ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Άρθρο 1. Ι∆ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται στις 22.10.2007 από τους κατοίκους της κοινότητας Αργακίου πολιτιστικός,
αθλητικός, φιλολογικός και µουσικός Όµιλος µε την επωνυµία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΡΓΑΚΙΟΥ, ο οποίος αποτελεί νοµικό πρόσωπο και αποκτά όλες τις ιδιότητες νοµικού
προσώπου που διέπεται από το σχετικό Νόµο και Κανονισµούς, και ο οποίος έχει
προσωρινή έδρα τη Λευκωσία.
Άρθρο 2. Σκοποί του Πολιτιστικού Οµίλου είναι αποκλειστικά:
(α)

Η διατήρηση της επιθυµίας των κατοίκων για επιστροφή στα σπίτια και τις
περιουσίες τους,

(β)

Η προαγωγή της συνεργασίας, αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, µεταξύ των
µελών του Οµίλου και των κατοίκων του Αργακίου γενικότερα.

(γ)

Η προαγωγή των πνευµατικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και άλλων
ενδιαφερόντων των µελών.

(δ)

Η συµβολή στη βελτίωση της πολιτιστικής ανάπτυξης του τόπου και στη
γενικότερη ανέλιξη της κυπριακής κοινωνίας.

(ε)

Η καλλιέργεια και διάδοση του αθλητισµού και γενικά της φυσικής αγωγής και η
ανάπτυξη του αθλητικού πνεύµατος.
Νοείται ότι ο Όµιλος παραµένει πολιτικά και κοµµατικά ουδέτερος.

Άρθρο 3. Επίτευξη σκοπών
Οι σκοποί του Πολιτιστικού Οµίλου επιτυγχάνονται µε:
(ι)

Τη διοργάνωση εκθέσεων, εκδόσεων, καλλιτεχνικών και µουσικών βραδιών.

(ιι) Την

διοργάνωση

εκδροµών.

φυσιολατρικών,

εκπαιδευτικών

και

ψυχαγωγικών
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(ιιι) Την διοργάνωση χορευτικών συγκεντρώσεων-χοροεσπερίδων.
(ιν) Τη διοργάνωση µορφωτικών διαλέξεων.
(ν) Την

τέλεση

αγώνων

ποδοσφαίρου,

καλαθόσφαιρας,

πετόσφαιρας,

επιτραπέζιας αντισφαίρισης και άλλων αθλοπαιδιών µε άλλους αθλητικούς
Οµίλους.
(νι) Τη διατήρηση και συντήρηση εντευκτηρίου και βιβλιοθήκης.
(νιι) Οποιαδήποτε άλλα παρεµφερή µε τα πιο πάνω, τα οποία θα αποφασίζει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 4.

ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΑΠΟΒΟΛΗΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα µέλη του Οµίλου διακρίνονται σε επίτιµα, τακτικά και αθλητικά µέλη:
(α)

Επίτιµα µέλη είναι πρόσωπα που διαπρέπουν στην κοινωνία, τίµησαν ή τιµούν
την κοινότητα Αργακίου και προσέφεραν ή προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες
για το καλό του Οµίλου. Τα πρόσωπα αυτά δυνατό να ανακηρύσσονται ως
επίτιµα µέλη του Οµίλου κατά τη κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα επίτιµα
µέλη δικαιούνται να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις, να µετέχουν στις
συζητήσεις χωρίς όµως να δικαιούνται να ψηφίζουν ή να ψηφίζονται και
απαλλάσσονται από όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου.

