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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ  ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΚΥΠΡΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

 

 

1. Ορισμοί 

Στο παρόν Καταστατικό, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά, οι ακόλουθες λέξεις και 

εκφράσεις θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω: 

 

1.1. «το Σωματείο» ή «Σύνδεσμος» ή «ΣΕΕΟΚΚ» θα εννοεί το σωματείο των Επιστημόνων 

Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου στην Κύπρο, το οποίο ιδρύεται 

και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού. 

 

1.2. «το ΕΤΕΚ» θα εννοεί το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου. 

 

1.3. «ο οικείος κλάδος» θα εννοεί τον κλάδο της ειδικότητας της επιμέτρησης στον ευρύτερο 

κλάδο της μηχανικής επιστήμης «επιμέτρηση και εκτίμηση γης» του ΕΤΕΚ. 

 

1.4. «Μέλη του ΕΤΕΚ» θα εννοεί μέλη του ΕΤΕΚ στο οικείο κλάδο. 

 

1.5. «το Ινστιτούτο» ή «το RICS» θα εννοεί το Βασιλικό Ινστιτούτο των Chartered Surveyors 

(the Royal Institution of Chartered Surveyors). 

 

1.6. «Chartered» θα εννοεί τον ομώνυμο τίτλο επαγγελματικής ικανότητας που απονέμει το 

Ινστιτούτο, και «Chartered Surveyors» ή «Chartered μέλη του Ινστιτούτου» θα εννοεί 

μέλη του Ινστιτούτου, κατόχους του τίτλου Chartered (FRICS ή MRICS) ή ως αλλιώς 

χαρακτηρίζονται τα επαγγελματικά μέλη (professional members) του Ινστιτούτου. 

 

1.7. «το Δ.Σ. του Σωματείου» θα εννοεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. 

 

1.8. «οι Κανονισμοί του ΕΤΕΚ» θα εννοεί όλους τους ισχύοντες περί των μελών του ΕΤΕΚ 

Κανονισμούς όπως αυτοί θεσπίζονται και/ή τροποποιούνται από καιρού εις καιρό από την 

Βουλή των Αντιπροσώπων της Δημοκρατίας. 

 

1.9. «οι Κανονισμοί του Σωματείου» θα εννοεί όλους τους ισχύοντες Κανονισμούς (Bye-

Laws) του Σωματείου όπως αυτοί θεσπίζονται και/ή τροποποιούνται από καιρού εις καιρό 

από το Σωματείο σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και καθ΄ όσον αυτοί 

συνάδουν (και δεν αντιφάσκουν) προς και/ή συμπληρώνουν τους Κανονισμούς του ΕΤΕΚ. 

 

1.10. «οι Κανονισμοί του Ινστιτούτου» θα εννοεί όλους τους ισχύοντες Κανονισμούς (Bye-
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Laws) του Ινστιτούτου όπως αυτοί θεσπίζονται και/ή τροποποιούνται από καιρού εις καιρό 

από το Ινστιτούτο και καθ΄ όσον αυτοί συνάδουν (αλλά δεν αντιφάσκουν) προς και/ή 

συμπληρώνουν τους Κανονισμούς του ΕΤΕΚ ή τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού 

και τους Κανονισμούς του Σωματείου. 

 

1.11. «Επιστήμονες Επιμετρητές» θα εννοεί επιμετρητές μέλη του ΕΤΕΚ και «Επιστήμονες 

Μέλη» θα εννοεί Επιστήμονες Επιμετρητές, μέλη του Σωματείου. 

 

1.12. «Επιστήμονες Εγκεκριμένοι Επιμετρητές» θα εννοεί Επιστήμονες Επιμετρητές οι οποίοι 

ταυτόχρονα είναι και επαγγελματικά μέλη (professional members / chartered) του 

Ινστιτούτου και «Επιστήμονες Εγκεκριμένα Μέλη» θα εννοεί Επιστήμονες 

Εγκεκριμένους Επιμετρητές, μέλη του Σωματείου. 

 

1.13 «Μέλη του Σωματείου και/ή του Συνδέσμου» θα εννοεί από κοινού Επιστήμονες 

Εγκεκριμένα Μέλη και Επιστήμονες Μέλη του Σωματείου. 

 

1.14. «Ενεργά Μέλη του Σωματείου» θα εννοεί Μέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν 

τακτοποιημένη την ετήσια Συνδρομή Μέλους προς το Σωματείο τουλάχιστον 35 ημέρες 

πριν από την ημερομηνία της λειτουργίας για την οποία καλούνται ή τους επιτρέπεται να 

ενεργήσουν ως Μέλη του Σωματείου σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος 

Καταστατικού. 

 

1.15. «οι Τομείς Επαγγελματικής Ικανότητας» θα εννοεί τους καθορισμένους τομείς 

επαγγελματικών ειδικοτήτων (professional faculties) του Ινστιτούτου. 

 

1.16 «το Επάγγελμα» θα εννοεί το επάγγελμα της Επιμέτρησης και της Οικονομολογίας των 

Κατασκευών στην ευρύτερη δυνατόν επιστημονική έννοια του όπως προσδιορίζεται στο 

παρόν Καταστατικό και η έννοια του οποίου εμπεριέχει και προσδιορίζεται περαιτέρω από 

τους Τομείς Επαγγελματικής Ικανότητας. 

 

1.17. «η Δημοκρατία» θα εννοεί την Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

1.18. «ο Νόμος» θα εννοεί Νόμο της Δημοκρατίας. 

 

 

2. Επωνυμία και σφραγίδα του Σωματείου 

 

2.1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι «Σύνδεσμος Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων 

Κατασκευών Κύπρου» ή «ΣΕΕΟΚΚ». 
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2.2. Το Σωματείο έχει την δική του σφραγίδα και έμβλημα τύπου ασύμμετρου μοτίβου στο οποίο 

αναγράφονται και τα αρχικά της επωνυμίας του Σωματείου. 

 

 

3. Ίδρυση  και Εγγραφή του Σωματείου 

 

3.1. Το Σωματείο ιδρύεται ως μη κερδοφόρο σωματείο από τα Μέλη του Σωματείου βάσει του 

περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου. 

 

3.2. Το Σωματείο θα εκπροσωπεί το σύνολο των Μελών του στην Κύπρο, στην Ευρώπη και 

στον υπόλοιπο Κόσμο. 

 

3.3     Νοείται ότι η εγγράφή του Σωματείου τελεί υπό  την αίρεση της τελικής έγκρισης του από 

τον Έφορο σωματείων ο οποίος έχει την εξουσία να αρνηθεί την εγγραφή του σωματείου 

δυνάμει των προνοιών του άρθρου 6(1) του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου 

104(Ι)/2017. 

 

 

4. Αντικειμενικοί σκοποί του Σωματείου 

 

Το Σωματείο έχει τους ακόλουθους αντικειμενικούς σκοπούς: 

 

4.1. Να εκπροσωπεί στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο Κόσμο, τα Μέλη του αλλά 

όχι όλους τους επαγγελματίες Επιστήμονες Εγκεκριμένους Επιμετρητές και τους 

Επιστήμονες Επιμετρητές οι οποίοι ασκούν το Επάγγελμα (ή έχουν αφυπηρετήσει) ή είναι 

φοιτητές σε αυτόν τον κλάδο, χωρίς την συγκατάθεσή τους. 

