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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΚΑΙ ΕΔΡΑ. 

 

Ιδρύεται Οργάνωση με την ονομασία «Παγκύπρια Οργάνωση Ελευθέρων Επαγγελματιών  
Μελετητών Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών». (Π.Ο.Ε.Ε.Μ.) και στην Αγγλική γλώσσα 
̎Cyprus Association of Consulting Architects and Civil Engineers". 
 
Άρθρο 1.  Ερμηνεία: 

1.1.1.  «Ελεύθερος Επαγγελματίας Αρχιτέκτονας ή Ελεύθερος Επαγγελματίας Πολιτικός 

Μηχανικός» σημαίνει τον εγγεγραμμένο βάσει του Νόμου στο ΕΤΕΚ ιδιώτη μελετητή 
«αρχιτέκτονα» ή «πολιτικό μηχανικό» αντιστοίχως, που διατηρεί, είτε μόνος του, είτε εταιρικά με 
άλλους μελετητές, δικό του γραφείο και προσφέρει με αμοιβή, μελετητικές και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες στο κοινό. Γενικά άτομο το οποίο μπορεί να υποβάλλει στις Αρμόδιες Αρχές Αίτηση για 
έκδοση Άδειας Οικοδομικού Έργου. 

Νοείται επίσης ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού, ο τίτλος πολιτικός μηχανικός 
περιλαμβάνει και τον εγγεγραμμένο, βάσει του νόμου μηχανικό κατασκευών ( καταλληλότητας 
των οικοδομικών υλικών και γενικά σε κάθε τομέα που έχει σχέση με το επάγγελμα) . 

 

1.1.2  ΕΔΡΑ: 

(α)  Η Έδρα της Οργάνωσης είναι η Λευκωσία στην οδό Περικλέους 21, 2ος Όροφος διαμ. 202   

2020 Στρόβολος,  Τ.Θ.20979, 1665 Λευκωσία. 

(β)  Για τους σκοπούς του Καταστατικού, οι Επαρχίες της Κύπρου θεωρούνται ότι είναι πέντε, 
ήτοι: 

 Λευκωσία – Κερύνεια 

 Λεμεσός 

 Αμμόχωστος 

 Λάρνακα 

 Πάφος 
(γ)  Κάθε τακτικό μέλος της Οργάνωσης θεωρείται ότι, προέρχεται από την Επαρχία που έχει το 
κεντρικό του γραφείο . 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΣΚΟΠΟΙ 

 

Άρθρο 2.  Οι σκοποί тпс Οργάνωσης: 

2.2.1  Η εξύψωση του κύρους του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα και Πολιτικού Μηχανικού, η 
ανύψωση της τεχνικής τους στάθμης και η άνοδος του ποιοτικού επιπέδου των προσφερόμενων 
υπηρεσιών. 

2.2.2  Η εξασφάλιση και κατοχύρωση του επαγγέλματος των μελετητών αρχιτεκτόνων και 
πολιτικών μηχανικών. 
2.2.3   Η προσφορά συμβουλών που θα αφορά την επιστήμη της Μηχανικής και την ανάπτυξη 
της Οικοδομικής βιομηχανίας, τόσο στο δημόσιο τομέα, όσο και στον ιδιωτικό, είτε ατομικά 
είτε συλλογικά σαν οργάνωση. 



3 

 

2.2.4  Η δημιουργία επαγγελματικού καταλόγου των μελών, με βάσει τις δραστηριότητες και 
εμπειρίες τους, με σκοπό αφενός την ανέλιξη και προβολή του επιστημονικού επιπέδου των 
μελών και αφετέρου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. 

2.2.5   Η προώθηση των συμφερόντων των μελών σαν επαγγελματικής τάξης, και ο 
καθορισμός νομικά κατοχυρωμένων κλιμάκων αμοιβών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 

2.2.6  Η ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών της Οργάνωσης και του κοινού 
γενικότερα. 

2.2.7  Η προστασία του Κοινού στον τομέα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η  Ασφάλεια και Υγεία 
στις οικοδομές  και η οικονομία  των κατασκευών. 

2.2.8   Ο σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Κύπρου. 

 

Άρθρο 3:  Μέσα προς επίτευξη των σκοπών: 

3.2.1  Η συνεργασία με το Τεχνικό Επιστημονικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και με άλλες 
επιστημονικές οργανώσεις για το καλό του κλάδου και του τόπου γενικότερα. 

