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ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ
ΚΤΠΡΙΑΚΟΤ ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ
Πξννίκην
Ο Κππξηαθφο Δξπζξφο ηαπξφο (ζην εμήο “Κ.Δ..”), ζπζηάζεθε επίζεκα δηά
ηνπ Νφκνπ κε αξηζκφ 39/1967, ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1 ε Ννεκβξίνπ
1969 (ζην εμήο “ν Νφκνο”) αλ θαη αξρηθά απφ ην 1950 ιεηηνπξγνχζε ζαλ
Κιάδνο ηνπ Βξεηαληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ – θαζφηη ε Κχπξνο ήηαλ Βξεηαληθή
απνηθία εθείλε ηελ πεξίνδν – ν νπνίνο εμειίρζεθε ζηνλ Κ.Δ.. κεηά ηελ
αλεμαξηεζία θαη ηελ εγθαζίδξπζε ην 1960 ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
Η ζχζηαζή ηνπ βαζίδεηαη ζηηο πλζήθεο ηεο Γελεχεο ηνπ 1949 (ζην εμήο “νη
πλζήθεο ηεο Γελεχεο”) θαη ζηα ηξία επηπξφζζεηα πξσηφθνιιά ηνπο ηνπ 1977
θαη 2005, (ζην εμήο “ηα Δπηπξφζζεηα Πξσηφθνιια”), ζηα νπνία ε Κππξηαθή
Γεκνθξαηία είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο. Σν έξγν ηνπ Κ.Δ.. ζα θαζνδεγείηαη
απφ ηηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ θαη ν Κ.Δ.. ζα ζέβεηαη ηηο
Θεκειηψδεηο Αξρέο ηνπ Κηλήκαηνο, νη νπνίεο παξαηίζεληαη θαησηέξσ:
Αλζξσπηζκόο
Σν Γηεζλέο θίλεκα ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη ηεο Δξπζξάο Ηκηζειήλνπ πνπ
δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ επηζπκία γηα πξνζθνξά βνήζεηαο ρσξίο δηάθξηζε
ζηνπο πιεγσκέλνπο ζηα πεδία ησλ καρψλ, επηδηψθεη, ηφζν ππφ ηε δηεζλή φζν
θαη ππφ ηελ εζληθή ηνπ ηδηφηεηα, λα απνηξέςεη θαη λα απαιχλεη ηνλ αλζξψπηλν
πφλν, φπνπ θαη αλ απηφο εληνπηζηεί. Έρεη ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη
πγείαο θαη ηε δηαζθάιηζε ζεβαζκνχ πξνο ηνλ άλζξσπν. Πξνσζεί ηελ
ακνηβαία θαηαλφεζε, ηε θηιία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε δηαξθή εηξήλε κεηαμχ
φισλ ησλ ιαψλ.
Ακεξνιεςία
Γελ ζα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε δηάθξηζε ζε φηη αθνξά ηελ εζληθφηεηα,
θπιή, ζξεζθεία, ηάμε ή πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο. Πξνζπαζεί λα αλαθνπθίζεη
ηνπο αλζξψπνπο απφ ηνλ πφλν, θαζνδεγνχκελνο απνθιεηζηηθά απφ ηηο
αλάγθεο ηνπο θαη λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηηο πην επείγνπζεο ππνζέζεηο
ζπκθνξάο.
Οπδεηεξόηεηα
Με ζθνπφ λα ζπλερίζεη λα απνιακβάλεη ηελ εκπηζηνζχλε φισλ, ην Κίλεκα
δελ επηηξέπεηαη λα κεξνιεπηεί ζε πεξηπηψζεηο ερζξνπξαμηψλ θαη νχηε λα
εκπιέθεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν ζε πνιηηηθέο, θπιεηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή
ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο.
Αλεμαξηεζία
Σν Κίλεκα είλαη αλεμάξηεην. Οη Δζληθέο Οξγαλψζεηο, κνινλφηη επηθνπξηθά
ζψκαηα ζηηο εζεινληηθέο ππεξεζίεο ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπο θαη ππνθείκελα
ζηνπο λφκνπο ησλ αληίζηνηρσλ ρσξψλ ηνπο, πξέπεη πάληνηε λα δηαηεξνχλ ηελ
απηνλνκία ηνπο, νχησο ψζηε λα κπνξνχλ θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλν λα ελεξγνχλ
ζε ζρέζε κε ηηο αξρέο ηνπ Κηλήκαηνο.
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Δζεινληηθή Τπεξεζία
Δίλαη εζεινληηθφ θίλεκα αλαθνχθηζεο, ην νπνίν δελ ππνθηλείηαη θαζ’
νηαλδήπνηε ηξφπν, απφ επηζπκία γηα θέξδνο.
