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ΤΣΑΗ – ΚΟΠΟ – ΜΔΛΗ 

Άρθρο 1
ο 

ΙΓΡΤΗ 

Ηδξχεηαη σκαηείν ζχκθσλα θαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο Πεξί σκαηείσλ 

θαη Ηδξπκάησλ Νφκνπ ηνπ 1972 ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ην παξφλ Καηαζηαηηθφ. 

Άρθρο 2
ο 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ 

Ζ επσλπκία ηνπ σκαηίνπ ζα είλαη: «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΤΝΓΔΜΟ 

ΚΑΣΟΙΚΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΣΑΚΚΙΣΡΑ» 

Άρθρο 3
ο 

ΔΓΡΑ 

Ζ έδξα ηνπ σκαηίνπ ζα είλαη ε Σζαθθίζηξα. 

Άρθρο 4
ο 

ΚΟΠΟΙ 

θνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη νη αθφινπζνη νη νπνίνη επηδηψθνληαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία Σνπηθή Αξρή: 

 

1. Ζ ππνζηήξημε κε θάζε δηαζέζηκν θαη/ή πξφζθνξν κέζν ηεο επκάξεηαο 

θαη γεληθά ηεο πνηφηεηαο δσήο φισλ ησλ θαηνίθσλ ηεο Σζαθθίζηξαο θαη 

ηδηαίηεξα ησλ λέσλ. 

 

2. Ζ πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ θαη ηεο θνηλφηεηαο ηεο 

Σζαθθίζηξαο. 

 

3. Ζ εμεχξεζε πφξσλ κε θάζε λφκηκν κέζν γηα ηελ πξνψζεζε θαη εθηέιεζε 

θνηλσθειψλ έξγσλ. 



4. Ζ αλάπηπμε θαη ζχζθημε ησλ δεζκψλ ησλ κεηνίθσλ πνπ θαηάγνληαη απφ 

ηε Σζαθθίζηξα κε ηε γελεηήξηα ηνπο - κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ πεξηνρή 

γεληθφηεξα. 

 

5. Ζ ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αλά ηνλ θφζκν κεηνίθσλ θαη/ή 

κεηαλαζηψλ θαη/ή θαηηφλησλ ηνπο πνπ θαηάγνληαη απφ ηε Σζαθθίζηξα 

κεηαμχ-ηνπο θαη κε ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο ζηελ Κχπξν. 

 

6. Ζ αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε, ηελ πξφνδν θαη ηελ αλάπηπμε 

ηεο θνηλφηεηαο Σζαθθίζηξαο εηδηθά θαη ηεο πεξηνρήο γεληθφηεξα. 

 

7. Ζ αιιεινβνήζεηα, ε ακνηβαία εμππεξέηεζε θαη ε θνηλσληθή πξφνδνο 

ησλ κειψλ ηνπ σκαηίνπ, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ λφκσλ ηνπ θξάηνπο. 

 

8. Ζ πνιηηηζηηθή, πλεπκαηηθή, ηνπξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

Σζαθθίζηξαο. 

 

9. Ζ παξνρή εηζεγήζεσλ, νηθνλνκηθήο βνήζεηαο θαη εζηθήο 

ζπκπαξάζηαζεο πξνο ηηο λφκηκεο αξρέο ηεο Σζαθθίζηξαο γηα ηε λφκηκε 

πξνψζεζε πξνβιεκάησλ ηεο θνηλφηεηαο. 

 

10. Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε άιια σκαηεία θαη/ή πλδέζκνπο ζηελ 

Κχπξν θαη ην εμσηεξηθφ. θαζψο θαη κε ηελ Τπεξεζία Απνδήκσλ ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

 

11. Ζ επηθνηλσλία, επαθή, ππνβνιή εηζεγήζεσλ θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο 

ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πην πάλσ ζθνπψλ. 

 

12. Ζ ίδξπζε Σακείνπ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ σκαηείνπ θαη ε 

ελίζρπζε ηνπ: κε εξάλνπο, εηζθνξέο, δσξεέο θαζψο θαη άιια λφκηκα 

κέζα, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο αξκφδηαο Αξρήο, εθεί θαη φπνπ απαηηείηαη. 

 

13. Ζ έθδνζε, εθηχπσζε θαη/ή πξνβνιή θαη/ή θπθινθνξία νπνηνπδήπνηε 

βηβιίνπ, θπιιαδίνπ, δειηίνπ, πεξηνδηθνχ, ή άιινπ εληχπνπ, πνπ έρεη 

ζρέζε κε, ηελ ηζηνξία, ηελ παξάδνζε, ηελ γεσγξαθία, ηνπο θαηνίθνπο, ηα 

επαγγέικαηα, ηηο αζρνιίεο, ηελ θαηαγσγή θαη γεληθφηεξα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζθνπνχο ηνπ σκαηείνπ. 

 



14. Ζ δηνξγάλσζε ζπγθεληξψζεσλ, δηαιέμεσλ, εθδξνκψλ, 

θηλεκαηνγξαθηθψλ θαη ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, σο, επίζεο θαη 

αζιεηηθψλ, θαιιηηερληθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 

θαη/ή άιισλ ζπλάμεσλ θαη/ή εθδειψζεσλ. 

 

15. Ζ δηνξγάλσζε θαη/ή ζπκκεηνρή εθδειψζεσλ θαη/ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αθνξνχλ ηνλ εμσξατζκφ ηεο θνηλφηεηαο θαη/ή ηελ πξνζηαζία ηεο 

ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο πεξηνρήο φπσο δελδξνθπηεχζεηο, εθζηξαηείεο 

θαζαξηφηεηαο θ.α 

 

16. Ζ ζπκβνιή θαη/ή ππνζηήξημε ζε θάζε πξνζπάζεηα ηεο θνηλνηηθήο αξρήο 

πνπ απνζθνπεί ζηελ δεκηνπξγία θαη/ή αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ζηε Σζαθθίζηξα. 

 

17. Ζ ελίζρπζε θάζε πξνζπάζεηαο γηα κνξθσηηθή, επηζηεκνληθή θαη 

πλεπκαηηθή θίλεζε ζηελ θνηλφηεηα. 

 

18. Ζ δηαηήξεζε ησλ εζψλ θαη εζίκσλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ηνπηθήο ιατθήο 

παξάδνζεο. 

 

19. Ζ έθδνζε ελεκεξσηηθψλ θαη άιισλ δηαθσηηζηηθψλ θπιιαδίσλ ή 

θεηκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αλαξηήζεσλ ζε κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, θαη γεληθφηεξα ε πξνβνιή ηεο Σζαθθίζηξαο. 

 

20. Ζ δεκηνπξγία παξαξηεκάησλ ηνπ ζπλδέζκνπ ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή 

ηεο Κχπξνπ θαη/ή ηνπ εμσηεξηθνχ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 

21. Ζ απφθηεζε αθίλεηνπ ηδηνθηεζίαο δηά αγνξάο, δσξεάο, αληαιιαγήο ή 

άιισο πσο, απνθιεηζηηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ. 

 

22. Ζ παξνρή ζπκβνχισλ θαη ηερληθήο βνήζεηαο πξνο ηελ Κνηλνηηθή Αξρή 

ηεο Σζαθθίζηξαο. 
 

23. Ζ ππνζηήξημε θάζε πξνζπάζεηαο πνπ απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε θαη 

πξφνδν ηεο θνηλφηεηαο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο, γηα 

αλάδεημε ηεο Σζαθθίζηξαο, σο πξφηππνπ εμνρηθνχ ζέξεηξνπ θαη/ή ρψξνπ 

κφληκεο δηακνλήο θαη/ή ρψξνπ εθδξνκηθψλ εμνξκήζεσλ θαη/ή ζηε 



δεκηνπξγία έξγσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο θνηλφηεηαο 

εηδηθφηεξα θαη ηεο πεξηνρήο γεληθφηεξα. 