3.2.2  Η προώθηση της συναδελφικής αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης 
μεταξύ των μελών, η ανταλλαγή εμπειριών και η μεσολάβηση για λύση τυχόν διαφορών 
μεταξύ τους. 

3.2.3  Η διασφάλιση της τήρησης από τα μέλη, σαν άτομα και σαν σύνολο, του εκάστοτε 
ισχύοντος βάσει του Νόμου Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και γενικότερα των 
σχετικών Νομοθεσιών  που διέπουν το επάγγελμα. 

3.2.4   Η δημιουργία Καταλόγου Μελετητών και Επιβλέποντων Μηχανικών ο οποίος θα είναι 
προσβάσιμος από το κοινό.   

3.2.5    Η δημιουργία καταλόγων, διαιτητών, πραγματογνωμόνων και ερευνών των λειτουργών 
με σκοπό τη προσφορά υπηρεσιών στο κοινό.  

3.2.6  Η χορήγηση βραβείων, διπλωμάτων, δωρεών, χρηματικών ή άλλων σε φιλανθρωπικά 
ιδρύματα και οργανισμούς, ή για άλλους κοινωφελείς σκοπούς. 

3.2.7  Η αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακίνητης και κινητής περιουσίας, για δημιουργία γραφείων 
της Οργάνωσης είτε για σκοπούς επένδυσης. 

3.2.8   Η ίδρυση ταμείου πρόνοιας, η ασφάλιση για τα μέλη και τις οικογένειες των και/ή για τα 
εργοδοτούμενα από τα μέλη πρόσωπα. 

3.2.9 Η ίδρυση ταμείου υποτροφιών για τα μέλη ή τις οικογένειες των ή και για το κοινό 
γενικότερα.   

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ 

 

Άρθρο 4:  Μέλη 

Τα μέλη διακρίνονται σε Επίτιμα  Τακτικά και Υποψήφια Μέλη.  

4.3.1  Επίτιμα μέλη. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακηρύξει σαν επίτιμο μέλος της Οργάνωσης οποιοδήποτε 
πρόσωπο που, κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες είτε στην 
Οργάνωση, είτε στο επάγγελμα γενικότερα, ή έχει συμβάλει με ιδιαίτερο τρόπο στην προώθηση 
των σκοπών της Οργάνωσης ή όποιουδήποτε απ' αυτούς. 

 

4.3.2 Τακτικά μέλη. 

α)  Σαν Τακτικό μέλος δικαιούται να εγγραφεί οποιοσδήποτε Κύπριος μόνιμος κάτοικος Κύπρου ο 
οποίος πληρεί τον ορισμό του «Ελεύθερου Επαγγελματία αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού», 
με βάση του άρθρου 1 (1.1.1.) του Κεφαλαίου 1 πιο πάνω. 

β)  Κάθε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις να εγγραφεί μέλος της Οργάνωσης υποβάλλει 
γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι συμφωνεί με το 
Καταστατικό της Οργάνωσης και το αποδέχεται πλήρως. 

γ)  Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει το συντομότερο δυνατό κάθε τέτοια αίτηση και εγγράφει 
τον αιτητή σαν μέλος εκτός αν: 

 Ο αιτητής δεν πληρεί τις προϋποθέσεις εγγραφής σαν τακτικό μέλος όπως προβλέπεται από 
το άρθρο του άρθρου 1 (1.1.1.) του Κεφαλαίου 1    πιο πάνω ή 

 Ο αιτητής έχει τελεσίδικα καταδικασθεί τα τελευταία δέκα χρόνια πριν την αίτηση του για 
αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή ηθικής αισχρότητας, ή βρίσκεται υπό πτώχευση. 

 

 
4.3.3. Υποψήφια Μέλη 
 
Υποψήφια Μέλη μπορούν να εγγραφούν φοιτητές οι οποίοι, είτε φοιτούν τουλάχιστο στο 2ο έτος 
Αναγνωρισμένης από το ΕΤΕΚ Σχολής Αρχιτεκτόνων ή Πολιτικών Μηχανικών είτε είναι απόφοιτοι 
των Ανώτερων Σχολών οι οποίοι κάνουν την Πρακτική τους εξάσκηση για εγγραφή στο Ε.Τ.Ε.Κ. 