(β)

Τακτικά µέλη του Οµίλου µπορεί να γίνουν όσοι κατάγονται από το Αργάκι, όσοι
µε οποιοδήποτε τρόπο απέκτησαν συγγένεια µε Αργακίτες ή Αργακίτισσες καθώς
και φίλοι του Οµίλου και που είναι ηλικίας 18 (δεκαοκτώ) ετών και άνω. Τα
τακτικά µέλη εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ύστερα από

γραπτή

αίτηση τους.
(γ)

Αθλητικά µέλη είναι νέοι και νέες που έχουν την αθλητική ιδιότητα και γίνονται
δεκτοί από το Συµβούλιο µετά από πρόταση των οικείων Εφόρων, αποκτούν
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όλα τα δικαιώµατα των τακτικών µελών εκτός του δικαιώµατος του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι και απαλλάσσονται από κάθε οικονοµική επιβάρυνση.
(δ)

Η συνδροµή των τακτικών µελών είναι υποχρεωτική και ανέρχεται στο ποσό των
£18,00 (δεκαοκτώ) ή των €30 (τριάντα). Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται µε το
δικαίωµα εγγραφής και ανέρχεται στο ποσό των £6,00 ή των €10 (δέκα).

(ε)

Τακτικό µέλος αποβάλλεται από τον Όµιλο όταν και εφόσον:
(ι)

Καθυστερεί αδικαιολόγητα να καταβάλει την ετήσια συνδροµή του,

(ιι) Προβαίνει σε ενέργειες που δεν συµβαδίζουν µε τους σκοπούς του Οµίλου
όπως απαριθµούνται στο Καταστατικό και/ή
(ιιι) ∆ιαπράττει οποιοδήποτε αδίκηµα που τείνει να προσβάλει τον Όµιλο ή τα
µέλη του ή που θα αποτελεί αυτό καθ’ εαυτό ανεπίτρεπτη συµπεριφορά.
Σηµειώνεται ότι οποιαδήποτε αποβολή για οποιοδήποτε από τους πιο πάνω
λόγους,

αποφασίζεται

µε

πλειοψηφία

των

µελών

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου.
Εννοείται επίσης ότι οποιοδήποτε µέλος του Οµίλου αποβληθεί, µπορεί να
επιδιώξει την ακύρωση της απόφασης αυτής σε έκτακτη Γενική Συνέλευση
την οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει, αν αυτό
ζητηθεί γραπτώς από το επηρεαζόµενο µέλος.
Το δικαίωµα αυτό για επιδίωξη ακύρωσης µπορεί να ασκηθεί από το µέλος
µέσα σε δύο εβδοµάδες από τη µέρα που του κοινοποιήθηκε γραπτώς η
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
(στ) Μέλος που αποβλήθηκε σύµφωνα µε τις πρόνοιες της παραγράφου (ε) του
άρθρου αυτού έχει δικαίωµα ύστερα από δύο χρόνια να ζητήσει την
επανεγγραφή του µε σχετική αίτηση την οποία εξετάζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
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Άρθρο 5. ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
(α)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οµίλου απαρτίζεται από 7 (επτά) µέλη.

(β)

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε 8 (οκτώ) µέρες από την εκλογή τους,
συνέρχονται και εκλέγουν µεταξύ τους, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα,
Βοηθό Γραµµατέα, Ταµία, Βοηθό Ταµία και Έφορο Αθλοπαιδιών καθώς και
Επιτροπές για ανάληψη ευθυνών διοργάνωσης και εποπτείας διαφόρων
εκδηλώσεων

όπως

πνευµατικών,

καλλιτεχνικών,

αθλητικών,

εκδοτικών,

πολιτιστικών και άλλων.
(γ)

Άρθρο 6.

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΟΥ.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (α)

∆ιαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και διευθύνει τις εργασίες του.
Γενικά αντιπροσωπεύει τον Όµιλο για την επίτευξη των σκοπών του.

(β)

Φροντίζει να ακολουθούνται οι πρόνοιες και διατάξεις του Καταστατικού.

(γ)

Συνεδριάζει τακτικά κάθε ένα τουλάχιστον µήνα και έκτακτα όταν προσκληθεί από
τον Γραµµατέα µε υπόδειξη του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν γραπτώς δύο
τουλάχιστον µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκθέτοντας το λόγο ή τους λόγους
της αιτήσεως τους αυτής.

(δ)

Εκτός αν υπάρχει σαφής αντίθετη πρόνοια στο Καταστατικό, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα από τα επτά µέλη
του.
Οι αποφάσεις παίρνονται µε πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, την
αποφασιστική /νικώσα ψήφο έχει ο Πρόεδρος ή αν απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος ή
αν και αυτός απουσιάζει ο εκάστοτε προεδρεύων.
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(ε)

Εκτός εάν διαφορετικά προνοείται από το Καταστατικό ο Όµιλος θα δεσµεύεται
γενικά µε τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραµµατέα όταν αυτοί
υπογράφουν µαζί.