 

24. Ζ πξνψζεζε θαη/ή ππνζηήξημε θάζε πξνζπάζεηαο πνπ απνζθνπεί ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη/ή ην Κξάηνο θαη/ή 

παλεπηζηεκηαθά θαη/ή άιια ηδξχκαηα θαη/ή νξγαλσκέλα ζχλνια 

αλαθνξηθά κε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη/ή αλαπηπμηαθά θνλδχιηα πνπ 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ ζθνπψλ. 

 

25. Ζ ζχλαςε δάλεησλ γηα ηνπο πην πάλσ ζθνπνχο. 

Ζ πξαγκάησζε θαη πξνψζεζε ησλ πην πάλσ ζθνπψλ ή νπνηνπδήπνηε απφ 

απηνχο, ε εγγξαθή κειψλ, ε ζπλεξγαζία κε θξαηηθέο ή ηνπηθέο αξρέο θαη 

φιεο γεληθά νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλδέζκνπ ζα επηδηψθνληαη καθξηά απφ 

θάζε θνκκαηηθή ή πνιηηηθή αλάκημε ή ζθνπηκφηεηα, έκκεζε ε άκεζε. 

Άρθρο 5
ο 

ΠΡΟΝΟΙΑ  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηαμχ άιισλ, ηα πην θάησ ελδεηθηηθά κέζα:  

α. Με ηε δεκηνπξγία εληεπθηεξίσλ ή αλάινγσλ ρψξσλ, ζηα κεγάια αζηηθά 

ή θνηλνηηθά ή άιια θέληξα, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ, ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ ησλ κειψλ ηεο πεξηνρήο, γηα ηε δηεθπεξαίσζε θαη 

ηαθηνπνίεζε νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ θαη ππνβνιή ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ 

θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε δηαιέμεσλ.  

β. Με ηελ αξζξνγξαθία (επηζηνιέο, άξζξα, ζρφιηα) ζηνλ εκεξήζην ή 

πεξηνδηθφ ηχπν θαη γεληθά ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.  

γ. Με ηελ νξγάλσζε ζπγθεληξψζεσλ, δεκνζηνγξαθηθψλ δηαζθέςεσλ, 

νκηιηψλ, ζπδεηήζεσλ, δηαγσληζκψλ, εηδηθψλ εθδειψζεσλ, ζεκηλαξίσλ, 

επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ ή άιισλ εθδειψζεσλ γη’ αλάιπζε, ζπδήηεζε 

θαη αληαιιαγή απφςεσλ ζε νπνηαδήπνηε ζέκαηα έρνπλ ζρέζε κε ηνπο 

ζθνπνχο θαη επηδηψμεηο ηνπ σκαηείνπ.  

δ. Με ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ησλ 

ζνβαξνηέξσλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ παξφηξπλζε νξγαληζκψλ λα 

ρξεκαηνδνηνχλ θαη λα αλαιακβάλνπλ παξφκνηαο κνξθήο έξεπλεο ή/θαη ηελ 

νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη ηε δεκνζίεπζε ησλ ζρεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ή πνξηζκάησλ.  



ε. Με ηε ζπγγξαθή, έθδνζε, εηζαγσγή, θπθινθνξία θαη δηάζεζε θπιιαδίσλ, 

πεξηνδηθψλ, βηβιίσλ, εκεξνινγίσλ ή άιισλ εληχπσλ θαη ηε δεκνζίεπζε 

ηνπο ζηα έληππα ή ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο θαη ηε κεηάδνζε ηνπο, 

θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ηζηνζειίδαο ηνπ σκαηείνπ ζην δηαδίθηπν. Ζ 

έθδνζε πεξηνδηθψλ θαη άιισλ εληχπσλ δελ ζα έρεη θεξδνζθνπηθφ 

ραξαθηήξα θαη απηά ζα θπθινθνξνχλ ζηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ ή ζα 

θπθινθνξνχλ δσξεάλ ή ζα πσινχληαη ζε ηηκή θφζηνπο.  

δ. Με ηνλ θάζε λφκηκν ηξφπν θαη κέζν εθδήισζε ησλ ζέζεσλ θαη απφςεσλ 

γηα ηελ πξναγσγή ησλ ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ πξνο ηελ θνηλή γλψκε θαη 

ππαθνή.  

ζ. Με ηελ ππφ ηνπ πλδέζκνπ ιήςε λνκηθψλ κέηξσλ γηα πξνάζπηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ. 

Άρθρο 6
ο
 

ΜΔΛΗ 

Όια ηα κέιε εμαηξέζεη ησλ αξσγψλ επηηίκσλ θαη επεξγεηψλ νλνκάδνληαη 

ηαθηηθά. 

Α) Σακηικά Μέλη 

1. Σαθηηθφ κέινο κπνξεί λα γίλεη νπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν, πνπ 

έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη : 

i. Δίλαη θάηνηθνο ηεο Σζαθθίζηξαο ή 

ii. Σν ίδην ή κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θαηέρεη αθίλεηε πεξηνπζία ζηε 

Σζαθθίζηξα ή 

iii. Έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηε Σζαθθίζηξα ή 

iv. Γηαηεξεί νπνηνπζδήπνηε δεζκνχο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ή 

θηιηθνχο κε πξφζσπα πνπ θαηάγνληαη απφ ηε Σζαθθίζηξα ή 

v. πκθσλεί κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ σκαηείνπ θαη επηζπκεί λα ζπκβάιεη 

ζηελ επίηεπμε ηνπο. 

2. Σα ηαθηηθά κέιε εγγξάθνληαη χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο θαη κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ επηθπξψλεηαη απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε.  

 

3. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ηαθηηθνχ κέινπο, είλαη ε 

αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ππνγεγξακκέλε απφ δχν κέιε ηνπ Γ.. ηελ 

αίηεζε αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, δήισζε φηη 

απνδέρεηαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ σκαηείνπ.  



4. Σν Γ.. απνθαζίδεη κε απιή πιεηνςεθία γηα ηελ εγγξαθή ή κε ηνπ 

ππνςεθίνπ ζηα ηαθηηθά κέιε ηνπ σκαηείνπ. Σα ηαθηηθά κέιε ηνπ 

σκαηείνπ εγγξάθνληαη ζε εηδηθφ κεηξψν. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε 

ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ είλαη ληθψζα.  

 

5. Πξνθεηκέλνπ πεξί εγγξαθήο αιινδαπψλ κειψλ, απαηηείηαη ε ππνβνιή 

αληηγξάθσλ δηαβαηεξίσλ/ηαπηνηήησλ θαη αδεηψλ παξακνλήο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα:  

 Γηα Δπξσπαίνπο πνιίηεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί καδί κε ην 

αληίγξαθν ηνπ δηαβαηεξίνπ θαη βεβαίσζε εγγξαθήο γηα απεξηφξηζηε 

παξακνλή ζηελ Κχπξν ή απφδεημε πιεξσκήο γηα θαηάζεζε αίηεζεο 

εμαζθάιηζεο βεβαίσζεο εγγξαθήο.  

 Γηα αιινδαπνχο (εθηφο Δπξψπεο πνιίηεο) καδί κε ην αληίγξαθν ηνπ 

δηαβαηεξίνπ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη αληίγξαθν άδεηαο 

παξακνλήο ζηελ Κχπξν.  