 

4.2. Να προάγει στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο Κόσμο  μέσω συντεύξεων 

(γραπτών ή προφορικών), συνεδρίων και/ή άρθρων  τους γενικότερους σκοπούς του 

Σωματείου, οι οποίοι είναι: 

(α) η διασφάλιση της προαγωγής και η διευκόλυνση της απόκτησης εκείνης της γνώσης 

που συνιστά το Επάγγελμα του Επιστήμονα Επιμετρητή Οικονομολόγου 

Κατασκευών, δηλαδή τις τέχνες, τις επιστήμες και την πρακτική άσκηση: 

(i) του καθορισμού της οικονομικής χρήσης των πόρων της οικοδομικής 

βιομηχανίας και της οικονομικής αποτίμησης, επιμέτρησης και διεύθυνσης 

κατασκευαστικών έργων όπως επίσης και της διασφάλισης της συμμόρφωσης 

προς εγκεκριμένες διαδικασίες προσφορών και συμβατικών διευθετήσεων, 

(ii) της εξέτασης της δόμησης και της κατάστασης υφιστάμενων κτιρίων και των 

υπηρεσιών τους και της παροχής οικονομικών συμβουλών σχετικών προς την 

συντήρηση, την μετατροπή και την βελτίωση τους,  
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(iii) των οποιονδήποτε άλλων υπηρεσιών εμπίπτουν στο αντικείμενο του 

Επαγγέλματος του Επιστήμονα Επιμετρητή Οικονομολόγου Κατασκευών, και 

(β) η διατήρηση και προαγωγή της χρησιμότητας του Επαγγέλματος του Επιστήμονα 

Επιμετρητή Οικονομολόγου Κατασκευών προς το δημόσιο όφελος. 

 

4.3. Προς εξυπηρέτηση των γενικότερων σκοπών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2. του 

παρόντος Άρθρου: 

(α) να λειτουργεί ως επίκεντρο για όλους τους Επιστήμονες Εγκεκριμένους Επιμετρητές 

και τους Επιστήμονες Επιμετρητές στην Κύπρο, 

 (β) να εξασφαλίζει και να διοχετεύει στα Μέλη του Σωματείου πληροφορίες σχετικές προς 

τις ευκαιρίες για την προαγωγή του Επαγγέλματος στην Κύπρο, στην Ευρώπη και 

στον υπόλοιπο Κόσμο, 

(γ) να εξασφαλίζει και να διοχετεύει στην Κύπρο τεχνικές και επαγγελματικές 

πληροφορίες σχετικές με το Επάγγελμα, 

(δ) να ενημερώνει τα Μέλη του Σωματείου επί τεχνικών και επαγγελματικών θεμάτων 

σχετικών με το Επάγγελμα, προς τα οποία επικεντρώνεται το Ευρωπαϊκό και το 

διεθνές ενδιαφέρον, 

(ε)  να αναπτύσσει δεσμούς, να διατηρεί στενή επαφή και να συνεργάζεται με σωματεία 

ή/και με το ΕΤΕΚ, καθώς και με άλλους συγγενείς επαγγελματικούς συνδέσμους και 

οργανισμούς στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο Κόσμο, 

(στ) να συμβουλεύει και να βοηθά το ΕΤΕΚ σε σχέση με οποιεσδήποτε επαγγελματικές 

εξετάσεις των μελών ή των υποψηφίων μελών του ΕΤΕΚ, 

(ζ) να συμβουλεύει και να βοηθά το ΕΤΕΚ σε σχέση με τον έλεγχο και την αξιολόγηση της 

οποιασδήποτε πρακτικής εξάσκησης την οποία επιδέχονται τα μέλη ή τα υποψήφια 

μέλη του ΕΤΕΚ, 

(η) να παρέχει βοήθεια και καθοδήγηση στα υποψήφια μέλη του ΕΤΕΚ, 

(θ) να παρέχει βοήθεια στα Μέλη του Σωματείου να εκπληρώνουν την απαιτούμενη 

υποχρέωση τους αναφορικά με την συνεχή επαγγελματική εξέλιξη και αναβάθμιση 

τους,και 

(ι)  να διατηρεί μητρώο όλων των οίκων και των ελευθέρων επαγγελματιών Μελών του 

Σωματείου οι οποίοι ασκούν το Επάγγελμα στην Κύπρο. 

 

 

5. Έδρα του Σωματείου 

 

5.1. Ως έδρα του Σωματείου ορίζεται η οδός Χίου 10, Άγιος Δομέτιος, 2373 Λευκωσία ή 

οποιαδήποτε άλλη έδρα την οποία δυνατόν να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Σωματείου. 

 

5.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να επιλέγει και να προχωρεί σε μίσθωση 



 

6 
 

υποστατικού για τις ανάγκες του Σωματείου. 

 

 

6. Διάρκεια ζωής του Σωματείου 

 

6.1. Η χρονική διάρκεια της ζωής του Σωματείου είναι απεριόριστη. 

 

 

7. Σχέση του Σωματείου με το ΕΤΕΚ και με άλλους οργανισμούς και επιτροπές διεθνώς. 

 

7.1. Το Σωματείο θα εκπροσωπείται: 

(α) στο ΕΤΕΚ, και 

(β) σε τέτοιους άλλους οργανισμούς ή τέτοιες άλλες επιτροπές στην Κύπρο, στην 

Ευρώπη και στον υπόλοιπο Κόσμο, όπως από καιρού εις καιρό δυνατόν να 

συμφωνείται μεταξύ του Σωματείου και των εν λόγω άλλων οργανισμών και 

επιτροπών. 

 

7.2. Σχετικά με την δραστηριότητα του Σωματείου στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στον 

υπόλοιπο Κόσμο, το Σωματείο θα λαμβάνει όλες τις οποιεσδήποτε αποφάσεις του και θα 

ενεργεί πάντοτε κατά τρόπο, ο οποίος δεν θα είναι ασυνεπής προς τους Κανονισμούς του 

ΕΤΕΚ. 

 

 

8. Απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους στο Σωματείο 

 

8.1. Η απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους στο Σωματείο είναι ανοικτή σε όλους τους 

Επιστήμονες Εγκεκριμένους Επιμετρητές και τους Επιστήμονες Επιμετρητές οι οποίοι 

ασκούν το Επάγγελμα (ή έχουν αφυπηρετήσει) και είναι κάτοχοι Πτυχιακού ή 

Μεταπτυχιακού Τίτλου στο αντικείμενο του Επιμετρητή αναγνωρισμένα από το ΕΤΕΚ και/ή 

το RICS και Μέλη του ΕΤΕΚ στον Κλάδο Επιμέτρησης, ή Μέλη του ΕΤΕΚ στον 

Κλάδο Επιμέτρησης που βρίσκονται στον Ειδικό Κατάλογο του ΕΤΕΚ. 

 

8.2   Περαιτέρω δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο και απόκτησης της ιδιότητας του  Συνδεδεμένου 

Μέλους (Affiliated Members),έχουν Μέλη του ΕΤΕΚ ,τα οποία αποδεδειγμένα ασκούν το 

επάγγελμα του επιμετρητή ποσοστήτων τα τελευταία πέντε χρόνια πριν από την 

ημερομηνία της εγγραφής τους.Νοείται ότι τα Συνδεδεμένα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα 

ψήφου και εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.  

 

8.3. Την ιδιότητα Μαθητευόμενου Μέλους μπορούν να αποκτήσουν φοιτητές Πτυχιακού ή 

Μεταπτυχιακού Τίτλου στο αντικείμενο του Επιμετρητή ή παρεμφερές αντικειμένου, 
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αναγνωρισμένα από το ΚΥΣΑΤΣ και/ή το RICS. 