Δλόηεηα
Μφλν κηα Οξγάλσζε Δξπζξνχ ηαπξνχ ή Δξπζξάο Ηκηζειήλνπ δχλαηαη λα
ππάξρεη ζε κηα ρψξα. Η Οξγάλσζε πξέπεη λα είλαη αλνηθηή ζε φινπο.
Πξέπεη λα δηελεξγεί ηελ αλζξσπηζηηθή ηεο εξγαζία ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο
ρψξαο.
Γηεζλήο Υαξαθηήξαο
Σν Κίλεκα ηνπ Γηεζλνχο Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη ηεο Δξπζξάο Ηκηζειήλνπ, ζην
νπνίν φιεο νη Οξγαλψζεηο έρνπλ ίζν θαζεζηψο θαη κνηξάδνληαη ίζεο επζχλεο
θαη θαζήθνληα ζην λα βνεζνχλ ε κηα ηελ άιιε, είλαη παγθφζκην.
ΣΜΗΜΑ Ι: ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΝΟΙΔ
Άξζξν 1: Ννκηθό θαζεζηώο ζηελ Κύπξν
(1) Ο Κ.Δ.. εγθαζηδξχζεθε δπλάκεη ηνπ Νφκνπ σο λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν
ζα έρεη δηελεθή δηαδνρή θαη θνηλή ζθξαγίδα, εμνπζία φπσο ελάγεη θαη
ελάγεηαη κε ην λνκηθφ ηνπ φλνκα θαη ηελ εμνπζία λα απνθηά, θαηέρεη θαη
δηαζέηεη θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία.
(2) χκθσλα κε ην Νφκν, ν Κ.Δ.. αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία σο ζψκα εζεινληηθήο βνήζεηαο, επηθνπξηθφ ησλ δεκνζίσλ
αξρψλ ζην αλζξσπηζηηθφ πεδίν, ζχκθσλα κε ηηο πλζήθεο ηεο Γελεχεο θαη
άιισο πσο.
(3) Γπλάκεη ηνπ Νφκνπ, ε αλεμαξηεζία θαη ε εζεινληηθή θχζε ηνπ Κ.Δ.. ζα
ηπγράλεη πάληνηε ζεβαζκνχ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή απφθαζε γηα ηηο
Δζληθέο Οξγαλψζεηο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηε
Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 1946.
(4) Όζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο αξρέο, ν Κ.Δ.. δηαηεξεί απηνλνκία ε νπνία ηνπ
επηηξέπεη λα ελεξγεί πάληνηε ζχκθσλα κε ηηο Θεκειηψδεηο Αξρέο ηνπ
Κηλήκαηνο θαη νη δεκφζηεο αξρέο πάληνηε ζα ζέβνληαη ηελ πηζηή ηήξεζε
απφ ηνλ Κ.Δ.. ησλ Θεκειησδψλ Αξρψλ ηνπ Κηλήκαηνο.
(5) Ο Κ.Δ.. αλαγλσξίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο σο ε
κφλε Οξγάλσζε Δξπζξνχ ηαπξνχ ζηελ Κχπξν ε νπνία ζα δηελεξγεί
δξαζηεξηφηεηεο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
(6) Σα γξαθεία δηνίθεζεο ηνπ Κ.Δ.. ζα εδξεχνπλ ζηε Λεπθσζία.
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Άξζξν 2: ρέζεηο κε άιια ζπληζηνύληα κέξε ηνπ Κηλήκαηνο
Ο Κ.Δ.. ζα ελεξγεί πάληνηε ζχκθσλα κε ηηο πλζήθεο ηεο Γελεχεο θαη ηα
Δπηπξφζζεηα Πξσηφθνιια, ην Καηαζηαηηθφ ηνπ Κηλήκαηνο θαη ηνλ
Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Οξγαλψζεσλ ηνπ Δξπζξνχ
ηαπξνχ θαη ηεο Δξπζξάο Ηκηζειήλνπ. Δπηπξφζζεηα, ν Κ.Δ.. πάληνηε ζα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο Απνθάζεηο ησλ Καηαζηαηηθψλ πλειεχζεσλ ηνπ
Παγθφζκηνπ Κηλήκαηνο, ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη
ηεο Δξπζξάο Ηκηζειήλνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δθπξνζψπσλ.
Άξζξν 3: πκθσλίεο
πκθσλίεο πνπ ζπλνκνινγνχληαη κε άιινπο νξγαληζκνχο ή νληφηεηεο θαη
ηδηαίηεξα κε ηηο δεκφζηεο αξρέο, ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε δεκφζηαο
ππεξεζίαο, ζα γίλνληαη γξαπηψο θαη δελ ζα δχλαληαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν
λα επηβάινπλ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ζηνλ Κ.Δ.., λα ελεξγεί αληίζεηα κε
ηηο Θεκειηψδεηο Αξρέο.