 Ο αξηζκφο Γειηίνπ Δγγξαθήο Αιινδαπνχ  

 

Β) Δπίηιμα μέλη  
Γίλνληαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ άηνκα πνπ πξνζέθεξαλ εμαηξεηηθέο 

ππεξεζίεο ζην σκαηείν ή εξγάζηεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ή είλαη 

επηθαλείο πξνζσπηθφηεηεο, πνπ θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε ζην δεκφζην βίν 

ηεο πεξηνρήο ή ηεο ρψξαο καο.  

Σα επίηηκα κέιε δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη εθιέγεηλ ή εθιέγεζζαη αιιά 

κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο Γ. ή ηα Γ. κε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν.,  

 

Γ) Αρωγά μέλη  

κπνξνχλ λα γίλνπλ πξφζσπα πνπ απνδέρνληαη ην θαηαζηαηηθφ θαη ηηο αξρέο 

ηνπ σκαηείνπ θαη επηζπκνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ.  

Σα αξσγά κέιε εγγξάθνληαη χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο θαη κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε εηδηθφ κεηξψν. Σα αξσγά κέιε 

δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη εθιέγεηλ ή εθιέγεζζαη αιιά κπνξνχλ λα 

παξίζηαληαη ή εθπξνζσπνχληαη ζηηο Γ.. ή ηα Γ.. κε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν. 

 

Γ) Γωρηηές και Δσεργέηες 

Πξφζσπα πνπ εηζθέξνπλ γελλαηφδσξα ζην χλδεζκν, σο πεξηγξάθεηαη ζην 

άξζξν 10 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, δχλαηαη λα ηαμηλνκνχληαη σο Γσξεηέο ή 

Δπεξγέηεο. Σν Γ. θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ έρεη ηελ εμνπζία λα απνλέκεη εηο 



απηά ηηκεηηθφ δίπισκα θαη/ή λα εγθξίλεη ηελ αλάξηεζε ηεο θσηνγξαθίαο 

ησλ εηο ην νίθεκα ηνπ πλδέζκνπ. 

 

Άρθρο 7
ο
 

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ 

 

Α) Σα ηαθηηθά κέιε ηνπ σκαηείνπ δηθαηνχληαη :  

1. Να ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο δεδνκέλνπ φηη έρνπλ 

εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ην σκαηείν.  

2. Να εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κε ςήθν.  

3. Να εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη σο κέιε ηνπ Γ.. ηνπ σκαηείνπ.  

4. Να απνιακβάλνπλ ηα σθειήκαηα θαη θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ 

ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κειψλ ηνπ σκαηείνπ.  

5. Να απνρσξνχλ ειεχζεξα απφ ην σκαηείν.  

 

Β) Μέιε ηνπ σκαηείνπ πνπ απνρσξνχλ, κπνξνχλ λα επαλεγγξαθνχλ. 

 

Γ) Αξσγφ ή επίηηκν κέινο ή επεξγέηεο ζα δχλαηαη λα παξαθάζεηαη ζηηο 

ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, χζηεξα 

απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, αιιά ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ 

Γ) Απνβνιή ή δηαγξαθή κέινπο επηηξέπεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ. 

Δ) Σα κέιε θάζε θαηεγνξίαο έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα κεηαμχ ηνπο, 

η) Μέιε ηνπ πλδέζκνπ πνπ έπαπζαλ λα είλαη κέιε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 

δελ έρνπλ δηθαίσκα επί ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πλδέζκνπ. 

Ε) Ζ ηδηφηεηα κέινπο δελ επηδέρεηαη αληηπξνζψπεπζε θαη δε κεηαβηβάδεηαη 

νχηε θιεξνλνκείηαη. 

Άρθρο 8
ο
 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ 

 

Σα κέιε ηνπ πλδέζκνπ νθείινπλ :  

1. Να ζπκβάινπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ πλδέζκνπ.  

2. Να παξίζηαληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ.  

3. Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο ελέξγεηεο ηνπ πλδέζκνπ.  

4. Να θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε εγγξαθήο ηνπο ζηνλ χλδεζκν.  



5. Να θαηαβάιινπλ ηε ρξεκαηηθή ηνπο ζπλδξνκή θαη ηπρφλ έθηαθηεο 

ζπλδξνκέο ζηνλ χλδεζκν.  

6. Να επηδεηθλχνπλ κεηαμχ ηνπο ζπλαδειθηθή ζπκπεξηθνξά θαη αιιειεγγχε.  

7. Να ηεξνχλ ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 

8. Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηα κέιε 

 

Άρθρο 9
ο
 

ΑΠΟΥΩΡΗΗ - ΣΔΡΗΗ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΜΔΛΟΤ 

 

Α) Κάζε κέινο πνπ ε δξαζηεξηφηεηά ηνπ είλαη αληίζεηε κε ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ σκαηείνπ ή πνπ έρεη έθδεια αληηζηξαηεπζεί κε ιφγηα ή έξγα ή 

ζπκπεξηθνξά, ηνπο ζθνπνχο ηνπ πλδέζκνπ ή πνπ εκπνδίδεη ηελ πινπνίεζε 

ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ή ηεο Γ.., ή πνπ έρεη κε πξάμεηο ή ελέξγεηεο ή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ σκαηίνπ ή 

έρεη δηαηαξάμεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ, ππνβάιιεηαη 

ζηηο αθφινπζεο πεηζαξρηθέο θπξψζεηο:  

 

1) Παξαηήξεζε  

2) Γηαγξαθή απφ ηα Μεηξψα Μειψλ ηνπ πλδέζκνπ  

 

Ζ πνηλή ηεο δηαγξαθήο επηβάιιεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ 

έγγξαθε αίηεζε ηαθηηθνχ κέινπο ηνπ πλδέζκνπ, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

αμηφπηζηα ηεθκήξηα ή καξηπξία ησλ παξαβάζεσλ ηνπ εγθαινπκέλνπ κέινπο 

θαη ζα πξνζππνγξάθεηαη απφ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθά κέιε. Ζ 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί δηαγξαθήο ελφο κέινπο ηνπ 

πλδέζκνπ πξέπεη λα επηθπξσζεί θαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ επηβνιή ηεο 

πνηλήο ηεο δηαγξαθήο, εάλ δελ απνζηείιεη, 15 εκέξεο πξηλ ηε ζπδήηεζε ηεο 

ζρεηηθήο αίηεζεο, έγγξαθε πξφζθιεζε πξνο ην εγθαινχκελν κέινο, κε ηελ 

νπνία ζα ηνλ θαιεί λα παξεπξεζεί ζηε ζπλεδξίαζε. Δάλ ν ελδηαθεξφκελνο 

δελ παξεπξεζεί ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαβάιιεη ηε ζπδήηεζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα ηελ 

επφκελε ζπλεδξίαζή ηνπ θαη εηδνπνηεί ζρεηηθά ην εγθαινχκελν κέινο. Δάλ 

ην εγθαινχκελν κέινο δελ παξνπζηαζηεί νχηε ζηελ εμ αλαβνιήο ζπλεδξίαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηφηε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνρσξεί ζηε 



ζπδήηεζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ θαη ην ελεκεξψλεη 

γηα ηελ απφθαζε ην αξγφηεξν ζε 30 εκέξεο.  

 

Ζ απφθαζε απηή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί δηαγξαθήο κέινπο ηνπ 

πλδέζκνπ κπνξεί λα πξνζβιεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη θάζε ηαθηηθφ 

κέινο ηνπ σκαηείνπ, ελψπηνλ έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηε ζχγθιεζε 

ηεο νπνίαο κπνξεί λα δεηήζεη ν πξνζβάιισλ ηελ απφθαζε κε αίηεζή ηνπ 

πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ ζα ζπλππνγξάθεηαη απφ άιια δέθα (10) 

ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθά κέιε.  