 

Άρθρο 5:  Δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

5.3.1 Τα μέλη έχουν δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση  να συμμετάσχουν στις διάφορες 
δραστηριότητες της Οργάνωσης όπως σεμινάρια, διάφορες εκδηλώσεις κ.λ.π. 

5.3.2  Να συμμετάσχουν στις διαδικασίες να  εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα σώματα, να 
συμμετάσχουν στις γενικές συνελεύσεις, να παρίστανται και να λαμβάνουν μέρος σε αυτές. 

5.3.3   Να επιθεωρούν τα διάφορα βιβλία του σωματείου και να παίρνουν αντίγραφα με δική 
τους δαπάνη. 

5.3.4  Να ενημερώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις αποφάσεις του, και γενικά για 
κάθε θέμα που αφορά την Οργάνωση. 

5.3.5  Να παραιτηθούν από μέλη αφού τακτοποιήσουν όλες τις μέχρι την παραίτηση τους 
οικονομικές τους υποχρεώσεις στην Οργάνωση. 

5.3.6   Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να τηρούν πιστά τις πρόνοιες του καταστατικού και τις 
αποφάσεις των σωμάτων της Οργάνωσης. 
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5.3.7   Να πληρώνουν τακτικά και χωρίς καθυστέρηση τη συνδρομή τους η οποία έχει καθοριστεί 
στο ποσόν των δέκα Ευρώ (€10) το χρόνο, όπως και τις άλλες οικονομικές υποχρεώσεις τους στην 
Οργάνωση. 

Νοείται ότι μέλος που δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στην Οργάνωση 
δεν δικαιούται να εκλέγει και να εκλέγεται ούτε να λαμβάνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις. 

5.3.8   Να συμμορφώνονται αυστηρά με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Γενικής Συνέλευσης. 

 
Άρθρο 6:  Ποινές. 

6.3.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του να αποβάλει από την 
Οργάνωση οποιοδήποτε μέλος σε περίπτωση που: 

(α)  παραβαίνει τους Περί Δεοντολογίας Κανονισμούς του ΕΤΕΚ συνεχόμενα και έχει γι’ αυτό τον 
λόγο καταδικασθεί. 

(β)  έχει τελεσίδικα καταδικασθεί για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή ηθικής αισχρότητας, ή 
κηρυχθεί σε πτώχευση.  

(γ)  συστηματικά και αδικαιολόγητα παραβαίνει τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού, ή τις 
αποφάσεις της Οργάνωσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι δεσμευτικές γι’ αυτόν  

(δ)  παύει να πληροί τις προϋποθέσεις για εγγραφή σαν μέλος όπως προβλέπεται από το άρθρο1 
(1.1.1.) του Κεφαλαίου 1    πιό πάνω. 

(ε) βρεθεί ένοχος ανάρμοστης ή αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς κατά την άσκηση του 
επαγγέλματος του προς το κοινό ή τους συναδέλφους του, ή επιτρέπει ή ανέχεται συνεταίρους ή 
υφισταμένους του να συμπεριφέρονται έτσι. 

(στ) συνεχίζει αδικαιολόγητα να καθυστερεί συνδρομές δύο (2) χρόνων και πάνω μετά από 
γραπτή ειδοποίηση προς αυτό για να πληρώσει. 

Σε όλες τις περιπτώσεις αποβολής μέλους,  το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν αποφασίσει, οφείλει 
να δώσει την ευκαιρία στο μέλος, αν το επιθυμεί, να παρουσιασθεί και να υπερασπίσει τον 
εαυτό του. 

Νοείται ότι απόφαση γι' αποβολή μέλους με βάση την παράγραφο 6.3.1 πιο πάνω, λαμβάνεται 
μόνο με πλειοψηφία 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΠΟΡΟΙ 

 

Οι οικονομικοί πόροι тпс Οργάνωσης είναι: 

(α) οι συνδρομές των μελών, 

(β)  από τη πώληση Συμφωνητικών Εγγράφων και Όρων Συμβολαίου Εργολαβίας για Δομικά 
Έργα, 

(γ) άλλες οικονομικές υποχρεώσεις των μελών όπως έκτακτες εισφορές, όπως τις καθορίζει το 
Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, 

