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ΘΗΛΖΚΑ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΩΛ ΞΝΙΗΡΩΛ  
 

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΠΩΚΑΡΔΗΝ 

 

 

 

 

 

1. Τν όλνκα ηνπ Σσκαηείνπ είλαη  

                                                                          ΕΓΝΠ 

ΘΗΛΖΚΑ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΩΛ ΞΝΙΗΡΩΛ  

            

2. Ζ έδξα ηνπ Σσκαηείνπ ζα βξίζθεηαη  ζηε Ιεπθσζία 

3. ΠΘΝΞΝΗ  ηνπ Σσκαηείνπ είλαη: 

 

3.1    Ζ πιεξνθόξεζε ησλ πνιηηώλ ηεο Θύπξνπ γηα  ηελ θξίζε θαη ηα  πξνβιήκαηα  ηνπ 

ηόπνπ καο  κε ην ππάξρνλ θνκκαηηθό  θαηεζηεκέλν θαη  ηελ αλάγθε εθινγήο 

Αλεμάξηεησλ Βνπιεπηώλ . 

3.2   Ζ επηινγή θαη πξνώζεζε  κέζα από δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο  αλεμάξηεησλ 

πνιηηώλ  ζε όιεο ηηο πόιεηο ηεο Θύπξνπ γηα ηελ  εθινγή ηνπο ζηελ Βνπιή  κε θύξην ζηόρν 

ηελ  άζθεζε απνηειεζκαηηθνύ ειέγρνπ ζηελ Δθηειεζηηθή Δμνπζία . 

3.3  Ζ εξγνδόηεζε  θαηάιιεινπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ όισλ ησλ θιάδσλ 

ππό ηελ δηεύζπλζε εμαίξεησλ ηερλνθξαηώλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην έξγν ησλ Βνπιεπηώλ 

ηνπ Επγνύ.  

3.4   Ζ ζπλερήο θαη  ελδειερήο  κειέηε  όισλ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θνηλσλίαο καο  γηα λα 

εμεπξεζνύλ  νη θαιύηεξεο ιύζεηο. 

3.5   Ζ πιήξεο ελεκέξσζε  ησλ πνιηηώλ  θαη όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα  ηα  

πξνβιήκαηα ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο    θαη ησλ θαιύηεξσλ ηξόπσλ επίιπζεο ηνπο  κε ηελ 

αμηνπνίεζε   όισλ ησλ ζύγρξνλσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο . 

3.6  Ζ  άκεζε θαη  ζηελή  ζπλεξγαζία  κε ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Θηλήκαηνο  ζηελ  

πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή  ζηε Βνπιή ησλ ζρεηηθώλ λνκνζρεδίσλ. 

3.7   Ζ  ζπλεξγαζία κε θξαηηθνύο, αθαδεκαηθνύο  θαη άιινπο νξγαληζκνύο  ή πξόζσπα 

γηα ηε ζσζηή δηεθπεξαίσζε ησλ δηάθνξσλ κειεηώλ. 

3.8   Ζ  ζπζηεκαηηθε έπαγξύπλεζε, κέζσ ησλ Βνπιεπηώλ ηνπ Θηλήκαηνο   γηα ηελ 

απνηξνπή ή  θαη απνθάιπςε θαηλνκέλσλ ξνπζθεηηνύ θαη θαηαρξήζεσλ. 
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3.9   Ζ ελεξγή  ζπκκεηνρή ζε  δξαζηεξηόηεηεο δεκηνπξγίαο παξθσλ,  δηαδόζεσο ηνπ 

πξαζίλνπ θαη ζπλεηζθνξά  ζε θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα. 

 

4. ΚΔΙΖ 

 

      4.1   Κέιε δηθαηνύληαη λα θαηαζηνύλ πξόζσπα ειηθίαο άλσ ησλ  18 εηώλ ή λνκηθά 

πξόζσπα ή νξγαληζκνί, λννπκέλνπ όηη ζα  πιεξνύλ ηνπο όξνπο πνπ ζέηεη ην 

ζσκαηείν γηα ηελ εγγξαθή κειώλ.  

        

    4.2  Θάζε  κέινο δηθαηνύηαη λα απνρσξήζεη από ην Σσκαηείν  θαηόπηλ γξαπηήο 

εηδνπνίεζεο,  πνπ ζα απεπζύλεηαη  πξνο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. 

