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 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙ’ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ 

ΑΝΕΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

 

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

CYPRUS ALLIANCE FOR RARE DISORDERS 

 

1. Το όνομα  της Εταιρείας είναι “CYPRUS ALLIANCE FOR RARE DISORDERS” 

(εν τοις εφεξής «η Εταιρεία»). 

 

2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ευρίσκεται στην Κύπρο.  

 

3. Οι μη κερδοσκοπικοί σκοποί της ιδρύσεως της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι: 

 

(1) Η παροχή στήριξης προς τους πάσχοντες από Σπάνιες (Σπάνια με βάση τον 

Ευρωπαϊκό ορισμό 1 – 2,000 του πληθυσμού)Ανωμαλίες σε ότι αφορά την 

εξασφάλιση ιατρικής, φαρμακευτικής και άλλης φροντίδας (οικογενειακής 

και κοινωνικής προσαρμογής, επαγγελματικής αποκατάστασης και 

παροχής οικονομικής βοήθειας σε άπορα μέλη σε έκτακτες και επείγουσες 

περιπτώσεις) μέσω:   

  

(i) Προαγωγής μέτρων για ενεργότερη συμπαράσταση του κράτους και της 

κοινωνίας γενικά προς τους πάσχοντες από Σπάνιες Ανωμαλίες δηλαδή 

δημιουργίας και εφαρμογής ενός εθνικού προγράμματος πρόληψης και 

αντιμετώπισης Σπάνιων Ασθενειών. 

(ii) Προώθησης επιστημονικής έρευνας για τις πιο πάνω ασθένειες σε εθνικό 

ή/και διεθνές επίπεδο σε ότι αφορά την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση τους, 

των αιτιών που τις προκαλούν, την παθολογία τους, την κλινική εξέλιξη 

και θεραπεία  

            (iii)    Προαγωγής δραστηριοτήτων για εκπαίδευση, ψυχαγωγία, αποκατάσταση 

και ευημερία των πασχόντων από Σπάνιες Ανωμαλίες περιλαμβανομένης 

της εξεύρεσης εργασίας και της κοινωνικής τους χειραφέτησης. 

(iv)  Προαγωγής διαφώτισης της κοινωνίας για τα προβλήματα, την 

αποκατάσταση και την ευημερία των πασχόντων από Σπάνιες Ασθένειες. 

 

(2) Η εξεύρεση πόρων για το έργο, τη δραστηριότητα και τους σκοπούς της 

Εταιρείας.  

 

Η προαγωγή συνεργασίας και συμμετοχής σε προγράμματα με οποιαδήποτε 

αρχή, εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών  σωματίων, συνδέσμων, οργανώσεων 

(οχι πολιτικών) με σκοπούς την χάραξη κοινωνικών, πολιτικών  και 

νομοθετικών ρυθμίσεων διαμόρφωσης προς  επίλυση προβλημάτων των 

πασχόντων από Σπάνιες Ανωμαλίες με απότερο σκοπό την παρουσίαση και 

υιοθέτηση τους απο κράτη μέλη  
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(3) Η σύσταση, διοργάνωση και προώθηση τέτοιων ομάδων ως το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας ήθελε αποφάσει οι οποίες θα ευθύνονται για την 

εγκαθίδρυση και λειτουργία οποιωνδήποτε κέντρων δυνατόν το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει να ιδρύσει για την επίτευξη των 

σκοπών της Εταιρείας και η συνεργασία με τις εν λόγω ομάδες προς το σκοπό 

αυτό. 

 

(4) Η λήψη, εξασφάλιση και αποδοχή οικονομικής αρωγής, συνεισφορών, 

δωρεών κινητής και ακινήτου περιουσίας και συμφερόντων παντός είδους 

παραχωρηθέντων σε οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου και η 

χρησιμοποίησή τους προς επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας. 

 

(5) Η αγορά, ανέγερση, ενοικίαση, εκμίσθωση, ανταλλαγή ή άλλως πως 

απόκτηση κινητής και ακινήτου περιουσίας και συμφερόντων παντός είδους 

και η βελτίωση, διατήρηση, μετατροπή, διοίκηση, παραχώρηση, υποθήκευση, 

επιβάρυνση, διάθεση ή άλλως πως διαχείριση τέτοιων περιουσιών και 

συμφερόντων. 

 

(6) Ο δανεισμός και η εξεύρεση χρημάτων και κεφαλαίων υπό τέτοιους όρους ως 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ήθελε να κρίνει πρέπον και την 

έκδοση διατακτικών, πληρωμών, ομολόγων, συναλλαγματικών, υποσχετικών 

και άλλων γραμματίων, ή διαπραγματεύσιμων εγγράφων και αξιών και η 

επιβάρυνση ή δέσμευση του ενεργητικού και επιχειρήσεως της Εταιρείας 

προκειμένου να καθίσταται δυνατή η επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας. 

 

(7) Η χρησιμοποίηση όλων των εσόδων της Εταιρείας αποκλειστικά για την 

προώθηση των σκοπών και της «βιωσιμότητας» της Εταιρείας, ως αυτοί 

αναγράφονται στο παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο. 

 

(8) Η καταβολή όλων των εξόδων διά την προαγωγή, σύσταση και εγγραφή της 

Εταιρείας και η υιοθέτηση διευθετήσεων γενομένων προ της συστάσεώς της 

εν σχέσει με την σύσταση και τας εργασίας της και συμπεριλαμβανομένων 

μεταξύ άλλων όλων των διοικητικών, νομικών και λογιστικών δαπανών, και 

του κόστους των αξιωματούχων της Εταιρείας. 

 

(9) Η λήψη φροντίδας περί της εγγραφής, συμμετοχής, ή αναγνώρισης της 

Εταιρείας απο άλλους Ευρωπαϊκούς ή διεθνής οργανισμούς σε οποιονδήποτε 

μέρος εκτός της Κύπρου και δυνάμει της εν αυτό ισχυούσης νομοθεσίας και η 

λήψη τέτοιων μέτρων ήθελε θεωρηθεί αναγκαία διά να χορηγηθούν εις την 

Εταιρεία αυτά ή παρόμοια δικαιώματα και προνόμια τα οποία κατέχονται υπό 

επιτόπιων οργανισμών παρόμοιας φύσεως. 
 

 

       (10) Η διεξαγωγή οιωνδήποτε άλλων εργασιών αι οποίαι ήθελον φανεί εις την 

Εταιρεία ικανές να διεξαχθούν ευκόλως μαζί με τα ως άνω ή εν σχέσει 

προς αυτά. 

 

 (11) Η εκτέλεση πάσης πράξεως ως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

ήθελεν κρίνει αναγκαία, συντελεστική ή παρεμπίπτουσα προς επίτευξη των 

σκοπών των περιεχομένων εν τω παρόντι ιδρυτικώ εγγράφω και προς 

ενάσκησιν των εξουσιών της Εταιρείας. 
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(12) Οι σκοποί της Εταιρείας δύναται να εκτελεστούν  σε οιονδήποτε μέρος του 

κόσμου κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

(13) H εκτέλεση των σκοπών της Εταιρείας ως εντολοδότης, εντολοδόχος, 

καταπιστευματοδόχος ή άλλως πως και υπό και διά καταπιστευματοδόχων, 

εντολοδόχων ή άλλως πως και είτε μόνη είτε εν συμπράξει μετ’ άλλων. 

  

Και δηλούται διά του παρόντος ότι οι σκοποί της Εταιρείας ως αυτοί 

εκτίθενται σε κάθε υποπαράγραφο  της παρούσης παραγράφου είναι 

χωριστοί και σαφείς σκοποί της Εταιρείας, ότι δεν περιορίζονται καθ’ 

οποιονδήποτε τρόπον με αναφοράς σε άλλην υποπαράγραφο ή με τη σειρά 

με την οποίαν αυτοί εκτίθενται ή από το όνομα της Εταιρείας και ότι αυτοί 

μπορούν να ερμηνεύονται εν πάση περιπτώσει κατά τρόπο διευρύνονται 

αυτούς. 

 

4. Τα εισοδήματα και η περιουσία της Εταιρείας από οπουδήποτε προερχόμενα θα 

χρησιμοποιούνται μόνον διά την προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας ως αυτοί 

εκτίθενται στο παρόν  Ιδρυτικό Έγγραφο και κανένα μέρος αυτών θα πληρώνεται 

ή μεταφέρεται αμέσως ή εμμέσως υπό μορφή μερίσματος, επιμερίσματος (bonus), 

δωρεάς ή οπωσδήποτε άλλως υπό μορφή κέρδους στα μέλη της Εταιρείας. 