(δ) εισφορές και χορηγήματα από τα μέλη, το κοινό, κρατικές ή άλλες αρχές, εταιρείες, 
οργανισμούς κ.τ.λ., 
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(ε) εισοδήματα από κοινωνικές ή άλλες εκδηλώσεις, από εκμετάλλευση περιουσίας της 
οργάνωσης, ή από διοργάνωση σεμιναρίων, εκθέσεων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 

Η Οργάνωση εκπροσωπείται στις σχέσεις της με τρίτους και ενώπιον των Δικαστηρίων, από το 
Πρόεδρο ή από οπιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτημένο για το 
σκοπόν αυτό. 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

6.1  Η Οργάνωση διοικείται από δεκατριμελές (13) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) για περίοδο δύο 
(2) χρόνων που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση  με μυστική ψηφοφορία, ή δια βοής 
ή δια ανατάσεως της χειρός, αν αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση και με απλή πλειοψηφία 
των ψηφισάντων.  

6.2   Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται κατά τη Γενική Συνέλευση και ο κατάλογος των 
υποψηφίων καταρτίζεται με αλφαβητική σειρά επίθετου και αναρτιέται σε πινακίδα.  

Νοείται ότι εις το Διοικητικό Συμβούλιο, οι Αρχιτέκτονες αφενός και οι Πολιτικοί Μηχανικοί 
αφετέρου θα εκπροσωπούνται τουλάχιστον από τρία μέλη,  και η κάθε επαρχία, όπως 
καθορίζεται στη παράγραφο 1.1.2 (β)  πιο πάνω, εκπροσωπείται στο Δ.Σ. με ένα μέλος. 

6.3   Για την ψηφοφορία ετοιμάζεται ψηφοδέλτιο το οποίο σφραγίζεται με τη σφραγίδα της 
Οργάνωσης και υπογράφεται από το Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. 

6.4   Για την διαλογή των ψήφων εκλέγονται Εφορευτική Επιτροπή από δύο (2) ψηφολέκτες, από 
μέλη που δεν έχουν προταθεί για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

6.5   Κάθε μέλος παίρνει το σφραγισμένο και μονογραφημένο από τον πρόεδρο της Γενική 
Συνέλευσης ψηφοδέλτιο, πάνω στο οποίο σημειώνει από επτά (7) έως δεκατρία (13) μέλη από 
τους προταθέντες. 

Ψηφοδέλτιο που αναγράφει πέραν των δεκατριών (13) ή κάτω των επτά (7)  προταθέντων ή 
άτομα που δεν έχουν προταθεί θεωρείται άκυρο.  Πρός αποφυγή διπλοψηφίας κρατείται από τον 
Γραμματέα κατάλογος ψηφιζόντων.  

6.6   Εκλεγμένοι θεωρούνται οι πρώτοι δεκατρείς (13) που έχουν πλειοψηφήσει. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας  γίνεται κλήρωση και θεωρείται εκλεγμένος αυτός που έχει την εύνοια του κλήρου.  

Επιπρόσθετα ανακηρύσσονται οι δύο (2) πρώτοι επιλαχόντες οι οποίοι θεωρούνται επιλαχόντα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Μετά την εκλογή συντάσσεται πρακτικό το οποίο υπογράφουν ο Πρόεδρος της Γενικής 
Συνέλευσης και οι ψηφολέκτες και ανακηρύσσονται τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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6.7   Στην πρώτη του συνεδρία αμέσως μετά την εκλογή του το Δ.Σ. καταρτίζεται σε σώμα με την 
εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία, Βοηθού Ταμία και Γενικού 
Οργανωτικού Γραμματέα, οι οποίοι θα αποτελούν τη Γραμματεία της Οργάνωσης. 

 

 
6.8  Καθήκοντα Προέδρου 
 
Ο Πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζει 
τα θέματα για συζήτηση και γενικά κατευθύνει την όλη διαδικασία στις συνεδριάσεις. 

Επίσης ο Πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων εκτός εάν η 
Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.  

Αντιπροσωπεύει την Οργάνωση δικαστικώς και εξωδίκως.  

Υπογράφει με το Γραμματέα όλες τις επιστολές και δημοσιεύσεις. 

Έχει νικούσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας. 

Υπογράφει τις επιταγές 

 
 
6.9  Καθήκοντα  Αντιπροέδρου. 
 
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα σε περίπτωση που ο 
Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται. 

Υπογράφει επίσης τις επιταγές εάν δεν υπογράφει ο Ταμίας. 

