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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο 1: ΙΔΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Ιδρύεται υπερκομματικό σωματείο με την ονομασία:
"Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Η Κ Ο Ν Τ Ε Α"
Έδρα του Σωματείου είναι ο Συνοικισμός Εκτοπισθέντων Δρομολαξιάς Μενεού.
Η Διεύθυνση είναι: Οδός Τάσσου Παπαδόπουλου 11, (Ακίνητα ΣΠΕ Κοντέας),
7020 Δρομολαξιά.

Άρθρο 1: ΙΔΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΙΔΡΥΣΗ: 21/10/1990 ως μη κερδοσκοπικό, παγκοινοτικό, υπερκομματικό
σωματείο.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Ι Κ Ο
ΕΔΡΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

«Η Κ Ο Ν Τ Ε Α»

Συνοικισμός Εκτοπισθέντων στη Δρομολαξιά - Μενεού.
Τάσσου Παπαδόπουλου 11, (Ακίνητα ΣΠΕ Κοντέας), 7020
Δρομολαξιά.

Ιστοσελίδα: www.kondea.org
Ηλ. Διεύθυνση:
p.s.ikondea@gmail.com Τηλέφωνο: 99272734

Άρθρο 2 : ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 21: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Η σφραγίδα του σωματείου έχει σχήμα κυκλικό με διάμετρο 5 εκατοστών
περίπου. Στην περίμετρό της είναι γραμμένη η ονομασία του σωματείου και το
έτος ιδρύσεώς του. Στο κέντρο φέρει την εικόνα του πολιούχου της Κοντέας
Αγίου Χαραλάμπους.

2.1. Η σφραγίδα του σωματείου έχει σχήμα κυκλικό με διάμετρο 5
εκατοστών περίπου.
Στην περίμετρό της είναι γραμμένη η
ονομασία του σωματείου και το έτος ιδρύσεώς του.
Στο κέντρο
φέρει την εικόνα του πολιούχου της Κοντέας Αγίου Χαραλάμπους.
2.2. Η σφραγίδα αποτελεί και το έμβλημα του σωματείου.
Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

3.1. Η ενίσχυση του αγώνα του κυπριακού λαού για την απελευθέρωση
των κατεχόμενων εδαφών του από τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα. Η
(α} Η ενίσχυση του αγώνα του κυπριακού λαού για την απελευθέρωση των
επιστροφή όλων των προσφύγων στις εστίες τους.
κατεχόμενων εδαφών του από τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα. Η
επιστροφή όλων των προσφύγων στις εστίες τους.
2

3.2. Η διατήρηση άσβεστης της μνήμης της Κοντέας και της επαφής της
(β) Η διατήρηση άσβεστης της μνήμης της Κοντέας και της επαφής της νέας νέας γενιάς με τις ρίζες της.
γενιάς με τις ρίζες της.
3.3. Η σύσφιξη των σχέσεων, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη πνεύματος
(γ) Η σύσφιξη των σχέσεων και η καλλιέργεια και η ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίας βοήθειας και αλληλεγγύης μεταξύ όλων εκείνων που
αμοιβαίας βοήθειας και αλληλεγγύης μεταξύ όλων εκείνων που κατάγονται ή κατάγονται ή έχουν σχέση με την κοινότητα της Κοντέας είτε είναι
έχουν σχέση με την κοινότητα της Κοντέας είτε είναι εκτοπισμένοι είτε όχι. εκτοπισμένοι είτε όχι. Επίσης μεταξύ όλων των Κυπρίων και ιδιαίτερα των
Επίσης μεταξύ όλων των Κυπρίων και ιδιαίτερα των προσφύγων. η καλλιέργεια προσφύγων, η καλλιέργεια του αγωνιστικού φρονήματος, της ενότητας,
του αγωνιστικού φρονήματος, της ενότητας, συνεργασίας, αλληλεγγύης και συνεργασίας, αλληλεγγύης και αλληλοκατανόησης.
αλληλοκατανόησης,
3.4. Η προαγωγή εθνικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών, ανθρωπιστικών,
(δ} Η προαγωγή εθνικών, πολιτιστικών, ανθρωπιστικών, αθλητικών, αθλητικών, κοινωνικών κτλ σκοπών που συντηρούν τη μνήμη της
κοινωνικών κτλ σκοπών που συντηρούν τη μνήμη της κατεχόμενης κοινότητας κατεχόμενης κοινότητας της Κοντέας.
3.5. Η παροχή βοήθειας σε
της Κοντέας.
δυσπραγούντες Κοντεάτες.
(ε) Η παροχή βοήθειας σε δυσπραγούντες Κοντεάτες.

3.6. Η παροχή βοηθείας στην επανεγκατάσταση των κατοίκων της
Κοντέας με τη λύση του κυπριακού προβλήματος.

(στ) Η παροχή βοηθείας στην επανεγκατάσταση των κατοίκων της Κοντέας με
τη λύση του κυπριακού προβλήματος.
3.7. Διευκρινίζεται ότι τα άρθρα 3.5. , 3.6. και 3.7. συνερμηνευόμενα, είναι
τα μόνα τα οποία ρυθμίζουν τα θέματα έγκρισης εισφορών του Σωματείου
προς διαφόρους.
3.7.1. Τονίζεται ότι η παροχή οικονομικής βοήθειας περιορίζεται
αποκλειστικά και μόνο σε Κοντεάτες.
3.7.2. Ως Κοντεάτες πριν και μέχρι την 14ην Αυγούστου 1974, ημέρα του
εκτοπισμού μας, αναγνωρίζονται οι πιο κάτω:
3.7.3. Φυσικά πρόσωπα τα οποία ήταν μόνιμοι κάτοικοι της κοινότητας
Κοντέας και οι απόγονοι τους από πατέρα ή μητέρα.
3.7.4. Φυσικά πρόσωπα τα οποία γεννήθηκαν στη κοινότητα της Κοντέας,
αλλά δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι της Κοντέας και οι απόγονοι τους από
πατέρα ή μητέρα.
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3.7.5. Φυσικά πρόσωπα τα οποία παντρεύτηκαν με πρόσωπα των πιο
πάνω κατηγοριών 3.7.3. και 3.7.4. και οι απόγονοί τους από πατέρα ή
μητέρα.
3.7.6. Το Σωματείο δεν διαθέτει, ούτε προβλέπεται ότι στο μέλλον θα
αποκτήσει οικονομική δύναμη ικανή να επιλύει προβλήματα οικονομικής
φύσεως των Κοντεατών. Ως εκ τούτου οι εισφορές του Σωματείου
περιορίζονται μόνο σε συμβολικά ποσά με σκοπό την έκφραση
συμπαράστασης και όχι την επίλυση οικονομικών προβλημάτων.
3.8. Η συνεργασία με τον «Όμιλο Κληρονομιάς Κοντέας» και η διάθεση
οικονομικών πόρων για την από κοινού διάσωση, αποκατάσταση,
συντήρηση και λειτουργία των μνημείων μας στην κατεχόμενη Κοντέα.

Άρθρο 3: ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Άρθρο 4: ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

(α) Η διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων για υποστήριξη του αγώνα του 4.1. Η διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων για υποστήριξη του αγώνα του
κυπριακού λαού καθώς και εκδηλώσεων για τη γνωριμία. την ανάπτυξη κυπριακού λαού καθώς και εκδηλώσεων για τη γνωριμία, την ανάπτυξη
πνεύματος συνεργασίας και συναδέλφωσης μεταξύ των μελών.
πνεύματος συνεργασίας και συναδέλφωσης μεταξύ των μελών.
Η εκτύπωση διαφωτιστικού και ειδησεογραφικού εντύπου,
(β) Η εκτύπωση διαφωτιστικού και ειδησεογραφικού εντύπου. περιοδικού ή 4.2.
περιοδικού
ή βιβλίων και η δημιουργία επίσημης ιστοσελίδας του
βιβλίων και η δημιουργία επίσημης ιστοσελίδας του σωματείου.
σωματείου, καθώς και λογαριασμών σε άλλα Μέσα Κοινωνικής
(γ) Η επαφή με τους απόδημους Κοντεάτες και η αξιοποίησή τους για την Δικτύωσης.
προώθηση των σκοπών του Σωματείου.
4.3. Η επαφή με τους απόδημους Κοντεάτες και η αξιοποίησή τους για
την
προώθηση των σκοπών του Σωματείου.
(δ) Η δημιουργία υποεπιτροπών: Πολιτιστικών εκδηλώσεων. Πρόνοιας.
Οικονομικών και άλλων. την αναγκαιότητα των οποίων ήθελε κρίνει το
Συμβούλιο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου.
4.4. Η δημιουργία υποεπιτροπών: Πολιτιστικών εκδηλώσεων, Πρόνοιας,
Οικονομικών και άλλων, την αναγκαιότητα των οποίων ήθελε κρίνει το
Συμβούλιο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου.
Άρθρο6: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΑ
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Άρθρο 5: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΑ

(α) Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όλα τα πρόσωπα πάνω
από 18 χρονών, ανεξάρτητα από φύλο ή πολιτική τοποθέτηση, που κατάγονται
από την κοινότητα της Κοντέας ή που είναι έγγαμα με πρόσωπα που
κατάγονται από την Κοντέα.

5.1. Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όλα τα πρόσωπα
πάνω από 18 χρονών, ανεξάρτητα από φύλο ή πολιτική τοποθέτηση, που
κατάγονται από την κοινότητα της Κοντέας ή που είναι έγγαμα με
πρόσωπα που κατάγονται από την Κοντέα.

Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται ύστερα από έγγραφη αίτηση προς
το Διοικητικό Συμβούλιο που υποστηρίζεται από δυο μέλη. Αν η αίτηση
απορριφθεί, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει έφεση στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση.

5.2. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται ύστερα από έγγραφη
αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο που υποστηρίζεται από δυο μέλη.
Αν η αίτηση απορριφθεί, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει έφεση
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
5.3. Δεν δύνανται, σε καμία περίπτωση, να εγγραφούν μέλη άτομα που
καταδικάστηκαν για οποιαδήποτε κατάχρηση στο πλαίσιο εμπλοκής τους
στη λειτουργία μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ή για αδίκημα που ενέχει
έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(β) Επίτιμος πρόεδρος, ανακηρύσσεται με εισήγηση του Διοικητικού
Συμβουλίου και επικύρωση της Γενικής Συνέλευσης, οποιοσδήποτε διετέλεσε
πρόεδρος του Σωματείου και προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες για την
πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου. Ο επίτιμος πρόεδρος
απαλλάσσεται από κάθε οικονομική υποχρέωση και απολαμβάνει όλα τα
δικαιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς όμως δικαίωμα
ψήφου.
(γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου
και επικύρωση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα που προσφέρουν
σημαντικές υπηρεσίες για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου. Τα
επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση και απολαμβάνουν όλα τα
δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός από το δικαίωμα να εκλέγουν και να
εκλέγονται.