 

4.3   Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δηθαηνύηαη λα απνβάιεη  κέινο κε απιή πιεηνςεθία ,  ζε 

νπνηαλδήπνηε ησλ αθνινύζσλ πεξηπηώζεσλ: 

     4.3.1  Γηαγσγή αζπκβίβαζηε  κε ηελ αμηνπξεπή ζηάζε  πνπ αξκόδεη  ζε  κέιε ηνπ 

Σσκαηείνπ. 

     4.3.2  Αλππαθνή ζηηο  απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή ηεο Γεληθήο 

Σπλειεύζεσο ή θαη παξάβαζε  νπνηνπδήπνηε άξζξνπ ηνπ Θαηαζηαηηθνύ. 

     4.3.3  Παξάιεηςε  εθηειέζεσο θαζεθόλησλ, ρξεκαηηζκόο ,  απνθάιπςε 

εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ ζε ηξίηα πξόζσπα, δηαπινθή κε άιια θόκκαηα 

 

Ζ απόθαζε  γηα ηελ  απνβνιή  κέινπο ζα  θνηλνπνηείηαη ζην κέινο   γξαπηώο θαη ζα 

ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία  ηεο θνηλνπνηήζεσο. 

 

5. ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΑ ΚΔΙΩΛ 

5.1  Τα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ ππνρξενύληαη: 

5.1.1  Λα ζπκκνξθώλνληαη ζηηο πξόλνηεο  ηνπ  θαηαζηαηηθνύ,   θαη ηηο απνθάζεηο ηεο 

Γεληθήο Σπλειεύζεσο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

       5.1.2  Λα θαηαβάιινπλ αλειιηπώο ηε  ζπλδξνκή ηνπο. 

       5.1.3  Λα εθηεινύλ ρσξίο  θαζπζηέξεζε  νπνηαλδήπνηε εξγαζία ηνπο   αλαηεζεί   γηα 

ηελ  πξνώζεζε  ησλ ζθνπώλ θαη επηδηώμεσλ ηνπ Σσκαηείνπ. 

 

5.2  Τα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ δηθαηνύληαη: 

5.2.1   Λα παξεπξίζθνληαη θαη λα ςεθίδνπλ  ζηηο  γεληθέο  ζπλειεύζεηο. 

5.2.2   Λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 

6. ΘΟΩΠΔΗΠ 
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Σε περιπτώσεις  παραβάσης καθηκόντων τοσ από ένα μέλος,    θα σπάρτοσν οι 

πιο κάτω κσρώσεις αναλόγως της σοβαρότητας της περιπτώσεως: 

 

6.1  Δπίπιεμε 

 

6.2  Πξνζσξηλή απνβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο  ηα δηθαηώκαηα ηνπ κέινπο 

αλαζηέιινληαη. 

 

6.3  Απνβνιή σο πξνλνείηαη ζην άξζξν  4. 

 

7. ΞΝΟΝΗ 

Πόξνη ηνπ Σσκαηείνπ ζα είλαη νη αθόινπζνη: 

7.1  Θπβεξλεηηθέο ρνξεγίεο,  δσξεέο,  ζπλεηζθνξέο,  θιεξνδνηήκαηα από κέιε θαη  άιια  

πξόζσπα. 

7.2  Γηθαηώκαηα εγγξαθήο θαη ζπλδξνκέο κειώλ. 

7.3  Δηζνδήκαηα από ηπρόλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Σσκαηείνπ, εθηέιεζε εξγαζηώλ  ή 

από  νπνηαδήπνηε άιιε λόκηκε πξάμε  ή  αηηία. 

 

8.  ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  ΠΛΓΟΝΚΖ ΚΔΙΩΛ   

 

8.1  Τα νηθνλνκηθά θαη  ινγηζηηθά ζηνηρεία ηνύ Θηλήκαηνο ζα είλαη αλά πάζα ζηηγκή  

δηαζέζηκα ζην θνηλό θαη ζα αλαξηώληαη  ζηελ  ηζηνζειίδα ηνπ Επγνύ.  

8.2  Τν δηθαίσκα εγγξαθήο θαη ε  ζπλδξνκή ησλ  κειώλ  ζα θαζνξίδεηαη από ην 

Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. 

 

9.  ΓΗΝΗΘΖΠΖ 

9.1  Τν Σσκαηείν  ζα δηνηθείηαη από επηακειέο  Σπκβνύιην  ηα κέιε ηνπ νπνίνπ 

απαγνξεύεηαη λα αλήθνπλ  ζε  άιια πνιηηηθά  θόκκαηα. 