 

8.4. To Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει επίτιμα μέλη άτομα σε ψηλές θέσεις εταιρειών 

εκτίμησης γης, ακινήτων και στην οικοδομική βιομηχανία και άτομα τα οποία κατέχουν 

υψηλά αξιώματα εν γένει στην κοινωνία.  

 

8.5. Γραπτές αιτήσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους στο Σωματείο θα γίνονται 

προς το Δ.Σ. του Σωματείου το οποίο και θα αποφασίζει κατά την απόλυτη κρίση του ως 

προς την δυνατότητα απόκτησης της εν λόγω ιδιότητας. 

 

8.6. Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε 

κληρονομείται. 

 

8.7      Τα Μέλη του Σωματείου  έχουν ίσα δικαιώματα. 

 

8.8. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο 

μητρώο των μελών, το οποίο επικυροποιείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και είναι 

διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

8.9 Καμία αμοιβή οποιουδήποτε είδους δεν θα καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε 

οποιοδήποτε Μέλος ή Αξιωματούχο της διοίκησης του Σωματείου εκτός εάν το Καταστατικό 

ορίζει διαφορετικά. 

 

8.10. Αφαίρεση της ιδιότητας του Μέλους στο Σωματείο θα συμβαίνει: 

(α) μετά από γραπτή οικειοθελή παραίτηση του Μέλους του Σωματείου η οποία θα 

απευθύνεται προς το Δ.Σ. του Σωματείου, ή 

(β) με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου στις περιπτώσεις που το Μέλος του Σωματείου: 

(i) ενεργεί με ανάρμοστη και βλαπτική συμπεριφορά επηρεάζοντας κατ΄ επέκταση 

την υπόληψη και/ή τους αντικειμενικούς σκοπούς του Σωματείου, ή 

(ii) οφείλει καθυστερημένη ετήσια Συνδρομή Μέλους στο Σωματείο και παρά την 

σχετική υπενθύμιση του, μέσω ταχυδρομείου και/ή φαξ και/ή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου από τον Ταμία, δεν πληρώσει τις εν λόγω καθυστερημένες 

Συνδρομές μέσα σε 28 ημέρες από την ημερομηνία της εν λόγω υπενθύμισης, 

(πάντοτε νοουμένου ότι πριν από την αφαίρεση της ιδιότητας του Μέλους σύμφωνα 

με τις διατάξεις των υποπαραγράφων (i) και (ii) ανωτέρω, το Σωματείο θα δίδει 

ευκαιρία στο Μέλος του Σωματείου να παρουσιάσει γραπτώς τις σχετικές θέσεις του 

στην Γενική Συνέλευση,η οποία θα συγκληθεί για τον σκοπό τούτο και η οποία θα 

λάβει την τελική απόφαση για την διαγρφή του μέλους.), ή 

(γ) μετά από την απώλεια της ιδιότητας του μέλους στο ΕΤΕΚ, ή  

(δ) μετά από το θάνατο του Μέλους του Σωματείου. 
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9. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου 

 

9.1. Στο Σύνδεσμο θα υφίσταται Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). 

 

9.2. Το Δ.Σ. του Σωματείου θα έχει την ευθύνη της διοίκησης και την διεύθυνση του Σωματείου. 

Το Δ.Σ. του Σωματείου θα δύναται να θεσπίζει Κανονισμούς σχετικούς με τον χειρισμό των 

υποθέσεων του Σωματείου. Οι εν λόγω Κανονισμοί θα αποτελούν και θα θεωρούνται ως 

συμπληρώματα των σχετικών προνοιών του παρόντος Καταστατικού καθώς και των 

σχετικών Κανονισμών του ΕΤΕΚ και του Ινστιτούτου. 

 

9.3. Το Δ.Σ. του Σωματείου θα αποτελείται από 7 Μέλη. Ο εν λόγω αριθμός θα περιλαμβάνει 

και τους Αξιωματούχους του Δ.Σ. του Σωματείου, δηλαδή: 

(α) τον Πρόεδρο, 

(β) τον Αντιπρόεδρο, 

(γ) τον Γραμματέα, και 

(δ) τον Ταμία. 

 

9.4. Το Δ.Σ. του Σωματείου θα εκλέγεται κατά την Εκλογική Γενική Συνέλευση, με μυστική 

ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία η οποία 

περιγράφεται στο Άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού. Τα Μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου 

θα υπηρετούν θητεία 2 ετών μόνον (στο εξής καλείται «η διοικητική θητεία»), με δικαίωμα 

επανεκλογής. 

 

9.5. Το δικαίωμα ψήφου κατά την εκλογή του Δ.Σ. του Σωματείου θα περιορίζεται στα ενεργά 

Μέλη του Σωματείου που παρίστανται στην Εκλογική Γενική Συνέλευση. Ταχυδρομική 

ψηφοφορία δεν θα οργανώνεται ούτε και θα γίνεται αποδεκτή. 

 

9.6. Το Σωματείο θα εκπροσωπείται σε κάθε δικαστική και δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο ή, 

σε περίπτωση που έτσι δυνατόν να αποφασίσει το Δ.Σ. του Σωματείου, από οποιοδήποτε 

άλλο Μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου που εκλέγεται από τα Μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου 

ειδικά για αυτόν τον σκοπό. 

 

9.7     Δικαιοπραξίες οι οποίες ενεργούνται από το Δικοικητικό Συμβούλιο ,εντός των ορίων της 

εξουσίας του δεσμεύουν το Σωματείο. 

 

9.8. Παράνομες πράξεις και/ή παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,έναντι 

τρίτων,οι οποίες έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους επιφέρουν και 

συνεπάγουν ευθύνη του Σωματείου.Νοείται ότι σε περίπτωση κτά την οποία η ζημιογόνος 

πράξη και/ή παράλειψη έγινε εκ προθέσεως ,δόλια ,κακόπιστα ή λόγω βαριάς αμέλειας ,το 
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υπάιτιο πρόσωπο και/ή τα υπάιτια πρόσωπα ευθύνονται αλληλέγυα και/ή κεχωρισμένα  

έναντι του Σωματείου για την αποκατάσταση της ζημιάς που το Σωματείο έχει υποστεί. 

 

9.7. Με εξαίρεση την εκπροσώπηση του στο Δικαστήριο όπως αναφέρεται στην παράγραφο 

9.6 του παρόντος Άρθρου, το Σωματείο σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, θα εκπροσωπείται 

από το Δ.Σ. του Σωματείου και το οποίο Δ.Σ. του Σωματείου θα εκπροσωπείται: 

(α) από τον Πρόεδρο, ή στην απουσία του 

(β) από τον Αντιπρόεδρο, ή στην απουσία του  

(γ) από τον Γραμματέα, ή στην απουσία του 

(δ) από οποιοδήποτε άλλο Μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου που εκλέγεται από τα Μέλη του 

Δ.Σ. του Σωματείου ειδικά για αυτό τον σκοπό. 

 

9.8. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στην 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 τρίτου βαθμού ή 

αφορά διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και εταιρείας προσωπικής ή 

κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το Μέλος αυτό ή η 

σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού 

 

9.9. Το Δ.Σ. του Σωματείου θα δεσμεύεται από οποιεσδήποτε αποφάσεις οποιασδήποτε 

Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που 

αναφέρονται στα Άρθρα 13 και 14 του παρόντος Καταστατικού αντιστοίχως. 