 

 Νοουμένου ότι κανένα από τα πιο πάνω διαλαμβανόμενα θα εμποδίζει την 

πληρωμή καλή τη πίστη ευλόγου και αρμόζουσας αμοιβής εις αξιωματούχο ή 

υπηρέτη της Εταιρείας, ή σε μέλος της Εταιρείας, ως ανταμοιβή για υπηρεσίες 

πραγματικώς παρασχεθείσες στην  Εταιρεία ούτε θα εμποδίζει την πληρωμή τόκου 

επί εύλογου επιτοκίου επί χρημάτων δανεισθέντων προς την Εταιρεία, ή την 

πληρωμή εύλογου και αρμόζοντος ενοικίου δι’ ακίνητα εκμισθωθέντα ή 

ενοικιασμένα προς την Εταιρεία από μέλους της αλλ’ ούτως ώστε εκτός ως άλλως 

προνοείται κατωτέρω, κανένας Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας δε δύναται 

να διορίζεται εις έμμισθο τέτοια θέση στην Εταιρεία ή σε θέση στην Εταιρεία διά 

την οποίαν καταβάλλεται αμοιβή και ότι, εκτός ως άλλως προνοείται κατωτέρω 

ουδεμία αμοιβή ή άλλον ευεργέτημα εις χρήματα ή έχον χρηματική αξία να δίδεται 

από της Εταιρείας σε οιονδήποτε Διοικητικό Σύμβουλο αυτής εκτός της 

καταβολής εξόδων, τόκου και ενοικίου ως προαιρείται.  Νοείται ότι η τελευταία 

προαναφερθείσα επιφύλαξης δεν θα εφαρμόζεται σε τυχόν πληρωμή στην 

Εταιρεία της οποίας δυνατόν να είναι μέλος Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας, 

και στην οποία το μέλος αυτό δεν θα κατέχει περισσότερο του ενός εκατοστού 

μέρους του κεφαλαίου, οπότε το μέλος αυτό δεν θα υποχρεούται να λογοδοτήσει 

δι’ οιονδήποτε μερίδιο κερδών τα οποία ήθελε να λάβει σε σχέση προς τέτοιες 

πληρωμές. 

 

 Και νοείται επίσης ότι κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν έχει δικαιώματος 

ψήφου σε περίπτωσιν αποφάσεως διά ή σε σχέση με οποιονδήποτε μισθό ή αμοιβή 

ή δικαιώματα πληρωτέα σε αυτόν. 

 

5. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη. 

 

6. `Έκαστον μέλος της Εταιρείας αναλαμβάνει να συνεισφέρει εις το ενεργητικό 

αυτής, στη περίπτωση όπου αύτη θα διαλυθεί ενώ το  πρόσωπο αυτό είναι μέλος 
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της Εταιρείας,, ή εντός έτους αφού έπαυσε να είναι μέλος, για την πληρωμή των 

χρεών και υποχρεώσεων της Εταιρείας των συναφθεισών προτού παύσει να είναι 

μέλος, ως και για την εξόφληση των δαπανών, τελών και εξόδων της διαλύσεως 

και για τη διευθέτηση των δικαιωμάτων των εισφορών μεταξύ των, τέτοιον  ποσόν 

όταν ήθελε απαιτηθεί δεν θα υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ. 

 

7. Σε περίπτωσιν διαλύσεως ή εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, η λόγω οποιασδήποτε 

αιτίας τυχόν παραμένουσα περιουσία, μετά την ικανοποίηση όλων των χρεών και 

των υποχρεώσεων της Εταιρείας, δεν θα καταβάλλεται ή δεν θα διανέμεται μεταξύ 

των μελών αυτής, αλλά θα εκχωρείται ή θα μεταφέρεται σε άλλο οργανισμό, το 

ιδρυτικό έγγραφο του οποίου θα απαγορεύει την μεταξύ των μελών του διανομή 

του εισοδήματος και της περιουσίας του δυνάμει διατάξεων όχι λιγότερο 

δεσμευτικών εκείνων που προβλέπονται από την Παράγραφο 4 του παρόντος 

Ιδρυτικού Εγγράφου.  Ο οργανισμός ή οργανισμοί στους οποίους θα εκχωρηθεί ή 

θα μεταφερθεί η περιουσία οφείλουν να καθορισθούν από τα μέλη της Εταιρείας 

προ ή κατά τον χρόνο της διαλύσεως της σε περίπτωσιν δε αυτήν θα είναι αδύνατη 

η ολική ή μερική εφαρμογή τέτοιας προνοίας, η αυτή παραμένουσα περιουσία της 

Εταιρείας θα εκχωρείται ή θα μεταφέρεται υπέρ ενός ή περισσοτέρων 

εγκεκριμένων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων ή υπέρ της Κυβερνήσης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας ή υπέρ οποιασδήποτε Κρατικής Υπηρεσίας. 

 

8. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί πλήρεις και αληθείς λογαριασμούς δεικνύοντας τα 

εισπραττόμενα και τα πληρωμένα ποσά από την Εταιρεία, με το δικαιολογητικό 

των λόγων για το οποίον γίνονταν οι εν λόγω εισπράξεις και πληρωμές και 

εμφανίζοντας την περιουσία, τις οφειλές και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας. Ολα 

τα μέλη θα έχουν δικαίωμα ελέγχου των λογαριασμών το δικαίωμα όμως αυτό θα 

υπόκειται σε λογικούς περιορισμούς ως προς τον χρόνο και τον τρόπον του 

ελέγχου συμφώνα προς τους εκάστοτε Κανονισμούς της Εταιρείας.  Τουλάχιστον 

κάθε έτος οι λογαριασμοί της Εταιρείας θα ελέγχονται, η δε ακρίβεια του 

λογαριασμού εσόδων και εξόδων ως και ο ισολογισμός θα πιστοποιούνται δεόντως 

από προσοντούχου ελεγκτού ή ελεγκτών, μη μέλους/ών της Εταιρείας. 
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ΕΜΕΙΣ, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των οποίων παρουσιάζονται πιο κάτω, επιθυμούμε 

να ιδρύσουμε μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης για εγγύηση χωρίς μετοχές, σύμφωνα 

με το παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο.  

 

Ονόματα, διευθύνσεις και περιγραφές των υπογραφών 

 

1. .......................................... 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  

Αρ. Ταυτότητας 628678 

Χυτρών 28, 

1070 Λευκωσία 

 

2. ………………………..…. 

            ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

            Αρ. Ταυτότητας 679081 

            Γαλήνης 7, 

            1948 Παλλουριώτισσα  

            Λευκωσία 

 

3.         ……………………….… 

            ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑ 

            Αρ. Ταυτότητας 1031105 

            Κυριάκου Μάτση 8, 

            1082 Άγιοι Ομολογητές 

            Λευκωσία 

 

4.         …………………..…….… 

            ΡΙΤΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

            Αρ. Ταυτότητας 557681 

            Τυρταίου 13, 

            1087 Λευκωσία 

 

5.         …………………………….. 

            ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

            Αρ. Ταυτότητας 738463 

            Καλλή Σακκά 5, 

            Παρισσινός 

            Στρόβολος 

 

6.        ……………………………… 

           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

           Αρ. Διαβατηρίου ΑΕ7190672 

           Σπύρου Λάμπρου 1, 

           1082 Αγ. Ομολογητές 

           Λευκωσία 

 

7.        ………………………..……. 

           ΠΑΝΙΚΟΣ ΒΟΣΚΟΣ  

           Αρ. Ταυτότητας 600482 

           Αγίας Κασιανής 11 

           2415 Έγκωμη  
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8.        ………………………………… 

           ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

           Αρ. Ταυτότητας 457851 

           Ομήρου 74, 

           Αγλαντζιά 

           Λευκωσία 

 

 

Μάρτυρας για τις πιο πάνω υπογραφές: 

 

 

¨Όνομα: 

 

Διεύθυνση: 

 

 

 

 

Ημερομηνία:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            Βεβαιώ ότι το παρόν Καταστατικό 

       Έγγραφο συντάχθηκε από εμένα. 

 

 

 

       Στέλλα Καμμίτση 

       Δικηγόρος 

       Μιχαλάκη Καραολή 8 

                                                                               Μεγάρου Ανεμόμυλος, 4ος Όροφος 
        1095 Λευκωσία 
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Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113  
 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙ’ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ 

ΑΝΕΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

CYPRUS ALLIANCE FOR RARE DISORDERS LIMITED 

 

Ερμηνεία 

 

1. Στο Καταστατικό αυτό – 

 

«Εταιρεία» σημαίνει την Εταιρεία με την επωνυμία «CYPRUS ALLIANCE 

FOR RARE DISORDERS LIMITED» 

 

«Διοικητικός Σύμβουλος (Director)» σημαίνει ένα εγκύρως διορισμένο μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

«Όριο Δωρεάς» σημαίνει τη συνεισφορά που δίνεται από το μέλος/ τα μέλη της 

Εταιρείας (ξεχωριστά ή από κοινού) στην Εταιρεία και η οποία δύναται 

συνολικά να είναι ένα ποσό που καθορίζεται από το μέλος/ τα μέλη από καιρού 

εις καιρό όπως τα ίδια θεωρούν κατάλληλο και το οποίο κοινοποιείται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

 

«Υπέρβαση Ορίου Δωρεάς» σημαίνει το ποσό με το οποίο ξεπερνιέται το Όριο 

της Δωρεάς. 

 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113 (ως αυτός έχει 

τροποποιηθεί) ή οποιοδήποτε νόμο αντικαθιστά ή τροποποιεί τον ίδιο. 

 

«Σφραγίδα» σημαίνει την κοινή σφραγίδα της Εταιρείας. 

 

«ο Γραμματέας» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο διορισμένο για να εκτελεί τα 

καθήκοντα του γραμματέα της Εταιρείας. 

 

Εκτός αν δηλώνεται αντίθετη πρόθεση, εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά, 

ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν αναφορές σε τυπογραφία, λιθογραφία, 

φωτογραφία, και άλλους τρόπους παράστασης ή αναπαράστασης λέξεων σε 

ορατή μορφή. 