(στ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κηρύττει κενή τη θέση οποιουδήποτε µέλους του που
έχει αποβιώσει ή έχει παραιτηθεί ή έχει απουσιάσει χωρίς σοβαρή δικαιολογία
από τρεις συνεχόµενες συνεδρίες ή έχει παυθεί όπως αναφέρεται πιο κάτω στο
άρθρο αυτό και διορίζει στη θέση του τον πρώτο επιλαχόντα. Αν αυτός αρνηθεί
διορίζεται ο αµέσως επόµενος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος επιλαχών
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να διορίσει οποιοδήποτε µέλος του Οµίλου, του
οποίου η θητεία θα λήγει µε τη λήξη της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Εννοείται ότι σε περίπτωση που ο αριθµός αυτών που έχουν διορισθεί µε τον πιο
πάνω τρόπο είναι πέραν των δύο µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,

τότε

συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
(ζ)

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αµισθί.

(η)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να παύσει οποιοδήποτε από τα µέλη του, αν
αυτό:
(ι)

Συµπεριφέρεται µε τρόπο που αντίκειται προς τους σκοπούς του Οµίλου,
όπως αυτοί απαριθµούνται στο Καταστατικό αυτό, και/ή

(ιι)

∆ιαπράξει οποιοδήποτε αδίκηµα που θα τείνει να προσβάλει τον Όµιλο, τα
µέλη του ή να αποτελεί αυτό καθ’ αυτό ανεπίτρεπτη συµπεριφορά από
µέρους του.

Εννοείται επίσης ότι για να παυθεί οποιοδήποτε µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου σύµφωνα µε τους πιο πάνω λόγους απαιτείται η πλειοψηφία των
επτά µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εξαιρουµένου του υπό παύση µέλους.
Εννοείται επίσης ότι αν οποιοδήποτε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παυθεί
σύµφωνα µε τα πιο πάνω, µπορεί να επιδιώξει την ακύρωση της απόφασης
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αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει
υποχρέωση να συγκαλέσει αν αυτό ζητηθεί γραπτώς από το ενδιαφερόµενο
µέλος.
Το δικαίωµα αυτό για επιδίωξη ακύρωσης µπορεί να το ασκήσει το µέλος µέσα
σε δύο εβδοµάδες από τη µέρα που του κοινοποιήθηκε γραπτώς η απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Άρθρο 7.

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ,

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ,

ΕΥΘΥΝΕΣ

ΤΩΝ

ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(α)

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(1)

Προεδρεύει στις συνεδριάσεις

(2)

Υπογράφει µαζί µε τον Γραµµατέα όλα τα εξερχόµενα έγγραφα του Οµίλου.

(3)

Συγκαλεί σε συνεδρία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε γραπτή πρόσκληση στην
οποία καθορίζεται η µέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέµατα της συνεδρίας.

(4)

Συγκαλεί τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις όπως προνοείται από το άρθρο
του Καταστατικού.

(5)

Συνυπογράφει µε το Γραµµατέα κάθε έγγραφο που αφορά τον Όµιλο, εκτός
αν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίσει διαφορετικά όπως προνοείται από το
Καταστατικό.

(6)

Εκπροσωπεί µαζί µε το Γραµµατέα ή οποιοδήποτε άλλο µέλος του
Συµβουλίου το οποίο αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τον Όµιλο στις
σχέσεις του µε τρίτους.

(7)

Εξουσιοδοτεί τον ταµία του Οµίλου για πληρωµές, που έχουν εγκριθεί από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, βάσει αποδείξεων.

(8)

Λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση, και

(9)

Έχει την αποφασιστική ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας στις συνεδρίες του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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(β)

Ο Αντιπρόεδρος βοηθά γενικά τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του που αναφέρονται
στο Καταστατικό αυτό και τον αναπληρώνει όταν αυτός απουσιάζει.

