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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
 

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
 
 

Άρθρο 1.00  ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 

Ιδρύεται σωματείο με το όνομα "Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών 
Κύπρου" (στην συνέχεια θ' αναφέρεται ως ο Σύλλογος). 
 

Άρθρο 2.00  ΕΔΡΑ 
 

Έδρα του Συλλόγου θα είναι η Λευκωσία. Τ.Θ: 23334, 1681 Λευκωσία. 
 

Άρθρο 3.00  ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ  
 

Η επίσημη σφραγίδα του Συλλόγου είναι η πιο κάτω: 
 
 
 
 
 
 
 

Το ΕΜΒΛΗΜΑ του Συλλόγου είναι το πιο κάτω: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Άρθρο 4.00  ΣΚΟΠΟΙ 
 

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι: 
 
4.01  Η δημιουργία μίας αυστηρά επαγγελματικής και επιστημονικής οργάνωσης 

που να περιλάβει στους κόλπους της ως μέλη όλους τους πολιτικούς 
μηχανικούς που υιοθετούν και ασπάζονται τους παρόντες σκοπούς με 
βασικό στόχο να εκπροσωπεί, να εκφράζει τις επιδιώξεις και θέσεις και να 
αγωνίζεται για την εφαρμογή των αποφάσεων των μελών σε θέματα που 
αφορούν την επιστημονική και επαγγελματική τους τάξη. 

 
4.02   Να προωθεί, προάγει και αναπτύσσει την επιστήμη της πολιτικής 

μηχανικής στην Κύπρο και να ενισχύει τον ρόλο του πολιτικού μηχανικού 
στην επιστημονική, πνευματική, πολιτιστική, καλλιτεχνική, οικονομική, 
αναπτυξιακή και επιμορφωτική εξέλιξη της Κύπρου. 

 
4.03  Να μεριμνήσει, εργασθεί και λάβει όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για 

αναγνώριση, κατοχύρωση και προστασία του επιστημονικού και 
επαγγελματικού κλάδου των πολιτικών μηχανικών σαν αυτοτελούς 
επιστημονικής και επαγγελματικής τάξης. 
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4.04  Να υπερασπίζεται, προάγει, υποστηρίζει και προστατεύει την τιμή και 

αξιοπρέπεια του επαγγέλματος των πολιτικών μηχανικών στην Κύπρο και 
να διαφωτίζει, ενημερώνει οποιοδήποτε πρόσωπο, αρχή ή οργανισμό 
καθώς και τη κοινή γνώμη για την επιστημονική και επαγγελματική 
αυτοτέλεια των πολιτικών μηχανικών και την κοινωνική ωφέλεια και 
χρησιμότητα του επαγγέλματος τους. 

 
4.05  Να κατοχυρώνει, βελτιώνει και αναβαθμίζει την ποιότητα και το επίπεδο 

των πολιτικών μηχανικών και της προσφοράς τους στην Κύπρο, να 
προστατεύει το κοινό από μη προσοντούχα πρόσωπα και να διασφαλίσει 
ώστε τα μέλη το Συλλόγου να μην κατέχουν, αναλαμβάνουν ή ενσυνείδητα 
αποδέχονται τέτοιες θέσεις ή ενεργούν ή προσφέρουν υπηρεσίες με τέτοιο 
τρόπο που τα συμφέροντα τους, άμεσα ή έμμεσα να έρχονται σε 
σύγκρουση με το επαγγελματικό τους καθήκον. 

 
4.06  Να διαφυλάττει την ιδέα ότι η πολιτική μηχανική θα πρέπει να ασκείται και 

να προσπαθεί να διασφαλίζει ότι ασκείται μόνο από προσοντούχους 
πολιτικούς μηχανικούς. 

 
4.07  Να προωθεί τη θεώρηση, εξέταση και συζήτηση όλων των ζητημάτων που 

επηρεάζουν ή σχετίζονται με το επάγγελμα των πολιτικών μηχανικών και 
γενικά να επιτηρεί και προστατεύει τα συμφέροντα του επαγγέλματος των 
πολιτικών μηχανικών. 

 
4.08  Να στοχεύει στην ομαλή ένταξη του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού 

στα θεσμικά πλαίσια και παραμέτρους που καθορίζονται από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

 
4.09  Να προωθεί και προάγει την ψήφιση νόμων και κανονισμών, βελτιώσεις 

στην υπάρχουσα νομοθεσία και κανονισμούς, να υποστηρίζει ή να 
ενίσταται σε αλλαγές τους και να φροντίζει για την βελτίωση των αρχών και 
της λειτουργίας του νόμου και των νομικών πλαισίων που ρυθμίζουν τα 
προσόντα, εγγραφή και γενικά την άσκηση τους επαγγέλματος του 
πολιτικού μηχανικού. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών να κάμνει 
διαβήματα πρός την Κυβέρνηση την Βουλή ή πρός άλλα αρμόδια σώματα ή 
αρχές όπως κρίνει σκόπιμο. 

 
4.10  Να προωθεί την κατανόηση, αλληλοβοήθεια και την ανάπτυξη επαφής, 

σχέσεων και συνεργασίας, εγκαθιδρύει και συνηγορεί στην διατήρηση 
καλών σχέσεων μεταξύ πολιτικών μηχανικών και συναφών επαγγελμάτων 
καθώς επίσης και μεταξύ των ιδίων των πολιτικών μηχανικών και των 
συναδέλφων τους στην Κύπρο και το εξωτερικό. 

 
4.11  Να επιμορφώνει, ενημερώνει, συγκεντρώνει πληροφορίες, στοιχεία και 

δεδομένα, να παρέχει συμβουλές, βοήθεια και άλλες υπηρεσίες και 
πληροφορίες στα μέλη του και στο κοινό πάνω σε όλα τα ζητήματα που 
αφορούν στο επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού και των συναφών 
επαγγελμάτων, να εκτυπώνει, δημοσιεύει, εκδίδει και κυκλοφορεί τέτοια 
κείμενα, εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, φυλλάδια, εγκυκλίους και άλλα 
έντυπα ή υλικό που θα συμβάλουν στην προώθηση αυτών των σκοπών ή 
οποιουδήποτε απ' αυτούς. 

 
4.12 Να βελτιώνει και ανυψώνει τις τεχνικές, ειδικές και γενικές γνώσεις των 

προσώπων που απασχολούνται ή σκοπεύουν να απασχοληθούν με το 
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επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού και να διοργανώνει σεμινάρια και 
διαλέξεις. 

4.13   Να προωθεί την βελτίωση και ανάπτυξη του επιπέδου της οικοδομικής 
βιομηχανίας και να προάγει την καλυτέρευση της μελέτης και κατασκευής 
των κτιρίων και έργων πολιτικής μηχανικής. 

 
4.14   Να διευθετεί και προάγει την συγγραφή, καταρτισμό, βελτίωση και 

υιοθέτηση δικαίων και ισορροπημένων συμβολαίων και άλλων εγγράφων 
που χρησιμοποιούνται σε σχέση με το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού 
και συναφών επαγγελμάτων. 

 
4.15  (α)  Να συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής. 

(β)  Να αγοράζει, ενοικιάζει ή ανταλλάσσει ή αποκτά οποιανδήποτε 
κινητή ή ακίνητη περιουσία και οποιαδήποτε δικαιώματα ή 
προνόμια σε ακίνητη περιουσία ή άλλως πως, που ο Σύλλογος 
δυνατό να θεωρήσει αναγκαία ή χρήσιμα για την προαγωγή των 
σκοπών του και να κατασκευάζει, συντηρεί ή μετατρέπει 
οποιαδήποτε κτίρια ή κατασκευές αναγκαίες ή χρήσιμες για τις 
εργασίες του Συλλόγου. 

(γ) Να πωλεί, ενοικιάζει, υποθηκεύει, χρεώνει, δεσμεύει, διαθέτει ή 
μετατρέπει σε λογαριασμούς όλη ή οποιαδήποτε περιουσία ή 
κεφάλαια του Συλλόγου που θεωρεί χρήσιμα για την προαγωγή 
των σκοπών του. 

(δ) Να αναλαμβάνει, εκτελεί, παρέχει ή εξασφαλίζει οποιεσδήποτε 
πιστώσεις που νόμιμα μπορεί να αναληφθούν από τον Σύλλογο 
και που δυνατό να εξηπηρετούν τους σκοπούς του. 

(ε) Να συνάπτει δάνεια και εξευρίσκει χρήματα, όπως ο Σύλλογος 
κρίνει ορθό και να πληρώνει ή εξασφαλίζει την αποπληρωμή 
οποιωνδήποτε δανείων ή χρημάτων έχει δανεισθεί ή εξεύρει είτε 
αυτά προκύπτουν ή εξασφαλίζονται από υποθήκη, χρέωση ή 
δικαιώματα κατοχής ή επιβαρύνσεις ή εκχώρηση δικαιωμάτων 
ολόκληρης ή οποιουδήποτε μέρους της περιουσίας του Συλλόγου 
ή των κεφαλαίων του. 

(στ)  Επίσης με υποθήκες, χρεώσεις ή δικαιώματα κατοχής ή 
δεσμεύσεις, επιβαρύνσεις, εκχωρήσεις να εξασφαλίζει και εγγυάται 
την εκτέλεση από τον Σύλλογο οποιασδήποτε υποχρέωσης ή 
ευθύνης που δυνατόν να αναλάβει, νοουμένου ότι τα μέλη του 
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα δανεισθούν ή 
εξασφαλίσουν ή άλλως πως, ποσά χρημάτων, πέραν των 
δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (€17.000) χωρίς προηγούμενη έγκριση 
από Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και ότι τα μέλη του Κεντρικού 
Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς την προηγούμενη απόφαση και 
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, δεν θα δανείζονται, 
εξασφαλίζουν ή εγγυούνται την ανάληψη από τον Σύλλογο 
οποιωνδήποτε υποχρεώσεων ή ευθυνών που προκύπτουν από 
ποσό ή ποσά που υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των δεκαεπτά 
χιλιάδων ευρώ (€17.000). 

 
4.16  Να αποδέχεται οποιαδήποτε δωρεάν, για ένα ή περισσότερους 

από τους σκοπούς του Συλλόγου. 
 