 

Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που 

περιλαμβάνονται στο καταστατικό αυτό έχουν την ίδια έννοια με εκείνη του 

Νόμου ή οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού που ισχύει κατά την ημερομηνία κατά 

την οποία το παρόν καταστατικό καθίσταται δεσμευτικό για την Εταιρεία. 
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Αποκλεισμός του Πίνακα “Γ” 

 

2. (α)  Οι Κανονισμοί που περιέχονται στον Πίνακα “Γ” του πρώτου Παραρτήματος του 

Νόμου δεν εφαρμόζονται παρά μόνο στο μέτρο που αυτοί επαναλαμβάνονται ή 

διαλαμβάνονται στους Κανονισμούς αυτούς. 

 

    (β) Ανεξάρτητα από οτιδήποτε αντίθετο περιλαμβάνεται στο παρόν, για όσο η 

Εταιρεία λειτουργεί ως Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης για εγγύηση, άνευ 

μετοχικού κεφαλαίου με ένα μόνο μέλος: 

i. Το μοναδικό αυτό μέλος εξασκεί όλες τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης 

δυνάμει το νόμου, νοουμένου πάντοτε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται 

από το μέλος αυτό σε γενικές συνελεύσεις καταγράφονται σε πρακτικά ή 

γίνονται γραπτώς. 

ii. Οι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μέλους της 

Εταιρείας καταγράφονται σε πρακτικά ή γίνονται γραπτώς εκτός εάν 

σχετίζονται με τις τρέχουσες υποθέσεις της Εταιρίες στις οποίες 

υπεισέρχεται υπό συνήθεις συνθήκες. 
  

Μέλη 

 

3. Ο αριθμός των μελών με τα οποία η Εταιρεία προτίθεται να εγγραφεί είναι ένα, 

αλλά οι Διοικητικοί  Σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να εγγράψουν 

αύξηση μελών. 

  

4.         Οι υπογραφείς του ιδρυτικού εγγράφου και τέτοια άλλα πρόσωπα τα οποία οι 

Διοικητικοί  Σύμβουλοι δέχονται ως μέλη, καθίστανται μέλη της Εταιρείας. Η 

έγκριση μέλους θα υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  Αν κάποιος αιτητής έχει απορριφθεί, ο αιτητής αυτός θα έχει το 

δικαίωμα να προσφύγει στην Γενικής Συνέλευση  νοουμένου ότι θα 

γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο την προσφυγή αυτή τουλάχιστο 60 

μέρες πριν από την εν λόγω Γενική Συνέλευση.  

 Ομάδα Συνδέσμων που αποτελεί ομοσπονδία θα θεωρείται ως ένα μέλος. 

  

5.    Ο αριθμός των μελών της Εταιρείας περιορίζονται σε …………… 

 

 

6.(α) Κατηγορίες Μελών 

 

 Τα μέλη της Εταιρείας θα διαιρούνται σε 3 (τρεις) διαφορετικές κατηγορίες ως 

ακολούθως: 

 

(α) Τα Ιδρυτικά Μέλη 

(β) Τα Συνεργαζόμενα Μέλη 

(γ) Τα Γενικά Μέλη 

 

(β) Ζητούμενα Πρόσωπα για Μέλη 

 

Οποιοσδήποτε σύνδεσμος, οργανισμός, οίκος ή άτομο που ενδιαφέρεται για ή 

είναι παθόντας από τις Σπάνιες Ανωμαλίες δύναται να αιτηθεί να γίνει μέλος. 
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1. Ιδρυτικά Μέλη 

Είναι τα πρόσωπα ή οργανισμοί ή σύνδεσμοι που προϋπογράφουν το 

Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας και έχουν αυτόματα δικαίωμα ψήφου. 

 

2. Συνεργαζόμενα Μέλη 

 

Είναι πρόσωπα ή οργανισμοί ή σύνδεσμοι οι οποίοι δεν είναι παθόντες ή 

έχουν σχέση με Σπάνιες Ανωμαλίες.  

Έχουν δικαίωμα συμμετοχής αλλά όχι ψήφου. 

 

3. Γενικά Μέλη  

 

Είναι πρόσωπα ή οργανισμοί ή σύνδεσμοι οι οποίοι είναι παθόντες ή έχουν 

σχέση με Σπάνιες Ανωμαλίες. 

Έχουν δικαίωμα ψήφου μετά την παρέλευση εντός (1) χρόνου από την 

ημερομηνία που έχουν εγγραφεί ως μέλη.  

 

7.        Διαδικασία Μελών 

 

   (α) Συνεργαζόμενα Μέλη: 

 

 Οποιοσδήποτε σύνδεσμος,, οργανισμός, οίκος ή άτομο πρέπει να αποταθεί στο 

Συμβούλιο με τον νενομισμένο τύπο ούτως ώστε να γίνει Συνεργαζόμενο Μέλος.  

Σε μεταγενέστερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όλες οι αιτήσεις 

που έχουν παραλειφθεί θα εξεταστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα 

με τις προϋποθέσεις που θα θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή που προνοούν οι 

παρόντες Κανονισμοί.  

   

    (β)  Γενικά Μέλη: 

 

        Για να γίνει γενικό μέλος κάποιος σύνδεσμος, οργανισμός, οίκος ή άτομο θα 

πρέπει να αποταθεί εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο.  Σε μεταγενέστερη 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όλες οι αιτήσεις που έχουν 

παραλειφθεί θα εξεταστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις που θα θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή που προνοούν οι 

παρόντες Κανονισμοί.  

 

Αν εγερθεί ένσταση από οποιοδήποτε υπάρχον μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου εναντίον της εισδοχής οποιουδήποτε αιτητή, το ενιστάμενο μέλος 

θα δώσει τους λόγους της ένστασης του.  Θα πρέπει να δοθεί στον αιτητή 

ευκαιρία να απαντήσει.  Η τελική απόφαση κατά πόσον θα γίνει ο αιτητής μέλος 

ή όχι θα πρέπει τότε να αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απλή 

πλειοψηφία.   

 

Ένα γενικό μέλος δύναται να διορίσει μέχρι δύο αντιπροσώπους για να το 

αντιπροσωπεύουν σε Γενική Συνέλευση και για να ψηφίζουν ή να ψηφίζονται 

νοουμένου ότι μόνο ένας αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίζει εκ μέρους του 

μέλους.  Κάθε μέλος δικαιούται μια ψήφο.  Οποιοδήποτε Γενικό μέλος δύναται 

να αλλάξει τους αντιπροσώπους ψήφου του με αίτηση προς το διοικητικό 

Συμβούλιο.  
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8. Οποιοδήποτε άτομο που διαθέτει τα προσόντα για να γίνει μέλος δύναται να 

αιτηθεί για εισδοχή ως μέλος σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία 

(Συνεργαζόμενο ή Γενικό) με την συμπλήρωση και παράδοση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας: 

 

(α) Συμπληρωμένου τύπου αίτησης στον νενομισμένο τύπο,  

(β) τέλη συνδρομής για τον πρώτο χρόνο, 

(γ) τέλη εγγραφής, και  

(δ) οποιαδήποτε έγγραφα που απαιτούνται να παρουσιαστούν σύμφωνα με τον 

Κανονισμό β(β) πιο πάνω.  

 

Κατά την εξέταση οποιασδήποτε αίτησης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 

ζητήσει την παρουσία ενώπιον του αιτητή ή διαφορετικά την προσκόμιση περαιτέρω 

λεπτομερειών ή διευκρινήσεων προς υποστήριξη της αίτησης του.  Όταν το 

Διοικητικό Συμβούλιο αποφανθεί ότι ο αιτητής πρέπει να εισαχθεί ως μέλος στην 

κατηγορία για την οποία αποτάθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δώσει οδηγίες στον 

γραμματέα της Εταιρείας να περάσει το όνομα του αιτητή στο μητρώο μελών στην 

κατηγορία για την οποία αποτάθηκε. 

 

ΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

9. Οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία που προκύπτει ή που σχετίζεται με 

οποιοδήποτε μέλος ή οποιαδήποτε ιδιότητα μέλους θα παραπέμπεται για επίλυση 

σε δικηγόρο, κοινής αποδοχής, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα για τουλάχιστον 

δέκα χρόνια.  Οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνεται από τον δικηγόρο θα είναι 

δεσμευτική και τελεσίδικη.  

 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ 

 

10. Αν καθ’ οποιονδήποτε χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη γνώμη ότι τα 

συμφέροντα της Εταιρείας το απαιτούν, αποτελεί καθήκον του όπως καλέσει 

οποιοδήποτε μέλος εγγράφως να αποχωρήσει από την Εταιρεία εντός χρονικού 

διαστήματος που θα καθορίζεται στην επιστολή αυτή.  Θα αποτελεί καθήκον του 

Διοικητικού Συμβουλίου όπως πληροφορήσει το μέλος αναφορικά με τη φύση 

των παραπόνων εναντίον του και να δώσει επαρκή χρόνο στο μέλος να 

απαντήσει σε αυτά τα παράπονα κατά την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  Στην συνεδρίαση αυτή θα επιτραπεί στο μέλος να παράσχει 

εξήγηση για τη συμπεριφορά του προφορικά ή γραπτά και αν κατόπιν αυτού τα 

δύο τρίτα του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίσουν υπέρ της αποβολής του θα 

παύσει πάραυτα να είναι μέλος της Εταιρείας.  Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο 

θα έχει το δικαίωμα καθ’ οποιοδήποτε χρόνο να αποβάλει αμέσως οποιοδήποτε 

μέλος το οποίο βλάπτει το όνομα της Εταιρείας ή ενεργεί εντελώς αντίθετα με 

τους σκοπούς της Εταιρείας. 