9.2  Τα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ ζα εθιέγνληαη από  ηε  Γεληθή  Σπλέιεπζε  θαηά ηελ 

Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε θαη  ε ζεηεία ηνπο  ζα είλαη ηξία ρξόληα.  

9.3  Τα  κέιε ηνύ Σπκβνπιίνπ ζα είλαη:  

9.3.1  Δζεινληέο θαη   δελ ζα δηθαηνύληαη θακία αληηκηζζία ε άιια σθειήκαηα γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο.  

9.3.2 Γελ ζα έρνπλ θακία πνιηηηθή θηινδνμία ελόζσ είλαη κέιε ηνύ Σπκβνπιίνπ.  

9.3  Κεηά   ηελ εθινγή ηνπο , ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ ζα εθιέγνπλ   Πξόεδξν, 

Αληηπξόεδξν , Τακία θαη Γξακκαηέα. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζα κπνξνύλ  
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θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο  λα απνθαζίζνπλ ηελ αιιαγή ησλ αμησκαηνύρσλ  κε 

άιινπο  από ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ. . 

9.3  Γηα λα δηθαηνύηαη θάπνηνο λα  εθιεγεί  κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζα πξέπεη 

λα  ππνβάιεη γξαπηή  ππνςεθηόηεηα  ππνζηεξηδόκελε από ηνπιάρηζην  δύν κέιε ζηνλ 

Πξόεδξν  ηνπ Σπκβνπιίνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 

  Γηα λα είλαη ε  αίηεζε  έγθπξε  ν ππνςήθηνο θαη ηα ππνζηεξίδνληα  κέιε πξέπεη   λα 

έρνπλ εμνθιεκέλεο  όιεο  ηεο ππνρξεώζεηο  ηνπο  πξνο ην Σσκαηείν. 

9.4  Σε  πεξίπησζε  ζαλάηνπ ή παξαίηεζεο  κέινπο  ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηόηε ηα 

ππόινηπα κέιε ζα δηνξίδνπλ αληηθαηαζηάηε  πνπ   ζα θαηέρεη  ην αμίσκα κέρξη ηελ 

επόκελε  Ταθηηθή  Γεληθή Σπλειεύζε. 

9.5  Όζνη ππέγξαςαλ  ην Ηδξπηηθό έγγξαθν ζα ζπλέιζνπλ  ζηε  Γεληθήλ Σπλέιεπζε κε 

ηελ  εγγξαθή ηνπ Σσκαηείνπ γηα  ηελ  εθινγή ηνπ πξώηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

9.6  Ζ ζέζε  κέινπο ηνπ Σπκβνπιίνπ ζεσξείηαη θελή  εάλ ην κέινο : 

      9.6.1  απνζάλεη 

      9.6.2   πησρεύζεη ή θάκεη νπνηαλδήπνηε δηεπζέηεζε ή ζπκβηβαζκό κε  ηνπο πηζησηέο  

ηνπ γεληθά  

      9.6.3  θαηαζηεί  θξελνβιαβήο  

      9.6.4 παύζε λα είλαη κέινο ηνπ Σσκαηείνπ  

      9.6.5  παξαηηεζεί από ην ηνπ αμίσκα ηνπ κε  γξαπηή  εηδνπνίεζε ζηνλ Πξόεδξν ηνπ 

Σπκβνπιίνπ  

     9.6.6  απνπζηάζεη αδηθαηνιόγεηα ηξείο θαη΄επαλάιεςηλ θνξέο από ηηο  ζπλεδξηάζεηο 

ηνπ Σπκβνπιίνπ. 

     9.6.7  επηδείμεη  ακέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε  ησλ θαζεθόλησλ ηνπ,  πνπ ζα είλαη 

απνδεηθηέα ζηό  Γηνηθεηηθό  Σπκβνύιην. 

 

10. ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ  ΘΑΗ  ΔΜΝΠΗΔΠ   ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ 

10.1  Τν Σπκβνύιην έρεη ππνρξέσζε λα  θξνληίδεη  γηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό  θαη 

εθαξκνγή  ησλ ζθνπώλ ηνπ Σσκαηείνπ από ην έκκηζζν πξνζσπηθό ηνύ Επγνύ.  