4 .17 Να προβαίνει στην λήψη τέτοιων νομίμων μέτρων και διαβημάτων 
με προσωπικές ή έγγραφες εκκλήσεις, δημόσιες συγκεντρώσεις, 
εκδηλώσεις ή άλλως πως ως ήθελε από καιρού εις καιρό θεωρήσει 
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σκόπιμο για τον σκοπό προσπορισμού εισφορών και άλλων 
εσόδων στο ταμείο του Συλλόγου. 

 
4.18 Να επενδύει κατά την κρίση του τα κεφάλαια του Συλλόγου, τα 

οποία δεν έχει άμεση ανάγκη για τους σκοπούς του σε καταθέσεις 
προθεσμίας, γραμμάτια, μετοχές, ομολογίες ή περιουσίες. 

 
4.19 Να προσλαμβάνει, εργοδοτεί και απασχολεί προσωπικό ή άλλα 

πρόσωπα να διορίζει δικηγόρους, λογιστές και άλλους 
επαγγελματίες για προσφορά υπηρεσιών και να παρέχει αμοιβή, 
μισθούς, απολαβές και άλλα ωφελήματα και ρυθμίζει τις σχέσεις 
του με αυτούς. 

 
4.20 Να εγκαθιδρύει και υποστηρίζει ή βοηθά στην εγκαθίδρυση και 

υποστήριξη οποιωνδήποτε οργανώσεων και να εγγράφεται 
συνδρομητής ή παρέχει χρηματική εγγύηση ή εισφορές για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς ή σε τέτοιες οργανώσεις που με 
οποιονδήποτε τρόπο έχουν παρόμοιους σκοπούς ή συνηγορούν 
στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. 

 
4.21 Να επικοινωνεί, συνεργάζεται, ενεργεί από κοινού και συμπράττει 

με άλλες παρόμοιες οργανώσεις ή ενώσεις στην Κύπρο ή το 
εξωτερικό, να προσχωρεί σε ομοσπονδίες ή συνδέεται με άλλες 
οργανώσεις ή να συγχωνεύεται με οποιαδήποτε σωματεία ή 
ιδρύματα ή εταιρείες ή λέσχες που έχουν παρόμοιους σκοπούς με 
τον Σύλλογο. 

 
4.22  Να ανοίγει ή εγκαθιδρύει ή διατηρεί παραρτήματα ή κλάδους ή 

τμήματα του Συλλόγου σε οποιοδήποτε μέρος της Κύπρου, στα 
πλαίσια λειτουργίας των Επαρχιακών Συμβουλίων του Συλλόγου ή 
άλλως πως για την επίτευξη όλων ή οποιουδήποτε από τους πιo 
πάνω σκοπούς. 

 
4.23 Να κάνει όλα ή οποιαδήποτε από τα πιο πάνω, σαν κύριος 

υπεύθυνος ή αντιπρόσωπος ή κατά άλλο τρόπο και δια ή μέσω 
αντιπροσώπων ή κατά άλλους τρόπους, είτε από μόνος του είτε σε 
συνεργασία ή από κοινού με άλλους. 

 
4.24 Να καταβάλει όλα τα ιδρυτικά έξοδα του Συλλόγου ως και 

οποιαδήποτε άλλα έξοδα για την προαγωγή και σύσταση του 
συμπεριλαμβανομένων και όλων των δικηγορικών ως και 
οποιωνδήποτε άλλων εξόδων που είχαν ή έχουν διενεργηθεί από 
την έναρξη της κινήσεως και των δραστηριοτήτων για την 
προαγωγή και ίδρυση του Συλλόγου. 

 
4.25 Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πράξη που εμπίπτει ή είναι 

επακόλουθος ή συναφής ή συντελεστική ή αναγκαία ή χρήσιμη 
στην επίτευξη των πιο πάνω σκοπών ή οποιουδήποτε από 
αυτούς.  Νοείται ότι ο Σύλλογος δεν θα υποστηρίζει με τα κεφάλαια 
του οποιουσδήποτε σκοπούς ή δεν θα προσπαθεί να επιβάλει ή 
προωθήσει μεταξύ των μελών του οποιονδήποτε κανονισμό ή 
περιορισμό ή όρο που θα τον μετέβαλλε σε Συντεχνία. 
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Άρθρο 5.00   ΜΕΛΗ 
 

5.01 Θα υπάρχουν οι πιο κάτω τάξεις μελών: 
5.02  

(α)  Τα τακτικά μέλη  
(β)  Τα επίτιμα μέλη 

 
5.02   (α)  Τακτικά μέλη 

 
Τακτικά μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα να γίνουν 
Πολιτικοί Μηχανικοί ή Μηχανικοί Κατασκευών που κατά 
την ημερομηνία εγγραφής τους ως μέλη του Συλλόγου 
είναι: 

 
(i)  Εγγεγραμμένοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Μηχανικοί 

Κατασκευών στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων και 
Πολιτικών Μηχανικών ή στο Μητρώο Μηχανικών 
Κατασκευών που τηρήται συμφώνως του Περί 
Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμου 
Αρ . 41 / 62 ως έχει τροποποιηθεί ή ως δυνατό 
να τροποποιηθεί δυνάμει οποιουδήποτε 
μεταγενέστερου νόμου. 

 
ή / και 

 
(ii)  Μηχανικοί εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών 

του Επιμελητηρίου στο κλάδο πολιτικής 
μηχανικής περιλαμβανομένης μηχανικής τοπίου 
δυνάμει του Περί Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου 224/90 ως έχει 
τροποποιηθεί ή ως δυνατό να τρόποποιηθεί 
δυνάμει οποιουδήποτε μεταγενέστερου νόμου 
που τους έχει εκδοθεί ετήσια άδεια άσκησης 
επαγγέλματος. 

 
και 
 

(iii)  Δεν έχουν καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης για 
αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική 
αισχρότητα το οποίο κατά την κρίση του 
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου τους καθιστά 
ακατάλληλους για να είναι μέλη του Συλλόγου. 

 
(β)  Επίτιμα μέλη 
 

Επίτιμα μέλη θα είναι πρόσωπα Κύπριοι υπήκοοι ή μη που υποδεικνύονται και εγκρίνονται 
από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο για να γίνουν επίτιμα μέλη σ' αναγνώριση της 
προσφοράς και υπηρεσιών τους προς τον Σύλλογο και προς το επάγγελμα του πολιτικού 
μηχανικού και που λόγω των προσόντων ή της θέσεως τους, μπορούν να ενισχύσουν στην 
επίτευξη των σκοπών και στόχων του Συλλόγου 
 

5.03 Τακτικά μέλη του Συλλόγου θα είναι όλοι όσοι έχουν τα προσόντα 
για να καταστούν μέλη σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος και 
υπέγραψαν το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό του Συλλόγου 
("Ιδρυτικά Μέλη") όπως και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που 
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έχουν τα προσόντα ως ανωτέρω και ενεγράφησαν ή θα εγγραφούν 
ως μέλη σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται στο 
Καταστατικό. 

 
5.03 Διαδικασία Εγγραφής 
 

(α) Αίτηση για εγγραφή ως τακτικού μέλους θα υποβάλλεται 
γραπτώς πρός το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και θα 
υποστηρίζεται και θα φέρει τις υπογραφές τουλάχιστο δύο 
τακτικών μελών.  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από 
οποιαδήποτε αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία ήθελον 
απαιτηθεί που να δείχνουν ότι ο αιτητής έχει τα προσόντα 
για να καταστεί μέλος καθώς και από το εκάστοτε 
καθοριζόμενο δικαίωμα εγγραφής. 

 
(β) Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει 

για τις αιτήσεις κατά την πρώτη συνεδρία ευθύς μετά την 
λήψη τους. Εάν η αίτηση γίνει αποδεκτή ειδοποιείται 
σχετικά ο αιτητής και τ' όνομα του καταχωρήται αμέσως 
στο Μητρώο Τακτικών Μελών ή οποιοδήποτε άλλο 
Μητρώο που τηρείται γι'αυτό το σκοπό.  Εάν η αίτηση 
απορριφθεί ο αιτητής ειδοποιείται γραπτώς και 
αναφέρεται η αιτιολογία γι' απόρριψη της αίτησης του. 
Ταυτόχρονα του επιστρέφεται το δικαίωμα εγγραφής. 

 
5.05 Κάθε αιτητής που η αίτηση του για εγγραφή ως μέλους έχει 

απορριφθεί δικαιούται ν' αποταθεί σε Γενική Συνέλευση με αίτηση 
του.  Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί γραπτώς σ'ένα μήνα από την 
ημερομηνία που του κοινοποιήθηκε η σχετική απόφαση .  Η αίτηση 
θα παραπεμφθεί για να εξεταστεί από την Πρώτη Γενική 
Συνέλευση που θα λάβει χώρα μετά την ημερομηνία υποβολής της 
ως άνω αίτησης.  Ο επηρεαζόμενος δικαιούται να παραστεί στην 
εν λόγω Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως και / ή με δικηγόρο για 
το σκοπό και μόνο να υποστηρίξει τις απόψεις του.  Η αίτηση 
εξετάζεται από την αναφερομένη Γενική Συνέλευση και η απόφαση 
της είναι τελεσίδικη. 

 
5.06 Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να 

εκδίδει πιστοποιητικά μέλους και / ή ταυτότητες που θα 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. 

 
5.07  Αποχώρηση μέλους 

 
(α) Τα μέλη δικαιούνται οποτεδήποτε επιθυμούν να 

πληροφορήσουν γραπτώς το Κεντρικό Διοικητικό 
Συμβούλιο ότι αποχωρούν από μέλη οπότε τ' όνομα τους, 
αμέσως μετά την κοινοποίηση της αποχώρησης τους, θα 
διαγραφεί από το σχετικό Μητρώο και θα κληθούν να 
παραδώσουν την ταυτότητα ή πιστοποιητικό μέλους που 
τυχών έχουν στην κατοχή τους. 

 
(β) Μέλος που αποχωρεί υποχρεούται να καταβάλει τις 

συνδρομές του μέχρι τέλους του λογιστικού έτους κατά το 
οποίο απεχώρησε εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το 
Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλη που αποχωρούν 
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δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου. 
 