 

           Μέλος το οποίο αντιμετωπίζει πειθαρχική ακρόαση ή αποβολή θα έχει το 

δικαίωμα νομικής αντιπροσώπευσης ή συνοδείας στην ακρόαση από νομικό 

αρωγό αν χρειάζεται. 

 

11. Κανένα αποβληθέν μέλος δεν θα δικαιούται επιστροφή του τέλους εγγραφής και 

συνδρομής.  
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ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

 

 

12. Το τέλος εγγραφής θα είναι για τα Ιδρυτικά και Γενικά Μέλη €500, 

ΚΛΙΜΑΚΩΤΑ, και €50 για τα Συνεργαζόμενα Μέλη.  Η ετήσια συνδρομή θα 

είναι €100 για τα Ιδρυτικά και Γενικά Μέλη (για κάθε αντιπρόσωπο ψήφου) και 

€20 για τα Συνεργαζόμενα Μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να 

αλλάζει το ποσό από καιρού εις καιρόν. 

 

13. Σε ειδικές περιπτώσεις, οργανισμοί παθόντων δύνανται να αποταθούν στο 

Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με παραίτηση από την υποχρέωση πληρωμής 

τελών.  Αυτό θα αποφασίζεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση.   

 

ΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

 

14. Οι ετήσιες συνδρομές είναι πληρωτέες την ή πριν από την 30η ημέρα Ιανουαρίου 

κάθε ημερολογιακού έτους. 

 

ΜΕΛΗ ΣΕ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ 

 

15. Αν η ετήσια συνδρομή οποιουδήποτε μέλους δεν έχει καταβληθεί εντός τριών 

μηνών από την ημέρα που καθίσταται πληρωτέα, θα αποστέλλεται ειδοποίηση 

στο μέλος.  Αν η συνδρομή αυτή δεν έχει καταβληθεί ακόμη την ή πριν από την 

1η ημέρα Ιουλίου η ιδιότητα του μέλους θα παύει πάραυτα. 

 

ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΨΗΦΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

16. (α) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο διορίζεται ως αντιπρόσωπος ψήφου σε Γενική 

Συνέλευση θα παύει από την ιδιότητα του στις ακόλουθες περιπτώσεις:   

 

(1) Παραίτηση 

(2) Θάνατος 

(3) Έλλειψη πνευματικής υγείας 

(4) Αν παύσουν να έχουν τα προσόντα του αντιπροσώπου 

(5) Οποιοδήποτε άλλο νομικό εμπόδιο 

 

(β)  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω το Γενικό Μέλος θα διορίσει νέο   

      αντιπρόσωπο ψήφου και θα ειδοποιήσει δεόντως το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

(γ)  Οποιοδήποτε μέλος της Εταιρείας που επιθυμεί να αποσυρθεί θα δώσει 

τουλάχιστον τρεις (3) μήνες γραπτή ειδοποίηση στον γραμματέα της Εταιρείας 

της επιθυμίας του να αποσυρθεί η οποία ειδοποίηση δεν θα εκπνέει πριν από το 

τέλος του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου δίνεται, και κατά την επέλευση 

της 31ης Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου δόθηκε η ειδοποίηση, το 

αποσυρόμενο μέλος θα απαλείφεται από το μητρώο.  

 

17. Τα Γενικά Μέλη θα παύουν αυτόματα από την ιδιότητα τους για οποιοδήποτε 

από τους πιο κάτω λόγους: 

 

(1) Παραίτηση  

(2) Διάλυση 
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(3) Αν παύσει να έχει τα προσόντα του μέλους 

(4) Οποιοδήποτε άλλο νομικό εμπόδιο 

 

Γενική Συνέλευση 

 

18. Η Εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε έτος γενική συνέλευση που θα συνιστά την 

ετήσια γενική συνέλευση της επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που τυχόν θα 

συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και θα ορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις 

ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν, και οι γενικές συνελεύσεις δεν πρέπει να 

απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες.  Νοείται ότι εφόσον η 

Εταιρεία συγκροτεί την πρώτη της γενική συνέλευση εντός δεκαοκτώ μηνών από 

την ίδρυση της, δεν χρειάζεται να συγκαλέσει γενική συνέλευση στο έτος της 

ίδρυσής της, ή στο επόμενο έτος.  Η ετήσια γενική συνέλευση συγκαλείται σε 

χρόνο και τόπο που θα ορίζουν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι. 

 

19. Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις 

ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις. 

 

20. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται, οποτεδήποτε το κρίνουν πρέπον, να 

συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση και έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα 

συγκαλούνται επίσης ύστερα από τέτοια απαίτηση, ή, σε περίπτωση παράλειψης, 

δύνανται να συγκαλούνται από τέτοιους απαιτητές, όπως προνοείται από το 

άρθρο 126 του Νόμου.  Αν οποτεδήποτε δεν υπάρχουν εντός της Δημοκρατίας 

αρκετοί Διοικητικοί Σύμβουλοι που να δύνανται να δημιουργήσουν απαρτία, 

οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος ή οποιαδήποτε δύο μέλη της Εταιρείας, 

δύνανται να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση με τον ίδιο τρόπο όσο το 

δυνατό πλησιέστερο όπως εκείνο με τον οποίο συνελεύσεις δύνανται να 

συγκαλούνται από τους Διοικητικούς Συμβούλους. 

 

 

Ειδοποίηση για γενικές συνελεύσεις 

 

21. Ετήσια γενική συνέλευση και συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση 

ειδικού ψηφίσματος συγκαλείται με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση 

τουλάχιστον είκοσι μιας ημερών, και συνέλευση της Εταιρείας, εκτός από ετήσια 

γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού 

ψηφίσματος συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων 

ημερών.  Η ειδοποίηση δεν θα περιλαμβάνει την ημέρα κατά την οποία 

επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται και την ημέρα για την οποία δίνεται, και 

ορίζει τον τύπο, την ημέρα και την ώρα της συνέλευσης και, στην περίπτωση 

ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής, και δίνεται, με τρόπο που 

αναφέρεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, που ενδεχόμενα να 

καθορίζεται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, στα πρόσωπα που σύμφωνα 

με το Καταστατικό της Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες 

ειδοποιήσεις από την Εταιρεία. 

 

Νοείται ότι συνέλευση της Εταιρείας θεωρείται, ανεξάρτητα από το ότι 

συγκαλείται με ειδοποίηση μικρότερη από αυτή που ορίζεται στο Καταστατικό 

αυτό, ότι έχει δεόντως συγκληθεί, αν συμφωνηθεί με τον τρόπο αυτό – 
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(α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική 

συνέλευση, από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν 

σε αυτή, και 

  

 (β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης από πλειοψηφία σε 

αριθμό των μελών που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν σε αυτή που 

είναι πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει μαζί όχι λιγότερο από το ενενήντα πέντε 

τοις εκατό όλων των δικαιωμάτων ψήφου στη συνέλευση αυτή όλων των μελών. 

 

22. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης για συνέλευση σε, ή η μη παραλαβή 

ειδοποίησης για συνέλευση, από οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να λάβει 

ειδοποίηση δεν ακυρώνει τις διαδικασίες στη συνέλευση αυτή. 

 

Διαδικασία στις Γενικές Συνελεύσεις 

 

23. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική. 

Ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική 

συνέλευση της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων 

των Διοικητικών Συμβούλων και ελεγκτών, και το διορισμό των, και τον ορισμό 

της αμοιβής, των ελεγκτών. 

 

24. Καμιά εργασία δεν διεξάγεται σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρξει απαρτία 

κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της, εκτός όπου στο παρόν 

προνοείται διαφορετικά, η απαρτία σε ετήσια Γενική Συνέλευση και Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση δε θα είναι λιγότερη από το ένα τρίτο (33.3%) του ολικού 

αριθμού των Ιδρυτικών και Γενικών Μελών που είναι παρόντα προσωπικά ή δια 

πληρεξουσίου. 

 

25. Αν εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της 

συνέλευσης, δεν υπάρχει απαρτία η συνέλευση, αν είχε συγκληθεί ύστερα από 

απαίτηση μελών, θα διαλύεται, σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται για την 

ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο, ή σε τέτοια 

άλλη ημέρα και σε τέτοιο άλλο χρόνο και τόπο που οι Διοικητικοί Σύμβουλοι 

δύνανται να αποφασίσουν, και αν στην εξ αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί 

απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότησή της, τα 

παρόντα μέλη θα συνιστούν απαρτία. 

 

26. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει, προεδρεύει σε κάθε 

γενική συνέλευση της Εταιρείας, ή αν δεν υπάρχει ή αν αυτός δεν είναι παρών 

εντός δεκαπέντε λεπτών από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της 

συνέλευσης, ή αν αυτός δεν επιθυμεί να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες 

Διοικητικοί Σύμβουλοι εκλέγουν έναν από τους εαυτούς τους ως Προεδρεύοντα 

της συνέλευσης. 