 

 

6.10  Καθήκοντα  Γραμματέα. 
 
Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., των Γ.Σ. και το Μητρώο Μελών. 

Ετοιμάζει την αλληλογραφία και γενικά διεκπεραιώνει την όλη γραφική εργασία της Οργάνωσης. 

Μαζί με το  Προέδρο υπογράφει την αλληλογραφία, τις δημοσιεύσεις και φροντίζει για την 
αποστολή τους. 

Φροντίζει για τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Σωματείου και έχει στη  φύλαξη του τη 
σφραγίδα της Οργάνωσης.  

 

 
6.11  Καθήκοντα  του Ταμία.  
Ο Ταμίας έχει υποχρέωση να τηρεί λογιστικά βιβλία στα οποία καταχωρούνται όλες οι πράξεις 
όλων των δοσοληψιών της Οργάνωσης και να καταρτίζουν στο τέλος κάθε οικονομικού έτους 
τους ακόλουθους λογαριασμούς: 

α)   Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος της Οργάνωσης κατά την διάρκεια του 
οικονομικού έτους 

β)  Λογαριασμό του πιστωτικού υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των 
χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού.  
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γ)  Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή που τους οφείλονται 
και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους 

Υπογράφει μαζί με το Πρόεδρο τις επιταγές ακόμη ένα άτομο του Δ.Σ και είναι προσωπικά 
υπεύθυνος για τη φύλαξη των χρημάτων. 

Εκδίδει και υπογράφει τις αποδείξεις των εισπράξεων και προβαίνει  στις πληρωμές που γίνονται 
από το Διοικητικό  Συμβούλιο. 

Οφείλει να ετοιμάζει ταμειακή κατάσταση δύο (2) φορές  το  χρόνο, 30 Μαρτίου  και 30 
Σεπτεμβρίου, για έλεγχο από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ποτέ δεν θα κατέχει περισσότερα από €200  {διακόσια ευρώ) μετρητά. 

Επίσης ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Οργάνωσης 
και κρατεί λεπτομερή κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων.  

 
 
6.12 Καθήκοντα  του Β.  Ταμία. 
Ο Β. Ταμίας θα έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με το Ταμία, για την είσπραξη των συνδρομών 
από τα μέλη και τον έλεγχο των οικονομικών μαζί με τον Ταμία. 
 
 
6.13 Καθήκοντα  Οργανωτικού Γραμματέα. 
Ο Οργανωτικός Γραμματέας θα έχει καθήκον την ανάπτυξη και διεύρυνση της Οργάνωσης και την 
συνεχή προσπάθεια για εγγραφή Νέων Μελών. 

 

 

 
6.14   Διοικητικό Συμβούλιο 

6.14.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα  και έκτακτα όποτε κριθεί 
αναγκαίο. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος, απόντος δε 
αυτού ο Αντιπρόεδρος. 

6.14.2 Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας της 
ψηφοφορίας ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.  

6.14.3  Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα επτά (7) από τα 
μέλη του, διαφορετικά δεν γίνεται η συνεδρίαση.  

6.14.4  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από τρείς 
συνεχόμενες συνεδρίες αντικαθίσταται από επιλαχόντα. 

6.14.5   Σε περίπτωση κένωσης μιάς ή περισσοτέρων θέσεων του Δ.Σ. και νοουμένου ότι τα μέλη 
του που παραμένουν είναι τουλάχιστον εφτά, τα παραμένοντα μέλη διορίζουν νέα μέλη του Δ.Σ. 
για να συμπληρώσουν την θητεία των απελθόντων μελών, οπότε το νέο Δ.Σ. ξανακαταρτίζεται σε 
σώμα. 

6.14.6   Σε περίπτωση που τα μέλη του Δ.Σ. θα μειωθούν κάτω από εφτά τα παραμένοντα μέλη ή 
μέλος συγκαλούν αμέσως Έκτακτη Γ.Σ. για εκλογή και συμπλήρωση των κενών θέσεων. 

6.14.7   Σε περίπτωση αποχώρησης ολόκληρου του Δ.Σ. τούτο υποχρεούται, πριν την αποχώρηση 
του, να συγκαλέσει Έκτακτη Γ.Σ. για απολογισμό πεπραγμένων, ταμιακή έκθεση, και εκλογή νέου 
Δ.Σ.  
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6.14.8    Αν μια τέτοια Ε.Γ.Σ. συγκληθεί μέσα σε έξι μήνες πριν από την επόμενη Τακτική Γ.Σ., τότε 
η Τ.Γ.Σ. δεν συγκαλείται και η θητεία του νέου Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι την μεθεπόμενη Τ.Γ.Σ.   