 

9.10. Υπό την επιφύλαξη των προνοιών της παραγράφου 9.9 του παρόντος Άρθρου, το Δ.Σ. του 

Σωματείου καθώς και όλοι οι εκπρόσωποι του Σωματείου θα δεσμεύονται από τις 

αποφάσεις της απλής πλειοψηφίας των Μελών του Δ.Σ. του Σωματείου. 

 

 

10. Υποψηφιότητα και εκλογή των Μελών του Δ.Σ. του Σωματείου 

 

10.1. Η εκλογή των Μελών του Δ.Σ. του Σωματείου θα διεξάγεται κατά την Εκλογική Γενική 

Συνέλευση του Σωματείου (στο εξής καλείται «η Εκλογική ΓΣ») και θα οργανώνεται από 

τον Γραμματέα. 

 

10.2. Το Δ.Σ. του Σωματείου θα αποτελείται από (και θα περιορίζεται σε) ενεργά Μέλη του 

Σωματείου τα οποία προσδιορίζονται ως τέτοια σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 

10.3 του παρόντος Άρθρου. 

 

10.3. Η εκλογή των Μελών του Δ.Σ. του Σωματείου θα διεξάγεται (και θα περιορίζεται) μεταξύ 
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των ενεργών Μελών του Σωματείου τα οποία προσδιορίζονται ως τέτοια το αργότερο 35 

ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα καθορίζεται για την Εκλογική ΓΣ (στο εξής 

καλούνται «οι εκλογείς»). Σχετικά, ο Γραμματέας, το αργότερο 49 ημέρες πριν από την 

ημερομηνία που θα καθορίζεται για την Εκλογική ΓΣ, θα ζητά από τον Ταμία τον κατάλογο 

των εκλογέων και κατάσταση η οποία θα επιβεβαιώνει το συνολικό ποσό που είχε 

εισπραχθεί, από τις πληρωθείσες ετήσιες Συνδρομές Μελών, από το Σωματείο. Ο Ταμίας 

θα ανταποκρίνεται στην αίτηση του Γραμματέα 35 ημέρες πριν από την ημερομηνία που 

θα καθορίζεται για την Εκλογική ΓΣ. 

 

10.4. Ειδοποίηση μέσω ταχυδρομείου και/ή φαξ και/ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  για την 

Εκλογική ΓΣ και την εκλογή των Μελών του Δ.Σ. του Σωματείου θα αποστέλλεται από τον 

Γραμματέα, σε όλα τα ενεργά Μέλη του Σωματείου, με πρόσκληση για την υποβολή 

υποψηφιοτήτων, το αργότερο 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα καθορίζεται για 

την Εκλογική ΓΣ. Η εν λόγω ειδοποίηση θα αναφέρει: 

(α) τον συνολικό αριθμό των εδρών στο Δ.Σ. του Σωματείου, 

(β) τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων του Σωματείου, και 

(γ) τα ονόματα, την θέση στο Δ.Σ. του Σωματείου και την επίδοση παρουσιών στις 

Συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Σωματείου, των οποιωνδήποτε Μελών του απερχόμενου 

Δ.Σ. του Σωματείου, που επιθυμούν να επανεκλεγούν. 

 

10.5. Οι υποψηφιότητες θα είναι γραπτές και θα παραλαμβάνονται από τον Γραμματέα με 

ταχυδρομείο και/ή με φαξ και/ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αργότερο 14 ημέρες πριν από 

την ημερομηνία που θα καθορίζεται για την Εκλογική ΓΣ. Οι υποψηφιότητες θα 

υποστηρίζονται και υπογράφονται από άλλο ένα τουλάχιστο εκλογέα στο Σωματείο. Οι 

υποψηφιότητες θα περιλαμβάνουν: 

(α) το πλήρες όνομα και τους τίτλους του υποψηφίου, 

(β) το πλήρες όνομα και τους τίτλους αυτού που υποστηρίζει τον υποψήφιο, και 

(γ) δήλωση του υποψηφίου η οποία, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει την ανάληψη 

υποχρέωσης από τον υποψήφιο, αν και εφόσον εκλεγεί, να υπηρετήσει το Σωματείο. 

 

10.6. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι λιγότερος από ή ίσος με τον αριθμό 

των εδρών στο Δ.Σ. του Σωματείου, τότε οι εν λόγω προτεινόμενοι υποψήφιοι θα 

θεωρούνται αυτόματα ως τα εκλεγέντα Μέλη στο Δ.Σ. του Σωματείου. Συνεπώς, η εκλογική 

διαδικασία όπως περιγράφεται στα κατωτέρω άρθρα δεν θα διεξάγεται εφόσον ο αριθμός 

των υποψηφίων δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. του Σωματείου. 

 

10.7. Ο Γραμματέας, κατ΄ αρχάς, θα επιβεβαιώνει ότι όλοι οι υποψήφιοι και οι υποστηρικτές τους 

είναι εγγεγραμμένοι εκλογείς και ακολούθως, θα ετοιμάζει τα σχετικά ψηφοδέλτια. Τα 

ψηφοδέλτια θα περιλαμβάνουν το πλήρες όνομα και τους τίτλους όλων των υποψηφίων, 

κατά αλφαβητική σειρά. Υποψήφιοι οι οποίοι είτε οι ίδιοι είτε οι υποστηρικτές τους δεν είναι 
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εγγεγραμμένοι εκλογείς, δεν θα γίνονται αποδεκτοί ως υποψήφιοι για εκλογή ως Μέλη του 

Δ.Σ. του Σωματείου και γραπτώς θα ειδοποιούνται σχετικά από τον Γραμματέα με 

ταχυδρομείο και/ή με φαξ  και/ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,το αργότερο 7 ημέρες πριν 

από την ημερομηνία που θα καθορίζεται για την Εκλογική ΓΣ. 

 

10.8. Κατά την εκλογή των Μελών του Δ.Σ. του Σωματείου, κάθε εκλογέας θα δικαιούται να 

επιλέγει μέχρι τόσους υποψηφίους όσος θα είναι και ο αριθμός των εδρών στο Δ.Σ. του 

Σωματείου, αλλά όχι περισσότερους. Ψηφοδέλτια τα οποία περιλαμβάνουν μεγαλύτερο 

αριθμό επιλογών, θα θεωρούνται άκυρα και θα απορρίπτονται. 

 

10.9. Κατά την εκλογή των Μελών του Δ.Σ. του Σωματείου, η αντιπροσώπευση ψηφοφόρων 

(proxies) θα γίνεται αποδεκτή, εφόσον: 

(α) τα ενδιαφερόμενα Μέλη του Σωματείου και οι αντιπρόσωποι τους είναι εγγεγραμμένοι 

εκλογείς, και 

(β) τα ενδιαφερόμενα Μέλη του Σωματείου θα ειδοποιούν γραπτώς και σχετικά τον 

Γραμματέα με ταχυδρομείο και/ή με φαξ και/ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το αργότερο 

3 ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα καθορίζεται για την Εκλογική ΓΣ 

αναφέροντας το πλήρες όνομα και τους τίτλους του αντιπροσώπου τους. 

 

10.10. Προς τους σκοπούς της εκλογής των Μελών του Δ.Σ. του Σωματείου, το απερχόμενο Δ.Σ. 

του Σωματείου θα διορίζει ως διαλογείς 3 ενεργά Μέλη του Σωματείου που παρίστανται 

στην Εκλογική ΓΣ. Τέτοιοι διαλογείς δυνατόν να είναι και Μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. του 

Σωματείου. Σε όλες τις περιπτώσεις οι διαλογείς δεν θα είναι υποψήφιοι για εκλογή στο 

Δ.Σ. του Σωματείου. 