Ζ αίηεζε απηή ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εληφο 15 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ δηαγξαθέληα, ην δε 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη έθηαθηε Γεληθή 

πλέιεπζε εληφο 15 εκεξψλ.  

 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ηαθηηθψλ 

κειψλ κπνξεί λα αθπξψζεη ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί 

δηαγξαθήο.  

 

Β) Σαθηηθφ κέινο, εάλ αδηθαηνιφγεηα δελ εθπιεξψζεη επί δχν έηε ηηο 

ηακεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πξνο ηνλ σκαηείν, ζεσξείηαη φηη παξαηηήζεθε, 

ζηεξνπκέλνπ απφ ηνχδε θάζε δηθαηψκαηφο ηνπ. Σν κέινο απηφ είλαη δπλαηφλ 

λα επαλεγγξαθεί κε φιεο ηηο αλάινγεο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη 

ζην Άξζξν 6 ηνπ παξφληνο γηα ηελ εγγξαθή λένπ ηαθηηθνχ κέινπο ζηνλ 

σκαηείν.  

Γ) Σαθηηθφ κέινο πνπ επηζπκεί λα απνρσξήζεη απφ ην Σωματείο ππνβάιεη 

έγγξαθε αίηεζε ζην Γ ην νπνίν απνθαζίδεη γηα ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην 

κεηξψν. 

Άρθρο 10
ο 

ΓΩΡΗΣΔ ΚΑΙ ΔΤΔΡΓΔΣΔ 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαθεξχζζεη: 

(α) Γωρηηές πξφζσπα πνπ πξνζθέξνπλ ζην χλδεζκν ρξεκαηηθφ 

πνζφ €500 .-ή πεξηνπζία αλάινγεο αμίαο, 

(β) Δσεργέηες πξφζσπα πνπ πξνζθέξνπλ ζην χλδεζκν ρξεκαηηθφ 

πνζφ κέρξη €5,000.- ή πεξηνπζία αλάινγεο αμίαο, θαη  



(γ) Μεγάλοσς Δσεργέηες πξφζσπα πνπ πξνζθέξνπλ ζην 

χλδεζκν ρξεκαηηθφ πνζφ €5.000.- θαη άλσ ή πεξηνπζία 

αλάινγεο αμίαο. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β 

Άρθρο 11
ο 

ΓΙΟΙΚΗΗ 

Α) Ο χλδεζκνο δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απαξηίδεηαη απφ 

7 - 11κέιε. Απηά εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηα ηαθηηθά κέιε 

ηνπ πλδέζκνπ, ηα νπνία έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο ζπλδξνκέο ηνπο, ζε Γεληθή 

σνέλεσζη (Γελ έρνπλ Γηθαίσκα εθινγήο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Μέιε 

ηνπ πλδέζκνπ ηα νπνία θαηέρνπλ ζέζε ζην Κνηλνηηθφ πκβνχιην ηεο 

Σζαθθίζηξαο).  

Άρθρο 12
ο 

ΚΑΣΑΡΣΙΜΟ Δ ΩΜΑ 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαξηίδνληαη ζε ζψκα ακέζσο κεηά 

ηελ εθινγή ηνπο ή ην αξγφηεξν εληφο 8 εκεξψλ. Σν εθιεγέλ ζπκβνχιην 

θαηαξηίδεηαη ζε ζψκα εθιέγνληαο πρόεδρο, ανηιπρόεδρο, γραμμαηέα, 

ηαμία, σπεύθσνο δημοζίων ζτέζεων θαη 2 - 6 κέιε ηα νπνία αζθνχλ 

νπνηαδήπνηε θαζήθνληα αλαηεζνχλ ζ’ απηά απφ ην πκβνχιην . 

Άρθρο 13
ο 

ΘΗΣΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη γηα πεξίνδν δύο εηών θαη 

έρνπλ δηθαίσκα επαλεθινγήο. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγεηαη γηα πεξίνδν δχν εηψλ 

θαη δελ κπνξεί λα δηαηειέζεη Πξφεδξνο γηα πέξαλ ην δχν δηαδνρηθψλ 

ζεηεηψλ. 

  



Άρθρο 14
ο 

ΠΛΗΡΩΗ ΚΔΝΩΝ ΘΔΔΩΝ 

ε πεξίπησζε θελήο ζέζεο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην 

ηειεπηαίν θαιεί ζηελ επφκελε ζπλεδξία ηνπ ηνλ πξψην επηιαρφληα σο λέν 

κέινο.  Σν ίδην εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε δεχηεξεο θελήο ζέζεο.  Αλ 

ππάξρνπλ πέξαλ ησλ δχν θελψλ ζέζεσλ ηφηε δηεμάγνληαη εθινγέο ζε 

Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Άρθρο 15
ο 

ΤΝΔΓΡΙΔ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη κηα θνξά ηνπιάρηζηνλ αλά δίκελν θαη 

χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ζε εχινγν ρξφλν 

πξηλ ηε ζπλεδξία. ε πεξίπησζε πνπ ην δεηήζνπλ γξαπηψο ηξία ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηα πξφζσπα πνπ απαξηίδνπλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ν Πξφεδξνο θαη 

ν Γξακκαηέαο νθείινπλ λα ζπγθαιέζνπλ έθηαθηε ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 

Άρθρο 16
ο 

ΑΠΑΡΣΙΑ 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε απαξηία, αλ 

παξεπξίζθνληαη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ θαη απνθαζίδεη κε 

πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ.  ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν Πξφεδξνο 

έρεη ληθψζα ςήθν 

Άρθρο 17
ο 

ΔΚΠΣΩΗ ή ΠΑΤΗ ΜΔΛΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απνπζηάδεη απφ ηξεηο ζπλερείο 

ζπλεδξηάζεηο απηνχ δχλαηαη λα εθπίπηεη ηνπ αμηψκαηνο ηνπ κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη χζηεξα απφ εμέηαζε ησλ ιφγσλ ηεο απνπζίαο 

ηνπ. 

Οηνλδήπνηε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνβεί ζηελ δηάπξαμε ησλ 

θαησηέξσ, ζα παχεηαη ππνρξεσηηθά:  

Α) Καηαδίθε επί πνηληθνχ αδηθήκαηνο πνπ αληίθεηηαη ζηα ρξεζηά ήζε ή θαη 

επηζχξεη πνηλή θπιάθηζεο άλσ ησλ ηξηψλ εηψλ  

Β) Γξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη αληίζεηε κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ πλδέζκνπ 

  



Άρθρο 18
ο 

ΔΞΟΤΙΔ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αζθεί ηε γεληθή δηνίθεζε ηνπ πλδέζκνπ, εθδίδεη 

θαλνληζκνχο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη γεληθά δηεξκελεχεη 

ηε ζέιεζε ηνπ ζ’ φιεο ηνπ ηηο ζρέζεηο.  

Δηδηθφηεξα Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην :  

Α) Γηνηθεί ηνλ χλδεζκν.  

Β) Απνθαζίδεη ηελ εγγξαθή ησλ κειψλ θαζψο θαη ηε δηαγξαθή ηνπο.  

Γ) Γηα ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

Γ) Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

Δ) Έρεη ηελ επηκέιεηα ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ.  

Σ) Γηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ πλδέζκνπ.  

Ε) Απνθαζίδεη ηε δηάζεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζθνπψλ ηνπ πλδέζκνπ.  