 

27. Αν σε οποιαδήποτε συνέλευση, κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν είναι 

πρόθυμος να ενεργήσει ως Πρόεδρος, ή αν κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν 

είναι παρών εντός δεκαπέντε λεπτών από την ώρα που είχε οριστεί για τη 

συγκρότηση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά ως 

Προεδρεύοντα της συνέλευσης. 
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28. Ο Πρόεδρος δύναται με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε συνέλευσης στην οποία 

υπάρχει απαρτία (και θα έχει υποχρέωση αν του δώσει οδηγίες η συνέλευση), να 

αναβάλλει τη συνέλευση από καιρό σε καιρό και από τόπο σε τόπο, αλλά καμιά 

εργασία δεν διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση, εκτός από την 

εργασία που παραμένει ατέλειωτη στη συνέλευση από την οποία έγινε η 

αναβολή.  Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες ημέρες, 

ειδοποίηση της εξ αναβολής συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για 

την αρχική συνέλευση.  Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν χρειάζεται να 

δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε 

εξ’αναβολής συνέλευση. 

 

Η απαίτηση για ψηφοφορία δύναται να αποσύρεται 

 

29. Εκτός όπως προνοείται στον Κανονισμό 18, αν ζητηθεί ψηφοφορία δεόντως 

αυτή θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα υποδείξει ο Πρόεδρος, και το 

αποτέλεσμα της ψηφοφορίας συνιστά την απόφαση της συνέλευσης, στην οποία 

ζητήθηκε η ψηφοφορία. 

 

30. Αν υπάρχει ισοψηφία, είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε σε 

περίπτωση ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της συνέλευσης στην οποία γίνεται η 

ανάταση των χεριών ή στην οποία η ψηφοφορία απαιτείται, διαθέτει νικούσα 

ψήφο. 

 

31. Αν ζητηθεί ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου, ή για θέμα αναβολής της 

συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως.  Αν η ψηφοφορία ζητηθεί για 

οποιοδήποτε άλλο θέμα αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο που ο Πρόεδρος της 

συνέλευσης θα ορίζει, και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία 

ζητήθηκε ψηφοφορία δύναται να συνεχίζεται ενώ θα εκκρεμεί η εργασία για την 

οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία. 

 

32. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, γραπτό ψήφισμα υπογραμμένο από όλα 

τα μέλη που εκάστοτε δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση και να παραστούν και 

ψηφίσουν σε γενικές συνελεύσεις (ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από τους 

δεόντως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους) θα είναι έγκυρο και ισχυρό 

σαν να ήταν το ψήφισμα που εγκρίνεται σε γενική συνέλευση της Εταιρείας που 

συγκαλείται και συνέρχεται δεόντως. 

 

Ψήφοι Μελών 

 

33. Κάθε Ιδρυτικό και Γενικό Μέλος (με την παρέλευση του ενός έτους) θα έχει 

ΜΙΑ ΨΗΦΟ. 

 

34. Η ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση και Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα είναι 

μυστική εκτός αν άλλως αποφασιστεί στην Συνέλευση.  

 

35. Δεν δικαιούται κανένα μέλος να ψηφίζει σε Γενική Συνέλευση εκτός αν όλες οι 

κλήσεις και όλα τα ποσά που έχουν καταστεί πληρωτέα από αυτό στην Εταιρεία 

έχουν πληρωθεί. 

 

36. Σε περίπτωση ψηφοφορίας, ο ψήφοι δύνανται να δίνονται προσωπικά ή μέσω 

αντιπροσώπου. 
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37. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό 

και να υπογράφεται από το μέλος που προβαίνει στο διορισμό ή τον 

αντιπρόσωπο του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό, ή, στην 

περίπτωση που το μέλος που κάνει το διορισμό είναι νομικό πρόσωπο, είτε με τη 

σφραγίδα του, ή με υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή 

αντιπροσώπου του.  Αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι μέλος της Εταιρείας. 

Αντιπρόσωπος δεν δικαιούται να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλος 

της Εταιρείας. 

 

38. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος όπως και οποιοδήποτε 

άλλο πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση, αν υπάρχει δυνάμει της οποίας 

τούτο υπογράφτηκε, ή πιστοποιημένο από πιστοποιούνται υπάλληλο, αντίγραφο 

του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης θα κατατίθεται στο εγγεγραμμένο 

γραφείο της Εταιρείας, ή σε άλλο τόπο εντός της Δημοκρατίας της Κύπρου που 

θα καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίησης που συγκαλεί τη 

συνέλευση, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη 

συγκρότηση της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης, στην οποία το 

πρόσωπο που αναγράφεται στο πληρεξούσιο προτίθεται να ψηφίσει, ή στην 

περίπτωση ψηφοφορίας όχι αργότερα από 24 ώρες πριν από το χρόνο που 

ορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης, και αν υπάρξει παράλειψη το 

πληρεξούσιο έγγραφο δεν θεωρείται έγκυρο. 

 

39. Πληρεξούσιο έγγραφο θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς 

αυτό τύπο, που επιτρέπουν οι περιστάσεις - 

 

 «......................................... Λίμιτεδ, 

 

Εγώ/εμείς ...................................... από .................................. της πιο πάνω 

Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον ...................................................... από 

..................................... ως τον αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για 

μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην (ετήσια ή έκτακτη, ανάλογα με την 

περίπτωση) γενική συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 

......................... ημέρα του ...............................200....., και σε οποιαδήποτε 

αναβολή της. 

 

Υπογράφτηκε σήμερα την ...................... ημέρα του .............................200....» 

 

40. Όταν είναι επιθυμητό να παραχωρείται στα μέλη η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή 

εναντίον ενός ψηφίσματος, το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός του 

αντιπροσώπου θα ακολουθεί τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτό τύπο 

που επιτρέπουν οι περιστάσεις -  

 

 «........................................ Λίμιτεδ. 

 

Εγώ/εμείς ..................................... από ............................... μέλος/μέλη της πιο 

πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον ......................... από 

............................ ή σε περίπτωση κωλύματος τον .............................. από 

............................ως τον αντιπρόσωπο μου/μας για την ψηφίσει για μένα/μας για 

λογαριασμό μου/μας στην (ετήσια ή έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) γενική 
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συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την ...................... ημέρα του 

........................ 200........., και σε οποιαδήποτε αναβολή της. 

 

 Υπογράφτηκε σήμερα την ...................... ημέρα του .....................200.... 

 

Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υπέρ*/εναντίον του ψηφίσματος.  Εκτός αν 

του δοθεί διαφορετική εξουσιοδότηση, ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά 

βούληση. 

 -------------------------------------------------- 

* Απαλείψατε ότι δεν είναι επιθυμητό.» 

 

41. Το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα 

εκλαμβάνεται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή το δικαίωμα 

συμμετοχής σε απαίτηση για διεξαγωγή ψηφοφορίας. 

 

42. Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους πληρεξούσιου εγγράφου θα είναι 

έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή διανοητική αρρώστια του 

αντιπροσωπευόμενου ή την προηγούμενη ανάκληση του πληρεξουσίου ή την 

εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έγινε το πληρεξούσιο, νοουμένου ότι ο 

τέτοιος θάνατος, διανοητική αρρώστια, ανάκληση ή μεταβίβαση που 

αναφέρονται πιο πάνω, δεν θα έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς και παραληφθεί από 

την Εταιρεία στο εγγεγραμμένο γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή 

της εξ’ αναβολής συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξουσίου. 

 

 

Νομικά Πρόσωπα που Ενεργούν Μέσω Αντιπροσώπου σε Συνελεύσεις 

 

43. Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της Εταιρείας δύναται με απόφαση των 

Διοικητικών Συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί 

οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του 

σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της Εταιρείας, και το πρόσωπο που θα έχει 

διοριστεί με τον τρόπο αυτό, θα δικαιούται να ασκεί για λογαριασμό του 

νομικού προσώπου που εκπροσωπεί όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί 

το ίδιο το νομικό πρόσωπο αν αυτό ήταν φυσικό πρόσωπο μέλος της Εταιρείας. 

 

Διοικητικοί Σύμβουλοι 

 

44. Εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση ο 

αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων δε θα είναι μεγαλύτερος των επτά. Τα 

ονόματα των πρώτων Συμβούλων ορίζονται γραπτώς από τους υπογράψαντες το 

Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας ή από πλειοψηφία τους. 

 

45. Καμιά τροποποίηση ή διαφοροποίηση του Καταστατικού δεν δύναται να λάβει 

χώρα παρά μόνον αν εγκριθεί από ποσοστό όχι μικρότερο του 75% των μελών 

που είναι παρόντες προσωπικά ή δια πληρεξουσίου αντιπροσώπου.  