(γ)

Ο Γραµµατέας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου –
(1)

Τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

(2)

Είναι υπεύθυνος για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Οµίλου.

(3)

Υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόµενα έγγραφα και τις
επιστολές του Οµίλου και τηρεί Αρχείο όλων των εισερχοµένων και
εξερχόµενων εγγράφων και επιστολών.

(4)

Τηρεί Μητρώο µελών το οποίο ενηµερώνει ανελλιπώς.

(5)

Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των βιβλίων των πρακτικών των συνεδριών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Πιστοποιητικού Εγγραφής και γενικώς των
αρχείων του Οµίλου.

(6)

Εκπροσωπεί µαζί µε τον Πρόεδρο τον Όµιλο, όπως προνοείται πιο πάνω
στο άρθρο αυτό, και

(7)

Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη της σφραγίδας του Οµίλου µε την οποία
σφραγίζει όλα τα εξερχόµενα έγγραφα και επιστολές.

(δ)

Ο Βοηθός Γραµµατέας βοηθά γενικά τον Γραµµατέα στα καθήκοντά του που
αναφέρονται στο Καταστατικό αυτό και τον αναπληρώνει όταν αυτός απουσιάζει.

(ε)

Ο Ταµίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου –
(1)

Τηρεί τα Λογιστικά Βιβλία

(2)

Εκτελεί όλες τις πληρωµές που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
και για τις οποίες έχει την εξουσιοδότηση του Προέδρου και φυλάει όλες τις
σχετικές σε ειδικό αρχείο αποδείξεις.

(3)

Τηρεί το βιβλίο περιουσίας του Οµίλου.
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(4)

Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήµατα του Οµίλου όπως επίσης και
για οποιουσδήποτε τίτλους ή άλλα έγγραφα ιδιοκτησίας της κινητής και
ακίνητης περιουσίας του Οµίλου.

(5)

Ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανοίγει λογαριασµό ή
λογαριασµούς στο όνοµα του Οµίλου σε Τράπεζες και/ή άλλα Πιστωτικά
Ιδρύµατα και υπογράφει µε τον Πρόεδρο και/ή τον Αντιπρόεδρο και/ή τον
Γραµµατέα, όπως θα καθορίζει από καιρό σε καιρό το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, τις επιταγές που εκδίδει για πληρωµές και/ή άλλες πράξεις που
αφορούν τον Όµιλο, έναντι σχετικών αποδείξεων.

(6)

Έχει υποχρέωση να καταθέτει σε Τράπεζα και/ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύµατα
οποιοδήποτε ποσό πάνω από £180 (εκατόν ογδόντα) ή €300 (τριακόσια)
που βρίσκεται στην κατοχή του σε διάστηµα µιας εβδοµάδας, και

(7)

Παρέχει πληροφορίες στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την οικονοµική
κατάσταση του Οµίλου οποτεδήποτε του ζητηθεί ή κατά την παραίτηση του
ή στη Γενική Συνέλευση ή οποτεδήποτε η Γενική Συνέλευση το ζητήσει.
∆ίνει ακριβή λογαριασµό για όλες τις εισπράξεις και πληρωµές που έχουν
γίνει από αυτόν, για το υπόλοιπο των χρηµάτων που είναι στην κατοχή του
και για οποιαδήποτε άλλη περιουσία του Οµίλου που είναι εµπιστευµένη
από τη µέρα που ανέλαβε καθήκοντα.

(στ) Ο Βοηθός Ταµίας αναπληρώνει τον Ταµία όταν αυτός απουσιάζει και τον βοηθά
στα καθήκοντα του όπως αυτά αναφέρονται στο Καταστατικό. Εννοείται ότι σε
περίπτωση απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου από τακτική συνεδρία
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, την προεδρία αναλαµβάνει ο Γραµµατέας ή ο
Βοηθός Γραµµατέας ή ο Ταµίας ή ο Βοηθός Ταµίας µε προτεραιότητα µε τη σειρά
που αναφέρθηκαν.
(ζ)

Ο Έφορος Αθλοπαιδιών αναλαµβάνει την οργάνωση των αθλητικών τµηµάτων
του Οµίλου.