5.4. Επίτιμος πρόεδρος, ανακηρύσσεται με εισήγηση του Δ. Συμβουλίου
και επικύρωση της Γενικής Συνέλευσης, οποιοσδήποτε διετέλεσε
πρόεδρος του Σωματείου και προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες για την
πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου. Ο επίτιμος πρόεδρος
απαλλάσσεται από κάθε οικονομική υποχρέωση και απολαμβάνει όλα τα
δικαιώματα των μελών του Δ. Συμβουλίου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
5.5. Επίτιμα μέλη, ανακηρύσσονται με εισήγηση του Δ. Συμβουλίου και
επικύρωση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα που προσφέρουν
σημαντικές υπηρεσίες για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.
Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση και απολαμβάνουν
όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός από το δικαίωμα να
εκλέγουν και να εκλέγονται.
5.6. Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν
μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.
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Άρθρο 10: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος υποχρεούται:

Κάθε μέλος υποχρεούται:

(α) Να πληρώσει το δικαίωμα εγγραφής και την ισόβια συνδρομή του.

6.1. Να πληρώσει το δικαίωμα εγγραφής και την δια βίου συνδρομή του.

(β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

6.2. Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Να ακολουθεί και να σέβεται το παρόν καταστατικό.

6.3. Να ακολουθεί και να σέβεται το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ

(α) 'Όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα εκτός όπως 7.1. 'Όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα εκτός όπως
προβλέπεται στο άρθρο 5.5.
προβλέπεται στο άρθρο 6(γ).
(β) Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται:

7.2. Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται:

(1) Να συμμετέχει προσωπικά στις γενικές, τακτικές ή έκτακτες
συνελεύσεις του Σωματείου. Σ' όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις μπορεί να
εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους
σκοπούς και τα συμφέροντα του Σωματείου και να ασκεί κριτική στο έργο του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

7.2.1. Να συμμετέχει προσωπικά στις γενικές, τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις
του Σωματείου. Σ' όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις μπορεί να εκφράζει ελεύθερα
τη γνώμη του για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς και τα συμφέροντα
του Σωματείου και να ασκεί κριτική στο έργο του Δ. Συμβουλίου του Σωματείου.

7.2.2. Να εκλέγει και να εκλέγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος
(2) Να εκλέγει και να εκλέγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού.
καταστατικού.
7.2.3. Να ζητά την υποστήριξη του Σωματείου για κάθε ζήτημα που περιέχεται
(3) Να ζητά την υποστήριξη του Σωματείου για κάθε ζήτημα που περιέχεται στους σκοπούς του Σωματείου.
στους σκοπούς του Σωματείου.
7.2.4. Δεν καταβάλλεται αμοιβή οποιουδήποτε είδους στα μέλη της Διοίκησης ή
στους ιδρυτές του Σωματείου πλην τυχόν λογικών εξόδων που κατέβαλαν
συμπεριλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα
χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα,
αφού προσκομίσουν τα αναγκαία αποδεικτικά.

Άρθρο 7: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 8 : ΕΙΣΔΟΧΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

8.1.
Η εισδοχή νέων μελών είναι πάντοτε επιτρεπτή, σύμφωνα με το
Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται όποτε θέλουν να αποχωρήσουν από αυτό Άρθρο 5 ανωτέρω.
με επιστολή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Για επανεγγραφή
αποχωρήσαντος μέλους αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
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8.2.

Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται όποτε θέλουν να
αποχωρήσουν από αυτό.
Μέλος του Σωματείου διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν το ίδιο οποιαδήποτε στιγμή υποβάλει γραπτή αίτηση
διαγραφής, ή όταν αποθάνει.

8.3.

Για επανεγγραφή αποχωρήσαντος μέλους αποφασίζει η Γενική
Συνέλευση.

8.4.

Αποβολή μέλους επιτρέπεται στην περίπτωση κατά την οποία το
μέλος με την όλη του συμπεριφορά, τις πράξεις ή τις παραλήψεις
του, επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της αξιοπιστίας ή
του κύρους του σωματείου ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα αυτού.

Άρθρο 11: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Μέλος του Σωματείου μπορεί να διαγραφεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αν το
ίδιο υποβάλει γραπτή αίτηση διαγραφής, ή όταν αποθάνει.

Άρθρο 10: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
(α) Κάθε μέλος που αρνείται να συμμορφωθεί προς το παρόν καταστατικό ή
τις αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης ή που αντιστρατεύεται και καταπολεμά 8.5.
τους σκοπούς του Σωματείου ή ενεργεί με τρόπο που παραβλάπτει το
Σωματείο, ή έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή/και κακούργημα για
περίοδο πέραν των 5 ετών υπόκειται στις πιο κάτω πειθαρχικές κυρώσεις, που
μπορεί να του επιβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση.
Εννοείται ότι πριν από την επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης θα του δοθεί η
ευκαιρία να απολογηθεί.
(1 ) Επιτίμηση
(2) Προσωρινή διαγραφή
(3) Μόνιμη διαγραφή.

Κάθε μέλος που αρνείται να συμμορφωθεί προς το παρόν καταστατικό
ή τις αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης ή που αντιστρατεύεται και
καταπολεμά τους σκοπούς του Σωματείου ή ενεργεί με τρόπο που
παραβλάπτει το Σωματείο, ή έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή/και
κακούργημα για περίοδο πέραν των 5 ετών υπόκειται στις πιο κάτω
πειθαρχικές κυρώσεις, που μπορεί να του επιβάλει το Διοικητικό
Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση. Εννοείται ότι πριν από την
επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης θα του δοθεί η ευκαιρία να απολογηθεί.
(1) Επιτίμηση
(2) Προσωρινή διαγραφή
(3) Μόνιμη διαγραφή.

(β) Κάθε μέλος δικαιούται να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση για τις πιο
πάνω κυρώσεις, αν νομίζει ότι έχει αδικηθεί. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να 8.6.
ακυρώσει, να μετατρέψει ή να επικυρώσει τις κυρώσεις.

Κάθε μέλος δικαιούται να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση για τις πιο
πάνω κυρώσεις, αν θεωρεί ότι έχει αδικηθεί.

8.7.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ακυρώσει, να μετατρέψει ή να επικυρώσει
τις κυρώσεις.

Άρθρο 12: ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 9 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ
Μέλος που διαγράφεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 10 και 11 χάνει
Μέλος που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του
όλα τα δικαιώματά των μελών.
σωματείου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Άρθρο 10 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Τα Διοικητικά Όργανα του Σωματείου είναι :

Άρθρο 18: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Αποτελείται
από όλα τα μέλη και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά πλέον
ένα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν κατά την προκαθορισμένη ώρα δεν
υπάρχει απαρτία, τότε μετά την πάροδο τριάντα λεπτών (30΄) οσαδήποτε μέλη
είναι παρόντα αποτελούν απαρτία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία 50% + 1 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, έχει τη νικώσα ψήφο.

10.1.
10.2.

Η Γενική Συνέλευση των Μελών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Άρθρο 11: ΓΕΝΙΚH ΣΥΝΕΛΕΥΣH
11.1.1. Η Συνέλευση των μελών του σωματείου αποτελεί το ανώτατο όργανο
του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του σωματείου η οποία δεν
υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

11.1.2. Η Συνέλευση εκλέγει η ίδια τα μέλη της διοίκησης, ορίζει τους ελεγκτές
των λογαριασμών του σωματείου, αποφασίζει για την είσοδο ή την αποβολή
μέλους, για την έγκριση του ισολογισμού, για τη μεταβολή του σκοπού του
Συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με γραπτή ή/και ηλεκτρονική σωματείου, για την τροποποίηση του καταστατικού και για τη διάλυση του
ειδοποίηση την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Δ.Σ. και σωματείου.
κοινοποιείται στα Μέλη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία
της Γενικής Συνέλευσης.
11.1.3. Η Συνέλευση των μελών του σωματείου έχει την αρμοδιότητα της
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης. εποπτείας και του ελέγχου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και δικαιούται
και ο Γραμματέας του Δ.Σ. τηρεί τα πρακτικά. Εάν απουσιάζει ο πρόεδρος τον να παύει τα μέλη αυτά σύμφωνα με το άρθρο 8.4. ,8.5. και 8.6.
αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος. Εάν απουσιάζει και αυτός τότε τα
παρευρισκόμενα μέλη εκλέγουν ένα από τα παρόντα μέλη, το οποίο 11.1.4. Συνέλευση συγκαλείτε από το Δ. Συμβούλιο, με γραπτή ή/και
προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης. Κατά τον ίδιο τρόπο αν απουσιάζουν ο ηλεκτρονική ειδοποίηση την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος και ο
Γραμματέας και ο Β Γραμματέας εκλέγεται ένα μέλος για να τηρεί τα πρακτικά. γραμματέας του Δ. Συμβουλίου και κοινοποιείται στα Μέλη δέκα (10)
Ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας (στην απουσία τους οι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
αναπληρωματικοί τους), αποτελούν το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.
11.1.5. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης αποτελούν ο Πρόεδρος, ο
Γραμματέας και ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου (στην απουσία τους
οι αναπληρωματικοί τους).
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11.1.6. Ο πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής
Συνέλευσης και ο Γραμματέας του Δ. Συμβουλίου τηρεί τα πρακτικά.
11.1.7. Εάν απουσιάζει ο πρόεδρος τον αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος. Εάν
απουσιάζει και αυτός τότε τα παρευρισκόμενα μέλη εκλέγουν ένα από τα
παρόντα μέλη, το οποίο προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης. Κατά τον
ίδιο τρόπο αν απουσιάζουν ο Γραμματέας και ο Β Γραμματέας εκλέγεται
ένα μέλος για να τηρεί τα πρακτικά.
11.1.8. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα μέλη και βρίσκεται σε
απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά πλέον ένα μέλη που έχουν δικαίωμα
ψήφου.
11.1.9. Εάν κατά την προκαθορισμένη ώρα δεν υπάρχει απαρτία, τότε μετά
την πάροδο τριάντα λεπτών (30΄) οσαδήποτε μέλη είναι παρόντα
αποτελούν απαρτία.
11.1.10. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία 50% + 1 των
παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης, έχει τη νικώσα ψήφο.
(α) Ετήσια Γενική Συνέλευση: Πραγματοποιείται κατά τον μήνα Μάρτιο κάθε
χρόνου και τα θέματά της είναι τα ακόλουθα:
1)
Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον πρόεδρο
του Δ.Σ..
2)
Οικονομική Έκθεση και Ισολογισμός από τον ταμία του Δ.Σ. και τον
ελεγκτή.
3)
Ερωτήσεις - απαντήσεις και εισηγήσεις μελών για τα πιο πάνω 1 και 2
4)
Έγκριση των πιο πάνω λογαριασμών ή άλλως πως
5)
Διορισμός Εγκεκριμένου Ελεγκτή για τον επόμενο χρόνο. Ορισμός της
αμοιβής του.
6)
Τροποποιήσεις άρθρων του καταστατικού (αν υπάρχουν)
7)
Έγκριση δαπανών άνω των Πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ (αν
υπάρχουν)
8)
Εκδίκαση παραπόνων εναντίον αποφάσεων του Δ.Σ. (αν υπάρχουν).
Νοείται ότι το παράπονο είχε υποβληθεί γραπτώς με πλήρεις
9

11.2. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ :
Πραγματοποιείται κατά τον μήνα Μάρτιο κάθε χρόνου και τα θέματά της είναι τα
ακόλουθα:
1)
Έκθεση πεπραγμένων του Δ. Συμβουλίου, από τον πρόεδρο του Δ.
Συμβουλίου.
2)
Οικονομική Έκθεση και Ισολογισμός από τον ταμία του Δ. Συμβουλίου
και τον ελεγκτή.
3)
Ερωτήσεις - απαντήσεις και εισηγήσεις μελών για τα πιο πάνω 1 και 2
4)
Έγκριση των πιο πάνω λογαριασμών ή άλλως πως.
5)
Διορισμός Εγκεκριμένου Ελεγκτή για τον επόμενο χρόνο. Ορισμός της
αμοιβής του.
6)
Τροποποιήσεις άρθρων του καταστατικού (αν υπάρχουν)
7)
Έγκριση δαπανών άνω των Πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ (αν
υπάρχουν)

λεπτομέρειες στον πρόεδρο ή τον γραμματέα του Δ.Σ. τρείς
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής
Συνέλευσης.
9)
Διεξαγωγή συζήτησης και υποβολή εισηγήσεων για διάφορα θέματα
γενικής φύσεως
10)
Ο πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης.