(γ)  Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης 
και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται. 

 
 
Άρθρο 6.00   Δικαιώματα Τακτικών Μελών 
 
 

6.01  Όλα τα τακτικά μέλη είναι ίσα σύμφωνα με το παρόν καταστατικό. 
 

 
6.02  (α) Κάθε τακτκό  μέλος  θα   έχει   μία  ψήφο  σε  κάθε  γενική  

συνέλευση πως και σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις είτε η 
ψηφοφορία είναι μυστική ή γίνεται με ανάταση χειρών.
  

(β) Το δικαίωμα της ψήφου εξασκείται αυτοπρόσωπα από το 
κάθε τακτικό μέλος. 

 
(γ) Ουδεμία ένσταση εγείρεται κατά του κύρους 

οποιασδήποτε ψήφου, εκτός κατά την γενική συνέλευση 
στην οποία εδόθη αυτή η ψήφος.  Ψήφος που δεν 
ακυρώθηκε στην γενική συνέλευση η ψηφοφορία που 
εδόθη θα είναι έγκυρος.  Ο Πρόεδρος της γενικής 
συνέλευσης θα είναι ο μόνος και απόλυτος κριτής του 
κύρους της κάθε ψήφου που δίδεται σε οποιαδήποτε 
γενική συνέλευση ή ψηφοφορία. 

 
6.03 Κάθε τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται και να 

ψηφίζει στα σώματα και όργανα του Συλλόγου που συμμετέχει 
σύμφωνα με το Καταστατικό, να υποβάλλει σ'αυτά εισηγήσεις και 
προτάσεις και να λαμβάνει μέρος στην συζήτηση για την 
διαμόρφωση των σχετικών αποφάσεων και την χάραξη πολτικής 
για συγκεκριμμένο θέμα. 

 
6.04 Κάθε τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται 

στα αξιώματα του Συλλόγου και ειδικά σαν μέλος του Κεντρικού 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Επαρχιακών Συμβουλίων. 

 
6.05 Κάθε τακτικό μέλος δικαιούται στην υποστήριξη και 

συμπαράσταση του Συλλόγου για κάθε του θέμα ή πρόβλημα που 
είναι λογικό και δεν αντίκειται στους σκοπούς του παρόντος 
καταστατικού. 

 
6.06  Κάθε μέλος δικαιούται να ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του 

Συλλόγου. 
 
6.07 Οι αποφάσεις της συνέλευσης των μελών του Συλλόγου 

λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, 
λαμβανομένων υπόψη και συμμετεχόντων μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 
6.08 Απόφαση δύναται να ληφθεί και χωρίς τη συνέλευση των μελών 

εάν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μελών δηλώσουν εγγράφως τη 
συναίνεσή τους για συγκεκριμένη πρόταση. 

 



 10 

6.09 Μέλος 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 
Συλλόγου 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 Συλλόγου 
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 τρίτου 
βαθμού. 

 
 
Άρθρο 7.00   Αναστολή Δικαιωμάτων Τακτικών Μελών 
 

Κάθε τακτικό μέλος που καθυστερεί την συνδρομή του ή που δεν 
έχει εξοφλήσει οποιαδήποτε χρηματική ή οικονομική υποχρέωση 
του πρός τον Σύλλογο εμποδίζεται στην άσκηση των πιο πάνω 
δικαιωμάτων και η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων αναστέλλεται 
μέχρις καταβολής όλων των οφειλών και πλήρους τακτοποίησης 
και εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του μέλους πρός τον 
Σύλλογο. 

 
 
Άρθρο 8.00   Υποχρεώσεις και Καθήκοντα Τακτικών μελών 
 

Κάθε τακτικό μέλος έχει υποχρέωση και καθήκον να: 
 

8.01 Πληρώνει τακτικά και εμπρόθεσμα τις συνδρομές του και να 
εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο. 

 
8.02 Να τηρεί και να σέβεται το Καταστατικό και να ενεργεί σύμφωνα με 

τις πρόνοιες αυτού. 
 

8.03 Να συμμορφούται, να σέβεται και να ενεργεί για την εφαρμογή των 
αποφάσεων του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, των γενικών 
συνελεύσεων και οποιωνδήποτε άλλων οργάνων του Συλλόγου 
και να βοηθά και συνεργάζεται με τους εκάστοτε αξιωματούχους 
και τα άλλα μέλη για τον πιο πάνω σκοπό. 

 
8.04  Να συμμετέχει και να συνεισφέρει στις εκδηλώσεις και 

δραστηριότητες του Συλλόγου και να εργάζεται για την προώθηση 
και εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου. 

 
8.05   Να τηρεί την δεοντολογία και τα ήθη του επαγγέλματος του 

πολιτικού μηχανικού. 
 
 
Άρθρο 9.00   Πειθαρχία Τακτικών Μελών 
 

Κάθε τακτικό μέλος διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα εάν: 

(α)  Εχει παραβεί οποιαδήποτε πρόνοια. του Καταστατικού ή 
άλλων Κανονισμών του Συλλόγου. 
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(β)  Έχει συμπεριφερθεί με τρόπο ασυμβίβαστο πρός την 
τιμή, αξιοπρέπεια ή σκοπούς του Συλλόγου. 

(γ)  Έχει παραβεί τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας 
και / ή την δεοντολογία ή τα ήθη του επαγγέλματος. 

 
(δ) Αρνιέται παράλογα να συνεργασθεί με το Κεντρικό 

Διοικητικό Συμβούλιο ή με τα άλλα όργανα του Συλλόγου 
με τα υπόλοιπα μέλη κατά τέτοιο τρόπο που ζημιώνει και 
εκθέτει το Σύλλογο και το επάγγελμα του πολιτικού 
μηχανικού. 

 
(ε) Καθυστερεί συστηματικά και αδικαιολόγητα και συνεχίζει, 

παρά το ότι ειδοποιήθηκε έγγραφα γι' αυτό το σκοπό, να 
μην καταβάλει τις συνδρομές του ή να εκπληρώνει τις 
οικονομικές του υποχρεώσεις πρός τον Σύλλογο. 

9.01 Το αρμόδιο σώμα για να επιλαμβάνεται πειθαρχικών 
παραπτωμάτων των τακτικών μελών είναι το Κεντρικό Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου. 

 
9.02 Έναρξη της διαδικασίας για εξέταση διάπραξης πειθαρχικών 

αδικημάτων μπορεί να γίνει:-  
 

(α) Αυτεπάγγελτα από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο ή 
 
(β) Μετά από την υποβολή αίτησης πρός το Κεντρικό 

Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν αδείας του Κεντρικού 
Διοικητικού Συμβουλίου, από οποιοδήποτε άλλο μέλος ή 
αξιωματούχο του Συλλόγου ή από οποιοδήποτε άλλο 
νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή μέλος του κοινού.  

 
(γ) Προτού αποφασίσει το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο 

κατά πόσο θα δώσει άδεια ή όχι για έναρξη πειθαρχικής 
διαδικασίας θα καλεί το καταγγελλόμενο μέλος να 
απαντήσει γραπτώς επί των καταγγελιών που 
υπεβλήθησαν εναντίον του. 

 
9.03  (α) Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται  

για την διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων σε ειδική 
συνεδρία ή συνεδρίες που ορίζεται ή ορίζονται ειδικά 
γι'αυτό το σκοπό. 

 
(β) Στη συνεδρία καλείται να παραστεί αυτοπροσώπως ή με 

δικηγόρο το καταγγελόμενο μέλος με γραπτή ειδοποίηση 
που επιδίδεται στο μέλος όχι λιγότερο από δεκαπέντε 
μέρες πρίν από την ημερομηνία της ως άνω συνεδρίας 
και που αναφέρει με σαφήνεια και ακρίβεια την καταγγελία 
ή καταγγελίες. 

 
(γ) Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε ακρόαση 

της καταγγελίας ή των καταγγελιών και μετά το πέρας της 
διαδικασίας είτε αμέσως ή σε άλλη ημερομηνία, 
αποφασίζει και / ή εκδίδει την απόφαση του κατά πόσο η 
καταγγελία ή καταγγελίες έχουν αποδειχθεί. 
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Άρθρο 10.00   Επιβολή Ποινών 
 

10.01  Σε περίπτωση λήψης απόφασης ότι η καταγγελία ή καταγγελίες 
έχουν αποδειχθεί, το Κεντρικό Διοικητικδ Συμβούλιο έχει δικαίωμα 
να επιβάλει τις πιο κάτω ποινές: 

 
(α)  Επίπληξη-προειδοποίηση (με ή χωρίς δημοσίευση): 
 
(β)  Προσωρινή αποβολή από μέλος του Συλλόγου για 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο.  
 
(γ) Δια παντός αποβολή και διαγραφή από μέλος του 

Συλλόγου. 
 
 

10.02 Σε περίπτωση που επιβάλλεται στο μέλος η ποινή της 
προσωρινής ή δια παντός αποβολής, το μέλος έχει το δικαίωμα 
μέσα σε δέκα τέσσερις (14) μέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν 
της ποινής να υποβάλει έφεση στην επόμενη γενική συνέλευση ή 
σε γενική συνέλευση που το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί 
να συγκαλέσει ειδικά γι' αυτό το σκοπό. Η έφεση μπορεί να 
στρέφεται τόσο κατά της απόφασης σαν αποτέλεσμα της οποίας 
επιβλήθηκε ποινή όσο και κατά της ποινής. Στην γενική συνέλευση 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να παραστούν 
αυτοπροσώπως και / ή με δικηγόρο. Το Κεντρικό Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί επίσης ν' αντιπροσωπεύεται από τον δικηγόρο 
του. Η γενική συνέλευση μπορεί ν' ακυρώσει ή τροποποιήσει την 
απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 
Άρθρο 11.00   ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
 

11.01 Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου 
και αποφασίζει για κάθε σημαντικό Θέμα ή / και υπόθεση που δεν 
υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 

 
11.02 Στη Γενική Συνέλευση έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος όλα τα 

τακτικά μέλη του Συλλόγου που έχουν τακτοποιημένες τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

 
11.03 Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά κάθε χρόνο κατά τον μήνα 

Νοέμβριο και έκτακτα όταν το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, με 
απόφασή του, κρίνει τούτο απαραίτητο για ειδικούς λόγους ή όταν 
το απαιτήσουν γραπτώς το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των 
τακτικών μελών του Συλλόγου. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που 
συνέρχεται μετά από απαίτηση των μελών ως ανωτέρω 
συγκαλείται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά 
μέσα σ' ένα μήνα από της υποβολής γραπτής απαίτησης ως 
ανωτέρω και σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης για 
σύγκληση της μέσα στην πιο πάνω προθεσμία συγκαλείται 
απευθείας από τα μέλη που την έχουν ζητήσει. Η Γενική 
Συνέλευση που καλείται τακτικά κάθε χρόνο θα ονομάζεται Ετήσια 
Γενική Συνέλευση.  Όλες οι άλλες Γενικές Συνελεύσεις που δεν 
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είναι ετήσιες θα ονομάζονται Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. 
 