 

46. Ο Γραμματέας της Εταιρείας πρέπει να κυκλοφορήσει στα μέλη τουλάχιστον 30 

ημέρες πριν από την ημερομηνία που καθορίστηκε για την Γενική Συνέλευση 

οποιαδήποτε προτιθέμενη τροποποίηση στο Καταστατικό η οποία θα πρέπει να 

περιλαμβάνει λεπτομέρειες της προτιθέμενης τροποποίησης καθώς και το όνομα 

του προτείνοντα.  
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

47. Η διαχείριση της Εταιρείας θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Το 

Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την πολιτική της Εταιρείας και έχει το 

δικαίωμα να παραπέμπει όλη ή μέρος της διαχείρισης ή να εργοδοτήσει 

προσωπικό για την διεκπεραίωση της εργασίας του.   

 

  Η θητεία κάθε Συμβουλίου θα διαρκεί για τέσσερεις συνεχόμενες Γενικές 

Συνελεύσεις.  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που υπηρετούν για πρώτη 

φορά θα διορίζονται από τα Ιδρυτικά Μέλη της εταιρείας.  Ο αριθμός των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα είναι μικρότερος από πέντε (5) ούτε 

μεγαλύτερος από επτά (7).  Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 

τους ακόλουθους επτά (7) διοικητικούς συμβούλους.  

 

 Πρόεδρος 

 Αντιπρόεδρος 

  Γραμματέας 

 Ταμίας 

 Και ακόμη τρεις 

 

Όλα τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχουν τα ίδια 

δικαιώματα.  

  

Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ευρίσκεται στην Κυπριακή Δημοκρατία.  

 

48. Υποψηφιότητες για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να 

κατατεθούν στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας τουλάχιστον επτά (7) 

ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.  Οι θέσεις για εκλογή 

θα είναι ίσες στις κενές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 Το γραφείο της Εταιρείας πρέπει να στείλει κοινοποίηση των εκλογών στα 

Ιδρυτικά Γενικά Μέλη 12 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία 

θα πρέπει να κατατεθούν οι υποψηφιότητες.  Καμιά υποψηφιότητα δεν θα 

γίνεται αποδεκτή μετά από την εκπνοή του χρόνου υποβολής υποψηφιοτήτων 

εκτός αν δεν έχουν κατατεθεί αρκετές υποψηφιότητες. 

 

 Αν δεν κατατεθούν υποψηφιότητες για τα επτά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου εντός επτά (7) ημερών από τον χρόνο που έχει καθοριστεί για την 

Γενική Συνέλευση ή αν οι υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί είναι λιγότερες 

από τις θέσεις για εκλογή τότε θα εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία: 

 

(α) Ζητούνται υποψηφιότητες στην Γενική Συνέλευση από τους αντιπροσώπους 

ψήφου των γενικών μελών που είναι παρόντες και γίνονται εκλογές για τις 

υπόλοιπες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.  Οι υποψηφιότητες στην 

Γενική Συνέλευση θα πρέπει να υποστηρίζονται από δύο αντιπροσώπους 

εκτός από εκείνον που προτείνει την υποψηφιότητα. 

 

(β) Αν ο ολικός αριθμός των υποψηφίων στη Γενική Συνέλευση μετά την 

εφαρμογή της διαδικασίας που αναφέρεται στο (α) πιο πάνω είναι ακόμη 

μικρότερος από τις θέσεις για εκλογή, τότε οι υποψήφιοι παίρνουν τη θέση 
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τους και η Εταιρεία συνεχίζει τις εργασίες της με όσα μέλη έχουν εκλεγεί 

στο Διοικητικό Συμβούλιο εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την 

Γενική Συνέλευση.  

 

Εξουσίες Δανεισμού και Οικονομικής Διαχείρησης 

 

49. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας 

για να δανείζονται χρήματα και να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν ολόκληρο ή 

μέρος της επιχείρησης και περιουσίας της Εταιρείας και να εκδίδουν χρεωστικά 

ομόλογα, τίτλους, ομολογιακού δανείου και άλλα χρεόγραφα, είτε αυτοτελή ή 

υπό μορφή ασφάλειας που να εξασφαλίζει οποιοδήποτε δάνειο, ευθύνη ή 

υποχρέωση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου. 

 

Δικαίωμα υπογραφής για οτιδήποτε αφορά οικονομική διαχείριση έχουν ο 

Πρόεδρος και ο Γραμματέας οι οποίοι πρέπει να συνυπογράφουν επιταγές ή 

άλλης οικοινομικής φύσης έγγραφα.  

 

Όλες οι αποφάσεις δύναται να ισχύουν με απλή πλοιοψηφία παρευρισκομένων 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Εξουσίες και Καθήκοντα των Διοικητικών Συμβούλων 

 

50. Τηρουμένων των Κανονισμών 40 και 41 οι Διοικητικοί Σύμβουλοι 

διαχειρίζονται τις δραστηριότητες της Εταιρείας, και δύνανται να πληρώνουν 

όλα τα έξοδα που προκύπτουν για την προαγωγή και εγγραφή της Εταιρείας και 

δύνανται να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτούνται από το 

Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική 

συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του Νόμου και του Καταστατικού 

αυτού, και των προνοιών οποιωνδήποτε Κανονισμών, που δεν είναι 

ασυμβίβαστοι με τις πιο πάνω πρόνοιες, που δυνατό να καθορίζονται από την 

Εταιρεία σε γενική συνέλευση, αλλά κανένας Κανονισμός που γίνεται από την 

Εταιρεία σε γενική συνέλευση με κανένα τρόπο δεν καθιστά άκυρη οποιαδήποτε 

προηγούμενη πράξη των Διοικητικών Συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο 

Κανονισμός αυτός δεν είχε γίνει. 

 

51. Τηρουμένων των Κανονισμών 40 και 41 οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται από 

καιρό σε καιρό και οποτεδήποτε με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζουν 

οποιαδήποτε Εταιρεία, ή πρόσωπο, οίκο ή οργανισμό προσώπων, είτε 

υποδεικνύεται άμεσα ή έμμεσα από τους Διοικητικούς Συμβούλους, ως 

αντιπρόσωπο ή αντιπροσώπους της Εταιρείας για τέτοιους σκοπούς και με 

τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις (που δεν υπερβαίνουν εκείνες 

που έχουν ή ασκούν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δυνάμει του Καταστατικού 

αυτού) και για την περίοδο και με τους όρους που οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, 

κατά την κρίση τους θεωρούν σωστό, και τα πληρεξούσια αυτά έγγραφα 

δύνανται να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία και 

διευκόλυνση προσώπων που συναλλάσσονται με τον πληρεξούσιο αυτό 

αντιπρόσωπο, που οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δυνατό να θεωρήσουν σωστό και 

δυνατό επίσης να εξουσιοδοτούν τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάσει 

όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις που 

μεταβιβάζονται σε αυτόν. 
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52. Τηρουμένων των Κανονισμών 40 και 41 όλες οι επιταγές, γραμμάτια, 

τραβηχτικές επιταγές συναλλαγματικές και άλλα διαπραγματεύσιμα έγγραφα και 

όλες οι αποδείξεις χρημάτων που πληρώθηκαν στην Εταιρεία, πρέπει να 

υπογραφούν, εκδοθούν, γίνουν αποδεκτές οπισθογραφηθούν, ή διαφορετικά 

εκτελεστούν ανάλογα με την περίπτωση, κατά τέτοιο τρόπο που οι Διοικητικοί 

Σύμβουλοι αποφασίζουν από καιρό εις καιρό με ψήφισμα.  

 

53. Τηρουμένων των Κανονισμών 40 και 41 οι Σύμβουλοι μεριμνούν για την 

τήρηση πρακτικών σε βιβλία που προμηθεύονται για - 

 

(α) όλους τους διορισμούς αξιωματούχων που έγιναν από τους Διοικητικούς 

Συμβούλους,  

 

(β) τα ονόματα των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντα σε κάθε 

συνέλευση των Διοικητικών Συμβούλων και οποιασδήποτε επιτροπής των 

Διοικητικών Συμβούλων, 

 

(γ) όλα τα ψηφίσματα και διαδικασίες σε όλες τις συνελεύσεις της Εταιρείας και 

των Διοικητικών Συμβούλων, και των επιτροπών των Διοικητικών Συμβούλων, 

 

και κάθε Διοικητικός Σύμβουλος που είναι παρών σε συνέλευση των 

Διοικητικών Συμβούλων ή επιτροπής Διοικητικών Συμβούλων υπογράφει το 

όνομα του στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό. 

 

54. Τηρουμένων των Κανονισμών 40 και 41, οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος, 

δύναται δι’  εγγράφου υπογεγραμμένου υπ’ αυτού αφιεμένου ή σταλμένου εις το 

εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, να διορίζει οιονδήποτε άλλον Διοικητικό 

Σύμβουλο για να ενεργεί ως αντικαταστάτης Σύμβουλος αυτού καθ’ 

οποιανδήποτε συνεδρία ή συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου ή των 

επιτροπειών αυτού εις τα οποίας ο ίδιος δεν είναι παρών, και δύναται κατά την 

ίδιαν αυτού κρίσιν να παύει τον τοιούτον αντικαταστάτη Διοικητικό Σύμβουλο 

δι΄ εγγράφου υπογεγραμμένου υπ’  αυτού αφιεμένου ή σταλμένου εις το 

εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας.  Ο αντικαταστάτης Διοικητικός 

Σύμβουλος υπόκειται ως προς όλα τα ζητήματα εις τους όρους οι οποίοι 

υφίστανται εν σχέση προς τους άλλους συμβούλους της Εταιρείας και έκαστος 

αντικαταστάτης διοικητικός σύμβουλος ασκεί και εκτελεί εφ’ όσον ούτως 

ενεργεί, πάντα τα υπουργήματα και πάσας τας εξουσίας και καθήκοντα του 

διορίσαντος αυτόν.  Οιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος, ενεργών ως 

αντικαταστάτης Διοικητικός Σύμβουλος, έχει πρόσθετη ψήφο κατά τας 

συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπειών αυτού δι΄ έκαστον 

Διοικητικό Σύμβουλο δια τον οποίον ενεργεί ως αντικαταστάτης. Ο 

αντικαταστάτης Διοικητικός Σύμβουλος παύει αυτομάτως να είναι τοιούτος εάν 

ο διορίσας αυτόν παύει δι΄ οποιονδήποτε λόγο να είναι Διοικητικός Σύμβουλος. 