9

Άρθρο 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Οι οικονοµικοί πόροι του Οµίλου προέρχονται:
(α)

από το δικαίωµα εγγραφής µέλους στον Όµιλο το οποίο ορίζεται σε €10 (δέκα)
και καταβάλλεται µε την αίτηση εγγραφής.

(β)

από την ετήσια συνδροµή των µελών του Οµίλου η οποία

ορίζεται σε

€30 (τριάντα).
Το δικαίωµα εγγραφής και η ετήσια συνδροµή µπορούν να διαφοροποιηθούν
µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
(γ)

από διάφορες δωρεές, εισφορές, κληροδοτήµατα, έσοδα, διάφορες εκδηλώσεις
και οποιαδήποτε άλλα εισοδήµατα που αποκτά νόµιµα ο Όµιλος.
Εννοείται ότι σε περίπτωση δωρεών, εισφορών, ευεργεσιών, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µπορεί, µε απόφαση του να αποδώσει ηθικές αµοιβές και/ή άλλες
παρόµοιες διακρίσεις. ∆ωρητές ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν ποσό πέραν
των £600 (εξακόσιες) ή των €1.000 (χίλιων) και ευεργέτες όσοι προσφέρουν
ποσό πέραν των £3.000 (τριών χιλιάδων) ή των €5.000 (πέντε χιλιάδων).

Άρθρο 9.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΤΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ

(α)

Τα κεφάλαια του Οµίλου µπορούν να χρησιµοποιούνται:
(ι)

Για την πληρωµή των εξόδων ίδρυσης και διαχείρισης του Οµίλου,

(ιι) Για προώθηση των σκοπών του Οµίλου µε βάση τον προϋπολογισµό που
θα καταρτίζεται από το εκάστοτε ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
(ιιι) Για διατήρηση των αθλητικών τµηµάτων.
(ιν) Για πιθανές οικονοµικές υποχρεώσεις που θα προκύπτουν από έκτακτα
γεγονότα εφόσον αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
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(β)

Τα κεφάλαια του Οµίλου που δεν θα χρησιµοποιούνται µε τον τρόπο που
αναφέρεται στο µέρος (α) του άρθρου αυτού, µπορούν ύστερα από σχετική
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να αξιοποιούνται µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο για τους σκοπούς του Οµίλου.

(γ)

Για οποιαδήποτε χρησιµοποίηση κεφαλαίων του Οµίλου πέραν των £6.000 (έξι
χιλιάδων) ή των €10.000 (δέκα χιλιάδων) απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της
Γενικής Συνέλευσης των µελών του Οµίλου.

Άρθρο 10. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
∆ύο ή περισσότερα µέλη του Οµίλου µπορούν µε γραπτή αίτηση τους στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, να ζητήσουν να εξετάσουν τα βιβλία και τους λογαριασµούς του Οµίλου σε
ηµεροµηνία αµοιβαία αποδεκτή.
Άρθρο 11. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Ο Όµιλος αντιπροσωπεύεται εξώδικα και/ή ενώπιον ∆ικαστικών, ∆ιοικητικών και άλλων
Κυβερνητικών ή άλλων Αρχών, από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή το Γραµµατέα.
Επί πλέον σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες απαιτούνται ειδήµονες, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µπορεί να διορίσει για το σκοπό αυτό οποιοδήποτε αρµόδιο από τα µέλη
του και/ή από τα µέλη του Οµίλου και/ή οποιοδήποτε τρίτο µη µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή του Οµίλου.