8)
Εκδίκαση παραπόνων εναντίον αποφάσεων του Δ. Συμβουλίου (αν
υπάρχουν). Νοείται ότι το παράπονο είχε υποβληθεί γραπτώς με πλήρεις
λεπτομέρειες στον πρόεδρο ή τον γραμματέα του Δ. Συμβουλίου τρείς
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής
Συνέλευσης.
9)
Διεξαγωγή συζήτησης και υποβολή εισηγήσεων για διάφορα θέματα
γενικής φύσεως
10)
Ο πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης.

11.3.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (κάθε τρίτο έτος, ή εκτάκτως):

11.3.1. Κάθε τρίτο έτος, επειδή ακολουθεί εκλογική διαδικασία ή σε
περίπτωση έκτακτης εκλογικής διαδικασίας, ο απερχόμενος πρόεδρος
καλεί τα μέλη να υποδείξουν τρία μέλη που δεν θα υποβάλουν
υποψηφιότητα, για να αναλάβουν την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής
διαδικασίας. Μετά την υπόδειξη και αποδοχή των τριών μελών, ο
απερχόμενος πρόεδρος της λήξασας Γενικής Συνέλευσης αποχωρεί από
το προεδρείο μαζί με τον γραμματέα και τον ταμία. 11.3.2. Μετά την
αποχώρηση των μελών του προεδρείου της λήξασας Γενικής Συνέλευσης
τα τρία μέλη της Εκλογικής Επιτροπής καταλαμβάνουν τις θέσεις τους εις
το προεδρείο και εκλέγουν ένα από αυτούς ως πρόεδρό τους, ο οποίος
11)
Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (κάθε τρίτο έτος, αναλαμβάνει την προεδρία της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης και
ή εκτάκτως):
προΐσταται της εκλογικής διαδικασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε τρίτο έτος επειδή ακολουθεί εκλογική διαδικασία, είτε
όταν έχει ορισθεί έκτακτη εκλογική διαδικασία, ο απερχόμενος
πρόεδρος καλεί τα μέλη να υποδείξουν τρία μέλη, από εκείνα που δεν
ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα, για να αναλάβουν την
ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. Μετά την
υπόδειξη και αποδοχή των τριών μελών, ο απερχόμενος πρόεδρος της
λήξασας Γενικής Συνέλευσης αποχωρεί από το προεδρείο μαζί με τον
γραμματέα και τον ταμία.

Μετά την αποχώρηση των μελών του προεδρείου της λήξασας Γενικής
Συνέλευσης τα τρία μέλη της Εκλογικής Επιτροπής καταλαμβάνουν τις θέσεις
τους εις το προεδρείο και εκλέγουν ένα από αυτούς ως πρόεδρό τους, ο οποίος
αναλαμβάνει την προεδρία της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης και προϊσταται
της εκλογικής διαδικασίας. Εξυπακούεται ότι τα μέλη της Εκλογικής Επιτροπής
δεν δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα, ούτε να υποδεικνύουν ή να
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11.3.3. Τα μέλη της Εκλογικής Επιτροπής δεν δικαιούνται να υποβάλουν
υποψηφιότητα, ούτε να υποδεικνύουν ή να υποστηρίζουν άλλα μέλη κατά
την διαδικασία της υποβολής των υποψηφιοτήτων.
11.3.4. Κάθε παρευρισκόμενο μέλος δικαιούται να υποβάλει
υποψηφιότητα είτε εκφράζοντας το ίδιο την επιθυμία του γι’ αυτό, είτε

υποστηρίζουν άλλα
υποψηφιοτήτων.

μέλη

κατά

την

διαδικασία

της

υποβολής

των προτεινόμενο από άλλο παρευρισκόμενο μέλος/μέλη, νοουμένου ότι
υποστηρίζεται από δύο (2) τουλάχιστον παρευρισκόμενα μέλη.

Νοουμένου ότι υποστηρίζεται από δύο (2) τουλάχιστον παρευρισκόμενα μέλη, 11.3.5. Κάθε μέλος δικαιούται να προτείνει ή και να υποστηρίξει μέχρι
κάθε παρευρισκόμενο μέλος δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα είτε πέντε (5) υποψηφίους.
εκφράζοντας το ίδιο την επιθυμία του γι αυτό, είτε προτεινόμενο από άλλο
παρευρισκόμενο μέλος/μέλη.
11.3.6. Η Εκλογική Επιτροπή καταγράφει τα ονόματα των υποψηφίων με
τη σειρά υποβολής των.
Κάθε μέλος δικαιούται να προτείνει ή και να υποστηρίξει μέχρι πέντε (5)
υποψηφίους. Η Εκλογική Επιτροπή καταγράφει τα ονόματα των υποψηφίων 11.3.7. Σύμφωνα με το άρθρο 14.1 του Καταστατικού τα μέλη του Δ.
με τη σειρά υποβολής των.
Συμβουλίου είναι από δεκαπέντε (15) μέχρι είκοσι (20). Εάν οι υποψήφιοι
δεν υπερβαίνουν τους είκοσι (20) ανακηρύσσονται όλοι ως εκλεγέντες.
Σύμφωνα με το άρθρο 14(α) του Καταστατικού τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι από δεκαπέντε (15) μέχρι είκοσι (20). Εάν οι υποψήφιοι δεν 11.3.8. Εάν υποβληθούν πάνω από είκοσι (20) υποψηφιότητες,
υπερβαίνουν τους είκοσι (20) ανακηρύσσονται όλοι ως εκλεγέντες.
ετοιμάζονται ψηφοδέλτια με τα ονόματα όλων των υποψηφίων κατά
σειράν υποβολής και διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.
Εάν υποβληθούν πάνω από είκοσι (20) υποψηφιότητες , ετοιμάζονται
ψηφοδέλτια με τα ονόματα όλων των υποψηφίων κατά σειράν υποβολής και
1.3.9. Κάθε μέλος δικαιούται να επιλέξει από δέκα (10) μέχρι είκοσι (20)
διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.
μέλη, γράφοντας το σημείο «ν» ή «Χ» ή «+» απέναντι από το όνομα κάθε
υποψηφίου που επιλέγει. Ψηφοδέλτιο που περιέχει είτε λιγότερα από
Κάθε μέλος δικαιούται να επιλέξει από δέκα (10) μέχρι είκοσι (20) μέλη,
δέκα (10) είτε περισσότερα από είκοσι (20) σημεία προτίμησης είναι άκυρο
γράφοντας το σημείο «ν» ή «Χ» ή «+» απέναντι από το όνομα κάθε υποψηφίου
εξ ολοκλήρου και δεν καταμετράται. Η Εκλογική Επιτροπή αποφασίζει
που επιλέγει. Ψηφοδέλτιο που περιέχει είτε λιγότερα από δέκα (10) είτε
κατά πόσον ένα ψηφοδέλτιο είναι άκυρο, για τον πιο πάνω λόγο ή και για
περισσότερα από είκοσι (20) σημεία προτίμησης είναι άκυρο εξ ολοκλήρου και
οποιονδήποτε άλλο λόγο και η απόφασή της είναι τελεσίδικη.
δεν καταμετράται. Η Εκλογική Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον ένα
ψηφοδέλτιο είναι άκυρο, για τον πιο πάνω λόγο ή και για οποιονδήποτε άλλο
11.3.10. Η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται επί τόπου και διεξάγεται μόνο
λόγο και η απόφασή της είναι τελεσίδικη.
από τα τρία μέλη της Εκλογικής Επιτροπής, αμέσως μετά την ψηφοφορία.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να παρίσταται και να παρακολουθεί την
Η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται επί τόπου και διεξάγεται μόνο από τα τρία καταμέτρηση χωρίς να συμμετέχει ενεργά ο ίδιος, ή με οποιονδήποτε
μέλη της Εκλογικής Επιτροπής, αμέσως μετά την ψηφοφορία. Κάθε τρόπο να επηρεάζει, ή να παρεμποδίζει, ή να παρενοχλεί την ομαλή
υποψήφιος δικαιούται να παρίσταται και να παρακολουθεί την καταμέτρηση καταμέτρηση. Σε αντίθετη περίπτωση η Εκλογική Επιτροπή δικαιούται να
χωρίς να συμμετέχει ενεργά ο ίδιος, ή με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάζει, ή τον απομακρύνει.
να παρεμποδίζει, ή να παρενοχλεί την ομαλή καταμέτρηση. Σε αντίθετη
περίπτωση η Εκλογική Επιτροπή δικαιούται να τον απομακρύνει.

11.3.11. Οι είκοσι, που συγκέντρωσαν τους περισσότερους ψήφους,
ανακηρύσσονται από τον πρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής ως
Οι πρώτοι είκοσι, που συγκέντρωσαν τους περισσότερους ψήφους, εκλεγέντες και οι υπόλοιποι ως επιλαχόντες κατά σειράν επιτυχίας.
ετοιμάζει πρακτικό της εκλογικής
ανακηρύσσονται από τον πρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής ως εκλεγέντες και 11.3.12. Ο πρόεδρος επίσης
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οι υπόλοιποι ως επιλαχόντες κατά σειράν επιτυχίας. Ο πρόεδρος επίσης
ετοιμάζει πρακτικό της εκλογικής διαδικασίας, το οποίο υπογράφει μαζί με τους
βοηθούς του και το παραδίδει στο γηραιότερο εκλεγέν μέλος. Τα εκλεγέντα νέα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις επόμενες δέκα (10) μέρες
συνέρχονται υπό την προεδρία του γηραιότερου και καταρτίζονται εις σώμα,
όπως ρητά προνοείται στο άρθρο 16(α).

διαδικασίας, το οποίο υπογράφει μαζί με τους βοηθούς του και το
παραδίδει στο γηραιότερο εκλεγέν μέλος.
11.3.13. Τα εκλεγέντα νέα μέλη του Δ. Συμβουλίου μέσα στις επόμενες
δέκα (10) μέρες συνέρχονται υπό την προεδρία του γηραιότερου και
καταρτίζονται σε σώμα, όπως ρητά προνοείται στο άρθρο 14.5.
11.4.