11.04 Η Ετήσια ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με γραπτή 
ειδοποίηση προς όλα τα μέλη του Συλλόγου.  Η ειδοποίηση 
καθορίζει τον τόπο, καί τον χρόνο που θα συνέλθει καθώς και την 
ημερήσια διάταξη της, αναρτάται στα γραφεία του Συλλόγου και 
αποστέλλεται σ' όλα τα μέλη δέκα πέντε (15) τουλάχιστον μέρες 
πρίν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για σύγκληση της 
Συνέλευσης.  Επιπρόσθετα το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο 
μπορεί να δημοσιεύσει τις ειδοποιήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, 
μετά από απόφαση του, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες τουλάχιστο 
τρείς μέρες πρό της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης.  

 
11.05 Η ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
 
 

(α)  Λογοδοσία του Προέδρου. 
 

(β)  Έκθεση, συζήτηση και έγκριση των πεπραγμένων του 
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. 

(γ)  Έκθεση, συζήτηση και έγκριση οικονομικής διαχείρισης 
ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών. 

(δ)  Υποβολή υποψηφιοτήτων και εκλογή μελών του 
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που 
στην συγκεκριμμένη Γενική Συνέλευση θα λάβουν χώρα 
τέτοιες εκλογές. 

(ε)  Διορισμό και αμοιβή ελεγκτών.  Η αμοιβή των ελεγκτών 
μπορεί να παραπέμπεται για απόφαση από το Κεντρικό 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
11.06 Συζήτηση θέματος που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη 

μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. 
 

11.07 Η Ετήσια Γενική ή η Έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε 
απαρτία εφόσον υπάρχει πλειοψηφία των δικαιουμένων να λάβουν 
μέρος σ' αυτήν.  Μισή ώρα μετά την παρέλευση του καθορισμένου 
χρόνου ενάρξεως των εργασιών της, η Γενική Συνέλευση θα 
θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με τους παρευρισκομένους. 

 
11.08 Τις εργασίες Ετήσιας Γενικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

διευθύνει Προεδρείο που αποτελείται από αυτούς που είναι οι 
αξιωματούχοι και μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου κατά 
την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα με Πρόεδρο αυτόν που είναι 
Πρόεδρος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 
ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 

 
11.09 Τις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται 

απ' ευθείας από τα μέλη, διευθύνει Προεδρείο.  Το Προεδρείο 
αποτελείται από Πρόεδρο και δύο μέλη που εκλέγει η 
συγεκριμμένη Γενική Συνέλευση.  Οι αξιωματούχοι του Κεντρικού 
Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβανομένου του Προέδρου και των 
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μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου εμποδίζονται στην 
εκλογή τους σαν μέλη του Προεδρείου κατά την συγκεκριμμένη 
Γενική Συνέλευση. 

 
11.10 Οι εργασίες οποιασδήποτε Γενικής Συνέλευσης μπορούν να 

αναβληθούν είτε με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού 
Συμβουλίου ή με απόφαση της ιδίας της Γενικής Συνέλευσης.  Η 
αναβολή δεν θα είναι μακρότερη του ενός μηνός από της 
ημερομηνίας που συγκλήθηκε ή έπρεπε να συγκληθεί. Σε τέτοια 
περίπτωση πρέπει να σταλούν νέες ειδοποιήσεις στα μέλη. 

 
11.11   Οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπογραμμένη 

από όλα τα μέλη του Συλλόγου θα είναι εξ ίσου δεσμευτική και 
έγκυρη ως εάν η Γενική Συνέλευση είχε κανονικά συγκληθεί και 
λάβει τέτοια απόφαση. 

 
 
Άρθρο 12.00  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ 
 
 

12.01   Θα υπάρχει Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. 
 

12.02 Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) 
Μέλη, εκ των οποίων τα επτά (7) Μέλη εκλέγονται από Ετήσια 
Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη από Ετήσιες 
Επαρχιακές Συνελεύσεις.  Τα μέλη που εκλέγονται από Ετήσιες 
Επαρχιακές Συνελεύσεις αυτόματα με την εκλογή τους 
καταλαμβάνουν θέση στο Συμβούλιο. 

 
12.03 (α) Τα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την  

πρώτη τους Συνεδρία, ευθύς μετά την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση στην οποία εκλέγονται, καταρτίζονται σε σώμα 
με τους ακόλουθους πέντε (5) αξιωματούχους δηλαδή 
Πρόεδρο, Πρώτο Αντιπρόεδρο, Δεύτερο Αντιπρόεδρο, 
Γενικό Γραμματέα και Γενικό Ταμία.  Εκτός από τους 
προαναφερθέντες πέντε αξιωματούχους στο Κεντρικό 
Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ως απλά μέλη τα δύο 
άλλα μέλη που εκλέγονται από την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση και τα άλλα τέσσερα μέλη που εκλέγονται από 
τις Ετήσιες Επαρχιακές Συνελεύσεις. 

 
(β)  Τα τέσσερα μέλη που εκλέγονται στο Κεντρικό Διοικητικό 

Συμβούλιο από τις Ετήσιες Επαρχιακές Συνελεύσεις δεν 
μπορούν να διεκδικήσουν θέση αξιωματούχου στο 
Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
12.4 Κατά τον καταρτισμό του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου σε 

σώμα με τους πιο πάνω αξιωματούχους ακολουθείται η πιο κάτω 
διαδικασία, δηλαδή: 

 
(α) Το μέλος εκείνο που έλαβε τις περισσότερες σε αριθμό 

ψήφους κατά την Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να 
επιλέξει πρώτος εκείνη από τις πέντε θέσεις των 
αξιωματούχων που επιθυμεί ν' αναλάβει.  Σε περίπτωση 
ισοψηφίας μεταξύ δύο μελών το δικαίωμα να επιλέξει 
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πρώτος το έχει ο αρχαιότερος στα χρόνια άσκησης του 
επαγγέλματος στην Κύπρο. 

 
(β)  Μετά για τις άλλες τέσσερεις θέσεις των αξιωματούχων 

ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία και το δικαίωμα να 
επιλέξει δεύτερος το έχει το μέλος που έλαβε τον δεύτερο 
μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από την Γενική Συνέλευση και 
ούτω καθεξής μέχρις συμπληρώσεως και των πέντε (5) 
θέσεων των αξιωματούχων οπότε οι υπολοιπόμενοι δύο 
εκλεγέντες από την Γενική Συνέλευση θα έχουν θέση 
απλού μέλους στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
(γ) Νοείται ότι σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από 

τους πέντε που έχουν λάβει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων 
από την Συνέλευση δεν επιθυμούν ν' αναλάβουν θέση 
αξιωματούχου τότε δύνανται να μην διεκδικήσουν τέτοια 
θέση. 

(δ) Κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου μπορεί να υποβάλει 
υποψηφιότητα ταυτόχρονα τόσο για εκλογή του στο 
Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο όσο και σε Επαρχιακό 
Συμβούλιο.  Σε περίπτωση εκλογής του και στα δύο 
Συμβούλια το μέλος θα πρέπει να επιλέξει μόνο μία από 
τις δύο Θέσεις οπότε αυτόματα εκπίπτει από την άλλη και 
την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών δηλαδή 
αυτός που έλαβε τους περισσότερους ψήφους, στη 
συγκεκριμμένη Γενική Συνέλευση που έγινε η εκλογή, 
αμέσως μετά το μέλος που εκπίπτει. 

 
(ε) (i) Ο Πρόεδρος του Κεντρικού Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν μπορεί να υπηρετήσει 
περισσότερο από τρείς συνεχόμενες θητείες από 
την Θέση του Προέδρου. 
 

(ii)  Δεν υπάρχει περιορισμός ως πρός τις θητείες 
που μπορούν να υπηρετήσουν οι αξιωματούχοι 
και τα άλλα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

12.05  Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

(α) Έχει τη γενική ευθύνη για την λειτουργία και ασχολείται μ' 
όλα τα συνηθισμένα ή τρέχουσας φύσης θέματα ή και μ' 
όλα τα θέματα του Συλλόγου μέσα στα πλαίσια των 
σκοπών του και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 

 
(β) Αποφασίζει για τη σύσταση και λειτουργία επιτροπών και 

τις αρμοδιότητές τους.  Αναθέτει σε μέλη του ή άλλα μέλη 
του Συλλόγου ειδικά καθήκοντα στα πλαίσια των εν λόγω 
επιτροπών προαναφερθέντων εκλέγεται Πρόεδρος της 
συνεδρίας από τα παρόντα μέλη που αποτελούν απαρτία. 

 
(γ)  Αποφασίζει τη σύγκληση των Γενικών ή Εκτάκτων 

Συνελεύσεων και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη τους. 

(δ)  Εγκρίνει την έκθεση των πεπραγμένων και της 
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οικονομικής διαχείρισης πρίν υποβληθούν στην Γενική 
Συνέλευση. 

(ε)  Αποκτά και διαθέτει την περιουσία του Συλλόγου και έχει 
την ευθύνη για την διαχείριση της. 

(στ)  Αποφασίζει για την πρόσληψη, τους όρους εργοδότησης, 
απολαβές και ωφελήματα του τυχόν έμμισθου 
προσωπικού του Συλλόγου. 