 

10.11. Πριν από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή των Μελών του Δ.Σ. του 

Σωματείου, οι διαλογείς θα δίδουν δικαίωμα χρόνου σε όλους τους υποψήφιους (όχι 

λιγότερα από 2 και όχι περισσότερα από 5 λεπτά) να απευθυνθούν προς την Εκλογική ΓΣ 

προς υποστήριξη της υποψηφιότητας τους. 

 

10.12. Η εκλογή των Μελών του Δ.Σ. του Σωματείου θα γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με απλή 

πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διεξάγεται δεύτερη μυστική ψηφοφορία. Σε 

περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας, η εκλογή θα διευθετείται με κλήρωση. 

 

10.13. Τα αποτελέσματα των εκλογών για το Δ.Σ. του Σωματείου θα ανακοινώνονται από τους 

διαλογείς κατά την λήξη της Εκλογικής ΓΣ. 
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11. Συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Σωματείου 

 

 

11.1. Η πρώτη Συνεδρίαση κάθε νεοεκλεγμένου Δ.Σ. του Σωματείου θα διεξάγεται το αργότερο 

20 ημέρες μετά την εκλογή του. Κατά την εν λόγω πρώτη Συνεδρίαση, τα Μέλη του Δ.Σ. 

του Σωματείου θα εκλέγουν, με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία, τους 

Αξιωματούχους του Δ.Σ. του Σωματείου όπως αναφέρονται στο Άρθρο 9.3 του παρόντος 

Καταστατικού. Εκτός όπου τούτο είναι πρακτικά αδύνατο, οι Αξιωματούχοι του Δ.Σ. του 

Σωματείου θα πρέπει να είναι Επιστήμονες Εγκεκριμένοι Επιμετρητές. Επίσης, εκτός όπου 

τούτο είναι πρακτικά αδύνατο, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος θα πρέπει να είναι 

επαγγελματικά μέλη (chartered) του Ινστιτούτου για τουλάχιστον 5 συνεχή έτη. 

 

11.2. Σε περίπτωση παραίτησης οποιουδήποτε Μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου, τα 

παραμένοντα Μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου (στο εξής καλούνται «τα παραμένοντα Μέλη 

του Δ.Σ. του Σωματείου») θα συνεχίζουν την λειτουργία του Δ.Σ. του Σωματείου και σε 

περίπτωση που το εν λόγω παραιτούμενο μέλος είναι Αξιωματούχος, τα παραμένοντα 

Μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου θα εκλέγουν, με μυστική ψηφοφορία, με απλή πλειοψηφία 

και υπό τις πρόνοιες της παραγράφου 11.1 ανωτέρω, κάποιο άλλο Μέλος του Δ.Σ. του 

Σωματείου για να συμπληρώσει την κενούμενη θέση του εν λόγω Αξιωματούχου. 

 

11.3. Το Δ.Σ. του Σωματείου θα διεξάγει Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής 

καλούνται «ΣΔΣ») οι οποίες σε κάθε διοικητική θητεία δεν θα είναι λιγότερες από 10 και 

των οποίων οι ημερομηνίες θα αποφασίζονται από το Δ.Σ. του Σωματείου. 

 

11.4. Αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης στις ΣΔΣ θα αποστέλλεται από τον Γραμματέα, με 

ταχυδρομείο και/ή με φαξ και/ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε όλα τα Μέλη του Δ.Σ. του 

Σωματείου το αργότερο 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα καθορίζεται για την 

ΣΔΣ. 

 

11.5. Η απαρτία στις ΣΔΣ θα αποτελείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, συν τα 3 μέλη. 

 

11.6. Τα Μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου θα δύνανται, με μυστική ψηφοφορία και με απλή 

πλειοψηφία, να παύουν οποιονδήποτε εκλεγέντα Αξιωματούχο του Δ.Σ. του Σωματείου ο 

οποίος είχε 3 αδικαιολόγητες ή 4 συνολικά απουσίες των συνεδριάσεων του Δ.Σ. σε 

περίοδο δώδεκα μηνών και ακολούθως να εκλέγουν, με μυστική ψηφοφορία, με απλή 

πλειοψηφία και υπό τις πρόνοιες της παραγράφου 11.1 ανωτέρω, κάποιο άλλο Μέλος του 

Δ.Σ. του Σωματείου για να συμπληρώσει την κενούμενη θέση του εν λόγω Αξιωματούχου. 
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11.7. Σε οποιανδήποτε ΣΔΣ ο Γραμματέας θα κρατά πρακτικά όλων των αποφάσεων που 

λαμβάνονται. Τα εν λόγω πρακτικά θα υπογράφονται από τον Γραμματέα και από το Μέλος 

που θα προεδρεύει κατά την ΣΔΣ. 

 

 

 

12. Επιτροπές Σωματείου 

 

12.1. Το Δ.Σ. του Σωματείου θα δύναται να συστήνει επιτροπές, υποεπιτροπές και ομάδες σε 

τέτοιο αριθμό και κατά τέτοιο τρόπο όπως δυνατόν το Δ.Σ. του Σωματείου να θεωρήσει ότι 

είναι απαραίτητο για την προώθηση των αντικειμενικών σκοπών του Σωματείου, 

διασφαλίζοντας ότι τα ενδιαφέροντα όλων των Μελών του Σωματείου εκπροσωπούνται εκεί 

κανονικά συμπεριλαμβανομένης και της γεωγραφικής τους προέλευσης. 

 

12.2. Το Δ.Σ. του Σωματείου θα δύναται να εκχωρεί στις εν λόγω επιτροπές, υποεπιτροπές και 

ομάδες τέτοιες αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ. του Σωματείου όπως δυνατόν το Δ.Σ. 

του Σωματείου να θεωρήσει ότι είναι απαραίτητο για την προώθηση των αντικειμενικών 

σκοπών του Σωματείου. 

 

13. Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου 

 

13.1. Οι Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου (στο εξής καλούνται «ΕΤΗ.ΓΣ») θα 

διεξάγονται μία φορά κατ΄ έτος. Η δεύτερη ΕΤΗ. ΓΣ σε κάθε διοικητική θητεία θα είναι 

επίσης και η Εκλογική ΓΣ. 

 

13.2. Σχετική ειδοποίηση με την ημερομηνία της ΕΤΗ. ΓΣ θα αποστέλλεται με ταχυδρομείο και/ή 

με φαξ και/ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τον Γραμματέα σε όλα τα ενεργά Μέλη του 

Σωματείου, το αργότερο 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα καθορίζεται για την 

ΕΤΗ. ΓΣ. 

 

13.3. Οποιοδήποτε ψήφισμα το οποίο κάποιο ενεργό Μέλος του Σωματείου δυνατόν να επιθυμεί 

να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της ΕΤΗ.ΓΣ, θα πρέπει να παραληφθεί από τον 

Γραμματέα, με ταχυδρομείο και/ή με φαξ, το αργότερο 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία 

που θα καθορίζεται για την ΕΤΗ. ΓΣ. 

 

13.4. Αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης στην ΕΤΗ. ΓΣ θα αποστέλλεται από τον Γραμματέα, με 

ταχυδρομείο και/ή με φαξ, σε όλα τα ενεργά Μέλη του Σωματίου, το αργότερο 7 ημέρες 

πριν από την ημερομηνία που θα καθορίζεται για την ΕΤΗ.ΓΣ. 
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13.5. Η απαρτία σε όλες τις ΕΤΗ. ΓΣ θα αποτελείται από 20 ενεργά Μέλη του Σωματείου. 