(β) Έκτακτη Γενική Συνέλευση: Συγκαλείται εκτάκτως καθ οιονδήποτε χρόνο
από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε αυτοβούλως είτε ύστερα από γραπτή αίτηση
προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ενός τρίτου (1/3) των μελών που έχουν
δικαίωμα ψήφου. Εξετάζει αποκλειστικά και μόνο τα συγκεκριμένα θέματα, τα
οποία θεωρήθηκαν ως επείγοντα και αναγκαία και για τα οποία το Διοικητικό
Συμβούλιο απεφάσισε να την συγκαλέσει και όπως αυτά περιγράφονται στην
ειδοποίηση σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ακολουθούνται οι
διαδικασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης κατ αντιστοιχία των θεμάτων.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ :

11.4.1. Συγκαλείτε εκτάκτως καθ’ οιονδήποτε χρόνο από το Δ. Συμβούλιο,
είτε αυτοβούλως είτε ύστερα από γραπτή αίτηση προς το Δ. Συμβούλιο
του ενός τρίτου (1/3) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
11.4.2. Εξετάζει αποκλειστικά και μόνο τα συγκεκριμένα θέματα, τα οποία
θεωρήθηκαν ως επείγοντα και αναγκαία και για τα οποία το Δ. Συμβούλιο
αποφάσισε να την συγκαλέσει και όπως αυτά περιγράφονται στην
ειδοποίηση σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο 12 : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
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12.1.

Η συνέλευση των μελών συνέρχεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Μάρτιο,
σε
τόπο και χρόνο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου ή /και όταν το συμφέρον του σωματείου το επιβάλλει
σύμφωνα με το Άρθρο 11.

12.2.

Η συνέλευση συγκαλείται επίσης εάν το ζητήσει το ένα τρίτο των μελών,
με έγγραφη αίτηση στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.

12.3.

Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην
ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια
δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του
σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή συγγενή
αυτού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας
ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας,
προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας
συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.

12.4.

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των μελών του σωματείου λαμβάνονται
κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απόφαση συνέλευσης για θέμα
το οποίο δεν είχε αναγραφεί στην πρόσκληση είναι άκυρη.

Άρθρο 13: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άρθρο 19: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου,
δύναται να τροποποιήσει οποιοδήποτε άρθρο του παρόντος καταστατικού με
πλειοψηφία 50% + 1 εκτός από όλο ή μέρος του άρθρου 2 (α - στ), το οποίο
καθορίζει τους σκοπούς ιδρύσεως του Σωματείου, για το οποίο απαιτείται
ενισχυμένη πλειοψηφία, δηλαδή 75% των παρευρισκομένων σε Γενική
Συνέλευση μελών, η οποία συνεκλήθη κανονικώς από το Διοικητικό
Συμβούλιο, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις οι προτεινόμενες τροποποιήσεις
είχαν κοινοποιηθεί στα μέλη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης

13.1. Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από εισήγηση του Δ. Συμβουλίου,
δύναται να τροποποιήσει οποιοδήποτε άρθρο του παρόντος
καταστατικού με πλειοψηφία 50% + 1 των παρευρισκόμενων μελών στη
Συνέλευση.
13.2. Εξαιρείται όλο ή μέρος του άρθρου 3 (1 - 8), το οποίο καθορίζει τους
σκοπούς ιδρύσεως του Σωματείου, για το οποίο απαιτείται ενισχυμένη
πλειοψηφία, δηλαδή 75% των παρευρισκομένων σε Γενική Συνέλευση
μελών.
13.3. Στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις οι προτεινόμενες τροποποιήσεις
πρέπει να είχαν κοινοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στα μέλη δέκα
(10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της
Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 14: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 14: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

14.1. Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από
(α) Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέχρι είκοσι (20) μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Εκλογική
δεκαπέντε (15) μέχρι είκοσι (20) μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Εκλογική Γενική Συνέλευση.
Γενική Συνέλευση.
(β) Κατά την ψηφοφορία, κάθε μέλος δικαιούται να ψηφίσει μέχρι είκοσι (20)
υποψηφίους και όχι λιγότερους από δέκα (10). Ψηφοδέλτιο που παραβαίνει
τον πιο πάνω όρο θεωρείται εξ ολοκλήρου άκυρο.
(γ) Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτείται ή
παύεται, τότε το Δ.Σ. του Σωματείου δικαιούται να το αντικαταστήσει με τον
πρώτο επιλαχόντα υποψήφιο. Αν δεν υπάρχει επιλαχών, τότε το Δ.Σ.
δικαιούται να το αντικαταστήσει με οποιοδήποτε άλλο τακτικό μέλος του
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Σωματείου, για περίοδο μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. Συνολικά το Δ.Σ.
δικαιούται να προσλάβει (αντικαταστήσει σε περίπτωση παραιτήσεων ή
παύσεων) όχι πάνω από τρία (3) μέλη του καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετούς
θητείας του.
(δ) Σε περίπτωση κένωσης πέραν των τριών θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο
καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, συγκαλείται Έκτακτη Εκλογική Γενική
Συνέλευση κατά την οποία εκλέγονται τόσα νέα μέλη όσες οι κενές θέσεις, για
την υπόλοιπη χρονική περίοδο μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ.
(δ) Εξ οφίκιο μέλη : Προτείνονται από το οργανωμένο σύνολο στο οποίο
ανήκουν και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
Καλούνται και παρακάθονται σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι τα πιο κάτω:

14.2. Εξ οφφίκιο μέλη : Προτείνονται από το οργανωμένο σύνολο στο
οποίο ανήκουν και εγκρίνονται από το Δ. Συμβούλιο του Σωματείου.
Καλούνται και παρακάθονται σε συνεδριάσεις του Δ. Συμβουλίου χωρίς
να έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι τα πιο κάτω:

Όλοι οι εν ζωή Επίτιμοι Πρόεδροι του Σωματείου
Εκπρόσωπος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοντέας
Εκπρόσωπος του Ομίλου Κληρονομιάς Κοντέας
Εκπρόσωπος της Εκκλησιαστκής Επιτροπής του Ι.Ν. Αγ.
Χαραλάμπους Κοντέας
Εκπρόσωπος του Σωματείου των Αποδήμων Κοντεατών Αγγλίας
Εκπρόσωπος του Θεατρικού Ομίλου Κοντεατών και Φίλων «Τέρψις»
Εκπρόσωπος του Κοινοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Κοντέας
Εκπρόσωπος του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Αμμοχώστου Λάρνακας

(I) Όλοι οι εν ζωή Επίτιμοι Πρόεδροι του Σωματείου.
(II) Εκπρόσωπος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοντέας.
(III) Εκπρόσωπος του Ομίλου Κληρονομιάς Κοντέας.
(IV) Εκπρόσωπος της Εκκλησιαστκής Επιτροπής του Ι.Ν. Αγ.
Χαραλάμπους Κοντέας.
(V) Εκπρόσωπος του Σωματείου των Αποδήμων Κοντεατών Αγγλίας.
(VI) Εκπρόσωπος του Κοινοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Κοντέας.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Λτδ.

Από κάθε ένα από τα πιο πάνω οργανωμένα σύνολα προτείνονται δύο
Από κάθε ένα από τα πιο πάνω οργανωμένα σύνολα προτείνονται δύο άτομα, άτομα, ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του. Η Θητεία και των δύο είναι
ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του. Η Θητεία και των δύο είναι τριετής, τριετής, όση δηλαδή και εκείνη του Δ. Συμβουλίου που τους αποδέχτηκε.
όση δηλαδή και εκείνη του Δ.Σ. που τους αποδέχτηκε.
14.3. Η θητεία του Δ. Συμβουλίου είναι τριετής και διαρκεί μέχρι την εκλογή
του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ’ εξαίρεση και μόνο σε
περίπτωση έκτακτων δυσκολιών η θητεία δύναται με απόφαση του Δ.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και διαρκεί μέχρι την εκλογή Συμβουλίου να παραταθεί για περίοδο μέχρι τρείς μήνες. 'Όλα τα μέλη του
του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ εξαίρεση και μόνο σε περίπτωση Δ. Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν. 14.4. Μέσα σε δέκα (10)
έκτακτων δυσκολιών η θητεία δύναται με απόφαση του Δ.Σ. να παραταθεί για το αργότερο ημέρες από την εκλογή τους, τα εκλεγέντα στο Δ. Συμβούλιο
νέα μέλη συνέρχονται στην πρώτη τους συνεδρία, κατά την οποία
Άρθρο 15: ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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περίοδο μέχρι τρείς μήνες. 'Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν προεδρεύει το γηραιότερο μέλος
ακολούθως:
δικαίωμα να επανεκλεγούν.

και καταρτίζονται σε σώμα, ως

Άρθρο16: ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣ ΣΩΜΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
(α) Μέσα σε δέκα (10) το αργότερο ημέρες από την εκλογή τους, τα εκλεγέντα
στο Διοικητικό Συμβούλιο νέα μέλη συνέρχονται στην πρώτη τους συνεδρία,
κατά την οποία προεδρεύει το γηραιότερο μέλος και καταρτίζονται εις σώμα, 1) Πρόεδρος
ως ακολούθως:
2) Αντιπρόεδρος
3) Γραμματέας
1) Πρόεδρος
4) Βοηθός Γραμματέας
2) Αντιπρόεδρος
5) Ταμίας
3) Γραμματέας
6) Αναπληρωτής Ταμίας
4) Βοηθός Γραμματέας
7) Οργανωτικός Γραμματέας
5) Ταμίας
8) Συντονιστής Εκδηλώσεων
6) Οργανωτικός
9) Συντονιστής Δημοσίων σχέσεων και Αποδήμων
7) Εκδηλώσεων
Έξι μέχρι έντεκα Σύμβουλοι.
8) Δημοσίων σχέσεων και Αποδήμων
Επτά μέχρι δώδεκα Σύμβουλοι.
14.5. Τακτική Συνεδρία: Το Δ. Συμβούλιο καλείται σε συνεδρία τακτικά
τουλάχιστο μια φορά το μήνα από το γραμματέα σε συνεννόηση με τον
(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται σε συνεδρία τακτικά τουλάχιστο μια φορά πρόεδρο και έκτακτα με τον ίδιο τρόπο, με γραπτή ή/και ηλεκτρονική
το μήνα από το γραμματέα σε συνεννόηση με τον πρόεδρο και έκτακτα με τον πρόσκληση στην οποία αναγράφονται όλα τα θέματα που θα εξετασθούν.
ίδιο τρόπο, με γραπτή ή/και ηλεκτρονική πρόσκληση στην οποία αναγράφονται
όλα τα θέματα που θα εξετασθούν.
(γ) Απαρτία αποτελεί η παρουσία οκτώ (8) αιρετών Μελών του Διοικητικού 14.6. Απαρτία αποτελεί η παρουσία οκτώ (8) αιρετών Μελών του Δ.
Συμβουλίου και άνω.
Συμβουλίου και άνω.
(δ) 'Έκτακτη συνεδρία, καλείται επίσης ύστερα από αίτηση του ενός τρίτου (1/3)
του συνόλου των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον
πρόεδρο και τον γραμματέα. Αυτή πρέπει να συγκαλείται το συντομότερο
δυνατό και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 6 ημέρες από την υποβολή της
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14.7. 'Έκτακτη συνεδρία, καλείται επίσης ύστερα από γραπτή αίτηση του
ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των αιρετών μελών του Δ. Συμβουλίου προς
τον πρόεδρο και τον γραμματέα. Αυτή πρέπει να συγκαλείτε το
συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι αργότερα από έξι (6) ημέρες

γραπτής αίτησης, στην οποία απαραιτήτως πρέπει να αναγράφονται τα θέματα
για τα οποία αιτείται η σύγκληση. Απαραιτήτως χρειάζεται ειδική απαρτία
δηλαδή παρουσία του 50% + 1 του συνόλου των αιρετών μελών του Δ.Σ. και
επιλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο των θεμάτων για τα οποία τα μέλη
ζήτησαν την σύγκληση της έκτακτης συνεδρίας. Τα επίτιμα και τα εξ οφίκιο μέλη
δεν προσκαλούνται στην συνεδρίαση, εκτός αν ομοφώνως αποφασίσει η
έκτακτη συνεδρία, οπότε η συνεδρία αναβάλλεται και ορίζεται νέα ημερομηνία
συνεδρίασης, στην οποία θα προσκληθούν για να παραστούν όσα από τα εξ
οφίκιο μέλη απεφάσισε η πρώτη έκτακτη συνεδρία, τα οποία όμως δεν θα
έχουν δικαίωμα ψήφου.