Σ' αντίθετη περίπτωση η θητεία του νέου Δ.Σ. διαρκεί μόνο μέχρι την επόμενη Τ.Γ.Σ. 

6.14.9  Σε περίπτωση έγκρισης ψηφίσματος μομφής εναντίον του Δ.Σ. ή οποιουδήποτε μέλους ή 
μελών του, τότε το Δ.Σ. ή το μέλος ή τα μέλη, θεωρούνται αυτόματα ότι παραιτήθηκαν, οπότε 
εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι πρόνοιες των παραγράφων 6.14.5  6.14.6 και 6.14.7 πιο πάνω με 
την επιπρόσθετη πρόνοια ότι, είναι δυνατό, αν ρητά αναφέρεται στα θέματα για συζήτηση της 
ημερήσιας διάταξης,  να γίνει η εκλογή νέου Δ.Σ. ή νέων μελών του, στην ίδια Ε.Γ.Σ. που εγκρίνει 
το ψήφισμα μομφής.    

6.14.10   Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προτίθεται vα παραιτηθεί υποβάλλει τούτον 
γραπτώς πρός το Δ.Σ. το οποίο και καλεί αμέσως το υπό παραίτηση μέλος, να εξηγήσει 
προφορικά τους λόγους της παραίτησης του . Κάθε υπό παραίτηση μέλος δικαιούται εντός επτά 
(7) ημερών από την ημέραν της υποβολής της παραίτησης του να την ανακαλέσει,, εν εναντία 
περίπτωση η παραίτηση του θεωρείται τελειωτική και η κενή θέση πληρείται από τους 
επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας ή αν δεν υπάρχουν από άλλο μέρος της Οργάνωσης  που 
αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο  

6.14.11  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει τους λογαριασμούς στον 
΄Έφορο΄΄ το αργότερο εντός επτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους. Στη περίπτωση 
που τα ετήσια έσοδα υπερβαίνουν τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20,000) έχει την υποχρέωση οι 
λογαριασμοί της Οργάνωσης να ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή.  

 
 
6.14.12  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης, υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο 
μητρώο των μελών του το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και είναι 
διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον ‘’Έφορο’’ και προς οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο 
συμφέρον. 
 
6.14.13  Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της 1ης τριμηνίας εκάστου έτους, έχει υποχρέωση να 
γνωστοποιεί γραπτώς στο  ̎Έφορο ̎. 
α)  Αριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου έτους 
β)  Σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης του σωματείου, με τα 
αντίστοιχα αξιώματα τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους και  
γ)  Κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός ετήσιων 
γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό.  

6.14.14   Από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται γραμματεία του Διοικητικού 
Συμβουλίου που επιλαμβάνεται των τρεχόντων θεμάτων. Στη Γραμματεία συμμετέχουν ο 
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Β. Ταμίας  και ο Οργανωτικός Γραμματέας,  
που εκλέγονται από το Δ. Συμβούλιο στη πρώτη του συνεδρία. 

6.14.15  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελούν οποιαδήποτε καθήκοντα τους ανατεθούν.  

6.14.16    Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε 
οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχους της διοίκησης 

6.14.17  Εννοείται ότι, τα μέλη, περιλαμβανομένων των μελών της διοίκησης της Οργάνωσης, 
μπορούν να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως οδοιπορικών, αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά 
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ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, αφού 
προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα. 

6.14.18      Μέλος 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 της Οργάνωσης και του μέλους αυτού ή του συζύγου τα 
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.   

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

 

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές, Έκτακτες και Καταστατικές. 

 

7.1   Τακτική Γενική Συνέλευση. 

7.1.1   Η Τακτική Γ. Σ. είναι το ανώτατο όργανο της Οργάνωσης και συγκαλείται κάθε δύο χρόνια 
για απολογισμό πεπραγμένων, ταμιακή έκθεση και για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Απαρτία θεωρείται ότι αποτελούν το 50% συν ένα (1) των τακτικών μελών που πλήρωσαν τις 
ετήσιες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς Οργάνωση.  