Πάντοτες νοουμένου ότι σε περίπτωση που σε οποιανδήποτε ΕΤΗ. ΓΣ, τα παριστάμενα 

ενεργά Μέλη του Σωματείου δεν αποτελούν απαρτία όπως προαναφέρεται, τότε, μετά από 

την παρέλευση 30 λεπτών από την καθορισθείσα ώρα της ΕΤΗ. ΓΣ, οποιοσδήποτε 

αριθμός, πέραν των 10 παρισταμένων ενεργών Μελών του Σωματείου θα θεωρείται, προς 

όλους τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού, ότι αποτελεί απαρτία στην ΕΤΗ. ΓΣ. 

 

13.6. Σε οποιαδήποτε ΕΤΗ.ΓΣ τα μη ενεργά Μέλη του Σωματείου δεν θα δικαιούνται να ψηφίσουν 

επί οποιουδήποτε θέματος. 

 

13.7. Σε οποιανδήποτε ΕΤΗ.ΓΣ ο Γραμματέας θα κρατά πρακτικά όλων των αποφάσεων που 

ψηφίζονται. Τα εν λόγω πρακτικά θα υπογράφονται από τον Γραμματέα και από το Μέλος 

που θα προεδρεύει κατά την ΕΤΗ.ΓΣ. 

 

13.8.  Οι απόφάσεις της συνέλευσης των μελών του Σωματείου θα λαμβάνονται ως ακολούθως:  

 

          (α)  Κατά τις ΕΤΗ.ΓΣ, τις ΕΚΤ.ΓΣ όπως και κατά τις ΣΔΣ, όλες οι αποφάσεις του Σωματείου 

και ανάλογα με την περίπτωση , του Δ.Σ. του Σωματείου, θα λαμβάνονται με απλή 

πλειοψηφία. 

(β) Κατά τις ΕΤΗ.ΓΣ, τις ΕΚΤ.ΓΣ όπως και κατά τις ΣΔΣ, σε περιπτώσεις ισοψηφίας το 

προεδρεύον Μέλος θα έχει το δικαίωμα δεύτερης νικώσας ψήφου. 

(γ) Κατά τις ΕΤΗ.ΓΣ, τις ΕΚΤ.ΓΣ όπως και κατά τις ΣΔΣ, οποιαδήποτε 5 παριστάμενα 

ενεργά Μέλη του Σωματείου ή ανάλογα με την περίπτωση, οποιοδήποτε 1 

παριστάμενο Μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου, θα δύνανται να απαιτήσουν την 

διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. Μια τέτοια απαίτηση θα αποφασίζεται με απλή 

πλειοψηφία μεταξύ των παρισταμένων ενεργών Μελών του Σωματείου, ή ανάλογα με 

την περίπτωση, των παρισταμένων Μελών του Δ.Σ. του Σωματείου. 

(δ) Κατά τις ΕΤΗ.ΓΣ, τις ΕΚΤ.ΓΣ όπως και κατά τις ΣΔΣ, ψηφοφορία θα διεξάγεται μόνον 

επί θεμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη των Συνελεύσεων ή 

των Συνεδριάσεων. 

(ε)  Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στην συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία,εάν η 

απόφαση πουν θα ληφθεί αφορά την διενέργεια διακιοπραξίας ή την έγερση ή 

κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού 

ή συγγενή αυτού εξάίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας ή 

τηνν επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και εταιρείας προσωπικής ή 

κεφαλαιουχικής,στην οποία ή στην διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή 

σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ’ αίματος ή εξ’  αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού 

συγγένειας 
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14. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου 

 

14.1. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου (στο εξής καλούνται «ΕΚΤ.ΓΣ») θα 

συγκαλούνται από τον Γραμματέα: 

(α) μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου, ή 

(β) μετά από την επίδοση στον Γραμματέα σχετικής γραπτής αίτησης από τουλάχιστον 

1/5 του συνόλου των μελών του Σωματείου και η οποία αίτηση θα καθορίζει το 

προτεινόμενο ψήφισμα στην ζητούμενη ΕΚΤ. ΓΣ. 

 

14.2. Οποιαδήποτε ΕΚΤ.ΓΣ, η οποία συγκαλείται σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 

14.1 (β) του παρόντος Άρθρου, θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός 35 ημερών από 

την ημερομηνία της λήψης από τον Γραμματέα της προαναφερόμενης γραπτής αίτησης. 

 

14.3. Σχετική ειδοποίηση με την ημερομηνία της ΕΚΤ. ΓΣ. Θα αποστέλλεται, με ταχυδρομείο και/ή 

με φαξ και/ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τον Γραμματέα σε όλα τα ενεργά Μέλη του 

Σωματείου, το αργότερο 21 ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα καθορίζεται για την 

ΕΚΤ.ΓΣ. 

 

14.4. Αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης στην ΕΚΤ.ΓΣ θα αποστέλλεται από τον Γραμματέα, με 

ταχυδρομείο και/ή με φαξ και/ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ,σε όλα τα ενεργά Μέλη του 

Σωματείου το αργότερο 7 ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα καθορίζεται για την 

ΕΚΤ.ΓΣ. 

 

14.5. Η απαρτία σε όλες τις ΕΚΤ. ΓΣ θα αποτελείται από 20 ενεργά Μέλη του Σωματείου. Πάντοτε 

νοουμένου ότι σε περίπτωση που σε οποιανδήποτε ΕΚΤ. ΓΣ, τα παριστάμενα ενεργά Μέλη 

του Σωματείου δεν αποτελούν απαρτία όπως προαναφέρεται, τότε μετά από την 

παρέλευση 30 λεπτών από την καθορισθείσα ώρα της ΕΚΤ.ΓΣ, οποιοσδήποτε αριθμός, 

πέραν των 10, παριστάμενων ενεργών Μελών του Σωματείου θα θεωρείται, προς όλους 

τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού, ότι αποτελεί απαρτία στην ΕΚΤ.ΓΣ. 

 

14.6. Σε οποιανδήποτε ΕΚΤ.ΓΣ τα μη ενεργά Μέλη του Σωματείου δεν θα δικαιούνται να 

ψηφίσουν επί οποιουδήποτε θέματος. 

 

14.7. Σε οποιανδήποτε ΕΚΤ.ΓΣ ο Γραμματέας θα κρατά πρακτικά όλων των αποφάσεων που 

ψηφίζονται. Τα εν λόγω πρακτικά θα υπογράφονται από τον Γραμματέα και από το Μέλος 

που θα προεδρεύει κατά την ΕΚΤ.ΓΣ. 
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15. Ανεπίσημες Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου 

 

15.1. Ανεπίσημες Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου (στο εξής καλούνται «ΑΝΕ.ΓΣ») θα 

πραγματοποιούνται σε τέτοιες ημερομηνίες και ώρες όπως δυνατόν να αποφασίζει το Δ.Σ. 

του Σωματείου κατά την διάρκεια της διοικητικής θητείας. Το Δ.Σ. του Σωματείου θα έχει 

την εξουσία να θεσπίζει Κανονισμούς οι οποίοι θα διέπουν τις ειδοποιήσεις, τις διαδικασίες, 

τις ημερομηνίες και τις ώρες σχετικά με τις ΑΝΕ.ΓΣ, όπως το ίδιο δυνατόν να θεωρήσει 

αναγκαίους και πρέποντες. Σε οποιανδήποτε ΑΝΕ.ΓΣ ουδέν επίσημο ερώτημα ή επίσημη 

πρόταση θα συζητείται και ουδεμία επίσημη ψηφοφορία θα διεξάγεται σχετικά με την 

διοίκηση, ή με την διεύθυνση ή με τους αντικειμενικούς σκοπούς του Σωματείου. 