από την παραλαβή της γραπτής αίτησης, στην οποία απαραιτήτως
πρέπει να αναγράφονται τα θέματα για τα οποία αιτείται η σύγκληση.
14.7.1. Απαραιτήτως χρειάζεται ειδική απαρτία δηλαδή παρουσία του 50%
+ 1 του συνόλου των αιρετών μελών του Δ. Συμβουλίου και επιλαμβάνεται
αποκλειστικά και μόνο των θεμάτων για τα οποία τα μέλη ζήτησαν την
σύγκληση της έκτακτης συνεδρίας.
14.7.2. Τα επίτιμα μέλη δεν προσκαλούνται στην συνεδρίαση, εκτός αν
ομόφωνα αποφασίσει η έκτακτη συνεδρία, οπότε η συνεδρία αναβάλλεται
και ορίζεται νέα ημερομηνία συνεδρίασης, στην οποία θα προσκληθούν
για να παραστούν όσα από τα επίτιμα μέλη αποφάσισε η πρώτη έκτακτη
συνεδρία, τα οποία όμως δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου.
14.9. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει προσωπικό συμφέρον
σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που εγείρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή διατηρεί
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια με άτομο το οποίο αφορά το θέμα που
εγείρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να το γνωστοποιήσει στο Διοικητικό
Συμβούλιο και να μην λαμβάνει μέρος σε οποιαδήποτε σχετική συνεδρία του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση
που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση
δίκης μεταξύ του
σωματείου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του
μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου
βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και
εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας
συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού.

(στ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων αιρετών
14.9. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων
μελών. Όταν υπάρχει ισοψηφία, μετά και από δεύτερη ψηφοφορία, ο πρόεδρος αιρετών μελών. Όταν υπάρχει ισοψηφία, μετά και από δεύτερη
έχει τη νικώσα ψήφο.
ψηφοφορία, ο πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.
14.9.1. Ύστερα από ερώτηση του Προέδρου η ψηφοφορία μπορεί να είναι
είτε ονομαστική, είτε φανερή με ανάταση των χεριών, είτε μυστική με
ψηφοδέλτιο, αν ένα μέλος το ζητήσει.
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14.9.2. Τα μέλη καλούνται από τον Πρόεδρο να ψηφίσουν είτε «ΝΑΙ» είτε
«ΟΧΙ» είτε «ΑΠΟΧΗ».
14.9.3. Σε όλες τις περιπτώσεις καταμετρούνται τα «ΝΑΙ» , τα «ΟΧΙ» και οι
«ΑΠΟΧΕΣ» και το αποτέλεσμα καταγράφεται στα πρακτικά.
14.9.4. Προστιθέμενα τα «ΝΑΙ» και τα «ΟΧΙ» πρέπει να αποτελούν απαρτία
του Διοικητικού Συμβουλίου (8 και άνω). 14.9.5. Σε αντίθετη περίπτωση
το αποτέλεσμα δεν νομιμοποιείται και είναι άκυρο, οπότε το θέμα
εγγράφεται στην πρόσκληση της επόμενης συνεδρίας, για επανεξέταση.
14.10. Μέλος του Δ. Συμβουλίου παραιτείται με την υποβολή γραπτής
(ζ) Μέλος του Δ.Σ. παραιτείται με την υποβολή γραπτής παραίτησης, είτε παραίτησης, είτε εκπίπτει
του αξιώματός του όταν απουσιάσει
εκπίπτει του αξιώματός του όταν απουσιάσει αδικαιολόγητα για τρεις συνεχείς αδικαιολόγητα για τρεις συνεχείς συνεδρίες.
συνεδρίες.
(η) Την Εκτελεστική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτίζουν 14.11. Την Εκτελεστική Επιτροπή του Δ. Συμβουλίου απαρτίζουν οι πιο
οι πιο κάτω:
κάτω:
(1) Πρόεδρος, (2) Αντιπρόεδρος, (3) Γραμματέας, (4) Β΄ Γραμματέας, (5) (1) Πρόεδρος
Ταμίας,
(6) Οργανωτικός, (7) Εκδηλώσεων, (8) Δημοσίων Σχέσεων & (2) Αντιπρόεδρος
Αποδήμων.
(3) Γραμματέας
(4) Βοηθός Γραμματέας
(5) Ταμίας
(6) Αναπληρωτής Ταμίας
(7) Οργανωτικός Γραμματέας
(8) Συντονιστής Εκδηλώσεων
(9) Συντονιστής Δημοσίων Σχέσεων & Αποδήμων
Η Εκτελεστική Επιτροπή υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. Επιλαμβάνεται 14.12. Η Εκτελεστική Επιτροπή υλοποιεί τις αποφάσεις που παίρνει το Δ.
επίσης όσων άλλων θεμάτων της αναθέσει το Δ.Σ. Συνεδριάζει όποτε κριθεί Συμβούλιο. Αναλαμβάνει επίσης όσα θέματα της αναθέσει το Δ.
απαραίτητο. Απαρτία αποτελεί η παρουσία πέντε (5) μελών της και τηρούνται Συμβούλιο.
πρακτικά των συνεδριάσεών της ανελλιπώς. Αποφάσεις που δεν είναι
καταγεγραμμένες στα πρακτικά της είναι άκυρες.
14.13. Οι συνεδρίες της Ε. Επιτροπής γίνονται όποτε κριθεί απαραίτητο.
Απαρτία αποτελεί η παρουσία πέντε (5) μελών της και τηρούνται
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ανελλιπώς τα πρακτικά των συνεδριάσεών της. Οι αποφάσεις της
κρίνονται έγκυρες μόνο όταν είναι γραμμένες στα εγκεκριμένα πρακτικά.

14.14. Κατ΄ εξαίρεση δικαιούται , χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του
Δ.Σ , να εγκρίνει τρέχοντα και έκτακτα έξοδα μέχρι πεντακόσια (500) Ευρώ
για κάθε περίπτωση. Με την υπογραφή της πλειοψηφίας των μελών της
επί ειδικού εντύπου εξουσιοδοτεί τον Ταμία να υλοποιήσει τις εκάστοτε
αποφάσεις της.
Άρθρο 15 : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
15.1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και εξουσίες:

15.2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να χειρίζεται επιμελώς τις υποθέσεις του
σωματείου, συμμορφούμενο με τους νόμους της Δημοκρατίας.

15.3.

Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου υποχρεούται να τηρεί πλήρως
ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται
τουλάχιστον άπαξ κατ’ έτος και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από
τον Έφορο και προς οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως, το αργότερο μέσα σε ένα
(1) μήνα από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των μελών κάτω
των είκοσι (20), να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στον Έφορο,
υποδεικνύοντας και την ημερομηνία κατά την οποία αυτό επεσυνέβη.

15.4.
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15.5.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μετά τη ψήφιση οποιασδήποτε
τροποποίησης του παρόντος καταστατικού να υποβάλει στον Έφορο,
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από
τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ψήφισης της τροποποίησης,
γραπτή αίτηση της καταχώρησης της τροποποίησης στο Μητρώο.

15.6.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε
έκαστου έτους να γνωστοποιεί
γραπτώς στον Έφορο Σωματείων
τα ακόλουθα:

15.6.1. Αριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι
οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.
15.6.2.
Σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη
της διοίκησης του Σωματείου, με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα
στοιχεία επικοινωνίας τους.
15.6.3.
Κατά
πόσο
κατά
το
προηγούμενο
έτος
πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός ετήσιων γενικών
συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό.
15.6.4. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης του υποστατικού ή/και των
στοιχείων επικοινωνίας του Σωματείου, τη νέα διεύθυνση ή/και τα νέα
στοιχεία επικοινωνίας αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή.
15.7.

Δικαιοπραξίες οι οποίες διενεργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου εντός των ορίων της εξουσίας του δεσμεύουν το Σωματείο.

15.8. Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου θα τελεί κάτω από τη
διαχείριση και έλεγχο του Δ. Συμβουλίου
Άρθρο 16 : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(θ) Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίας η οποία
συνεκλήθη σύμφωνα με το άρθρο 16 (δ) ανωτέρω, δύναται με πλειοψηφία 50%
+ 1 του συνόλου των αιρετών μελών του, ανά πάσα στιγμή να καθαιρέσει και
να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, το οποίο
κατά την κρίση του Δ.Σ. δεν εκτελεί κατά ικανοποιητικό τρόπο τα καθήκοντα
που του ανατίθενται από το Καταστατικό ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Εννοείται
ότι προηγουμένως θα δοθεί η ευκαιρία εις τον κάτοχο της θέσεως να εκθέσει
τις απόψεις του ενώπιον του Δ.Σ.

16.1. Το Δ. Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίας η οποία έχει
συγκληθή σύμφωνα με το άρθρο 14.8., δύναται, κατόπιν ονομαστικής
ψηφορίας, με πλειοψηφία 50% + 1 του συνόλου των αιρετών μελών του,
ανά πάσα στιγμή να καθαιρέσει και να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέλος
της Ε. Επιτροπής, το οποίο κατά τη κρίση του Δ. Συμβουλίου, δεν εκτελεί
κατά ικανοποιητικό τρόπο τα καθήκοντα που του ανατίθενται από το
Καταστατικό ή το Δ. Συμβούλιο. Εννοείται ότι προηγουμένως θα δοθεί η
ευκαιρία στο κάτοχο της θέσης να εκθέσει τις απόψεις του στο Δ.
Συμβούλιο.