(ζ)  Προβαίνει σ' όλες τις οικονομικής φύσης δεσμεύσεις και 
δαπάνες σύμφωνα με τις πρόνοιες και με τους 
περιορισμούς που προβλέπονται στο παρόν Ιδρυτικό 
Έγγραφο και Καταστατικό. 

 
(η)  Μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης μπορεί να 

ζητήσει ειδική εισφορά από το κάθε μέλος το ύψος της 
οποίας θ' αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση για 
κάλυψη ειδικών αναγκών ή εξόδων στα πλαίσια 
λειτουργίας, προώθησης και εκπλήρωσης των σκοπών 
του Συλλόγου. 

 
(θ)  Έχει την γενική ευθύνη για την τήρηση των αρχείων, της 

αλληλογραφίας και των βιβλίων του Συλλόγου. 
 

(ι) Έχει την εξουσία να διορίζει πληρεξούσιο ή να παρέχει 
εξουσιοδότηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα 
αξιωματούχους ή μέλη του Συλλόγου ή μη με απόφαση 
του να ενεργούν και αντιπροσωπεύουν το Κεντρικό 
Διοικητικό Συμβούλιο για ειδικά θέματα. 

 
12.06 Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα 

και έκτακτα όταν ληθεί από τον Πρόεδρο μέσω του Γενικού 
Γραμματέα ή όταν το απαιτήσει η πλειοψηφία των μελών του. 

 
12.07  Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν 

παρευρίσκεται η πλειοψηφία των μελών του. 
 

12.08 Τις συνεδριάσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει 
ο Πρόεδρος σε περίπτωση απουσίας του ο Πρώτος Αντιπρόεδρος 
και σε περίπτωση απουσίας του Πρώτου Αντιπροέδρου o 
Δεύτερος Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας των 
προαναφερθέντων ο Γενικός Γραμματέας.  Σε περίπτωση 
απουσίας και των τεσσάρων προαναφερθέντων εκλέγεται 
Πρόεδρος της συνεδρίας από τα παρόντα μέλη που αποτελούν 
απαρτία. 

 
12.09 Σε κάθε συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

διαβάζονται και εγκρίνονται τα πρακτικά της προηγούμενης του 
συνεδρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό 
Γραμματέα ή τους τυχόν αντικαταστάτες τους κατά την διάρκεια της 
συνεδρίας. 

 
12.10 Όλα τα επίσημα έγγραφα του Συλλόγου πρέπει απαραίτητα να 

φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή 
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προσώπων που αυτοί θα υποδείξουν γραπτώς καθώς και τη 
σφραγίδα του Συλλόγου. 

 
12.11 Μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει από 

πέντε (5) συνεχείς συνεδρίες χωρίς εύλογη αιτία, θα παύεται 
αυτόματα από τη θέση του ως μέλος του Κεντρικού Διοικητικού 
Συμβουλίου.  Μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί 
να ζητήσει από το Γενικό Διοικητικό Συμβούλιο γραπτώς και να 
λάβει άδεια απουσίας για ειδικούς λόγους που θα κριθούν 
ικανοποιητικοί από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
12.12 Σε περίπτωση κενώσεως θέσεων στο Κεντρικό Διοικητικό 

Συμβούλιο για οποιονδήποτε λόγο, αυτές συμπληρώνονται από 
τους επιλαχόντες και ελλείψει επιλαχόντων με απόφαση του 
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.  Αν κενωθούν περισσότερες 
από 4 θέσεις τότε οι εναπομείναντες συγκαλούν υποχρεωτικά 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σ' ένα μήνα, για την εκλογή νέου 
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου που η θητεία του θα διαρκεί 
μέχρι της κανονικής λήξης της θητείας του προηγουμένου 
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
12.13 Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί υποχρεωτικά Μητρώο 

Μελών, Βιβλία Πρακτικών και Γενικών Αποφάσεων τόσο του 
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των Γενικών 
Συνελεύσεων, λογιστικά βιβλία και άλλα σχετικά, με τις εργασίες 
του Συλλόγου αρχεία. 

 
12.14 Οι θέσεις αξιωματούχου ή μέλους του Κεντρικού Διοικητικού 

Συμβουλίου και των Επαρχιακών Συμβουλίων θα χηρεύει εάν ο 
αξιωματούχος ήτο μέλος κηρυχθεί σε πτώχευση, καταστεί 
πνευματικά ανίκανο, παύσει να είναι μέλος του Συλλόγου, είτε 
προσωρινά ή μόνιμα. Η θέση αξιωματούχου ή μέλους του 
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και των Επαρχιακών 
Συμβουλίων θα χηρεύει μόνιμα εάν το μέλος/αξιωματούχος 
καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη 
τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα. 

 
12.15 Οι αξιωματούχοι και μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

και των Επαρχιακών Συμβουλίων μπορούν να παυθούν με 
απόφαση Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρευρίσκονται τα μισά 
πλέον ένα των μελών που δικαιούνται να λάβουν μέρος σε τέτοια 
Συνέλευση. 

 
12.16 Ο Σύλλογος 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. 

 
12.17 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. 
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12.18 Τα μέλη του Κ.Δ.Σ. και των Επαρχιακών Συμβουλίων προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς και δεν τους καταβάλλεται καμία 
αμοιβή οποιουδήποτε είδους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. 
Δύνανται, ωστόσο, να ζητήσουν λογικά έξοδα τα οποία έχουν 
επωμισθεί, όπως επίσης και να ανακτήσουν και/ή να διεκδικήσουν 
αμοιβή για ερευνητικά και/ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

 
12.19 Νοείται ότι τα μέλη, περιλαμβανομένων και των μελών της 

διοίκησης ή των ιδρυτών δύνανται να ανακτήσουν και/ή να 
διεκδικήσουν οποιαδήποτε λογικά έξοδα κατέβαλαν κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και σχετικής 
αμοιβής που αντιστοιχεί σε ερευνητικά και/ή άλλα 
χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα, από τρίτους φορείς, 
προγράμματα. 

 
12.20 Το Κεντρικό Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου 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. 

 
 
Άρθρο 13.00  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

13.01 Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα 
καθώς επίσης ενώπιον όλων των αρμοδίων και επισήμων αρχών 
και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις στα πλαίσια των σχέσεων του 
Συλλόγου . 

 
13.02 Συνκαλεί τις συνεδριάσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

μέσω του Γενικού Γραμματέα και καθορίζει τα θέματα για 
συζήτηση. 

 
13.03  Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Κεντρικού 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

13.04 Έχει τη γενική καθοδήγηση και εποπτεία για όλες τις εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες του Συλλόγου μέσα στα πλαίσια των σκοπών 
του Συλλόγου και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και 
του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
13.05 Ο Πρόεδρος υπογράφει και ο Γενικός Γραμματέας συνυπογράφει 

τα πρακτικά και όλα τα επίσημα έγγραφα του Συλλόγου. 
 

13.06 Στο αξίωμα του Προέδρου δεν μπορεί να επανεκλεγεί το ίδιο 
πρόσωπο περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες. 
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Άρθρο 14.00  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ 
 
 

14.01  Πρώτος Αντιπρόεδρος 
 

(α) Ο Πρώτος Αντιπρόεδρος θα είναι υπεύθυνος 
συντονισμού μελών και δημοσίων σχέσεων, θα έχει την 
ευθύνη επαφής με τα μέλη, να συντονίζει τις ενέργειες του 
Συλλόγου αναφορικά με τις ανάγκες των μελών, και να 
κατευθύνει τις ενέργειες για την διεύρυνση του Συλλόγου 
μέσω της εγγραφής νέων μελών. Θα έχει επίσης την 
ευθύνη παρακολούθησης του τύπου και των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης και θα αναλαμβάνει τον συντονισμό 
των ενεργειών του Συλλόγου σ' αυτό τον τομέα. 

 
(β) Ο ως άνω Αντιπρόεδρος θα έχει την ευθύνη της 

οργάνωσης και του συντονισμού των δραστηριοτήτων και 
της βελτίωσης της παρουσίας του Συλλόγου πρός το ευρύ 
κοινό και θα αναλαμβάνει την εποπτεία επαφής με το 
κοινό γενικά ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αναλόγως 
των αναγκών που παρουσιάζονται. 

 
(γ)  Δύναται ν' ασκεί τα καθήκοντα Προέδρου σε περίπτωση 

απουσίας ή κενώσεως της θέσης του Προέδρου μέχρι την 
εκλογή νέου Προέδρου από το Κεντρικό Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

 
   

14.02  Δεύτερος Αντιπρόεδρος 
 

(α) Ο Δεύτερος Αντιπρόεδρος θα είναι υπεύθυνος της 
οικονομικής διαχείρισης θα έχει την ευθύνη 
παρακολούθησης της εφαρμογής της οικονομικής 
πολιτικής που καθορίζει το Γενικό Διοικητικό Συμβούλιο 
ως επίσης και την ευθύνη σύνταξης ετήσιου 
προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Συλλόγου. 

 
(β) Ο ως άνω Αντιπρόεδρος θα συμβουλεύει και θα κρατεί 

ενήμερο το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο για την 
οικονομική πορεία του Συλλόγου και θα καταρτίζει 
πρόγραμμα εξασφάλισης πόρων για τις ετήσιες και 
έκτακτες ανάγκες του Συλλόγου. 

 
 
Άρθρο 15.00  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

15.01 Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για τη διεξαγωγή της 
αλληλογραφίας του Συλλόγου, τη σύνταξη και τήρηση των 
πρακτικών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών 
Συνελεύσεων και του Μητρώου παρουσίας στις συνεδρίες του 
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για τήρηση 
των βιβλίων και αρχείων του Συλλόγου περιλαμβανομένου του 
Μητρώου τακτικών μελών. 

 
15.02  Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη της σφραγίδας του Συλλόγου. 
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15.03 Ο Γενικός Γραμματέας συνυπογράφει με τον Πρόεδρο που 

υπογράφεντα πρακτικά και όλα τα επίσημα έγγραφα του 
Συλλόγου.    