 

55. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε το αντίθετο περιλαμβάνεται στο παρόν, όσο το 

δυνατόν συντομότερο πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με τη 

συνεισφορά σε σχέση με τα ποσά που σχετίζονται με το Όριο Δωρεάς ή την 

Υπέρβαση του  Ορίου Δωρεάς, η Συμβουλευτική Επιτροπή και το Διοικητικό 

Συμβούλιου λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να δώσουν στα μέλη την 

ανάλογη πληροφόρηση η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν μια 

ενημερωμένη απόφαση σε σχέση με το Όριο Δωρεάς ή την Υπέρβαση του  
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Ορίου Δωρεάς που θα δοθούν και έγκαιρα και πριν από τη συνέλευση για την 

έγκριση του  Ορίου Δωρεάς ή της Υπέρβασης του  Ορίου Δωρεάς παρέχουν στα 

μέλη οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες που δυνατόν να ζητήσουν τα μέλη ή 

τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο και η Συμβουλευτική Επιτροπή θεωρούν 

αναγκαίες ή σχετικές.  

 

56. Στην περίπτωση που μια απόφαση σε σχέση με το Όριο Δωρεάς ή την Υπέρβαση 

του Ορίου Χορηγίας λαμβάνεται με τρόπο που διαφέρει από τις πρόνοιες του 

Κανονισμού 40, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώνει αμέσως τα 

μέλη.  Το μέλος δύναται κατά την μοναδική και αποκλειστική του ευχέρεια να 

αποφασίσει να δώσει ή να μη δώσει την αναδρομική συγκατάθεση και 

συνεισφορά του σε σχέση με το Όριο Δωρεάς ή την Υπέρβαση του  Ορίου 

Δωρεάς.  Αν τα μέλη αποφασίσουν να μη δώσουν την αναδρομική συγκατάθεσή 

τους σε μια τέτοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβάνει 

όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για την ακύρωση ή ανατροπή της 

απόφασης αυτής. 

 

 

Έκπτωση Διοικητικών Συμβούλων 

 

57. Το αξίωμα του Διοικητικού Συμβούλου κενώνεται όταν: 

 

(α) ο Διοικητικός Σύμβουλος - 

 

(1)  πτωχεύει ή προβαίνει σε οποιαδήποτε διευθέτηση ή διακανονισμό με 

τους πιστωτές του γενικά, ή 

 

(2)  εμποδίζεται από του να είναι Διοικητικός Σύμβουλος δυνάμει 

διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 180 του Νόμου, ή 

 

(3) καθίσταται διανοητικά άρρωστος, ή 

 

(4)  παραιτείται από το αξίωμά του με γραπτή ειδοποίηση προς την 

Εταιρεία, ή 

 

(5)  έχει άμεσα ή έμμεσα συμφέρον σε οποιαδήποτε σύμβαση με την 

Εταιρεία και παραλείπει να δηλώσει τη φύση του συμφέροντός του 

σύμφωνα με τον τρόπο που απαιτεί το άρθρο 191 του Νόμου. 

 

Διοικητικός Σύμβουλος που έχει συμφέρον σχετικά με οποιαδήποτε 

σύμβαση ή με οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει από αυτή, δεν πρέπει 

να ψηφίζει και αν ψηφίζει δεν υπολογίζεται η ψήφος του. 

 

(6)     Αποβολή: αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρηθεί ότι δεν 

ενεργεί προς όφελος της Εταιρείας θα του ζητηθεί να παύσει και να 

αποχωρήσει.  Αν δεν το πράξει, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 

ζητήσει με  υπογεγραμμένο φαξ (με το πρωτότυπο να ακολουθεί) για 

την απομάκρυνση του μέλους εκείνου αν ψηφίσει υπέρ μια 

πλειοψηφία 2/3. 
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(β) Τα μέλη κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρεία απόφασή τους για παύση 

ενός ή περισσοτέρων Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας, οπόταν και η 

θέση ή οι θέσεις του Διοικητικού Συμβούλου ή Διοικητικών Συμβούλων των 

αναφερομένων εις την έγγραφη κοινοποίηση αυτή θα θεωρούνται ως 

κενωθείσες με την παραλαβή της κοινοποίησης από την Εταιρεία.  

 

 

Πλήρωση Θέσης Διοικητικού Συμβούλου 
 

58. Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 32, κενωθείσα θέση Διοικητικού 

Συμβούλου της Εταιρείας θα πληρώνεται με πρόσωπο που θα υποδεικνύεται 

εγγράφως από τα μέλη για πλήρωση της κενωθείσας αυτής θέσης.  Σε περίπτωση 

που μέλος μέσα σε 30 ημέρες από την έγγραφη παραλαβή από την Εταιρεία 

ειδοποίησης ως προς την κένωση θέσης στο συμβούλιο της Εταιρείας, δεν 

υποδείξει σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού οποιοδήποτε 

πρόσωπο για πλήρωση της κενωθείσας αυτής θέσης, τότε οι Διοικητικοί 

Σύμβουλοι της Εταιρείας δύναται να αποφασίσουν την πλήρωση τέτοιας θέσης 

με πρόσωπο που θα επιλεγεί σε συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβούλων. 

 

 

Ακολουθητέα Διαδικασία Διοικητικών Συμβούλων 

 

59. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασίας, 

να αναβάλλουν, και διαφορετικά να ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους, όπως 

κρίνουν σωστό.  Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση 

αποφασίζονται με πλειοψηφία.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει 

νικούσα ψήφο.  Διοικητικός Σύμβουλος δύναται, και ο γραμματέας ύστερα από 

αίτηση Διοικητικού Συμβούλου οφείλει, να συγκαλεί οποτεδήποτε συνεδρίαση 

των Διοικητικών Συμβούλων.  Δεν χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για 

συνεδρίαση Διοικητικών Συμβούλων σε οποιοδήποτε Διοικητικό Σύμβουλο που 

κατά το χρόνο εκείνο απουσιάζει από τη Δημοκρατία της Κύπρου, αλλά να 

ενημερώνεται τηλεφωνικώς ή να του κοινοποιείται  μέσω φαξ. 

 

60. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέρχεται δύο φορές το χρόνο για να λαμβάνει 

αποφάσεις επί της πολιτικής, να εξετάζει τους λογαριασμούς και να διαχειρίζεται 

τις εργασίες της Εταιρείας. 

 

61. Θα υπάρχει απαρτία όταν ο συνολικός αριθμός των παρόντων δεν είναι 

λιγότερος από το 50% του συνολικού αριθμού των Διοικητικών Συμβούλων. 

 

62. Θα τηρούνται πρακτικά όλων των διαδικασιών και θα είναι ανοικτά για 

επιθεώρηση από οποιοδήποτε γενικό μέλος της Εταιρείας που αποτείνεται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό.  

 

63. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να εκλέγουν Πρόεδρο των συνεδριάσεών 

τους και να ορίζουν την περίοδο που αυτός θα κατέχει το αξίωμα αλλά αν δεν 

εκλεγεί τέτοιος Πρόεδρος ή αν ο Πρόεδρος δεν είναι παρών σε οποιαδήποτε 

συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που έχει οριστεί για τη 

συγκρότηση της, τότε οι παρόντες Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να εκλέξουν 

έναν από αυτούς ως Πρόεδρο της συνεδρίασης, σε περίπτωση απουσίας του 

Αντιπροέδρου. 
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64. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να μεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις 

εξουσίες τους σε επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλος ή μέλη από αυτούς 

όπως θεωρούν σωστό. Οποιαδήποτε επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο 

αυτό, έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί 

να συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε Κανονισμούς που της επιβάλλονται από 

τους Διοικητικούς Συμβούλους. 

 

65. Επιτροπή δύναται να εκλέγει Πρόεδρο των συνεδριάσεών της αν δεν εκλεγεί 

τέτοιος Πρόεδρος, ή αν σε μια συνεδρίαση ο Πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε 

δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότησή της, οι παρόντες 

Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να επιλέξουν έναν από αυτούς ως Πρόεδρο της 

συνεδρίασης. 

 

66. Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και να αναβάλλει τη συνεδρίαση όπως το 

θεωρεί ορθό.  Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση 

αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και στην περίπτωση 

ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης έχει νικούσα ψήφο. 

