµα ψήφου, ένα ψηφοδέλτιο που φέρει τη σφραγίδα του Σωµατείου.  Κάθε  
      µέλος πρέπει να γράψει πάνω στο ψηφοδέλτιο του τα ονόµατα µέχρι δεκαπέντε  
      (15) υποψήφιων και όχι λιγότερα από τρία (3) και να το ρίξει στην κάλπη, υπό  
      την επίβλεψη και τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής. 
 
(ε)    Για την εύρυθµη και πιο αποδοτική λειτουργία του Συνδέσµου επιβάλλεται 

όπως τα εκλεγέντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προέρχονται κατά το 
µέγιστο αριθµό των δύο µελών από την Εφεδρεία διαφορετικών Μονάδων του 
Πυροβολικού. Σε περίπτωση εκλογής περισσοτέρων των δύο υποψηφίων από 
την εφεδρεία της ίδιας µονάδας Πυροβολικού, εκλέγονται ως Σύµβουλοι οι δύο 
υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει το µεγαλύτερο αριθµό ψήφων. Οι θέσεις των 
υπολοίπων µελών πληρούνται από τους επιλαχόντες που έχουν εξασφαλίσει το 
µεγαλύτερο κατά σειρά αριθµό ψήφων και νοουµένου ότι πληρούνται οι 
πρόνοιες της παραγράφου αυτής.  

 
(στ)  Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή και καταµέτρηση των ψήφων 

από την Εφορευτική Επιτροπή.  Οι υποψήφιοι που θα εξασφαλίσουν το 
µεγαλύτερο αριθµό ψήφων ανακηρύσσονται ως εκλεγέντες.  Σε περίπτωση 
ισοψηφίας απόφαση λαµβάνεται µε κλήρο. 

 

(ζ) Τα ονόµατα των υποψήφιων και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας 
καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της 
Συνέλευσης και την Εφορευτική Επιτροπή. 

 



17.                                  ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζει δύο προσοντούχους ελεγκτές για έλεγχο των 
λογαριασµών του Σωµατείου από την υποβολή σχετικής έκθεσης προς αυτήν. 

18.                            ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

(α)    Η τροποποίηση αυτού του Καταστατικού αποφασίζεται από την Γενική 
Συνέλευση των µελών η οποία συγκαλείται ειδικά για το θέµα αυτό είτε από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο είτε κατόπιν αιτήσεως του ενός δεύτερου των µελών και η 
οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συνοδεύεται 
από έκθεση η οποία να καθορίζει τις τροποποιήσεις που προτείνονται. 

(β)    Η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται έγκυρα όταν ψηφίσουν υπέρ 
της τα δύο τρίτα των παρόντων µελών στην Γενική Συνέλευση. 

(γ)     Για την τροποποίηση των Άρθρων 1 (Επωνυµία,) 2 (Έδρα) και 3 (Σκοποί) 
χρειάζεται πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των παρόντων µελών. 

19.                                ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, καθώς επίσης και 
για κάθε ζήτηµα αµφιβόλου ερµηνείας, αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

20.           ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ∆ΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 

Το Σωµατείο αντιπροσωπεύεται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, αρχής, 
σώµατος ή προσώπου από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα και 
τον Ταµία, οι οποίοι, εκτός όπου προνοείται ειδικά από το Καταστατικό, 
δεσµεύουν το Σωµατείο µε τις από κοινού υπογραφές τους. 

21.                                         ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 

∆ικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα εγγεγραµµένα µέλη του Σωµατείου. 

22.                                              ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

Κάθε ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση που αφορά την εκλογή του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου είναι µυστική.  Όλα τα άλλα ζητήµατα αποφασίζονται µε ανάταση 
του χεριού εκτός εάν το ένα δεύτερο των παρόντων µελών ζητήσει να γίνει 
µυστική ψηφοφορία. 

23.                                            ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ 

Τα µέλη διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιµα.  Επίτιµο µέλος ανακηρύσσεται 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρόσωπο του οποίου η προσφορά στο Σωµατείο 
υπήρξε πολύτιµη ή πρόσωπο του οποίου η σύνδεση του ονόµατος του µε το 
Σωµατείο θα προσδώσει σε αυτό κύρος ή αίγλη.  Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν 
οποιαδήποτε δικαιώµατα.  Επίτιµα µέλη µπορούν να ανακηρυχθούν και 
πρόσωπα τα οποία έχουν τη µόνιµη κατοικία τους εκτός Κύπρου. 



24.                            ΣΦΡΑΓΙ∆Α - ΕΜΒΛΗΜΑ - ΛΑΒΑΡΟ 

Το Σωµατείο έχει δική του σφραγίδα η οποία φέρει την επωνυµία του και το 
έτος ιδρύσεως του.  Μπορεί να έχει επίσης έµβληµα και λάβαρο. 

 

 

25.                                                ∆ΙΑΛΥΣΗ 

(α)    Το Σωµατείο διαλύεται αν τα µέλη του µειωθούν σε λιγότερα των  είκοσι (20). 

 

(β)    Το Σωµατείο διαλύεται επίσης αν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση, η 
οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό, είτε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
είτε ύστερα από αίτηση του ενός δευτέρου τουλάχιστο των µελών. 

        Η αίτηση πρέπει να απευθύνεται προς τον Πρόεδρο και να συνοδεύεται από 
έκθεση η οποία να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους εισηγούνται την 
διάλυση του Σωµατείου. 

(γ)     Η απόφαση λαµβάνεται έγκυρα όταν παρευρίσκονται κατά τη Γενική 
Συνέλευση αυτοπροσώπως τα µισά τουλάχιστον από τα µέλη που έχουν 
δικαίωµα ψήφου συν ένα, και ψηφίσουν υπέρ της τα τρία τέταρτα των 
παρόντων. 

(δ)    Όταν αποφασιστεί να διαλυθεί το Σωµατείο για οποιοδήποτε λόγο, 
περιέρχεται αυτό σε κατάσταση εκκαθαρίσεως, η οποία γίνεται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Μετά την πληρωµή των χρεών του Σωµατείου, η κινητή 
και ακίνητη περιουσία του µεταβιβάζεται σε Φιλανθρωπικό Σωµατείο ή Ίδρυµα 
το οποίο αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. 

 

 
 