Ζ) Πξνζδηνξίδεη θαη ηεξαξρεί ηα ζέκαηα πνπ πινπνηεί ν χλδεζκνο 

Θ) Καζνξίδεη ην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγξαθήο, ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο θαη 

ησλ εθηάθησλ εηζθνξψλ κε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κειψλ ηνπ Γ.  

ΗΒ) Απνθαζίδεη γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ πλδέζκνπ ελψπηνλ ηξίησλ θαη 

ησλ θξαηηθψλ Αξρψλ.  

ΗΓ) Γηνξίδεη λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ πλδέζκνπ ή άιινπο επηζηεκνληθνχο ή 

ηερληθνχο ζπκβνχινπο.  

ΗΓ) πλάπηεη ζπκβάζεηο κε πξφζσπα πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

ζηνλ χλδεζκν.  

ΗΔ) Γηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, ζπλδηαζθέςεηο θαη επηκνξθσηηθέο 

δηαιέμεηο θαη θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο  



ΗΣ) Ηδξχεη γξαθεία θαη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ πλδέζκνπ ζχκθσλα κε ηηο 

πξφλνηεο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο.  

ΗΕ) Μεξηκλά γηα ηελ έθδνζε πεξηνδηθνχ εληχπνπ ή ειεθηξνληθνχ θαη 

ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ. 

Άρθρο 19
ο 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΠΡΟΔΓΡΟ 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνεδξεχεη ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ 

πλειεχζεσλ, ππνγξάθεη καδί κε ην Γξακκαηέα νπνηαδήπνηε 

ζπκθσλία ηνπ πλδέζκνπ κε ηξίηνπο, θάζε θχζεσο αιιεινγξαθία θαη 

ηα πξαθηηθά ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη ησλ πλεδξηάζεσλ, 

εθπξνζσπεί ην χλδεζκν ελψπηνλ δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ αξρψλ 

θαη δέρεηαη θαη θνηλνπνηεί ζηα άιια κέιε νπνηνδήπνηε έγγξαθν πνπ 

απεπζχλεηαη ζην χλδεζκν. Πξνζππνγξάθεη δηθαηνινγεηηθά θαη 

εληάικαηα πιεξσκψλ θαη δαπαλψλ καδί κε ηνλ Σακία. Πξνθεηκέλνπ 

φκσο γηα απνδνρή θιεξνλνκηάο ή θιεξνδνζίαο απαηηείηαη εηδηθή πξνο 

ηνχην απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ λα εμνπζηνδνηεί 

ηνλ Πξφεδξν πξνο απνδνρή  

ε πεξίπησζε απνπζίαο, αληθαλφηεηαο ή θσιχκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνλ 

αληηθαζηζηά ν Αληηπξφεδξνο, αλ δε θαη ν ηειεπηαίνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη 

ή βξίζθεηαη ζε αληθαλφηεηα, ν πξεζβχηεξνο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ  

 Ο Αληηπξφεδξνο αληηθαζηζηά ηνλ Πξφεδξν ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή 

θσιχκαηνο ή αληθαλφηεηαο απηνχ κε ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 1. Σεξεί ην κεηξψν ησλ κειψλ.  

 2. Φπιάζζεη ηα αξρεία θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ.  



 3. πληάζζεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ζπλππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν φια ηα έγγξαθα ηνπ 

πλδέζκνπ.  

 4. Φξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε γξαπηή εηδνπνίεζε ησλ κειψλ φηαλ 

ζπγθαινχληαη γεληθέο ζπλειεχζεηο.  

 5. Καηαξηίδεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θάζε 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη καδί κε ηνλ Σακία ηνλ 

απνινγηζκφ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ  
 

ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ Γξακκαηέα ηνλ αληηθαζηζηά άιιν 

κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ ηειεπηαίνπ. 
 

ΣΑΜΙΑ 

 1. Δλεξγεί ηηο εηζπξάμεηο θαη ηηο πιεξσκέο ηνπ πλδέζκνπ, 

ππνγξάθνληαο θάζε ζρεηηθφ έγγξαθν, ηεξεί ηα βηβιία δηαρείξηζεο Σακείνπ 

(ινγηζηηθά βηβιία θαη δηπιφηππεο απνδείμεηο είζπξαμεο θιπ.).  

 2. πληάζζεη πεξηιεπηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηακεηαθήο θίλεζεο, 

ππνβάιινληάο ηεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζην ηέινο δε ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ζπληάζζεη αλαιπηηθή έθζεζε ε νπνία πξέπεη λα 

πεξηέρεη ηα έζνδα θαη έμνδα αλαιπηηθά κε ηηο ζρεηηθέο δηθαηνινγεηηθέο 

απνδείμεηο. πληάζζεη καδί κε ηνλ Γξακκαηέα ηνλ απνινγηζκφ θαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ θάζε έηνπο θαζψο επίζεο θαη ηνλ Ηζνινγηζκφ.  

 3. Καηαζέηεη θάζε πνζφ πνπ εηζπξάηηεη ζε εηδηθφ ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ θαη ηεξεί ζε κεηξεηά πνζφ κέρξη €50 γηα ηξέρνπζεο πιεξσκέο. 

Σν ελ ιφγσ πνζφ κπνξεί λα απμνκεηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

 4. Αλαιήςεηο γίλνληαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ ηακία. 

Καηαζέηεη ζε ινγαξηαζκφ ηνπ πλδέζκνπ θάζε πνζφ πάλσ απφ 50 επξψ  

 5. Ο Σακίαο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δηαρεηξηζηηθή αλσκαιία ή 

απψιεηα ρξεκάησλ.  

 6. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηφο ηνπ ηνλ αλαπιεξψλεη άιιν 

κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθηφο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ 

Γξακκαηέα.  

 7. Ο Σακίαο θαινχκελνο νπνηαδήπνηε ζηηγκή απφ ηνλ Πξφεδξν ή ην 

Γ.. ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηελ δηάζεζή ηνπο φια ηα ζηνηρεία γηα ηνλ έιεγρν 

ηνπ ηακείνπ.  

 



ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ή αληθαλφηεηαο ηνπ Σακία, ηνλ 

αληηθαζηζηά άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε απφθαζε 

ηνπ ηειεπηαίνπ. 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ 

Ο χκβνπινο Γεκνζίσλ ρέζεσλ νξγαλψλεη θαη κεξηκλά γηα θάζε 

εθδήισζε ηνπ πλδέζκνπ, γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ πλδέζκνπ κε νπνηαδήπνηε 

θπβεξλεηηθή, δεκνηηθή ή άιιε αξρή ή φξγαλν θαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν θαη κε ην θνηλφ θαη γεληθά εθηειεί νπνηαδήπνηε άιια 

θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Άρθρο 20
ο 

ΠΟΣΕ ΜΕΛΟ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΙ 

Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ δηθαηνχηαη ζε ςήθν αλ ην ζέκα γηα 

ην νπνίν ζα ιεθζεί απφθαζε επεξεάδεη πξνζσπηθά θαη νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα ή ζπκθέξνληα ηεο/ηνπ ζπδχγνπ ηνπ ή ησλ παηδηψλ ηνπ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ 

Άρθρο 21
ο 

ΓΕΝΙΚΕ ΤΝΕΛΕΤΕΙ 

Οη Γεληθέο πλειεχζεηο είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ σκαηείνπ θαη 

δηαθξίλνληαη ζε Σακηικές, Έκηακηεο θαη Καηαζηαηικές. Απνθαζίδνπλ επί 

ησλ ζεκάησλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ.  