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα οπότε 
όσοι παραβρίσκονται θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.  

7.1.2  Η Τακτική Γενική Συνέλευση έχει υποχρεωτικά στην Ημερήσια Διάταξη τα πιο κάτω θέματα:  

α)   Έκθεση Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου.  

β)   Οικονομική Έκθεση.  

γ)  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  

δ)  Θέματα που θα εγγράψουν μέλη όπως προβλέπεται στο παρόν καταστατικό. 

ε)   Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.   

7.1.3  Η ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή και των άλλων Συνελεύσεων 
καθορίζεται από το Δ.Σ. και γνωστοποιείται στα μέλη,  15 μέρες προηγουμένως. Στη πρόσκληση 
για Γ.Σ. καθορίζεται η μέρα, η ώρα, ο τόπος διεξαγωγής και η Ημερήσια Διάταξη της .  

Κάθε μέλος που επιθυμεί να εγγράψει θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης, πρέπει να το ζητήσει γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο  8 μέρες πριν τη 
σύγκλιση της και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να το εγγράψει ή όχι.   

7.1.4 Σε κάθε Γενική Συνέλευση, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

7.1.5 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη και λήξη της Συνέλευσης, βάζει 

τα θέματα για συζήτηση και ψηφοφορία, δίδει και αφαιρεί το λόγο, αποφασίζει πάνω σε θέματα 
διαδικασίας και γενικά κατευθύνει τη διαδικασία στη Συνέλευση. 

7.1.6    Οι Συνελεύσεις αποφασίζουν πάντοτε με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, 
συμπεριλαμβανομένης και της παρουσίας μέσω τηλεδιάσκεψης,  εκτός και εάν το παρόν 
καταστατικό   ή η σχετική Νομοθεσία προβλέπει διαφορετικά.  

7.1.7  Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού ή εκτός και εάν ζητηθεί διαφορετικά από τη 
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συνέλευση οπότε γίνεται μυστική ψηφοφορία.  

7.1.8   Μυστική ψηφοφορία γίνεται σε περίπτωση: 

(α)   για εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 

(β)   για ψήφισμα μομφής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιουδήποτε μέλους του ή 
οποιουδήποτε μέλους της Οργάνωσης ή 

 (γ)   για διάλυσης της Οργάνωσης       

7.1.8    Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν 
εκπληρώσει  όλες τις υποχρεώσεις τους πριν τη συνέλευση.  Μέλη τα οποία δεν έχουν 
τακτοποιημένες τις συνδρομές τους δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στις 
συνελεύσεις 

7.1.8  Στη Γενική Συνέλευση, τηρουμένης της επιφύλαξης της παραγράφου. 7.1.8 πιο πάνω, 
κάθε μέλος που είναι παρόν αυτοπροσώπως έχει μία ψήφο. Ψηφοφορία μέσω αντιπροσώπου 
δεν επιτρέπεται.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει δεύτερη και νικώσα ψήφο. 

 

7.2 Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

7.2.1 Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, για σοβαρά θέματα 
για τα οποία δεν μπορεί να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. ή  

7.2.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση 
μέσα σε 30 μέρες, όταν το ζητήσουν γραπτώς τα 2/5 των μελών αναφέροντας και τα θέματα που 
θα συζητηθούν.  

Αν δεν το κάμει, μπορούν οι αιτητές να ζητήσουν από τον Έφορο Σωματείων να τους 
εξουσιοδοτήσει να την συγκαλέσουν αυτοδικαίως. 

 

 

7.3  Καταστατική  Γενική Συνέλευση. 

7.3.1 Η Καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείται για τροποποίηση και/ή μεταβολή των 
στόχων  και/ή σκοπών και/ή του καταστατικού του Σωματείου, και αποφασίζει με απλή 
πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών. 

7.3.2   Για να γίνουν οι αναφερόμενες τροποποιήσεις,  απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων 
(3/4-75%) των μελών. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται εκ των πραγμάτων δυσχερής η παρουσία των τριών 
τετάρτων (3/4-75%) των μελών σύμφωνα με το περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα 
Συναφή Θέματα Νόμο του 2017 (Ν.104 (Ι)/2017) όπως αυτός τροποποιείται, στο εφεξής ‘’Ο 
Νόμος’’, γίνεται υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο μετά την συγκατάθεση του Έπαρχου, στο 
εφεξής ‘’Έφορος’’ για την έκδοση διατάγματος το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα στο Σωματείο 
να προωθήσει τη διαδικασία λήψης απόφασης στην παρουσία τουλάχιστον μέχρι και των δύο 
πέμπτων (2/5) του συνόλου των μελών του.  