Πξσηαξρηθό έξγν ηνύ Σπκβνπιίνπ ζα είλαη ε πξόζιεςε ηθαλόηαησλ επηζηεκόλσλ θαη 

ηερλνθξαηώλ γηά ηελ επαξθή ζηειέρσζε ηνύ Σσκαηείνπ.  Σε πεξηόδνπο εθινγώλ ην 

Σπκβνύιην ζα εηλαη ππεύζπλν γνα ηελ αμηόινγεζε θαη επηινγή ησλ ππνςεθίσλ 

βνπιεπηώλ.    

 

10.2  Τν Σπκβνύιην ζα ζπλέξρεηαη γηα ηηο ππνζέζεηο ηνπ Σσκαηείνπ ηαθηηθά  θάζε 

κήλα, θαη έθηαθηα όπνηε  ζεσξήζεη απηό αλαγθαίν ν Πξόεδξνο ή δύν ηνπιάρηζηνλ κέιε 

ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηα νπνία ζα  ππνβάινπλ γξαπηή αίηεζε ζηνλ Πξόεδξν , θαη αθνύ 

εηδνπνηεζνύλ όια  ηα κέιε γηα  ηε  ζπγθαινπκέλε ζπλεδξίαζε. 
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10.3  Απαξηία  θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ ζα απνηεινύλ ηέζζεξα 

ηνπιάρηζηνλ κέιε λννπκέλνπ όηη ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν Πξόεδξνο ή ν 

Αληηπξόεδξνο . 

10.4  Τν Σπκβνύιην   δηαρεηξίδεηαη θαη θξνληίδεη  ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 

Σσκαηείνπ. 

10.5  Τν Σπκβνύιην απνθαζίδεη  γηα ηα  θαζήθνληα  θαη επζύλεο θάζε  κέινπο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ θαη απνθαζίδεη  ηνλ  ηξόπν θαη δηαδηθαζία  γηα ηελ  δηεθπεξαίσζε  ησλ 

εξγαζηώλ ηνπ. 

10.6  Τν Σπκβνύιην  ζα ηεξεί  βηβιίν πξαθηηθώλ ζην νπνίν  ζα  θαηαρσξνύληαη: 

 

      10.6.1  Όινη νη δηνξηζκνί αμησκαηνύρσλ πνπ  γίλνληαη  από ην  Σπκβνύιην. 

      10.6.2  Τα νλόκαηα ησλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηα νπνία  είλαη παξόληα ζε θάζε     

ζπλεδξία  ηνπ Σπκβνπιίνπ ή επηηξνπήο  από  κέιε  ηνπ Σπκβνπιίνπ. 

      10.6.2 Όια ηα ςεθίζκαηα θαη νη απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ. 

 

 10.7  Τν Σπκβνύιην  κπνξεί λα αλαζέηεη ζε  εηδηθέο Δπηηξνπέο απνηεινύκελεο από κέιε 

ηνπ Σπκβνπιίνπ ή θαη απιά κέιε ηνπ Σσκαηείνπ, ζπγθεθξηκέλα  ζέκαηα ή εξγαζίεο, ή 

θαη λα εθρσξεί  ζε  ηέηνηεο  επηηξνπέο  νπνηεζδήπνηε από  ηηο  εμνπζίεο  ηνπ. 

10.8  Όιεο  νη επηηαγέο,  πηζησηηθνί ή άιινη ηίηινη,  ζπλαιιάγκαηα, αμηόγξαθα, 

απνδείμεηο  παξαιαβήο  ρξεκάησλ  ή άιια  έγγξαθα πνπ αθνξνύλ   ην Σσκαηείν  πξέπεη 

λα  ππνγξάθνληαη,  εθδίδνληαη,  θαζηζηώληαη, απνδεθηέο , νπηζζνγξάθνληαη ή άιισο 

εθηεινύληαη από ηνλ  Πξνέδξν  ή  Αληηπξόεδξν  θαη  Γξακκαηέα  εθηόο εάλ ην 

Γηνηθεηηθό  Σπκβνύιην έρεη θάλεη άιιεο δηεπζεηήζεηο. 

 

 

11. ΓΔΛΗΘΔΠ   ΠΛΔΙΔΠΔΗΠ 

11.1 Αλά δηεηία θαηά ηνλ κήλα Ηαλνπάξην ζα ζπγθαιείηαη από ην Γηνηθεηηθό  Σπκβνύιην  

ε  Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κειώλ. 

11.2 Όιεο  νη Γεληθέο  Σπλειεύζεηο πιελ ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλειεύζεσο ζα 

ζεσξνύληαη Έθηαθηεο Γεληθέο Σπλειεύζεηο. 