 

 

 

 

16. Ελεγκτής του Σωματείου 

 

16.1. Κατά την Εκλογική ΓΣ, τα παριστάμενα Μέλη του Σωματείου θα διορίζουν ένα εγκεκριμένο 

ελεγκτή, ο οποίος δεν θα είναι Μέλος του Σωματείου, ως τον ελεγκτή των λογαριασμών του 

Σωματείου στην νέα διοικητική θητεία (στο εξής καλείται «ο Ελεγκτής»). Νοείται ότι θα 

τηρούνται λογιστικά βιβλία και λογαριασμοί και θα υποβάλλονται πάνω σε ετήσια βάση 

στον Έφορο, ελεγμένοι λογαριασμοί με έκθεση εγκεκριμένου ελεγκτή στις περιπτώσεις που 

τα ετήσια έσοδα υπερβαίνουν το ποσό των €40.000 ενώ σε περίπτωση που τα έσοδα είναι 

λιγότερα των €40.000 ο έλεγχος δύναται να διενεργείται από λογιστή ή άλλο αρμόδιο που 

θα ορίσει το Σωματείο, αντί του εγκεκριμένου ελεγκτή. 

 

16.2. Ο Ελεγκτής θα ελέγχει και, αν ικανοποιηθεί για την ακρίβεια τους, θα υπογράφει τους 

λογαριασμούς του Σωματείου. 

 

16.3. Οποιαδήποτε κένωση της υπηρεσίας του Ελεγκτή θα συμπληρώνεται, με σχετικό 

απευθείας διορισμό άλλου εγκεκριμένου ελεγκτή, από το Δ.Σ. του Σωματείου. 

 

 

17. Τήρηση Βιβλίων και Λογαριασμοί του Σωματείου 

 

17.1   Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση όπως τηρεί λογιστικά βιβλία,στα οποία 

κατχωρούνται όλες οικονομικές δραστηριότητες και/ή δοσοληψίες του Σωματείου.  

 

17.1. Κατά την τελευταία ΣΔΣ πριν από την κάθε ΕΤΗ.ΓΣ, ο Ταμίας θα θέτει ενώπιον του Δ.Σ. 

του Σωματείου, την κατάσταση των λογαριασμών του Σωματείου δεόντως ελεγμένους από 

τον Ελεγκτή. 
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17.2. Αντίγραφο των λογαριασμών του Σωματείου θα διανέμεται σε όλα τα παριστάμενα ενεργά 

Μέλη του Σωματείου πριν από την έναρξη των εργασιών της ΕΤΗ.ΓΣ. 

 

17.3. Κατά την ΕΤΗ.ΓΣ οι λογαριασμοί του Σωματείου θα τίθενται ενώπιον των παρισταμένων 

ενεργών Μελών του Σωματείου προς έγκριση. 

 

 

 

18. Ψηφοφορίες 

 

18.1. Στις ΕΤΗ.ΓΣ, στις ΕΚΤ.ΓΣ και στις ΑΝΕ.ΓΣ, το προεδρεύον Μέλος θα είναι: 

(α) ο Πρόεδρος, ή στην απουσία του 

(β) ο Αντιπρόεδρος ή στην απουσία του 

(γ) ο Γραμματέας, ή στην απουσία του 

(δ) οποιοδήποτε άλλο Μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου ή οποιοδήποτε ενεργό Μέλος του 

Σωματείου που παρίσταται στην Συνέλευση και που εκλέγεται από τα παριστάμενα 

ενεργά Μέλη του Σωματείου ειδικά για αυτό τον σκοπό. 

 

18.2. Στις ΣΔΣ, το Προεδρεύον Μέλος θα είναι: 

(α) ο Πρόεδρος, ή στην απουσία του 

(β) ο Αντιπρόεδρος, ή στην απουσία του 

(γ) ο Γραμματέας, ή στην απουσία του 

(δ) οποιοδήποτε άλλο Μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου που παρίσταται στην Συνεδρίαση 

και που εκλέγεται από τα παριστάμενα Μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου ειδικά για αυτό 

τον σκοπό. 

 

18.3. Σε όλες τις περιπτώσεις, το δικαίωμα του ψηφίζειν, του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι θα 

περιορίζεται στα ενεργά Μέλη του Σωματείου μόνον. 

 

18.4. Με εξαίρεση ότι διαφορετικά δυνατόν να αναφέρεται αλλού στο παρόν Καταστατικό: 

(α) Κατά τις ΕΤΗ.ΓΣ, τις ΕΚΤ.ΓΣ όπως και κατά τις ΣΔΣ, όλες οι αποφάσεις του Σωματείου 

και ανάλογα με την περίπτωση , του Δ.Σ. του Σωματείου, θα λαμβάνονται με απλή 

πλειοψηφία. 

(β) Κατά τις ΕΤΗ.ΓΣ, τις ΕΚΤ.ΓΣ όπως και κατά τις ΣΔΣ, σε περιπτώσεις ισοψηφίας το 

προεδρεύον Μέλος θα έχει το δικαίωμα δεύτερης νικώσας ψήφου. 

(γ) Κατά τις ΕΤΗ.ΓΣ, τις ΕΚΤ.ΓΣ όπως και κατά τις ΣΔΣ, οποιαδήποτε 5 παριστάμενα 

ενεργά Μέλη του Σωματείου ή ανάλογα με την περίπτωση, οποιοδήποτε 1 

παριστάμενο Μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου, θα δύνανται να απαιτήσουν την 

διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. Μια τέτοια απαίτηση θα αποφασίζεται με απλή 
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πλειοψηφία μεταξύ των παρισταμένων ενεργών Μελών του Σωματείου, ή ανάλογα με 

την περίπτωση, των παρισταμένων Μελών του Δ.Σ. του Σωματείου. 

(δ) Κατά τις ΕΤΗ.ΓΣ, τις ΕΚΤ.ΓΣ όπως και κατά τις ΣΔΣ, ψηφοφορία θα διεξάγεται μόνον 

επί θεμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη των Συνελεύσεων ή 

των Συνεδριάσεων. 

 

 

 

 

19. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Σωματείου 

 

19.1. Καθ΄ εκάστη ΕΤΗ.ΓΣ ο Πρόεδρος, εκ μέρους του Δ.Σ. του Σωματείου, θα ετοιμάζει και θα 

καταθέτει Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων στην οποία θα αναφέρονται περιληπτικά οι 

δραστηριότητες του Σωματείου κατά το λήξαν έτος. 

 

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος όπως γνωστοποιεί στον Έφορο εντός της 

πρώτης τριμηνίας κάθε έτους, τα πιο κάτω αναφερόμενα στοιχεία και/ή πληροφορίες: 

(α) αριθμητικά τυχόν διαγραφές Μελών και εγγραφές νέων Μελών οι οποίες έγιναν κατά 

τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, 

(β) τις αλλαγές που επήλθαν, στα εν ενεργεία Μέλη της διοίκησης του Σωματείου με τα 

αντίστοιχα αξιώματα τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, 

(γ) κατά πόσο στο προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός Ετήσιων 

Γενικών Συνελεύσεων που ορίζει το Καταστατικό, και 

(δ) την αλλαγή της διεύθυνσης του υποστατικού, την υποχρέωση γνωστοποίησης της 

νέας διεύθυνσης ή/και των στοιχείων επικοινωνίας του Σωματείου αμέσως μόλις 

επέλθει η αλλαγή. 