 

Άρθρο 22
ο 

ΣΑΚΣΙΚΕ ΓΕΝΙΚΕ ΤΝΕΛΕΤΕΙ 

Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πλδέζκνπ ζπγθαιείηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κηα θνξά ην ρξφλν εληφο ηνπ κήλα Μαξηίνπ.  ’ 

απηήλ επηθπξψλνληαη ηα πξαθηηθά ηεο ηειεπηαίαο Σαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο, γίλεηαη Λνγνδνζία ηνπ απεξρφκελνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη δηαβάδεηαη ην πφξηζκα ησλ Διεγθηψλ γίλεηαη δε ζπδήηεζε επί φισλ ησλ 

ζεκάησλ απηψλ.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνζηέιιεη δέθα κέξεο πξηλ ηε 



πλέιεπζε γξαπηή εηδνπνίεζε ζηελ ηειεπηαία γλσζηή δηεχζπλζε 

επηθνηλσλίαο θάζε κέινπο κε ηελ νπνία ην θαιεί ζηε πλέιεπζε. Ννείηαη 

φηη ε εηδνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα θαη ηξφπν πνπ 

ινγηθά λα δηαζθαιίδεηαη φηη απηή έθζαζε ζην κέινο. 

Άρθρο 23
ο 

ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

(α) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιεί ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ ζε 

Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, φηαλ νη πεξηζηάζεηο ην απαηηνχλ. 

(β) Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη θαη αλ δεηεζεί ηνχην 

γξαπηψο απφ ηα δχν ηξίηα ησλ κειψλ ηνπ πλδέζκνπ.  ηελ 

αίηεζε πξέπεη λ’ αλαθέξεηαη ν ζθνπφο ηεο ζχγθιεζεο, ην δε 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νξίδεη απηήλ θαη εηδνπνηεί ζρεηηθά ηα 

κέιε δέθα κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίζηεθε. 

(γ) Ο Πξφεδξνο κεξηκλά γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Άρθρο 24
ο 

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ηε δηάιπζε ηνπ πλδέζκνπ, ε 

πξνο ηνχην ζπγθαινχκελε Γεληθή πλέιεπζε ζεσξείηαη ζε απαξηία φηαλ 

παξεπξίζθνληαη ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ, νη δε 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ 

παξφλησλ.  

 

Δηδηθά γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ πλδέζκνπ, απαηηείηαη ε 

ζπλαίλεζε ησλ ¾ ησλ κειψλ ηνπ πλδέζκνπ ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή 

Ννκνζεζία. 

 

  



Άρθρο 25
ο 

ΑΠΑΡΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

Γεληθή πλέιεπζε ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα 

ην ήκηζπ ζπλ έλα ησλ κειψλ.  Αλ δελ ππάξρεη απαξηία ζηελ θαζνξηζκέλε 

ψξα, ε πλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα κηζή ψξα, νπφηε νζαδήπνηε κέιε 

παξεπξίζθνληαη, απνηεινχλ απαξηία. 

Άρθρο 26
ο 

ΑΠΟΦΑΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

(α) Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε 

πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ.  ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν 

Πξφεδξνο έρεη ληθψζα ςήθν.  Ζ Γεληθή πλέιεπζε δχλαηαη λα 

ιακβάλεη απνθάζεηο ζε ζέκαηα πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξφζθιεζε. 

(β) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηπγράλνπλ αλάινγεο εθαξκνγήο 

γηα φια ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζηηο 

Γεληθέο πλειεχζεηο. 

Άρθρο 27
ο 

ΑΡΧΑΙΡΕΙΕ 

Κάζε δεύηεξε Δηήζηα Ταθηηθή Σπλέιεπζε δηελεξγνύληαη αξραηξεζίεο γηα ηελ 
αλάδεημε λένπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 
 

Άρθρο 28
ο 

ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΕ 

Οη ππνςεθηόηεηεο γηα ηε ζέζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ππνβάιινληαη 

γξαπηώο ζην Γξακκαηέα ηε κέξα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη πξέπεη λα έρνπλ ηε 

ζπγθαηάζεζε ελόο κέινπο πνπ πξνηείλεη ην ππνςήθην κέινο θαη ελόο άιινπ πνπ  

ππνζηεξίδεη ηελ ππνςεθηόηεηα. 

  



Άρθρο 29
ο 

ΕΦΟΡΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πνπ αθνξνύλ ηε 

δηαδηθαζία εθινγήο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, εθιέγεηαη ηξηκειήο Δθνξεπηηθή 

Δπηηξνπή, από κέιε ηα νπνία δελ ζα επηδηώμνπλ εθινγή ηνπο ζην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην θαη ηα νπνία ζα ζπληνλίδνπλ ηηο εξγαζίεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη 

ζα πξνβνύλ ζηε δηαινγή ησλ ςήθσλ. 

Ννείηαη όηη κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο κπνξνύλ λα είλαη επίηηκα ή αξσγά 

κέιε όπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 

Άρθρο 30
ο 

ΙΟΨΗΦΙΑ 

Σε πεξίπησζε πνπ δύν ππνςήθηνη ιακβάλνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ςήθσλ ε 

Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα θιήξσζεο ηνπ νλόκαηνο ηνπ 

ππνςεθίνπ πνπ ζα θαηαιάβεη ηε ζέζε. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ 

Άρθρο 31
ο 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΩΜΑΣΕΙΟΤ 

Τν απεξρόκελν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην παξαδίδεη ζην λέν ηελ εηήζηα δηαρείξηζε 

εληόο δεθαπέληε εκεξώλ από ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ.  Τνύην γίλεηαη ζε θνηλή 

ζπλεδξία πνπ ζπγθαιεί ν λένο Πξόεδξνο θαη ηα ζρεηηθά πξαθηηθά ππνγξάθνληαη 

από όινπο ηνπο παξόληεο. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ Σπλδέζκνπ ελεξγείηαη κε βάζε ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ θαη εμόδσλ πνπ ζπληάζζεηαη από ην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην θαη εγθξίλεηαη από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε, ηζρύεη δε από 1εο 

Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31εο Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο.  

Μέρξη λα εγθξηζεί ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ λένπ έηνπο, νη εηζπξάμεηο θαη 

πιεξσκέο κπνξεί λα γίλνληαη κε βάζε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ πξνεγνύκελνπ 

έηνπο.  

Ο ηζνινγηζκόο θαη απνινγηζκόο θάζε έηνπο, θαζώο θαη ε έθζεζε ηεο Διεγθηηθήο 
Δπηηξνπήο, ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε κέζα ζε ηξεηο (3) 
κήλεο από ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο.  
 



Οη πόξνη εηζπξάηηνληαη αθνύ εθδνζεί γηα θάζε πεξίπησζε δηπιόηππν 
γξακκαηίνπ είζπξαμεο, ζθξαγηζκέλν κε ηε ζθξαγίδα ηνπ Σπλδέζκνπ πνπ 
ππνγξάθεηαη από ηνλ Τακία ή ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή ηνλ 
λόκηκν εθπξόζσπν ηνπο.  
Τα ρξεκαηηθά θεθάιαηα ηνπ Σσκαηείνπ θαηαηίζεληαη ζε ινγαξηαζκό πνπ δηαηεξεί 
ν Σύλδεζκνο ζε πηζησηηθό ίδξπκα θαη αλάιεςε ρξεκάησλ από Τακηεπηήξην ή 
Τξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Σπλδέζκνπ ελεξγείηαη κε εμνπζηνδόηεζε πνπ 
ππνγξάθεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνλ Τακία.  
 