11.3  Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε  κπνξεί  λα ζπγθιεζεί νπνηεδήπνηε  ζεσξεζεί ζθόπηκν 

από ηελ πιεηνςεθία  ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.  Έθηαθηε  Γεληθή Σπλέιεπζε  ζα 

ζπγθαιείηαη επίζεο όηαλ ην έλα  δέθαην ηνπιάρηζηνλ ησλ κειώλ απαηηήζεη απηό  

γξαπηώο  από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. 

11.4  Δηδνπνηήζεηο γηα ηε  Γεληθή Σπλέιεπζε   ζα απνζηέιινληαη ζηα κέιε ηνπιάρηζηνλ 

15 εκέξεο πξηλ  ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα γίλεη  ε Σπλέιεπζε. 
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11.5  Τπραία παξάιεηςε ηεο  απνζηνιήο εηδνπνηήζεσο ζε  κέινο θαη ε κε παξαιαβή ηεο 

εηδνπνηήζεσο  από  νπ νηνδήπνηε κέινο δελ θαζηζηνύλ άθπξε ηελ εξγαζία 

νπνηαζδήπνηε Γεληθήο Σπλειεύζεο. 

12. ΔΟΓΑΠΗΔΠ   ΓΔΛΗΘΖΠ  ΠΛΔΙΔΠΖΠ 

12.1  Οπδεκία εξγαζία ζα δηεμάγεηαη ζε  νπνηαλδήπνηε γεληθή ζπλέιεπζε  εθηόο αλ 

ππάξρεη  απαξηία θαηά ηελ νξηζκέλε ώξα γηα ηελ  έλαξμε  ησλ εξγαζηώλ ηεο 

ζπλέιεπζεο 

Απαξηία ζα απνηεινύλ ην έλα  ηξίην ησλ κειώλ παξεπξηζθόκελα απηνπξνζώπσο ή      

κέζσ αληηπξνζώπνπ. 

 

12.2  Σε  πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απαξηία  θαηά ηελ νξηζκέλε ώξα ,  ε ζπλέιεπζε 

εάλ ερεη ζπγθιεζεί  κε αίηεζε ησλ  κειώλ δηαιύεηαη. Σε  νπνηαλδήπνηε άιιε πεξίπησζε  

ζα αλαβάιιεηαη γηα ηελ ίδηα  εκέξα θαη ώξα ηεο επόκελεο  εβδνκάδαο,  νπόηε ηα 

παξεπξηζθόκελα κέιε ζα απνηεινύλ απαξηία. 

 

12.3  Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζα πξνεδξεύεη  ζηε  Γεληθή Σπλέιεπζε 

εθηόο εάλ εθθξάζεη αληίζεηε επηζπκία ή ηα παξόληα  κέιε απνθαζίζνπλ δηαθνξεηηθά 

νπόηε εθιέγεηαη Πξόεδξνο ηεο Σπλέιεπζεο  άιιν κέινο . 

 

12.4  Ψήθηζκα πνύ ηίζεηαη ζε  ςεθνθνξία  ελώπηνλ ηεο ζπλειεύζεο ζα εγθξίλεηαη κε 

΄αλύςσζε  ησλ ρεξηώλ, εθηόο αλ δεηεζεί  από ηελ αξρή  κπζηηθή ςεθνθνξία : 

      12.4.1  Από ηνλ  Πξόεδξν , ή 

      12.4.2   Από ηνπιάρηζηνλ 5  κέιε   

12.5.1   Θάζε  κέινο δηθαηνύηαη  κηα  ςήθν  λννπκέλνπ όηη έρεη εμνθιήζεη ηηο  κέρξη ηεο 

εκεξνκελίαο ηεο ζπλειεύζεσο νθεηιέο ηνπ πξνο ην Σσκαηείν. 

 12.5.2   Θαηά ηελ ςεθνθνξία ηα κέιε κπνξνύλ λα  ςεθίζνπλ  είηε απηνπξνζώπσο ή 

κέζσ αληηπξνζώπνπ. 

 12.5.3  Ζ πξάμε  δηνξηζκνύ  αληηπξνζώπνπ πξέπεη λα είλαη γξαπηή θαη  ππνγξακκέλε 

από ην κέινο. 

 

12.5.4   Θάζε  Γεληθή Σπλέιεπζε ζα  επηιακβάλεηαη ησλ ζεκάησλ ηα νπνία αλαθέξνληαη 

ζηελ ζρεηηθή πξόζθιεζε.  