 

 

20. Πόροι του Σωματείου 

 

20.1. Η χρηματοδότηση του Σωματείου δυνατόν να εξασφαλίζεται από πηγές οι οποίες είναι 

σύμφωνες προς το Καταστατικό και σύμφωνες με τις διατάξεις του περί παρεμόδισης και 

καταπολέμησης Εσόδων από παράννομες δραστηριότητες Νόμου του 2007 όπως αυτός 

έχει τροποποιηθεί. Αυτές θα συμπεριλαμβάνουν και τις διευθετήσεις οι οποίες καθορίζονται 

στο παρόν Άρθρο. 

 

20.2. Το Σωματείο, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου, θα δύναται να 

αποδέχεται επιδοτήσεις ή οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές ενισχύσεις από οργανισμούς 

στην Κύπρο ή στο εξωτερικό οι οποίοι συμφωνούν προς τους αντικειμενικούς σκοπούς του 

Σωματείου. 
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20.3. Το Σωματείο, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου, θα δύναται να ενισχύεται 

οικονομικά μέσω της εκμετάλλευσης οποιασδήποτε εθελοντικής εργασίας των Μελών του 

Σωματείου. 

 

20.4. Το Σωματείο θα δύναται να συλλέγει ετήσια συνδρομή από τα Μέλη του Σωματείου 

(προηγουμένως και στο εξής καλείται «η ετήσια Συνδρομή Μέλους») όπως αυτή θα 

προτείνεται και θα αναθεωρείται από καιρού εις καιρό από το Δ.Σ. του Σωματείου. 

 

20.5. Οποιοδήποτε Μέλος εγγραφεί στο Σωματείο μετά την 1ην Ιανουαρίου οποιουδήποτε έτους, 

θα πληρώνει την ετήσια Συνδρομή Μέλους προς το Σωματείο. 

 

20.6. Ο Πρόεδρος και ο Ταμίας θα διαχειρίζονται τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα του 

Σωματείου. Το Δ.Σ. του Σωματείου θα θεσπίζει Κανονισμούς όσον θα αφορά την χρήση 

του τραπεζικού λογαριασμού του Σωματείου. Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται 

το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, όπως και η ανάληψη μετρητών και/ή επιταγών, 

κατάθεση μετρητών και/ή επιταγών και η εν γένει διαχείριση των λογαριασμών. 

 

20.7   Το Σωματείο είναι υποχρεωμένο όπως συμμορφώνεται και εφαρμόζει  τις διατάξεις του  

περί παρεμόδισης και καταπολέμησης Εσόδψν από παράννομες δραστηριότητες Νόμου 

του 2007 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί. 

 

 

21. Βοηθητικές υπηρεσίες 

 

21.1. Το Σωματείο, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα δύναται να 

εργοδοτήσει βοηθητικό προσωπικό με βασικό όρο εντολής την υποβοήθηση του Δ.Σ του 

Σωματείου στην οργάνωση και στην διεύθυνση του Σωματείου. Το Δ.Σ. του Σωματείου θα 

θεσπίζει Κανονισμούς σε σχέση με τους όρους επιλογής και εργοδότησης του εν λόγω 

βοηθητικού προσωπικού. 

 

 

22. Ετήσια Οικονομική Περίοδος 

 

22.1. Η Ετήσια Οικονομική Περίοδος του Σωματείου θα εκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 

και την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά για την πρώτη διοικητική θητεία, η 

πρώτη Ετήσια Οικονομική Περίοδος θα εκτείνεται από την ημερομηνία της ίδρυσης του 

Σωματείου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. 
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23. Αλλαγές στο Καταστατικό του Σωματείου 

 

23.1. Το παρόν Καταστατικό θα είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μετά από σχετική αίτηση του Δ.Σ. 

του Σωματείου και με σχετική απόφαση από κάποια ΕΤΗ.ΓΣ ή κάποια ειδικά συγκαλούμενη 

ΕΚΤ.ΓΣ του Σωματείου, κατά τις οποίες: 

(α) αποφάσεις που αφορούν την τροποποίηση των αντικειμενικών σκοπών του Σωματείο 

που αναφέρονται στο Άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού, θα απαιτούν πλειοψηφία 

όχι λιγότερη των ¾ του συνόλου των ενεργών Μελών του Σωματείου, και 

(β) αποφάσεις που αφορούν οποιανδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, 

εκτός της τροποποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος Άρθρου, 

θα απαιτούν πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των ενεργών Μελών του 

Σωματείου που παρίστανται στις εν λόγω ΕΤΗ.ΓΣ ή ΕΚΤ.ΓΣ. Η υποβολή οιασδήποτε 

τροποποίησης του Καταστατικού θα εγκρίνεται και καταχωρείται στο Μητρώο του 

Εφόρου εντός 30 ημερών από την ψήφιση της. 

 

24. Διάλυση του Σωματείου 

 

24.1. Το Σωματείο: 

(α) Θα είναι δυνατόν να διαλυθεί μετά από σχετική αίτηση του Δ.Σ. του Σωματείου και με 

σχετική απόφαση από κάποια ΕΤΗ.ΓΣ, ή κάποια ειδικά συγκαλούμενη ΕΚΤ.ΓΣ του 

Σωματείου και με απαιτούμενη πλειοψηφία όχι λιγότερη των ¾ του συνόλου των 

ενεργών Μελών του Σωματείου, ή 

(β) θα διαλύεται μετά από σχετική αίτηση του Δ.Σ. του Σωματείου και με σχετική απόφαση 

από κάποια ΕΤΗ.ΓΣ ή κάποια ειδικά συγκαλούμενη ΕΚΤ.ΓΣ των ενεργών Μελών του 

Σωματείου, σε οποιανδήποτε περίπτωση που ο αριθμός των ενεργών Μελών του 

Σωματείου μειωθεί σε λιγότερα από 20 άτομα. 

 

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των Μελών του Σωματείου μειωθεί σε λιγότερο 

από 20 άτομα, τότε ο Πρόεδρος θα ενημερώνει τον Έφορο το αργότερο σε ένα (1) μήνα 

από τη διαπίστωση μείωσης του αριθμού των μελών κάτω των 20. 

 

24.2. Σε περίπτωση που το Σωματείο διαλυθεί δυνάμει των προνοιών της παραγράφου 24.1 του 

παρόντος Άρθρου, τότε η οποιαδήποτε και ολόκληρη η περιουσία του Σωματείου η οποία 

είχε περιέλθει στην κυριότητα του μέχρι της ημερομηνίας της διάλυσης του, είτε θα 

μεταβιβάζεται σε οποιονδήποτε άλλο μη κερδοσκοπικό οργανισμό του οποίου οι σκοποί 

συνάδουν προς τους σκοπούς του Σωματείου, είτε θα δωρίζεται σε φιλανθρωπία ή σε 

φιλανθρωπίες, νοουμένου ότι θα έχει τακτοποιηθεί η αποπληρωμή τυχόν χρεών και 

υποχρεώσεων του Σωματείου, όπως αυτό θα αποφασίζεται από την απλή πλειοψηφία των 

ενεργών Μελών του Σωματείου που παρίστανται, ανάλογα με την περίπτωση, στην 

ΕΤΗ.ΓΣ ή στην ΕΚΤ.ΓΣ. 
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25. Διοικητικές Διατυπώσεις 

 

25.1. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Σωματείου θα αναλαμβάνουν όλες τις διατυπώσεις 

διακηρύξεων και δημοσιεύσεων που καθορίζονται από τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων 

Νόμο τόσο κατά την ίδρυση του Σωματείου όσο και μεταγενέστερα. 