16.2. Σε περίπτωση που μέλος του Δ. Συμβουλίου παραιτείται ή παύεται,
τότε το Δ. Συμβούλιο του Σωματείου δικαιούται να το αντικαταστήσει με
(γ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παύεται του αξιώματός του διοικητικού τον πρώτο επιλαχόντα υποψήφιο. Αν δεν υπάρχει επιλαχών, τότε το Δ.
συμβούλου κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. και αποφάσεως της Γενικής Συμβούλιο δικαιούται να το αντικαταστήσει με οποιοδήποτε άλλο τακτικό
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Συνέλευσης για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 10(α). Εξυπακούεται μέλος του Σωματείου, για περίοδο μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.
ότι προηγουμένως θα του δοθεί το δικαίωμα να απολογηθεί τόσο ενώπιον του Συμβουλίου. Συνολικά το Δ. Συμβούλιο δικαιούται να προσλάβει
(αντικαταστήσει σε περίπτωση παραιτήσεων ή παύσεων) όχι πάνω από
Δ.Σ. όσο και ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.
τρία (3) μέλη του καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετούς θητείας του.
16.3. Σε περίπτωση κένωσης πέραν των τριών θέσεων στο Δ. Συμβούλιο
καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, συγκαλείται Έκτακτη Εκλογική
Γενική Συνέλευση κατά την οποία εκλέγονται τόσα νέα μέλη όσες οι κενές
θέσεις, για την υπόλοιπη χρονική περίοδο μέχρι τη λήξη της θητείας του
Δ. Συμβουλίου.
Άρθρο 17 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
17.1. Οι λογαριασμοί του Σωματείου κλείνονται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε
χρόνο.
17.2. Ετοιμάζονται από τον ταμία και ελέγχονται από τον διορισμένο από
τη Γενική Συνέλευση εγκεκριμένο Ελεγκτή του Σωματείου.
17.3. Στη
συνέχεια υποβάλλονται για έγκριση στην Ε. Επιτροπή, το Δ. Συμβούλιο
και την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
17.4. Επιθεώρηση Βιβλίων: Οποιοδήποτε απλό Τακτικό Μέλος, που δεν
συμμετέχει στο Δ. Συμβούλιο δικαιούται, μέσα σε κόσμιες συνθήκες, να
επιθεωρήσει οποιαδήποτε έγγραφα του Σωματείου, όπως πρακτικά,
αλληλογραφία, το Μητρώο Μελών, όλες τις οικονομικές καταστάσεις και
δοσοληψίες, αποδεικτικά στοιχεία και γενικά οτιδήποτε άλλο επιθυμεί,
υποβάλλοντας γραπτό και ενυπόγραφο αίτημα προς το Δ. Συμβούλιο,
στο οποίο θα περιγράφει το είδος των εγγράφων που θέλει να
επιθεωρήσει. Το Δ. Συμβούλιο θα επιληφθεί του αιτήματος σε Έκτακτη
Συνεδρία που καλείται σύμφωνα με το άρθρο 14.7. και αν το αποδεχτεί θα
συγκαλέσει συνεδρία της Ε. Επιτροπής, στην οποία θα κληθεί να
παραστεί και το ενδιαφερόμενο Μέλος, για να επιληφθούν των θεμάτων
που το Μέλος επιθυμεί να θίξει.
17.5. Στη συνεδρία θα είναι απαραίτητη η παρουσία του Προέδρου, του
Γραμματέα και του Ταμία και περιπλέον όσα άλλα μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής απαιτούνται, ούτως ώστε να αποτελείται απαρτία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Άρθρο 17: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(1)Ο Πρόεδρος είναι ίσος μεταξύ ίσων. Προεδρεύει σε όλες τις συνεδρίες του
Διοικητικού Συμβουλίου, εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. ,
εκπροσωπεί από κοινού με το Γραμματέα το Σωματείο ενώπιον κάθε αρχής
και αναλαμβάνει μαζί με τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων την ευθύνη για την
προβολή των δραστηριοτήτων του Σωματείου. Συνυπογράφει με τον ταμία τις
επιταγές για τις αναλήψεις/πληρωμές από τον τρεχούμενο λογαριασμό του
Σωματείου. Έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες εξουσίες στη λήψη αποφάσεων
με όλα τα άλλα μέλη του Δ.Σ. και τίποτα περισσότερο. Μοναδική εξαίρεση
αποτελεί η περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας σε συνεδρίαση του Δ.Σ. οπότε έχει
δεύτερη και νικώσα ψήφο.

Άρθρο 18 : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
18.1. Πρόεδρος: Προεδρεύει σε όλες τις συνεδρίες του Δ. Συμβουλίου, της
Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης (Τακτικής ή
έκτακτης). Εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ. Συμβουλίου.
Συνυπογράφει με το Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του
Σωματείου.
Σε συνεργασία με τον Γραμματέα συγκαλεί σε συνεδρία το Δ. Συμβούλιο
με γραπτή ή/και ηλεκτρονική πρόσκληση που ορίζει τη μέρα, ώρα, τόπο
και θέματα της συνεδρίας βάσει του άρθρου 14.5. Σε συνεργασία με τον
Γραμματέα καλεί τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις βάσει του άρθρου
11.4.1.. Συνυπογράφει με το Γραμματέα κάθε έγγραφο που αφορά το
Σωματείο, εκτός αν το Δ. Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.
Εκπροσωπεί από κοινού με το Γραμματέα το Σωματείο ενώπιον κάθε
αρχής και αναλαμβάνει μαζί με τον Συντονιστή Δημοσίων Σχέσεων την
ευθύνη για την προβολή των δραστηριοτήτων του Σωματείου.

Ετοιμάζει την έκθεση για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου προς την
Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών, την οποία υποβάλλει προς την
Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αφού την μελετήσει προβαίνει σε διορθώσεις
κατά την κρίση της και το τελικό κείμενο υποβάλλεται σε γραπτή ή/και
ηλεκτρονική μορφή προς έγκριση στην τελευταία πριν τη Γενική Συνέλευση
συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος διαβάζει στη Γενική
Συνυπογράφει με τον ταμία τις τραπεζικές αποδείξεις αναλήψεων από τις
Συνέλευση το κείμενο που τελικά εγκρίθηκε από το Δ.Σ.
καταθέσεις ως επίσης και τις επιταγές για τις αναλήψεις/πληρωμές από
τον τρεχούμενο λογαριασμό του Σωματείου.
Έχει αποφασιστική ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας μετά από δεύτερη
ισοψηφία στις συνεδρίες του Δ. Συμβουλίου.
Ετοιμάζει την έκθεση για τα πεπραγμένα του Δ. Συμβουλίου προς την
Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών, την οποία υποβάλλει προς την Ε.
Επιτροπή, η οποία αφού την μελετήσει προβαίνει σε διορθώσεις κατά την
κρίση της και το τελικό κείμενο υποβάλλεται σε γραπτή ή/και ηλεκτρονική
μορφή προς έγκριση στην τελευταία

(2) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει και τον
βοηθά στην ομαλότερη εκτέλεση του έργου του και στην προώθηση των
δραστηριοτήτων του Σωματείου. Συνυπογράφει με τον ταμία τις επιταγές όταν 18.2. Αντιπρόεδρος: Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του
απουσιάζει ή / και κωλύεται ο πρόεδρος. Εννοείται ότι κατά τη διάρκεια της όταν απουσιάζει και τον βοηθά στην ομαλότερη εκτέλεση του έργου του
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αναπλήρωσης του προέδρου, αποκτά και νομιμοποιείται να ασκεί τα ίδια με και στην προώθηση των δραστηριοτήτων του Σωματείου. Συνυπογράφει
με τον ταμία τις επιταγές όταν απουσιάζει ή/και κωλύεται ο πρόεδρος.
τον πρόεδρο δικαιώματα και εξουσίες.
(3) Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων , τα οποία υπογράφει
μαζί με τον πρόεδρο και τα οποία αποστέλλει μέσα στις πέντε (5) αμέσως
επόμενες μέρες σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε γραπτή ή/και
σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα διάφορα
έγγραφα, διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου και εκπροσωπεί από
κοινού με τον Πρόεδρο το Σωματείο. Φυλάττει τα πρακτικά και την
αλληλογραφία σε φακέλους ή σε ηλεκτρονική μορφή.

18.3. Γραμματέας: Αναπληρώνει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο όταν
αυτοί απουσιάζουν κατά τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε
συνεργασία με τον Πρόεδρο καλεί σε συνεδρία το Δ. Συμβούλιο με γραπτή
ή/και ηλεκτρονική πρόσκληση που ορίζει τη μέρα, ώρα, τόπο και θέματα
της συνεδρίας βάσει του άρθρου 14.5.. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο
καλεί τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που αποφασίζει το Δ. Συμβούλιο
βάσει του άρθρου 11.4.1.. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.
Συμβουλίου, της Ε. Επιτροπής και των Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία
υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο και τα οποία αποστέλλει μέσα στις πέντε
(5) αμέσως επόμενες μέρες σε όλα τα μέλη του Δ. Συμβουλίου σε γραπτή
ή/και σε ηλεκτρονική μορφή.
Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα.
Είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας του Σωματείου.
Εκπροσωπεί από κοινού με τον Πρόεδρο το Σωματείο. Είναι υπεύθυνος
για τη φύλαξη των βιβλίων των Πρακτικών των συνεδριάσεων, του
Πιστοποιητικού Εγγραφής και γενικώς των αρχείων του Σωματείου σε
φακέλους ή/και σε ηλεκτρονική μορφή. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη
της σφραγίδας του Σωματείο με την οποία σφραγίζει όλα τα εξερχόμενα
έγγραφα και επιστολές.

(4) Ο Βοηθός Γραμματέας αναπληροί ή και βοηθά το Γραμματέα.

(5) Ο Ταμίας τηρεί το Ταμείο του Σωματείου σε μορφή βιβλίου η σε ηλεκτρονική
μορφή, στο οποίο καταγράφονται όλες οι εισπράξεις και πληρωμές. Τηρεί
φακέλους στους οποίους φυλάσσονται όλα τα δικαιολογητικά των αποδείξεων,
εισπράξεων και πληρωμών.

18.4. Βοηθός Γραμματέας: Βοηθά τον Γραμματέα στα καθήκοντά του που
αναφέρονται στο Καταστατικό. Αναπληρώνει το Γραμματέα όταν αυτός
απουσιάζει.
18.5. Ταμίας Τηρεί το Ταμείο και τα Λογιστικά Βιβλία του Σωματείου σε
χειρόγραφη η/και σε ηλεκτρονική μορφή, στα οποία καταγράφονται όλες
οι εισπράξεις, όλες οι πληρωμές και γενικά όλες οι οικονομικές
δοσοληψίες του Σωματείου. Τηρεί φακέλους στους οποίους φυλάσσονται
όλες οι αποδείξεις και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.