 
15.04 Έχει τη φροντίδα για την ομαλή λειτουργία των γραφείων του 

Συλλόγου και την εποπτεία του έμμισθου προσωπικού. 
 

15.05 Ο Γενικός Γραμματέας μεταξύ των άλλων καθηκόντων του θα 
μεριμνά για  την πρακτική εφαρμογή και υλοποίηση των 
αποφάσεων του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι 
συντονιστής και θα έχει την ευθύνη εποπτείας όλων των 
εκδηλώσεων του Συλλόγου και θα οργανώνει τις εκάστοτε έκτακτες 
επιτροπές που δημιουργούνται για τις διάφορες εκδηλώσεις.  Θα 
έχει την ευθύνη επαφής με τα μέλη που αναπτύσσουν 
πρωτοβουλία διοργάνωσης εκδηλώσεων και θα εκτελεί χρέη 
συνδέσμου μεταξύ των μελών και του Κεντρικού Διοικητικού 
Συμβουλίου.  Θα έχει την ευθύνη της οργάνωσης εκδηλώσεων με 
βάση τις εκάστοτε αποφάσεις και πολιτική που καθορίζει το 
Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.  Θα επεξεργάζεται και θα ετοιμάζει 
κάθε φύσης θέματα, εκθέσεις, έγγραφα και θα συνεργάζεται με τον 
Πρόεδρο για τον προγραμματισμό και διεκπεραίωση των 
δραστηριοτήτων του Συλλόγου. 

 
 
Άρθρο 16.00  ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ 
 

16.01 Ο Γενικός Ταμίας έχει τη φροντίδα της οικονομικής διαχείρισης και 
διαφύλαξης της περιουσίας του Συλλόγου. 

 
16.02  Είναι υπεύθυνος για τις εισπράξεις και πληρωμές. 

 
16.03 Είναι υπεύθυνος για τη τήρηση και παρακολούθηση τήρησης 

καταλλήλων λογιστικών βιβλίων, στα οποία καταχωρούνται 
αναλυτικά τα έσοδα και έξοδα με τις σχετικές αποδείξεις και για την 
τήρηση, παρακολούθηση και χειρισμό των τραπεζικών και άλλων 
λογαριασμών ή καταθέσεων του Συλλόγου. 

 
16.04 Συντάσσει την έκθεση οικονομικής διαχείρισης, τον ισολογισμό και 

τον λογαριασμό κερδοζημιών σε συνεργασία με τον Δεύτερο 
Αντιπρόεδρο που υποβάλλονται για έλεγχο από τους Ελεγκτές του 
Συλλόγου. 

 
16.05 Τα χρήματα που δεν είναι απαραίτητα για τις τρέχουσες ανάγκες, 

κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό στ' όνομα του Συλλόγου. 
Όλες οι επιταγές που εκδίδονται από το λογαριασμό αυτό πρέπει 
να φέρουν τις υπογραφές του Γενικού Ταμία και του Προέδρου ή 
του Πρώτου Αντιπροέδρου ή οποιουδήποτε άλλου από τους 
αξιωματούχους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 
Άρθρο 17.00  ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
 

17.01 Για την ορθή αντιμετώπιση των θεμάτων και πραγμάτωση των 
σκοπών που απορρέουν από τους στόχους και σκοπούς του 
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Συλλόγου οργανώνονται Επαρχιακά Τμήματα του Συλλόγου που 
θα διοικούνται από Επαρχιακά Συμβούλια που θα εκλέγονται από 
Ετήσιες Επαρχιακές Συνελεύσεις. 

 
17.02 Για σκοπούς των προνοιών του παρόντος άρθρου θα υπάρχουν 

τέσσερα Επαρχιακά Τμήματα ή Επαρχίες ως ακολούθως: 
 

(α)  Επαρχιακό Τμήμα Λευκωσίας / Κερύνειας 
(β)  Επαρχιακό Τμήμα Λεμεσού 
(γ)  Επαρχιακό Τμήμα Λάρνακας / Αμμοχώστου 
(δ)  Επαρχιακό Τμήμα Πάφου 

 
 

17.03 (α) Το κάθε μέλος θα δικαιούται και θα έχει την απόλυτη 
εκλογή να ανήκει στο Επαρχιακό Τμήμα που ο ίδιος 
επιθυμεί ανεξάρτητα από τόπο γεννήσεως ή καταγωγής ή 
τόπο διαμονής ή τόπο ασκήσεως του επαγγέλματος ή της 
εργασίας του ή άλλως πως. 

 
(β) Με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

μπορούν να τηρούνται εκτός από το Μητρώο Μελών που 
προνοείται πιο πάνω και ξεχωριστά Επαρχιακά Μητρώα 
Μελών για το κάθε Επαρχιακό Τμήμα. 

 
(γ) Αιτήσεις προσώπων για να καταστούν μέλη εξετάζονται 

και εγκρίνονται μόνο από το Κεντρικό Διοικητικό 
Συμβούλιο.  Σε περίπτωση που θα τηρούνται Επαρχιακά 
Μητρώα Μελών τότε οι αιτήσεις για μέλη θα 
υποβάλλονται στα Επαρχιακά Συμβούλια που στην 
συνέχεια θα τα παραπέμπουν πρός το Κεντρικό 
Διοικητικό Συμβούλιο με τις συστάσεις τους. 

 
(δ) Το κάθε μέλος θα ψηφίζει και θα δικαιούται να είναι 

υποψήφιος για εκλογή του ως μέλος του Επαρχιακού 
Συμβουλίου του Επαρχιακού Τμήματος στο οποίο ανήκει 
ή στο μητρώο του οποίου είναι εγγεγραμμένος εάν 
τηρείται τέτοιο μητρώο. 

 
(ε) Με απόφαση και έγκριση του Κεντρικού Διοικητικού 

Συμβουλίου τα Επαρχιακά Τμήματα μπορούν να έχουν το 
δικό τους τραπεζικό λογαριασμό και να εισπράττουν και 
διαχειρίζονται τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές 
των μελών που ανήκουν ή είναι εγγεγραμμένα στο 
Μητρώο του συγκεκριμμένου Επαρχιακού Τμήματος υπό 
τέτοιους όρους και περιορισμούς ως θα αποφασίσει το 
Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.  

 
(στ) Εκτός ως περιορίζεται από τις πρόνοιες του παρόντος τα 

μέλη των Επαρχιακών Τμημάτων μπορούν να 
υποβάλλουν υποψηφιότητα για εκλογή τους ως μέλη του 
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
(ζ)  Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία μετά από 

απόφαση του να υποβάλει εισήγηση σε Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου για δημιουργία ξεχωριστών Επαρχιακών 
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Τμημάτων για την Αμμόχωστο και Κερύνεια.  Σε τέτοια 
περίπτωση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
μπορούν να δημιουργηθούν ξεχωριστά Επαρχιακά 
Τμήματα Αμμοχώστου και Κερύνειας.  Η εκλογή, σύσταση 
και λειτουργία τους θα διέπεται από τις ίδιες πρόνοιες που 
εφαρμόζονται για τα υπάρχοντα Επαρχιακά Τμήματα. 

 
Άρθρο  18.00   ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
 

18.01 Τα μέλη των Επαρχιακών Συμβουλίων θα εκλέγονται από Ετήσια 
Επαρχιακή Συνέλευση κάθε Επαρχιακού Τμήματος όπως 
ορίζονται ανωτέρω.  Η εκλογή των μελών των Επαρχιακών 
Συμβουλίων θα προηγείται της εκλογής των μελών του Κεντρικού 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και θα γίνεται κατά το 
δυνατό την ίδια ημέρα που λαμβάνει χώρα η Γενική Συνέλευση 
στην οποία θα εκλέγονται τα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 
18.02 (α)  Το Επαρχιακό Συμβούλιο της κάθε επαρχίας θ' 

 αποτελείται από οκτώ μέλη που θα εκλέγονται από την 
 Επαρχιακή Συνέλευση. 

 
(β) Μετά την εκλογή τους τα μέλη θα καταρτίζονται σε σώμα 

στην πρώτη τους συνεδρία αμέσως μετά την Επαρχιακή 
Συνέλευση στην οποίαν έχουν εκλεγεί με αξιωματούχους 
ως ακολούθως: 

 
Πρόεδρο, Πρώτο Αντιπρόεδρο, Δεύτερο Αντιπρόεδρο, 
Γραμματέα, Ταμία και δύο μέλη. 

 
(γ) Για τον καταρτισμό τους σε σώμα θα ακολουθείται 

ακριβώς η ίδια διαδικασία που προνοείται πιο πάνω για 
τον καταρτισμό σε σώμα του Κεντρικού Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 
( δ ) Το ένα από τα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου που 

εκλέγονται από την κάθε Επαρχιακή Συνέλευση θα 
ορίζεται ως εκπρόσωπος στο Κεντρικό Διοικητικό 
Συμβούλιο. Μόλις το εν λόγω μέλος ορισθεί ως 
εκπρόσωπος και αυτό θα γίνεται με απόφαση του 
Επαρχιακού Συμβουλίου τότε αυτόματα εκπίπτει από την 
θέση του ως μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου και 
γίνεται αυτόματα μέλος του Κεντρικού Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 
(ε) (i) Οι εξουσίες των Επαρχιακών Συμβουλίων και 

των αξιωματούχων τους θα είναι κατ' αναλογία 
και όπου αυτό εφαρμόζεται οι ίδιες με τις 
εξουσίες του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 
αλλά θα περιορίζονται στα επαρχιακά τμήματα ή 
επαρχίες στις οποίες τα Επαρχιακά Συμβούλια 
εκλέγονται. 

 
(ιι )  Όλα τα πρακτικά και οι αποφάσεις των 

Επαρχιακών Συμβουλίων θα κοινοποιούνται 
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αμέσως μετά την έγκριση τους στο Κεντρικό 
Διοικητικό Συμβούλιο που θα έχει εξουσία, εάν 
κρίνει σκόπιμο να τις ακυρώσει και / ή να τις 
παραπέμψει ξανά στο Επαρχιακό Συμβούλιο για 
επανεξέταση. 