Γαπάλε ζεσξείηαη έγθπξε εθόζνλ γη' απηήλ έρεη ιεθζεί απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ 
 

Άρθρο 32
ο 

ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Ζ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε εθιέγεη ηξηκειή Διεγθηηθή Δπηηξνπή πνπ πξνβαίλεη 

ζηνλ έιεγρν ησλ βηβιίσλ θαη ινγαξηαζκώλ ηνπ ηακείνπ θαη ππνβάιιεη έθζεζε ζην 

Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην.  Ζ έθζεζε απηή θαηαηίζεηαη ζηελ επόκελε Ταθηηθή Γεληθή 

Σπλέιεπζε. Ζ Θεηεία ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη δηεηήο θαη ζπκπίπηεη κε ηε 

ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνύιηνπ. 

Άρθρο 33
ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ 

Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Σπλδέζκνπ ιήγεη ηελ 31ε κέξα ηνπ Γεθεκβξίνπ γηα 

θάζε έηνο. 

Άρθρο 34
ο 

ΠΕΡΙΟΤΙΑ - ΠΟΡΟΙ 

Οη πόξνη θαη/ή ηα έζνδα ηνπ Σπλδέζκνπ πξνέξρνληαη από θάζε λόκηκε παξνρή 
πξνο απηό, εηδηθόηεξα δε, πόξνη ηνπ Σπλδέζκνπ ζεσξνύληαη :  

1. Οη ηαθηηθέο εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ κειώλ θαη ε δαπάλε εγγξαθήο ηνπο.  
2. Οη έθηαθηεο ζπλδξνκέο θαη/ή εηζθνξέο ησλ κειώλ θαη θίισλ ηνπ 

Σπλδέζκνπ.  
3. Δπηρνξεγήζεηο, ρνξεγίεο θαη δσξεέο από Γεκόζηνπο, ηδησηηθνύο θνξείο ή 

θπζηθά πξόζσπα από ηελ Κύπξν θαη ην εμσηεξηθό.  
4. Δηζνδήκαηα από παξαζηάζεηο, εθδειώζεηο, γηνξηέο, δξαζηεξηόηεηεο θιπ 

θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο.  
5. Δηζνδήκαηα από θξαηηθέο, δεκόζηεο, δεκνηηθέο θαη ηδησηηθέο 

επηρνξεγήζεηο σο θαη θάζε άιιε είζπξαμε από λόκηκε αηηία.  
6. Από ηα εηζνδήκαηα από ηνπο ηόθνπο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ πεξηνπζία 

ηνπ Σσκαηείνπ.  



7. Οη δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο πξνο ηνλ Σύλδεζκν γίλνληαη δεθηέο 

κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

Τν ύςνο ησλ πνζώλ κε ζηνηρεία 1 θαη 2 θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ.  
Οη πόξνη ζα δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ 
Σπλδέζκνπ.  
Δθεί θαη όπνπ απαηηείηαη ζα εμαζθαιίδεηαη ε έγθξηζε ηεο Αξκόδηαο Αξρήο.  
 

Άρθρο 35
ο 

ΣΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗ,-ΤΝΔΡΟΜΕ  

Α) Τν ύςνο ηνπ πνζνύ πνπ θαηαβάιιεηαη σο ηέινο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο 
πξνζώπνπ γηα εγγξαθή σο ελεξγό κέινο θαζώο θαη ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπ 
ελεξγνύ κέινπο πξνο ηνλ Σύλδεζκν θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ.  
 
Β) Ζ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ κειώλ ηνπ Σπλδέζκνπ κέρξη πνπ λα ιεθζεί 
δηαθνξεηηθή απόθαζε θαζνξίδεηαη σο εμήο :  
 

 Γηθαίσκα εγγξαθήο ζηνλ Σύλδεζκν ησλ ηαθηηθώλ κειώλ πνζό 2 ΕΥΡΩ  

 Δηήζηα ζπλδξνκή ηαθηηθώλ κειώλ πνζό 5 ΕΥΡΩ  

 Γηθαίσκα εγγξαθήο θαη εηήζηεο ζπλδξνκήο γηα ηα αξσγά κέιε ζα 
απνθαζίδεηαη από ην Γ.Σ. ζύκθσλα κε Δζσηεξηθό Καλνληζκό.  

 
Γ) Τν ηέινο εμέηαζεο αίηεζεο γηα εγγξαθή σο ελεξγό Μέινο θαηαβάιιεηαη 
ηαπηόρξνλα κε ηελ αίηεζε ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη δελ επηζηξέθεηαη ζε 
πεξίπησζε αξλεηηθήο απόθαζε γηα εγγξαθή ηνπ αηηνύληνο.  

 

Γ) Οη εηήζηεο ζπλδξνκέο θαηαβάιινληαη εθάπαμ θαηά ηνλ πξώην κήλα ηνπ 
ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο.  

Δ) Σε πεξίπησζε πνπ ελεξγό κέινο θαζπζηεξήζεη λα θαηαβάιεη ηελ εηήζηα 
ζπλδξνκή ηνπ πξνο ην Σσκαηείν, ππνρξενύηαη όπσο θαηαβάιεη ηελ νθεηιόκελε 
ζπλδξνκή ηνπ πιένλ ηέινο θαζπζηέξεζεο ύςνπο 2 ευρώ (€) ην αξγόηεξν κέρξη 
ηελ ιήμε ηνπ ηξίηνπ κήλα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο.  

 

ΣΤ) Σε πεξίπησζε πνπ ελεξγό κέινο παξαιείςεη λα θαηαβάιεη ηελ εηήζηα 
ζπλδξνκή ηνπ πιένλ ηέινο θαζπζηέξεζεο κέρξη ηελ εθπλνή ηνπ ηξίηνπ κήλα ηνπ 
ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο, ηόηε ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ηελ εηήζηα 
ζπλδξνκή ηνπ πιένλ ηέινο θαζπζηέξεζεο ύςνπο 5 ευρώ (€) κέρξη ηελ ιήμε ηνπ 
ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο. Σε πεξίπησζε ακέιεηαο ησλ πην πάλσ από κέινο 
ηνπ ηόηε απηό δηαγξάθεηαη κεηά από πξνεγνύκελε έγγξαθε εηδνπνίεζε από ηνλ 
ηακία.  
 



Ε) Τν κέινο πνπ δηαγξάθεθε γηα ηνλ πην πάλσ ιόγν κπνξεί λα μαλαεγγξαθεί, 
κόλν εθόζνλ πιεξώζεη όιεο ηηο νθεηιόκελεο κέρξη ηελ εκέξα ηεο επαλεγγξαθήο 
ηνπ Σπλδξνκέο θαη εγθξίλεη ηελ επαλεγγξαθή ηνπ ε Γεληθή Σπλέιεπζε, κεηά από 
πξόηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.  
 
Ζ) Ζ πην πάλσ δηαγξαθή ησλ κειώλ, πνπ δελ εθπιήξσζαλ ηηο νηθνλνκηθέο 
ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ην Σσκαηείν, πξέπεη λα γίλεηαη απαξαίηεηα από ην 
Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην πξηλ από θάζε Γεληθή Σπλέιεπζε. 
 

Άρθρο 36
ο 

ΔΙΑΛΤΗ ΩΜΑΣΕΙΟΤ 

Ζ δηάιπζε ηνπ Σπλδέζκνπ απνθαζίδεηαη από ηελ Καηαζηαηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε 
ησλ κειώλ κε πιεηνςεθία θαη απαξηία αλάινγε κε απηέο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ παξόληνο.  
 
Τε δηάιπζε ηνπ Σπλδέζκνπ πξνηείλεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κε ηα δύν πέκπηα 
(2/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ αξηζκνύ ησλ ηακεηαθώο εληάμεη ηαθηηθώλ κειώλ, ή ε 
Διεγθηηθή Δπηηξνπή ζε πεξίπησζε ζνβαξήο δηαρεηξηζηηθήο αλσκαιίαο.  
 