Δλλνείηαη όκσο όηη νπνηνλδήπνηε κέινο κπνξεί   λα εγείξεη νπνηνλδήπνηε ζέκα θαηά ηελ 

ζπλέιεπζε , ην νπνίν ζα ηίζεηαη ππό ζπδήηεζε  θαη αλ ιεθζνύλ  απνθάζεηο  ζα 

ζεσξνύληαη έγθπξεο,  αζρέησο αλ ην  ζέκα δελ αλαθεξόηαλ  ζηελ αξρηθή πξόζθιεζε 

ηεο  Σπλέιεπζεο ,  εθόζνλ  ηα κηζά  ηνπιάρηζηνλ από ηα παξόληα κέιε έρνπλ   εγθξίλεη 

ηε  ζπδήηεζε  ηνπ ζέκαηνο θαη ηε ζρεηηθή απόθαζε .   
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12.5.5  Σε  θάζε  Ταθηηθή  Γεληθή Σπλέιεπζε  ζα  γίλεηαη ινγνδνζία  πεπξαγκέλσλ από 

ην απεξρόκελν Γηνηθεηηθό  Σπκβνύιην  θαη εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

13. ΔΙΔΓΘΡΗΘΖ  ΔΞΗΡΟΝΞΖ 

13.1  Θαηά ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ζα  εθιέγεηαη δηκειήο  ειεγθηηθή επηηξνπή  

κεηαμύ ησλ κειώλ ,  γηα ηνλ  έιεγρν ησλ βηβιίσλ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σσκαηείνπ. 

13.2  Ζ ειεγθηηθή Δπηηξνπή νθείιεη πξηλ  ηε  ζπγθξόηεζε  ηεο  Ταθηηθήο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο  λα εηνηκάζεη  ηε ζρεηηθή  έθζεζε  γηα ηνλ δηεμαρζέληα  έιεγρν  ησλ  

ινγαξηαζκώλ  ηνπ Σσκαηείνπ ,  ε  νπνία  ζα  θαηαηεζεί ζηε Σπλέιεπζε γηα γλώζε θαη 

ζπδήηεζε.. 

14.  ΠΦΟΑΓΗΠ 

Τν Σσκαηείν έρεη ίδηαλ ζθξαγίδα δηά ηεο νπνίαο  ζθξαγίδνληαη ηα επίζεκα έγγξαθα ηνπ 

Σσκαηείνπ. 

 

15. ΓΗΘΑΠΡΗΘΖ  ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΔΠΖ 

Οπνηνλδήπνηε κέινο ή κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κπνξνύλ  λα 

αληηπξνζσπεύζνπλ ην Σσκαηείν ζε  νπνηαλδήπνηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία θαηόπηλ 

εηδηθήο  απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

16. ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ  ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ 

Τξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηνπ Σσκαηείνπ  κπνξεί λα γίλεη κεηά από  απόθαζε 

Έθηαθηεο  Γεληθήο Σπλέιεπζεο  θαηά ηελ νπνία ζα  παξεπξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα δύν 

ηξίηα ησλ κειώλ θαη ε απόθαζε πξέπεη  λα έρεη ιεθζεί  κε  πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ 

ηεηάξησλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ. 

17. ΓΗΑΙΠΖ 

Τν Σσκαηείν δηαιύεηαη κε απόθαζε πνύ ζα ιεθζεί ζε  έθηαθηε  Γεληθή Σπλέιεπζε  θαηά 

ηελ νπνίαλ ζα παξεπξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα δύν ηξίηα ησλ κειώλ θαη ε  απόθαζε 

πξέπεη  λα ιεθζεί κε  πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ. 

 Σε  πεξίπησζε  δηάιπζεο  ηνπ Σσκαηείνπ ε Σπλέιεπζε  θαηά ηελ νπνίαλ απνθαζίδεηαη ε 

δηάιπζε,  απνθαζίδεηαη θαη ν   ηξόπνο δηάζεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σσκαηείνπ. 

 

 

 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΑ   ΘΑΗ   ΞΝΓΟΑΦΔΠ   ΗΓΟΡΗΘΩΛ   ΚΔΙΩΛ 

 

ΟΛΟΚΑ                ΔΠΑΓΓΔΙΚΑ          ΖΙΗΘΗΑ                        ΓΗΔΥΘΥΛΣΖ  
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