 
(στ)  Η θητεία των αξιωματούχων και μελών του Επαρχιακού 

Συμβουλίου θ' αρχίζει, θα διαρκεί και θα εκπνέει όπως 
ακριβώς η θητεία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
(ζ) (i) Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί μετά  

από ομόφωνη εισήγηση όλων των Επαρχιακών 
Συμβουλίων ν' αποφασίσει όπως οι Επαρχιακές 
Συνελεύσεις γίνονται στις έδρες των Επαρχιακών 
Τμημάτων δηλαδή στην Λευκωσία, Λεμεσό, 
Λάρνακα και Πάφο ή σε περίπτωση δημιουργίας 
ξεχωριστών επαρχιακών τμημάτων κατ' 
επέκταση στην Αμμόχωστο και Κερύνεια. 

 
(ii)  Σε τέτοια περίπτωση οι Επαρχιακές Συνελεύσεις 

θα συγκαλούνται και θα λαμβάνουν χώρα όχι 
πέραν των δέκα (10) ημερών πρό της 
ημερομηνίας που θα λαμβάνει χώρα η Ετήσια 
Γενική Συνέλευση και θα προηγούνται της 
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 

 
18.03  (α) Το Επαρχιακό Συμβούλιο έχει την ευθύνη αντιμετώπισης  

των τοπικών θεμάτων του Επαρχιακού Τμήματος, και 
ακολουθεί πιστά την πολιτική που χαράζει η Ετήσια 
Γενική Συνέλευση και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου. 

 
(β) Το Επαρχιακό Συμβούλιο οργανώνει εκδηλώσεις, 

υπεπιτροπές, σεμινάρια και παρόμοια σε συνεργασία με 
τον υπεύθυνο Αντιπρόεδρο για συντονισμό εκδηλώσεων 
και τον υπεύθυνο Αντιπρόεδρο Οικονομικής Διαχείρισης. 

 
(γ) Το Επαρχιακό Συμβούλιο υποβάλλει προυπολογισμό 

εκδηλώσεων στον υπεύθυνο Αντιπρόεδρο και έκθεση των 
προγραμματιζομένων δραστηριοτήτων του για κάθε έτος 
της θητείας του.  

 
(δ)  Ο Ταμίας του εκάστοτε Επαρχιακού Συμβουλίου 

υποβάλλει έγκαιρα τα οικονομικά στοιχεία του έτους στον 
Γενικό Ταμία του Συλλόγου για συμπερίληψη στους 
τελικούς λογαριασμούς του έτους.  

 
18.04  Ο Γραμματέας του Επαρχιακού Συμβουλίου έχει τη γενική ευθύνη 

συντονισμού των ενεργειών, και διατηρεί τα αρχεία του 
Επαρχιακού Τμήματος. 

 
18.05  Ο Ταμίας του Επαρχιακού Συμβουλίου διαχειρίζεται τα οικονομικά 

του Επαρχιακού Τμήματος και βοηθά τον Γενικό Ταμία του 
Συλλόγου στην είσπραξη των ετησίων συνδρομών, τελών 
εγγραφής ή άλλων εισφορών. 
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Άρθρο 19.00 ΠΟΡΟΙ 
 
  19.01 Οι πόροι του Συλλόγου είναι: 
 

(α) Η ετήσια συνδρομή των μελών που θα ανέρχεται στο ποσό των 
€25 ευρώ και το δικαίωμα εγγραφής μελών που θα ανέρχεται στα 
€17 ευρώ και μπορεί ν' αυξάνεται ή να επανακαθορίζεται από τη 
Γενική Συνέλευση.  H ετήσια συνδρομή των μελών πρέπει να 
καταβάλλεται ως το τέλος της πρώτης εξαμηνίας κάθε χρόνου. 

 
(β) Ειδικές υποχρεωτικές εισφορές των μελών μετά από απόφαση 

Γενικής Συνέλευσης. 
 

(γ) Οι εθελοντικές εισφορές των μελών και των φίλων του Συλλόγου. 
 

(δ) Τα έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του 
Συλλόγου. 

 
(ε) Τα έσοδα από περιουσία που ήθελε αποκτήσει ο Σύλλογος. 

 
(στ)  Τα έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, εράνους, εκδόσεις και 

δημοσιεύσεις του Συλλόγου. 
 
 
  19.02  Διάθεση Πόρων:- 
 

Τα εισοδήματα του Συλλόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και / ή 
διατεθούν μεταξύ άλλων για την κάλυψη των τρεχόντων εξόδων 
λειτουργίας του Συλλόγου, για μισθούς, αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού ή επαγγελματικών συμβούλων, πληρωμή ενοικίων, 
εντύπων, διαφημίσεων, εξόδων για εκδηλώσεις, μετακινήσεις και 
ταξίδια μελών και αξιωματούχων, έξοδα φιλοξενουμένων ως και 
για οτιδήποτε άλλο που είναι απαραίτητο για προώθηση των 
σκοπών του Συλλόγου. 

 
 
Άρθρο 20.00   ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 

20.01 Οι ελεγκτές εξετάζουν τον οικονομικό ισολογισμό που ετοιμάζει ο 
Γενικός Ταμίας και ελέγχουν τα λογιστικά βιβλία και τα αποδειχτικά 
στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται, υποβάλλουν ενυπόγραφη 
έκθεση προς το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική 
Συνέλευση για την ορθότητα τους ή όχι με τις παρατηρήσεις τους. 
Όλα τα λογιστικά βιβλία και τα άλλα έγγραφα πρέπει να είναι στη 
διάθεση των ελεγκτών για το σκοπό αυτό. 

 
20.02 Η αμοιβή των ελεγκτών δύναται να καθορίζεται από το Κεντρικό 

Διοικητικό Συμβούλιο εάν παραπεμφθεί σ'αυτό για καθορισμό από 
την Γενική Συνέλευση. 

 
20.03 Τα λογιστικά βιβλία θα ευρίσκονται στην διάθεση οποιουδήποτε 

μέλους για επιθεώρηση μετά από λογική ειδοποίηση που το μέλος 
θα ήθελε δώσει στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
20.04 Οι οικονομικοί λογαριασμοί εκάστου έτους θα υποβάλλονται στο 
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γραφείο του Έπαρχου συμφώνως του άρθρου 49 του Νόμου. 
 
Άρθρο   20.10 ΕΝΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 
 20.11  Εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίων και δημόσιων αρχών 
 
   Ο Σύλλογος θα εκπροσωπείται ενώπιον οποιουδήποτε 

δικαστηρίου, δικαστικής επιτροπής, διαιτητή, διοικητικής, δημόσιας, 
ημικρατικής, τοπικής ή άλλης αρχής από τον Πρόεδρο ή από τον 
Α΄Αντιπρόεδρο, μαζί με έναν από τους Αξιωματούχους του 
Συλλόγου ενεργώντας από κοινού. 

 
 Ενδεχόμενα έξοδα καλύπτονται από τον Σύλλογο και όχι από τον 
Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΚΔΣ προσωπικά σε όλες 
τις δικαστικές και/ή άλλες υποθέσεις 

 
 20.12  Εκπροσώπηση σε συναλλαγές με τρίτα μέρη 
 
  Ο Σύλλογος θα εκπροσωπείται σε οποιαδήποτε συναλλαγή την 

οποία διαπραγματεύεται, συνάπτει, ή συνομολογεί με τρίτο 
πρόσωπο, ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που εμπίπτει από τον 
Πρόεδρο ή από τον Α ’Αντιπρόεδρο του, η οποιονδήποτε άλλο 
άτομο τυχόν το Κ.Δ.Σ. ήθελε να εξουσιοδοτήσει. 

 
Άρθρο 21.00  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

21.01  Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, του Κεντρικού 
Διοικητικού Συμβουλίου, των Επαρχιακών Συμβουλίων και όλων 
των τυχόν επιτροπών και οργάνων του Συλλόγου λαμβάνονται με 
την πλειοψηφία των παρόντων.  Σε περίπτωση ισοψηφίας ή 
ψήφος του Προέδρου θεωρείται νικώσα. 

 
21.02 Οι αποφάσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και των 

Επαρχιακών Συμβουλίων είναι έγκυρες ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε κένωση θέσης στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
21.03 Οι ψηφοφορίες για εκλογή προσώπων σε όλα τα αξιώματα του 

Συλλόγου είναι μυστικές.  Όλες οι άλλες ψηφοφορίες γίνονται 
φανερές με ανάταση του χεριού.  Γίνονται μυστικές αν το 
απαιτήσουν η πλειοψηφία από τους παρόντες . 

 
21.04  Απαγορεύεται η αντιπροσωπευτική ψήφος. 

 
 
Άρθρο 22.00  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 

22.01  Τροποποιήσεις του Καταστατικού μπορούν να γίνουν από Ετήσια 
ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία παρευρίσκονται 
τουλάχιστο τα μισά μέλη του Συλλόγου πλέον ένας, και με 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. 

22.02  Στην περίπτωση που τα μισά μέλη του Συλλόγου πλέον ένας ΔΕΝ 
παρευρίσκονται στην Ετήσια ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση με 
σκοπό την τροποποίηση του Καταστατικού, τότε η Ετήσια ή η 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα αναστέλλεται για 30 λεπτά. Εάν 
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μετά την παρέλευση 30 λεπτών δεν υπάρξει απαρτία (τα μισά μέλη 
του Συλλόγου πλέον ένας) τότε ο αριθμός των παρόντων θα 
θεωρείται απαρτία και τροποποιήσεις του Καταστατικού θα 
γίνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων των παρόντων. 

20.03 Οι τροποποιήσεις θα συνιστούν απόφαση Ετήσιας ή Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης και θα έχουν εφαρμογή μετά την έγκριση και 
εγγραφή τους από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τον Νόμο. 

 
 
Άρθρο 23.00   ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΚΟΠΩΝ 
 

Για λήψη απόφασης για μεταβολή οποιουδήποτε από τους 
σκοπούς του Συλλόγου απαιτείται απόφαση σε Ετήσια ή Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση όπου παρευρίσκονται τουλάχιστο τα τρία 
τέταρτα των μελών και η απόφαση λαμβάνεται με την συναίνεση 
των τριών τετάρτων των μελών του Συλλόγου. 