Ο Ταμίας εκτελεί τις διάφορες πληρωμές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του
Ο Ταμίας εκτελεί όλες τις πληρωμές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.
Διοικητικού Συμβουλίου. Φέρει προσωπική ευθύνη για οποιοδήποτε έλλειμμα
Συμβουλίου και/ή της Εκτελεστικής Επιτροπής. Όλες οι πληρωμές
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στο ταμείο ή απώλεια χρημάτων του σωματείου λόγω μη εγκεκριμένης εγκρίνονται σε ειδικό έντυπο γραπτώς και ενυπογράφως από την Ε.
Επιτροπή και υλοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με επιταγές και
πληρωμής, είτε λόγω αντικανονικής λογιστικής ή άλλης πράξης ή αμέλειας.
ουδέποτε σε μετρητά.
Παράλληλα με τη έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Ταμίας δύναται να
πληρώνει τρέχοντα ή έκτακτα έξοδα μέχρι πεντακόσια (500) Ευρώ για κάθε Παράλληλα με τη γραπτή έγκριση της Ε. Επιτροπής, ο Ταμίας δύναται να
περίπτωση.
πληρώνει τρέχοντα ή έκτακτα έξοδα μέχρι πεντακόσια (500) Ευρώ για
κάθε περίπτωση.
Νοείται ότι για κάθε αγορά, εργασία, εκδήλωση ή ενέργεια της οποίας η
συνολική δαπάνη είναι μέχρι τις πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ απαιτείται Για κάθε αγορά, εργασία, εκδήλωση ή ενέργεια της οποίας η συνολική
προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
δαπάνη προϋπολογίζεται μέχρι τις πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ απαιτείται
προηγούμενη έγκριση του Δ. Συμβουλίου.
Περαιτέρω αυστηρώς εννοείται ότι ουδέν ποσό πληρώνεται, χωρίς την εκ των
προτέρων έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, για οποιαδήποτε αγορά Περαιτέρω αυστηρώς εννοείται ότι ουδέν ποσό πληρώνεται, χωρίς την εκ
περιουσίας ή υπηρεσίας, ή για οποιαδήποτε εργασία, εκδήλωση ή ενέργεια, των προτέρων έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, για οποιαδήποτε αγορά
της οποίας η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται ότι υπερβαίνει τις πέντε περιουσίας ή υπηρεσίας, ή για οποιαδήποτε εργασία, εκδήλωση ή
χιλιάδες (5.000) Ευρώ.
ενέργεια, της οποίας η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται ότι υπερβαίνει
τις πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ.
Το Σωματείο διατηρεί τρεχούμενο λογαριασμό με επιταγές στο
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αμμοχώστου Λάρνακας Λτδ, στον οποίο Φέρει προσωπική ευθύνη για οποιοδήποτε έλλειμμα στο ταμείο ή
λογαριασμό κατατίθενται αμέσως όλα τα εισπραχθέντα ποσά. Όλες οι απώλεια χρημάτων του σωματείου λόγω μη εγκεκριμένης πληρωμής, είτε
πληρωμές γίνονται αποκλειστικά και μόνο με επιταγές.
αντικανονικής ή παράτυπης λογιστικής ή άλλης πράξης είτε λόγω
Ο ταμίας είναι ο μόνος αρμόδιος και ο μόνος εξουσιοδοτημένος να διαχειρίζεται
τον τραπεζικό λογαριασμό και να εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο έναντι
του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Αμμοχώστου Λάρνακας Λτδ. Απαραιτήτως
όμως για την ανάληψη οποιουδήποτε ποσού χρειάζονται δύο υπογραφές στις
επιταγές που εκδίδει το Σωματείο, ως εξής: Ταμίας και Πρόεδρος,
είτε
Ταμίας και Αντιπρόεδρος.
Ο Ταμίας ετοιμάζει ετήσιο οικονομικό ισολογισμό και οικονομικές καταστάσεις,
τα οποία υποβάλλει για έλεγχο στον διορισμένο από τη Γενική Συνέλευση
ελεγκτή. Τους ελεγμένους λογαριασμούς, ο ταμίας μαζί με τον ελεγκτή,
υποβάλλουν αρχικά στην Εκτελεστική Επιτροπή και ακολούθως στο Διοικητικό
Συμβούλιο, όπου εξετάζονται, συζητούνται και εγκρίνονται κατά τους μήνες
Γενάρη - Φεβράρη κάθε χρόνου. Στη συνέχεια ο ταμίας και ο ελεγκτής τα
υποβάλλουν για την τελική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τον μήνα Μάρτιο.
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αμέλειας.
Ο Ταμίας σε καμιά περίπτωση διαχειρίζεται ή κατέχει για φύλαξη μετρητά
του Σωματείου.
Το Σωματείο δύναται να διατηρεί καταθετικό τρεχούμενο λογαριασμό με
επιταγές καθώς επίσης και παντός είδους καταθέσεις σε οποιαδήποτε
τράπεζα, στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια να διεξάγει τραπεζικές εργασίες
στη Δημοκρατία. Στον τρεχούμενο λογαριασμό κατατίθενται αμέσως όλα
τα εισπραχθέντα ποσά (από τους εισπράκτορες κατευθείαν στην
τράπεζα).
Τα εκάστοτε υπόλοιπα του Ταμείου και του Τρεχουμένου
πρέπει να ταυτίζονται απόλυτα.
Απαραιτήτως όμως για την ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από
οποιονδήποτε λογαριασμό χρειάζονται δύο υπογραφές στις τραπεζικές

αποδείξεις αναλήψεων και/ή στις επιταγές που εκδίδει το Σωματείο, ως
εξής: Ταμίας και Πρόεδρος, είτε Ταμίας και Αντιπρόεδρος.
Ο ταμίας σε κάθε συνεδρία ενημερώνει το Δ. Συμβούλιο για τις
υλοποιηθείσες δοσοληψίες του Σωματείου. Προς τον σκοπό αυτό
καταθέτει αντίγραφο του Ταμείου για την περίοδο μεταξύ της
προηγούμενης και της νέας πραγματοποιούμενης συνεδρίας, το οποίο,
αφού εγκριθεί, κατατίθεται και ενσωματώνεται στα πρακτικά ως
αναπόσπαστο μέρος αυτών.
Ο Ταμίας ετοιμάζει ετήσιο οικονομικό ισολογισμό και οικονομικές
καταστάσεις, τα οποία υποβάλλει για έλεγχο στον διορισμένο από τη
Γενική Συνέλευση ελεγκτή.
Τους ελεγμένους λογαριασμούς, ο ταμίας μαζί με τον ελεγκτή,
υποβάλλουν αρχικά στην Ε. Επιτροπή και ακολούθως στο Δ. Συμβούλιο,
όπου εξετάζονται, συζητούνται και εγκρίνονται κατά τους μήνες Γενάρη Φλεβάρη κάθε χρόνου.
Στη συνέχεια ο ταμίας και ο ελεγκτής τα υποβάλλουν για την τελική
έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τον μήνα Μάρτιο.
Όταν ο Ταμίας πρόκειται να απουσιάσει για μεγάλη χρονική περίοδο, σε
βαθμό που θα επηρεαστεί η κανονική και ομαλή λειτουργία του
Σωματείου, οφείλει έγκαιρα να δηλώσει γραπτώς την διάρκεια της
μελλοντικής απουσίας του στο Δ. Συμβούλιο. το οποίο με απόφασή του
αναθέτει την προσωρινή εκτέλεση των καθηκόντων του στον
Αναπληρωτή Ταμία και ενημερώνει σχετικά την Τράπεζα.
Όταν ο Ταμίας απουσιάζει για μεγάλη χρονική περίοδο χωρίς να το
δηλώσει στο Δ. Συμβούλιο λόγω ανωτέρας βίας και ή αμέλειας,
ενεργοποιείται το άρθρο 14.8. και καλείται σε Έκτακτη Συνεδρία το Δ.
Συμβούλιο. το οποίο επιλαμβάνεται του θέματος.
Αν διαπιστωθεί ότι λόγω της απουσίας του επηρεάζεται δυσμενώς η
κανονική και ομαλή λειτουργία του Σωματείου, το Δ. Συμβούλιο. με
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απόφαση και εντολή του αναθέτει προσωρινά τα καθήκοντά του Ταμία
στον Αναπληρωτή Ταμία και ενημερώνει σχετικά την Τράπεζα.
18.6. Αναπληρωτής Ταμίας: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
αναπληρώνει το Ταμία σε όλα του τα καθήκοντα όταν αυτός απουσιάζει
και ενημερώνεται σχετικά η Τράπεζα.
Ο Ταμίας και ο Αναπληρωτής Ταμίας συνυπογράφουν Πρωτόκολλο
παράδοσης - παραλαβής στοιχείων του Ταμείου, ήτοι, το Βιβλιάριο
Επιταγών, αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών καθώς και Έντυπα
Έγκρισης Πληρωμών, Έντυπα Αίτησης για παραχώρηση Οδοιπορικών,
ενημέρωση για το υφιστάμενο υπόλοιπο του ταμείου.
Τηρεί δικό του Προσωρινό Ταμείο για τις πράξεις που διεκπεραιώνει,
αντίγραφο του οποίου παραδίδει στον Ταμία κατά την επιστροφή του και
συνυπογράφουν πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης στοιχείων του
ταμείου.
Φέρει προσωπική ευθύνη μόνο για την περίοδο που αναπληρώνει τον
Ταμία.
(6) Ο Οργανωτικός είναι υπεύθυνος για την οργανωτική ανάπτυξη και το
συντονισμό των οργανωτικών δραστηριοτήτων του Σωματείου. Τηρεί μητρώο
όλων των μελών με το πλήρες ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση,
το επάγγελμα, την ημερομηνία γέννησης, τα τηλέφωνα και την ηλεκτρονική
διεύθυνση του κάθε μέλους.

18.7. Οργανωτικός Γραμματέας: Είναι υπεύθυνος για την οργανωτική
ανάπτυξη και το συντονισμό των οργανωτικών δραστηριοτήτων του
Σωματείου. Τηρεί μητρώο όλων των μελών με το πλήρες
ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησης,
τα τηλέφωνα και την ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε μέλους. Βοηθά και
ελέγχει οποιοδήποτε άλλο σώμα ή μέλος που έχει επιφορτιστεί με
καθήκοντα οργανωτικής φύσης. Φροντίζει για την έγκαιρη υποβολή των
εγγράφων που απαιτούνται από το νόμο.

(7) Ο Υπεύθυνος Εκδηλώσεων επιλαμβάνεται και διοργανώνει τις
εκδηλώσεις που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τα
υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή και οποιασδήποτε άλλης
υποεπιτροπής, την οποία διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για κάποια
εκδήλωση.
(8) Ο Υπεύθυνος Δημόσιων Σχέσεων και Αποδήμων φροντίζει για τη
διευθέτηση των αναγκαίων επαφών με διάφορες αρχές και υπηρεσίες και

18.8. Υπεύθυνος Εκδηλώσεων: Αναλαμβάνει και διοργανώνει τις
εκδηλώσεις που αποφασίζει το Δ. Συμβούλιο σε συνεργασία με τα
υπόλοιπα μέλη της Ε. Επιτροπής ή και οποιασδήποτε άλλης
υποεπιτροπής, την οποία διορίζει το Δ. Συμβούλιο για κάποια εκδήλωση.
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18.9. Υπεύθυνος Δημόσιων Σχέσεων και Αποδήμων: Φροντίζει για τη
διευθέτηση των αναγκαίων επαφών με διάφορες αρχές και υπηρεσίες και

συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Γραμματέα για την καλύτερη
εκπροσώπηση του Σωματείου.
Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της επίσημης ιστοσελίδας του σωματείου και
τη σωστή και έγκαιρη ενημέρωσή της για όλες τις δραστηριότητες του
σωματείου, σύμφωνα με το πνεύμα των αποφάσεων του Δ.Σ. Είναι επικεφαλής
ειδικής τριμελούς «υποεπιτροπής ιστοσελίδας», τα μέλη της οποίας διορίζει
το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία και δίδει κατευθυντήριες γραμμές. Είναι
επίσης υπεύθυνος για την προαγωγή των σχέσεων του Σωματείου με τους
απόδημους Κοντεάτες.

συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Γραμματέα για την καλύτερη
εκπροσώπηση του Σωματείου. Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της
επίσημης ιστοσελίδας του σωματείου και σε άλλα Μέσα Ενημέρωσης. Τη
σωστή και έγκαιρη ενημέρωσή των για όλες τις δραστηριότητες του
σωματείου, σύμφωνα με το πνεύμα των αποφάσεων του Δ. Συμβουλίου.
Είναι επικεφαλής ειδικής τριμελούς «υποεπιτροπής ιστοσελίδας και
άλλων Μέσων Ενημέρωσης», τα μέλη της οποίας διορίζει το Δ. Συμβούλιο
στην οποία και δίδει κατευθυντήριες γραμμές. Είναι επίσης υπεύθυνος
για την προαγωγή των σχέσεων του Σωματείου με τους απόδημους
Κοντεάτες.

Οι Σύμβουλοι, εκτός από τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, μπορούν ν' αναλάβουν διάφορα καθήκοντα που τους ανατίθενται
από το Δ.Σ., όπως η συμμετοχή τους σε υποεπιτροπές με άλλα μέλη του Δ.Σ.
ή άλλα απλά μέλη του Σωματείου για εκτέλεση ορισμένου έργου ή εκδήλωσης
που έχουν σχέση με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Σωματείου.

18.10. Οι Σύμβουλοι, εκτός από τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του
Δ. Συμβουλίου, μπορούν ν' αναλάβουν διάφορα καθήκοντα που τους
ανατίθενται από το Δ. Συμβούλιο, όπως η συμμετοχή τους σε
υποεπιτροπές με άλλα μέλη του Δ. Συμβουλίου ή άλλα απλά μέλη του
Σωματείου για εκτέλεση ορισμένου έργου ή εκδήλωσης που έχουν σχέση
με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Σωματείου.

18.11. Το Δ. Συμβούλιο και τα μέλη του οφείλουν να λειτουργούν υπεράνω
Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του οφείλουν να λειτουργούν των κομματικών τους προτιμήσεων και να προάγουν τους σκοπούς του
υπεράνω των κομματικών τους προτιμήσεων και να προάγουν τους Σωματείου φροντίζοντας να τηρείται η υπερκομματική του θέση και η
σκοπούς του Σωματείου φροντίζοντας να τηρείται η υπερκομματική του παγκοινοτική του ιδιότητα.
θέση.
Άρθρο 4: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τακτικοί πόροι:
(α) Το Δικαίωμα Εγγραφής και η Συνδρομή Μέλους τα οποία συνενώνονται και
ορίζονται εις ένα ποσό των είκοσι Ευρώ (€20) το οποίο καταβάλλεται εξ
ολοκλήρου κατά την εγγραφή του Μέλους και ισχύει εφ όρου ζωής. Δεν
επιστρέφεται οποιοδήποτε ποσό σε περίπτωση διαγραφής μέλους πριν από
τον θάνατό του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Άρθρο 19 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
19.1.
Το Δικαίωμα Εγγραφής και η Συνδρομή Μέλους τα οποία
συνενώνονται και ορίζονται εις ένα ποσό των είκοσι Ευρώ (€20) το οποίο
καταβάλλεται εξ ολοκλήρου κατά την εγγραφή του Μέλους και ισχύει εφ
όρου ζωής.
Δεν επιστρέφεται οποιοδήποτε ποσό σε περίπτωση
διαγραφής μέλους.

19.2. Σε περίπτωση κατά την οποία, μέλος που έχει διαγραφεί θέλει να
(β) Σε περίπτωση κατά την οποία διαγραφέν Μέλος επανεγγράφεται επανεγγραφεί, καταβάλλει εκ νέου το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο
καταβάλλει εκ νέου το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο (α) πιο πάνω.
19.1.
Έκτακτοι πόροι:
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19.3. Εισφορές, δωρεές φίλων, μελών και εκτιμητών του έργου του
(α) Εισφορές, δωρεές φίλων, μελών και εκτιμητών του Σωματείου όπως και οι Σωματείου.
εισπράξεις από γιορτές και άλλες εκδηλώσεις, πάντα μέσα στους σκοπούς και
τις επιδιώξεις του Σωματείου.
19.4. Εισπράξεις από γιορτές και άλλες εκδηλώσεις, πάντα μέσα στους
σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου.
(β) Χορηγίες από την Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη
ή και άλλους.

19.5. Χορηγίες από την Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα
Έθνη ή και άλλους.
19.6. Εισφορές κατά τις κηδείες εις μνήμη και τιμή αποθανόντων
συγχωριανών μας.

(γ) Κάθε άλλο εισόδημα που περιέρχεται νόμιμα στο Σωματείο.
Άρθρο 5: ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

19.7. Κάθε άλλο εισόδημα που περιέρχεται νόμιμα στο Σωματείο.
Άρθρο 20 : ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι οικονομικοί πόροι του Σωματείου διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την Οι οικονομικοί πόροι του Σωματείου διατίθενται αποκλειστικά και μόνο
εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και για να οργανώνονται οποιεσ- για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και για να οργανώνονται
οποιεσδήποτε εκδηλώσεις για προώθηση των σκοπών αυτών.
δήποτε εκδηλώσεις για προώθηση των σκοπών αυτών.
Άρθρο 23: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Άρθρο 21: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
21.1. Το Σωματείο διαλύεται όταν τα μέλη του ελαττωθούν σε λιγότερα από
είκοσι (20), μετά που αυτό θα διαπιστωθεί από το Δ. Συμβούλιο το οποίο
υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός δύο μηνών.
21.2. Το Σωματείο διαλύεται μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης του Σωματείου ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενης.
21.3. Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου για την αποπληρωμή τυχόν
χρεών και υποχρεώσεων του ευθύνεται η τυχόν υπάρχουσα περιουσία του
Σωματείου και σε καμία περίπτωση τα μέλη του.

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η περιουσία του διατίθεται σε 21.4. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, μετά την πληρωμή όλων των
κοινωφελείς ή και φιλανθρωπικούς σκοπούς με απόφαση της Γενικής υποχρεώσεων του, οποιοδήποτε υπόλοιπο περιουσίας του διατίθεται σε
κοινωφελείς ή και φιλανθρωπικούς σκοπούς με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης με πλειοψηφία 50% + 1 των παρευρισκομένων μελών.
Συνέλευσης με πλειοψηφία 50% + 1 των παρευρισκομένων μελών.
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Η περιουσία του Σωματείου σε καμιά περίπτωση διανέμεται μεταξύ των μελών. 21.5. Η περιουσία του Σωματείου σε καμιά περίπτωση διανέμεται μεταξύ των
μελών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Άρθρο 22 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

22.1. Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες
ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης αυτού.

22.2. Το Σωματείο εκπροσωπείται είτε δικαστικά είτε εξώδικα από τον Πρόεδρο
Το Σωματείο εκπροσωπείται είτε δικαστικά είτε εξώδικα από τον Πρόεδρο και και το Γραμματέα του Δ. Συμβουλίου από κοινού.
το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού.
22.3. Το σωματείο ευθύνεται έναντι τρίτων από τυχόν παράνομες πράξεις ή
παραλείψεις των οργάνων ή υπαλλήλων που το αντιπροσωπεύουν και
συνεπάγονται υποχρέωση αποζημίωσης, νοουμένου ότι η ζημιογόνος πράξη
ή παράλειψη έλαβε χώρα κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων που τους
είχαν ανατεθεί. Νοείται ότι εάν η συγκεκριμένη ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη
έγινε εκ προθέσεως, δόλια, κακόπιστα ή λόγω βαριάς αμέλειας, το υπαίτιο
πρόσωπο ή τα υπαίτια πρόσωπα
ευθύνονται αλληλέγγυα και κεχωρισμένως
έναντι του σωματείου για την αποκατάσταση της ζημιάς που έχει υποστεί.
Άρθρο 22 : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Οτιδήποτε γενικής φύσεως δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό
αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία, δηλαδή 50% + 1
των παρισταμένων μελών.
Εννοείται βέβαια ότι αυτό το οτιδήποτε συνάδει με το γράμμα και το πνεύμα
του καταστατικού και δεν παραβλάπτει είτε άμεσα είτε έμμεσα τα συμφέροντα
του Σωματείου, ή και δεν αντιστρατεύεται απόφαση οποιουδήποτε άλλου
αρμόδιου σώματος του Σωματείου, η οποία δύναται να τύχει αμφισβήτησης με
ειδική διαδικασία που προβλέπετε από το παρόν καταστατικό,
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Άρθρο 23 : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ
23.1.

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό καθώς
και για κάθε ασάφεια, αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση εντός των
προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι του Περί Σωματείων και
Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 και 2018
(104(1)/2017 και 76(Ι)/2018) και των υπ’ αυτόν εκδιδόμενων
Κανονισμών και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων τους, οι πρόνοιες
των οποίων θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση που προκύπτει
οποιαδήποτε ασάφεια και/ή αντίφαση.

23.2.

Οτιδήποτε γενικής φύσεως δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό
αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία, δηλαδή
50% + 1 των παρισταμένων μελών.

Εννοείται βέβαια ότι αυτό το οτιδήποτε συνάδει με το γράμμα και το
πνεύμα του καταστατικού και δεν παραβλάπτει είτε άμεσα είτε έμμεσα τα
συμφέροντα του Σωματείου, ή και δεν αντιστρατεύεται απόφαση οποιουδήποτε
άλλου αρμόδιου σώματος του Σωματείου, η οποία δύναται να τύχει
αμφισβήτησης με ειδική διαδικασία που προβλέπετε από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 24: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η τελευταία τροποποίηση και η τελευταία αναδιάρθρωση του παρόντος
Η τελευταία τροποποίηση και η τελευταία αναδιάρθρωση του παρόντος καταστατικού εγκρίθηκαν από την Ετήσια και Καταστατική Γενική Συνέλευση,
καταστατικού εγκρίθηκαν από την Ετήσια και Καταστατική Γενική που πραγματοποιήθηκε στο «Σπίτι της Κοντέας» στη Λάρνακα, οδός Πιαλέ
Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στο «Σπίτι της Κοντέας» στη Πασιά 92, σήμερα ……/……/ 2019 και τίθενται σε ισχύ αμέσως.
Λάρνακα, οδός Πιαλέ Πασιά 92, σήμερα 26 Απριλίου 2015 και τίθενται σε
ισχύ αμέσως.
Άρθρο 25: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 24: ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Βεβαιούται η πιστότητα του παρόντος αντιγράφου
Η ιδρυτική συνέλευση του Σωματείου πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα στις 21
Οκτωβρίου 1990.
Για το Προσφυγικό Σωματείο «Η ΚΟΝΤΕΑ»
Η Επιτροπή επεξεργασίας, τροποποίησης
και αναδιάρθρωσης του καταστατικού
Πρόεδρος
Γραμματέας
Νίκος Λάρκος
Ανδρεάς Μ. Πατσιάς
Υπογραφή:……………………………………
Υπογραφή:………………………………………
Πέτρος Αναστασίου
Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης
Ον/πώνυμο (………………………………….)
Ον/πώνυμο (…………………………………….)
Ανδρέας Μ. Πατσιάς, πρόεδρος
Ευρυδίκη Ζαχαρίου- Ευθυμίου, γραμματέας
Χαράλαμπος Σ. Περικλέους
Ημερομηνία:………/…………/20……….
Σφραγίδα
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