Με απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ κπνξεί λα δηαιπζεί ν Σύλδεζκνο γηα παξάβαζε 
ηνπ λόκνπ πνπ δηέπεη ηα Σσκαηεία ή ηνπ Καηαζηαηηθνύ.  
 
Ζ πεξηνπζία ηνπ Σπλδέζκνπ ζε πεξίπησζε δηάιπζεο δελ δηαλέκεηαη κεηαμύ ησλ 
κειώλ ηνπ. Γηα ηελ ηύρε ηεο απνθαζίδεη ε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κειώλ. Σε 
πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε ε πεξηνπζία ηνπ Σπλδέζκνπ 
πεξηέξρεηαη θαηά ½ ζηελ εθθιεζηαζηηθή επηηξνπή ηνπ λανύ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ 
Τζαθθίζηξαο θαη θαηά ην ππόινηπν ½ ζηελ θνηλνηηθή αξρή Τζαθθίζηξαο κε 
νδεγίεο λα δηαηεζεί γηα έξγα θαη/ή ζθνπνύο θνηλήο σθειείαο. 
 

Άρθρο 37
ο 

ΒΙΒΛΙΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ 
Τα βηβιία πνπ ηεξεί ν Σύλδεζκνο είλαη :  
Α) Υποχρεωτικά:  

1. Μεηξών κειώλ ηνπ Σπλδέζκνπ. Σε απηό θαηαρσξνύληαη όια ηα ζηνηρεία 
ησλ κειώλ πνπ αθνξνύλ ηνλ Σύλδεζκν.  

2. Βηβιίν Πξαθηηθώλ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.  
3. Βηβιίν Πξαθηηθώλ Γεληθήο Σπλειεύζεσο ησλ κειώλ.  
4. Βηβιίν Δηζπξάμεσλ/Πιεξσκώλ.  

 
Β) Προαιρετικά:  

1. Πξσηόθνιιν Δηζεξρόκελσλ θαη Δμεξρόκελσλ εγγξάθσλ.  
2. Βηβιίν (αξρείν) Δηζεξρόκελσλ θαη Δμεξρόκελσλ εγγξάθσλ.  
3. Βηβιίν παξνπζίαο κειώλ ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε.  
4. Βηβιίν αλαιώζηκσλ πιηθώλ.  



Ννείηαη όηη ν Σύλδεζκνο κπνξεί λα ηεξεί θαη άιια Βηβιία αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 
ηνπ. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Άρθρο 38
ο 

1. Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο δελ 
επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηνλ Σύλδεζκν κε ζρέζε 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ή λα ζπλάπηνπλ κε ηνλ 
Σύλδεζκν ζπκβάζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ιήςε αληαιιάγκαηνο.  
 

2. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα ζπλάςεη 
ζύκβαζε έξγνπ ή παξνρήο ππεξεζηώλ κε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ. Τν ελδηαθεξόκελν κέινο δελ παξίζηαηαη θαηά ηε ζπδήηεζε 
θαη ε απόθαζε ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία όισλ ησλ 
ππνινίπσλ κειώλ.  

 

Άρθρο 39
ο 

1. Ο Σύλδεζκνο δηθαηνύηαη λα κεηάζρεη ζε επξύηεξεο ελώζεηο Σσκαηείσλ ή 
νκνεηδείο, εκεδαπέο ή αιινδαπέο. Σρεηηθά απνθαζίδεη ε Γεληθή 
Σπλέιεπζε ησλ κειώλ. Γηα ηελ αληηπξνζώπεπζε θαη ηε ζρέζε ησλ 
νξγάλσλ κε ηνλ Σύλδεζκν, εθαξκόδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ 
Καηαζηαηηθνύ απηνύ θαη νη ζρεηηθνί λόκνη.  

 
2. Πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ Σπλδέζκνπ είλαη ηζρπξέο θαη δεζκεύνπλ ηνλ 

Σύλδεζκν εθόζνλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο 
απνθαζίδνληαη θαηά ηνλ ρξόλν ηεο ζεηείαο ηνπο.  

 

Άρθρο 40
ο 

Κάζε αλάκεημε ηνπ Σσκαηείνπ, κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη αλ απηή ζπληειείηαη, 
ζε πνιηηηθά ή θνκκαηηθά δεηήκαηα ή άιια δεηήκαηα πνπ βξίζθνληαη έμσ από ηνπο 
ζθνπνύο ηνπ απαγνξεύεηαη.  
 

Άρθρο 41
ο 

Κάζε δήηεκα πνπ δελ θαζνξίδεηαη ή πξνβιέπεηαη από ην παξόλ Καηαζηαηηθό, ζα 
θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

Άρθρο 42
ο 

1. Οη εζσηεξηθνί Καλνληζκνί ξπζκίδνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο εθαξκνγήο ησλ 
δηαηάμεσλ απηνύ ηνπ Καηαζηαηηθνύ.  

2. Οη Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί πξνηείλνληαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη 
εγθξίλνληαη/απνθαζίδνληαη από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε.  
 



3. Απαγνξεύεηαη λα επέξρεηαη αιινίσζε ησλ άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ κε 
δηαηάμεηο ησλ Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ 
ππεξηζρύνπλ έλαληη ησλ Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ .  
 

Άρθρο 43
ο 

Ο Σύλδεζκνο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη ζε θάζε δηάηαμε νπνηνπδήπνηε 
λόκνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Σσκαηείσλ. 

Άρθρο 44
ο 

Ο Σύλδεζκνο δε θέξεη νπνηαδήπνηε επζύλε γηα ηπρόλ αηύρεκα πνπ ζα 
πξνθιεζεί ή ζπκβεί ζην νίθεκα ηνπ. 

Άρθρο 45
ο 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 
ηνπ Σπλδέζκνπ δύλαηαη λα ηδξύεη ππνεπηηξνπέο από ηα κέιε ηνπ Σπλδέζκνπ κε 
αξκνδηόηεηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ ππνβνιή εηζεγήζεσλ ζ’ 
απηό.

 

Άρθρο 46
ο 

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ πιελ εθείλε ηνπ άξζξνπ 4 

δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζνύλ κε απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πνπ 

ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ ησλ παξόλησλ θαη 

ςεθηδόλησλ κειώλ. 

2. Απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4 

ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ ησλ κειώλ ηνπ 

Σπλδέζκνπ. 

Άρθρο 47
ο 

ΦΡΑΓΙΓΑ ΚΑΙ ΔΜΒΛΗΜΑ 

 
Ο Σύλδεζκνο ζα έρεη ζθξαγίδα ε νπνία ζα θέξεη ηελ επσλπκία ηνπ Σσκαηείνπ 

«ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΑΣΟΙΚΩΝ & ΦΙΛΩΝ 

ΣΑΚΚΙΣΡΑ» θαη ην πην θάησ έκβιεκα: 
 

 

 

 

  



Άρθρο 48
ο 

Οη ιέμεηο Σύλδεζκνο θαη Σσκαηείν όπνπ ζπλαληνύληαη ζην παξόλ θαηαζηαηηθό έρνπλ ην 

ίδην λόεκα. 

Άρθρο 49
ο 

Τν παξόλ θαηαζηαηηθό, πνπ πεξηέρεη ζαξάληα ελλέα (49) άξζξα εγθξίζεθε 

ζήκεξα 1η Απριλίου 2016 ζηελ Ηδξπηηθή Σπλέιεπζε από ηα παξαθάησ ηδξπηηθά 

κέιε θαη ζα ηζρύζεη από ηελ εγγξαθή ηνπ Σπλδέζκνπ ζηα ηεξνύκελα βηβιία ησλ 

ζσκαηείσλ ηνπ. 

 

 