Άρθρο 12. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
(α)

Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε δύο χρόνια, µέσα στον Μάρτιο, µε
γνωστοποίηση στον τύπο (τουλάχιστο σε δύο εφηµερίδες) και/ή µε επιστολή στα
µέλη, δέκα τουλάχιστον µέρες νωρίτερα.
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(β)

Τα θέµατα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται συνήθως ως
ακολούθως:
(ι)

Απολογισµός πεπραγµένων του απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

(ιι) Ενηµέρωση για την ταµειακή κατάσταση του Οµίλου.
(ιιι) Παρουσίαση και έγκριση λογαριασµών της διετίας που έληξε.
(ιν) Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εγκεκριµένων ελεγκτών για τη
νέα διετία.
(ν) ∆ιάφορα.
(γ) Για τη διεξαγωγή των εργασιών της τακτικής Γενικής Συνέλευση εκλέγεται
από τα παριστάµενα µέλη –
-

Προεδρείο από τρία µέλη από τα οποία το ένα προεδρεύει αυτής, και

-

Εφορευτική Επιτροπή από δύο ή περισσότερα µέλη για την εποπτεία
των Εκλογών.

(δ) Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις, εκτός

από την τακτική Γενική Συνέλευση

ονοµάζονται Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Αυτές συγκαλούνται όταν το
∆ιοικητικό Συµβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή όταν το ζητήσουν γραπτώς από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο το ένα δέκατο των µελών του Οµίλου, για ορισµένο
σκοπό που καθορίζεται σαφώς στην αίτηση.
Επίσης Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλούνται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο αν υποβληθεί σχετική αίτηση από οποιοδήποτε µέλος που
παύτηκε για τους λόγους που καθορίζονται στο Καταστατικό αυτό.
(ε) Οι Γενικές Συνελεύσεις θεωρούνται ότι βρίσκονται σε απαρτία όταν
παρευρίσκεται το ένα τρίτο (1/3) των µελών.
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(στ) Σε περίπτωση µη απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για µισή (½) ώρα και
στη συνέχεια απαρτία αποτελούν οσαδήποτε από τα µέλη παρευρίσκονται.
(ζ) Η εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται µε µυστική ψηφοφορία από τα
µέλη του Οµίλου που θα προταθούν από άλλα µέλη ή που θα υποβάλουν
υποψηφιότητα. Τα µέλη µπορούν να ψηφίζουν µέχρι 7 (επτά) ονόµατα από
τους προτεινόµενους και ανακηρύσσονται ως µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου οι πρώτοι 7 (επτά) σε προτίµηση.
(η) Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για θέµα που δεν αναγράφηκε στην
πρόσκληση είναι έγκυρη αν το θέµα εγγραφεί στα «∆ιάφορα» κατά την
έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και πριν από τον απολογισµό
των πεπραγµένων του απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
(θ) Όλα τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των εκλογών τηρούνται σε
ξεχωριστό προς τούτο αρχείο µε ευθύνη του εκάστοτε Γραµµατέα του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13. ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να ετοιµάσει Εσωτερικούς
Κανονισµούς σε ότι αφορά τις διάφορες δραστηριότητες του Οµίλου, τη λειτουργία των
Επιτροπών και τη λειτουργία του οικήµατος.
Άρθρο 14. ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Η Σφραγίδα του Οµίλου περικλείει το όνοµα του Οµίλου ως ακολούθως:
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΑΚΙΟΥ.
Η σφραγίδα φυλάγεται από τον Γραµµατέα και χρησιµοποιείται σε όλα τα επίσηµα
έγγραφα, αιτήσεις και αποδείξεις.
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Άρθρο 15. ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Τα χρώµατα του Οµίλου είναι το κίτρινο, το πράσινο και το άσπρο.
Άρθρο 16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το Καταστατικό αυτό µπορεί να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης, για την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (½)
τουλάχιστον των µελών του Οµίλου συν ένα, οι δε αποφάσεις λαµβάνονται µε
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταµένων µελών. Ειδικά για λήψη
απόφασης για µεταβολή των σκοπών του Οµίλου απαιτείται η συναίνεση των τριών
τετάρτων (3/4) του συνόλου των µελών του.
Άρθρο 17. ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
Ο Όµιλος διαλύεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 24 του «Περί Σωµατείων και
Ιδρυµάτων Νόµου» αρ. 57 του 1972, και η εκκαθάριση του γίνεται όπως προνοείται
από το άρθρο 25 του ιδίου Νόµου. Αφού εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις του Οµίλου,
το υπόλοιπο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του περιέρχεται στον Αντικαρκινικό
Σύνδεσµο Κύπρου.
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