 
 
Άρθρο 24.00  ΘΕΣΜΟΙ 
 

Το Συμβούλιο μπορεί από καιρού εις καιρό να θεσπίζει θεσμούς 
και να καταρτίζει εσωτερικούς κανονισμούς για την καλύτερη 
λειτουργία του Συλλόγου. Οι θεσμοί αυτοί μπορούν να 
ακυρώνονται ή τροποποιούνται από το Συμβούλιο.  Οι θεσμοί με 
κανένα τρόπο δεν πρέπει να συγκρούονται ή αλλοιώνουν τις 
πρόνοιες του Καταστατικού.  Οι θεσμοί θα έχουν ισχύ και θα είναι 
δεσμευτικοί για όλα τα μέλη. 

 
 
 
 
 
 
Άρθρο 25.00  ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 

25.01 Ειδοποιήσεις προς τα μέλη θα αποστέλλονται με συνηθισμένο 
ταχυδρομείο στην διεύθυνση που αυτά έχουν δηλωμένη πρός τον 
Σύλλογο. 

 
25.02 Είναι υποχρέωση των μελών να κοινοποιούν αλλαγή της 

διεύθυνσης τους πρός το Σύλλογο. 
 

25.03 Ειδοποίηση που εστάληκε ως ανωτέρω θα θεωρείται ότι επιδόθηκε 
48 ώρες μετά την ταχυδρόμηση της. 

 
25.04 α) Ανεξάρτητα από το τι πιθανόν να προβλέπεται 

οπουδήποτε αλλού στο Καταστατικό αυτό, οποιαδήποτε 
ειδοποίηση που χρειάζεται να δοθεί στα μέλη σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του καταστατικού αυτού, θα θεωρείται ότι έχει δοθεί σε 
μέλος αν έχει: 

i. Σταλεί με κανονικό ταχυδρομείο στην τελευταία ταχυδρομική 
διεύθυνση που έδωσε το μέλος στο ΚΔΣ ή 

ii. Σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην τελευταία 
ηλεκτρονική διεύθυνση που έδωσε το μέλος στο ΚΔΣ ή 
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iii. Δημοσιευθεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα 
Παγκύπριας κυκλοφορίας.  

 
β) Η εκ παραδρομής παράλειψη αποστολής ειδοποίησης ή η 
μη λήψη τέτοιας ειδοποίησης για Γενική Συνέλευση από 
οποιοδήποτε μέλος, δεν θα καθιστά άκυρες τις εργασίες  της 
Συνέλευσης. 

 
γ)    Ο Σύλλογος οφείλει να στέλνει ετήσια ενημέρωση στα έφορο 
εντός του πρώτου τριμήνου του έτους για: 

 
i. Αλλαγές στην ταχυδρομική διεύθυνση 
ii. Αριθμό ενεργών μελών (πόσες εγγραφές, διαγραφές, 

αποχωρήσεις έγιναν), 
iii. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας με μέλη διοίκησης, 
iv. Ημερομηνία διεξαγωγής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και 

απαρτία 
 
 
Άρθρο  26.00  ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

26.01 Ο Σύλλογος θα διαλύεται εκούσια οποτεδήποτε εγκριθεί ψήφισμα 
σε γενική συνέλευση με το οποίο να ζητείται η εκκαθάριση του 
Συλλόγου ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΟΤΙ τουλάχιστον το ήμισυ των μελών 
συν ένας παρευρίσκονται σε τέτοια γενική συνέλευση 
αυτοπροσώπως και το ψήφισμα εγκρίνεται από πλειοψηφία των 
τριών-τετάρτων των μελών που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως. 

 
26.02  Ο Σύλλογος μπορεί επίσης να διαλυθεί αν ο αριθμός των μελών 

του μειωθεί κάτω των είκοσι. 
 

26.03  Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί με διάταγμα του δικαστηρίου 
κατόπιν αίτησης του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου ή του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με βάση τους λόγους ή τις 
περιστάσεις που διαλαμβάνονται στο Άρθρο 24 του Νόμου. 

 
26.04  Όταν επέλθει οποιοδήποτε από τα τρία γεγονότα που οδηγούν 

στην διάλυση του Συλλόγου, ο Σύλλογος θα προχωρήσει σε 
εκκαθάριση και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 25 του 
Νόμου. 

 
26.05 Η διάλυση και εκκαθάριση της περιουσίας του Συλλόγου γίνεται 

σύμφωνα με τον Νόμο, σε καμιά όμως περίπτωση η περιουσία 
αυτή θα διανεμηθεί μεταξύ των μελών του Συλλδγου.  Η καθαρή 
περιουσία που θα προκύψει από την διάλυση και εκκαθάριση θα 
διατεθεί για τέτοιους σκοπούς ως θα αποφασίσει η Γενική 
Συνέλευση που θα εγκρίνει την διάλυση του Συλλόγου. 

 
Άρθρο  26.10  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

 
Ο Σύλλογος θα συγχωνεύεται με άλλο σωματείο οποτεδήποτε 
εγκριθεί ψήφισμα σε γενική συνέλευση με το οποίο να ζητείται η 
συγχώνευση ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΟΤΙ τουλάχιστον το ήμισυ των μελών 
συν ένας παρευρίσκονται σε τέτοια γενική συνέλευση 
αυτοπροσώπως και το ψήφισμα εγκρίνεται από πλειοψηφία των 
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τριών-τετάρτων των μελών που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως. 
 
 
Άρθρο  27.00   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

27.01  Η ίδρυση του Συλλόγου αποφασίζεται από ιδρυτική Συνέλευση 
που συζητεί και εγκρίνει το Ιδρυτικό Εγγραφο και Καταστατικό κατ' 
άρθρο και σαν σύνολο . 

 
27.02  Το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό υπογράφεται από τα 

ιδρυτικά μέλη που το ενέκριναν. 
 

27.03 Η Ιδρυτική Συνέλευση εκλέγει τα μέλη του πρώτου Κεντρικού 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου που θα έχει όλες τις 
εξουσίες που προβλέπονται από το Καταστατικό.  Η θητεία του 
πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για έξι (6) 
μήνες μόνο, από την ημερομηνία σύστασης του Συλλόγου.  Το 
Συμβούλιο πρό της εκπνοής της θητείας του έχει υποχρέωση να 
συγκαλέσει την Πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση και τις Πρώτες 
Επαρχιακές Συνελεύσεις στις οποίες και θα εκλεγούν τα μέλη του 
νέου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και τα Επαρχιακά 
Συμβούλια. 

 
  27.04  (α) Η Ιδρυτική Συνέλευση του Συλλδγου θα γίνει στις  

12.12.1992 
 

(β) Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο που θα υποδείξει ή 
εκλέξει η Ιδρυτική Συνέλευση θα είναι μέχρι έντεκα μέλη. 
Δεν θα εκλεγούν Επαρχιακά Συμβούλια. 

 
(γ) Το Συμβούλιο κατά την πρώτη του συνεδρία που 

θ'ακολουθήσει την Ιδρυτική Συνέλευση και μετά από 
εκλογές μεταξύ των μελών του, θα καταρτισθεί σε σώμα 
με Πρόεδρο, Πρώτο Αντιπρόεδρο, Δεύτερο Αντιπρόεδρο, 
Γενικό Γραμματέα, Γενικό Ταμία και τα υπόλοιπα μέλη. 

 
(δ)  Το Συμβούλιο θα πρέπει να συγκαλέσει την Πρώτη Γενική 

Συνέλευση και τις πρώτες Επαρχιακές Συνελεύσεις μέχρι 
12.6.1993 ή πρό της εκπνοής της θητείας του πρώτου 
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
(ε) Kατά την πρώτη ως άνω Γενική Συνέλευση και τις πρώτες 

ως άνω Επαρχιακές Συνελεύσεις θα εκλεγούν τα μέλη 
των Επαρχιακών Συμβουλίων και του Κεντρικού 
Διοικητικού Συμβουλίου και θα καταρτισθούν σε σώμα με 
τον τρόπο που προνοείται στο παρόν Καταστατικό. 

 
(στ)  Μετά την σύγκληση της πρώτης ως άνω Γενικής 

Συνέλευσης μετά την Ιδρυτική Συνέλευση η επόμενη 
Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα συγκληθεί και 
θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο του 1994 οπότε και θα 
γίνουν νέες εκλογές μελών του Κεντρικού Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Επαρχιακών Συμβουλίων. 

 
(ζ)  Μετά ταύτα η θητεία του κάθε Κεντρικού Διοικητικού 
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Συμβουλίου και των Επαρχιακών Συμβουλίων θα διαρκεί 
για δύο χρόνια ή από την ημερομηνία εκλογής τους και 
μέχρι του πέρατος της μεθεπομένης Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης από την Ετήσια Γενική Συνέλευση στην οποία 
είχαν εκλεγεί. 

 
27.05 Το δικαίωμα εγγραφής και η συνδρομή μελών που αναφέρονται πιο πάνω 

υπόκεινται στην έγκριση της Ιδρυτικής Συνέλευσης. 
 

27.06 Κατά την Ιδρυτική Συνέλευση της 12ης Δεκεμβρίου, 1992 θα υποβληθούν 
υποψηφιότητες για μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Οι μεταβατικές διατάξεις θα παύσουν να ισχύουν με την λήξη των εργασιών 
της Ιδρυτικής Συνελεύσεως της 12ης Δεκεμβρίου, 1992 και θα μπορούν να 
τεθούν και πάλι σε ισχύ μόνο σε περίπτωση που το Κεντρικό Διοικητικό 
Συμβούλιο υποβάλει εν σώματι παραίτηση. 

 
Εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από την Ιδρυτική Συνέλευση που έγινε στην 
Λευκωσία, στις 12.12.1992 και για ένδειξη και απόδειξη φέρει τις 
υπογραφές των πιο κάτω μελών που εμφαίνονται στον συνημμένο 
Κατάλογο Μελών. 

 
 
 
Το Παρόν Ιδρυτικό Εγγραφο και Καταστατικό συνετάχθηκε 
από Εύρο Ι. Ευριπίδου 
 LL.B(LOND.), LL.M.(LOND.), 
 DIP. SHIPPING LAW (LOND.), 
 BARRISTER-ΑΤ-LAW, Δικηγόρο. 
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