 

67. Όλες οι πράξεις σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβούλων ή 

επιτροπής Διοικητικών Συμβούλων, ή οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί ως 

Διοικητικός Σύμβουλος, θα είναι έγκυρες ανεξάρτητα από το ότι θα έχει εκ των 

υστέρων, ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποιο μειονέκτημα στο διορισμό του 

Διοικητικού Συμβούλου αυτού ή του προσώπου που ενέργησε όπως πιο πάνω, η 

ότι αυτοί ή οποιοσδήποτε από αυτούς ήσαν έκπτωτοι, ωσάν κάθε τέτοιο 

πρόσωπο διορίστηκε κανονικά και είχε τα προσόντα να είναι Διοικητικός 

Σύμβουλος. 

 

68. Γραπτό ψήφισμα υπογραμμένο από όλους τους Διοικητικούς Συμβούλους που 

εκάστοτε δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση συνεδρίασης των Διοικητικών 

Συμβούλων θα είναι εξίσου έγκυρο και δεσμευτικό, όπως θα ήταν αν εγκρινόταν 

σε συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβούλων που είχε συγκληθεί και 

συγκροτηθεί κανονικά. 

 

Γραμματέας 

 

69. Ο γραμματέας διορίζεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους για τόση περίοδο, 

με τέτοια αμοιβή και με τέτοιους όρους όπως αυτοί δυνατό να θεωρήσουν σωστό 

και οποιοσδήποτε γραμματέας που έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό δύναται να 

παυθεί από αυτούς. 

 

70. Πρόνοια του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να 

γίνει κάτι από ή σε σχέση με Διοικητικό Σύμβουλο και το γραμματέα δεν 

θεωρείται ότι έχει εφαρμοστεί αν αυτό έγινε από ή σε σχέση με το ίδιο πρόσωπο 

που ταυτόχρονα ενεργεί και ως Διοικητικός Σύμβουλος και ως, ή αντί του, 

γραμματέα. 
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Η Σφραγίδα 

 

71. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ή/και ο Γραμματέας μεριμνούν για την ασφαλή 

φύλαξη της σφραγίδας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο με την εξουσιοδότηση 

των Διοικητικών Συμβούλων ή επιτροπής των Συμβούλων εξουσιοδοτημένης 

από τους Διοικητικούς Συμβούλους για το σκοπό αυτό, και κάθε έγγραφο στο 

οποίο τοποθετείται η σφραγίδα υπογράφεται από Διοικητικό Σύμβουλο. 

 

Οικονομικές καταστάσεις και έλεγχος 

 

72. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μεριμνούν ώστε να τηρούνται τα λογιστικά βιβλία τα 

οποία κρίνονται αναγκαία για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τον Νόμο και τα οποία θα είναι επαρκή για την παρουσίαση 

αληθινής και δίκαιης εικόνας των υποθέσεων της Εταιρείας, όπως και την 

εξήγηση των συναλλαγών της. 

 

73. Τα λογιστικά βιβλία φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, και 

τηρουμένου του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι 

Διοικητικοί Σύμβουλοι θεωρούν σωστό, και πάντοτε είναι ανοιχτά σε 

επιθεώρηση από τους Διοικητικούς Συμβούλους. 

 

74. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να αποφασίζουν κατά 

πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο και τόπο και κάτω από ποιους όρους 

ή Κανονισμούς οι οικονομικές καταστάσεις και τα βιβλία της Εταιρείας, ή 

οποιαδήποτε από αυτά, θα είναι ανοικτά για επιθεώρηση από μέλη που δεν είναι 

Διοικητικοί Σύμβουλοι, και κανένα μέλος (που δεν είναι Διοικητικός 

Σύμβουλος) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή 

βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας εκτός ως προνοείται από νόμο ή ως 

επιτρέπεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους ή από την Εταιρεία σε γενική 

συνέλευση (18(2)(β) του 167 (I) του 2003). 

 

75. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μεριμνούν ώστε να καταρτίζονται και να 

παρουσιάζονται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση και εντός των 

χρονικών διαστημάτων που ορίζονται στο Νόμο τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) 

του άρθρου 152, 18(2)(γ) του 167 (I) του 2003 έγγραφα. 

 

76. Αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 152 του 

Νόμου, αποστέλλονται όχι αργότερα από είκοσι μια ημέρες πριν από την 

ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, σε κάθε μέλος, 

και σε κάθε κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας.  Νοείται ότι ο 

Κανονισμός αυτός δεν απαιτεί να αποστέλλεται αντίγραφο των εγγράφων αυτών 

σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνσή του είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή 

σε περισσότερους από ένα από κοινούς κατόχους οποιωνδήποτε χρεωστικών 

ομολόγων (18(2)(δ) του 167 (I) του 2003). 

 

Έλεγχος 

 

77. Διορίζονται ελεγκτές, μη μέλη της Εταιρείας, και τα καθήκοντα τους 

ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 153 και 156 (και των δύο 

συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου. 
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Ειδοποιήσεις 

 

78. Ειδοποίηση δύναται να δίνεται από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε μέλος είτε 

προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό ή προς την 

εγγεγραμμένη διεύθυνσή του, ή (αν δεν έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στη 

Δημοκρατία της Κύπρου) στη διεύθυνση, αν υπάρχει, εντός της Δημοκρατίας 

της Κύπρου που αυτό έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία για τους σκοπούς των 

ειδοποιήσεων της Εταιρείας προς το μέλος.  Όταν ειδοποίηση αποστέλλεται με 

το ταχυδρομείο, η επίδοσή της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, θεωρείται 

ότι έχει εκτελεστεί στην περίπτωση ειδοποίησης συνέλευσης με την εκπνοή 

σαράντα οκτώ (48) ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την 

ειδοποίηση, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά το χρόνο στον οποίο η 

επιστολή θα παραδιδόταν κατά τη συνηθισμένη διανομή του ταχυδρομείου. 

 

79. Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται με οποιοδήποτε τρόπο όπως 

εξουσιοδοτείται πιο πάνω προς - 

 

(α) Κάθε μέλος εκτός από εκείνα τα μέλη που (που δεν έχουν εγγεγραμμένη 

διεύθυνση στη Δημοκρατία της Κύπρου) παρέλειψαν να δώσουν στην Εταιρεία 

διεύθυνση εντός της Δημοκρατίας της Κύπρου για το σκοπό της αποστολής 

ειδοποίησης προς αυτά, οπότε ειδοποιούνται τηλεφωνικώς ή με φαξ. 

 

(β) κάθε πρόσωπο που είναι νομικός αντιπρόσωπος ή διαχειριστής 

πτωχεύσαντος μέλους, όταν το μέλος αν δεν είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η 

πτώχευσή του θα δικαιούται να λάβει ειδοποίηση για τη συνέλευση, και 

 

 (γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας. 

 

Κανένα άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις για γενικές 

συνελεύσεις. 

 

 

Διάλυση Εταιρείας 

 

80. Η Εταιρεία δύναται να διαλυθεί εκουσίως για ειδικό ψήφισμα προς τούτο.  Η 

παράγραφος 6 του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας ισχύει ως εάν οι πρόνοιες 

αυτής επαναλαμβάνονταν εις το παρόν Καταστατικό. 
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Ονόματα, διευθύνσεις και περιγραφές των υπογραφών 

 

 

1. .......................................... 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  

Αρ. Ταυτότητας 628678 

Χυτρών 28, 

1070 Λευκωσία 

 

2. ………………………..…. 

            ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

            Αρ. Ταυτότητας 679081 

            Γαλήνης 7, 

            1948 Παλλουριώτισσα  

            Λευκωσία 

 

3.         ……………………….… 

            ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑ 

            Αρ. Ταυτότητας 1031105 

            Κυριάκου Μάτση 8, 

            1082 Άγιοι Ομολογητές 

            Λευκωσία 

 

4.         …………………..…….… 

            ΡΙΤΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

            Αρ. Ταυτότητας 557681 

            Τυρταίου 13, 

            1087 Λευκωσία 

 

5.         …………………………….. 

            ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

            Αρ. Ταυτότητας 738463 

            Καλλή Σακκά 5, 

            Παρισσινός 

            Στρόβολος 

 

6.        ……………………………… 

           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

           Αρ. Διαβατηρίου ΑΕ7190672 

           Σπύρου Λάμπρου 1, 

           1082 Αγ. Ομολογητές 

           Λευκωσία 

 

7.        ………………………..……. 

           ΠΑΝΙΚΟΣ ΒΟΣΚΟΣ  

           Αρ. Ταυτότητας 600482 

           Αγίας Κασιανής 11 

           2415 Έγκωμη  

           Λευκωσία    
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8.        ………………………………… 

           ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

           Αρ. Ταυτότητας 457851 

           Ομήρου 74, 

           Αγλαντζιά 

           Λευκωσία 

 

 

Μάρτυρας για τις πιο πάνω υπογραφές: 

 

 

¨Όνομα: 

 

Διεύθυνση: 

 

 

 

 

Ημερομηνία:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            Βεβαιώ ότι το παρόν Καταστατικό 

       Έγγραφο συντάχθηκε από εμένα. 

 

 

 

       Στέλλα Καμμίτση 

       Δικηγόρος 

       Μιχαλάκη Καραολή 8 

                                                                               Μεγάρου Ανεμόμυλος, 4ος Όροφος 
        1095 Λευκωσία 

 

 