7.3.3  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση, μετά την ψήφιση οποιασδήποτε τροποποίησης 
του καταστατικού, να υποβάλει στον ‘’Έφορο’’, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και 
οπωσδήποτε όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ψήφισης της 
τροποποίησης, γραπτή αίτηση καταχώρισης της τροποποίησης στο Μητρώο.  

7.3.4  Κάθε τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνει ισχύ μόνο από την ημερομηνία 
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καταχώρησης στο Μητρώο το οποίο   τηρείται από τον ‘’Έφορο’’, κατόπιν σχετικής 
υποβαλλόμενης αίτησης.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ  ΜΕΛΩΝ 

 

Το Δ.Σ. καθορίζει με απόφαση του τις ετήσιες συνδρομές και άλλες οικονομικές 
υποχρεώσεις των μελών. 

Νοείται ότι για οικονομική επιβάρυνση των μελών που θα ξεπερνά τα €100 το χρόνο συνολικά, 
χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

9.1  Η Οργάνωση έχει δική της σφραγίδα που περιλαμβάνει το όνομα, έτος ίδρυσης και έμβλημα 
της Οργάνωσης. 

9.2     Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης αποφασίζει για τη συμμετοχή ή μη, σε 
οποιαδήποτε εκδήλωση.  

9.3   Το Δ.Σ. μπορεί να καταρτίζει υποεπιτροπές   αν κρίνει τούτο αναγκαίο για την υλοποίηση των 
σκοπών της Οργάνωσης. Υπεύθυνος κάθε υποεπιτροπής είναι μέλος του Δ.Σ. ή μέλος της 
Οργάνωσης που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης μπορεί να διορίζει 
αντιπρόσωπο του ανά Επαρχία. Μπορεί να διορισθεί  αντιπρόσωπος, απο το Δ.Σ. ή και απο μέλος 
με έδρα την αντίστοιχη Επαρχία. 

9.4    Το  Δ.Σ. αποφασίζει για τη σύναψη δανείων μέχρι €10.ΟΟΟ,ΟΟ ( δέκα χιλιάδες) κατά έτος, 
αλλά για μεγαλύτερα ποσά δανείων αποφασίζει η Γ.Σ. της Οργάνωσης.  

9.5    Το  Δ.Σ. αποφασίζει για την δαπάνη οποιουδήποτε ποσού πρός υλοποίηση των αποφάσεων 
και των στόχων της Οργάνωσης.  

9.6   Το  Δ.Σ. ή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για απόκτηση κινητής ή ακίνητης περιουσίας ή 
οποιασδήποτε άλλης περιουσίας. Για την εκποίηση υπάρχουσας περιουσίας αποφασίζει η Γενική 
Συνέλευση. 

9.7    Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του Υποστατικού ή/και των στοιχείων επικοινωνίας, 
της Οργάνωσης το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί τη νέα διεύθυνση ή/και τα νέα στοιχεία 
επικοινωνίας, αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή στον ″Έφορο″ . 

9.8    Οτιδήποτε δεν προνοείται από το παρόν καταστατικό αποφασίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:  ΔΙΑΛΥΣΗ  ΤΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

10.1  Η Οργάνωση διαλύεται για τους ποιο κάτω λόγους:  

α)  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παρόντων των δύο τρίτων (2/3) των μελών και με 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.  

β)  Όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι. 
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10.2   Σε περίπτωση διάλυσης της Οργάνωσης η περιουσία της περιέρχεται στον Σύνδεσμο 
Καρκινοπαθών και Φίλων και Αντικαρκινικό Σύνδεσμο εξ ημισείας.  

10.3   Η καθ΄ οποιοσδήποτε τρόπο διάλυση της Οργάνωσης, πρέπει να συμμορφώνεται με τον 
περί Σωματείων και ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017 (Ν. 104(1)/2017) και 
τις τροποποιήσεις του. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

  

Το παρόν καταστατικό έχει εγκριθεί στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις  

........................................................................ 2019 

 
 