Άξζξν 4: Έκβιεκα
(1) Με βάζε ην Νφκν, ν Κ.Δ.. ζα έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ην
εξαιδηθφ έκβιεκα εξπζξνχ ζηαπξνχ επί ιεπθνχ εδάθνπο, ην νπνίν
ζρεκαηίδεηαη αληηζηξέθνληαο ηα Διβεηηθά Οκνζπνλδηαθά ρξψκαηα.
(2) Σν έκβιεκα ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο πλζήθεο ηεο Γελεχεο, ηα
Δπηπξφζζεηα Πξσηφθνιια, ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ 1991 γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εκβιήκαηνο απφ ηηο Δζληθέο Οξγαλψζεηο, θαζψο θαη
δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ αθνξά ζηε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εκβιήκαηνο.
(3) Σν πκβνχιην δχλαηαη λα ζεζπίζεη θαηάιιεινπο Καλνληζκνχο γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εκβιήκαηνο ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα πνπ
αλαθέξνληαη πην πάλσ ζην παξφλ άξζξν.
(4) Γελ ζα είλαη λφκηκν γηα νπνηνδήπνηε πξφζσπν, εθηφο απφ ηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο δπλάκεη ηνπ Νφκνπ ή ηηο πλζήθεο ηεο Γελεχεο, λα
ρξεζηκνπνηεί γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ ην πξναλαθεξφκελν έκβιεκα ή ηα
εκβιήκαηα ηεο Δξπζξάο Ηκηζειήλνπ ή ηνπ Κφθθηλνπ Ληνληαξηνχ θαη Ηιίνπ
επί ιεπθνχ εδάθνπο ή νπνηεζδήπνηε αιεζνθαλείο απνκηκήζεηο εθείλσλ ή
ηηο ιέμεηο «Δξπζξφο ηαπξφο» θαη νπνηαδήπνηε θαηάρξεζε ηέηνησλ
εκβιεκάησλ ζα απνηειεί αδίθεκα ηηκσξνχκελν κε πξφζηηκν θαη/ή
θπιάθηζε δπλάκεη ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο.
Άξζξν 5: Σξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ
(1) Οη πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη κφλν απφ ηε
Γεληθή πλέιεπζε ζηελ νπνία επηηπγράλεηαη απαξηία πελήληα έλα ηνηο
εθαηφ (51%) ησλ κειψλ φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 11(1) θαησηέξσ θαη
ππφ ηνλ πεξηνξηζηηθφ φξν φηη ππάξρεη πιεηνςεθία εβδνκήληα πέληε ηνηο
εθαηφ (75%) ησλ παξφλησλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
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(2) Οπνηαδήπνηε πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ζα
ππνβάιιεηαη ζηε Μεηθηή Δπηηξνπή ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο/ Οκνζπνλδίαο
γηα ηα Καηαζηαηηθά ησλ Δζληθψλ Οξγαλψζεσλ θαη νη ππνδείμεηο ηνπο ζα
ιακβάλνληαη ππφςε πξνηνχ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε πηνζεηεζεί απφ ηε
Γεληθή πλέιεπζε.
ΣΜΗΜΑ II: ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ
Άξζξν 6: θνπνί θαη θαζήθνληα
Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ Κ.Δ.. είλαη ε πξφιεςε θαη ε αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν,
κε πιήξε ακεξνιεςία, ρσξίο νπνηαδήπνηε δηάθξηζε ζε φηη αθνξά ηελ
εζληθφηεηα, θπιή, θχιν, ζξεζθεία ή πίζηε, γιψζζα, ηάμε, πνιηηηθέο
πεπνηζήζεηο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν είδνο δηάθξηζεο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ηνπ είλαη:
1. Να ελεξγεί σο ψκα Δζεινληηθήο Βνήζεηαο επηθνπξηθφ ησλ δεκνζίσλ
αξρψλ ζε αλζξσπηζηηθά ζέκαηα, φρη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ
πλζεθψλ ηεο Γελεχεο, αιιά θαη άιισο πσο.
2. Να ελεξγεί ζε πεξίπησζε έλνπιεο δηακάρεο, θαη ελ θαηξψ εηξήλεο λα
πξνεηνηκάδεηαη γηα λα ελεξγεί ζε φια ηα πεδία πνπ πξνλννχληαη απφ
ηηο πλζήθεο ηεο Γελεχεο θαη εθπξνζσπψληαο φια ηα ζχκαηα είηε
πνιίηεο, είηε ζηξαηηψηεο.
3. Να αλαιακβάλεη θαη λα βνεζά ζηελ εξγαζία γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο,
ηελ απνηξνπή αζζελεηψλ θαη ηελ απάκβιπλζε ηνπ πφλνπ ζε νιφθιεξν
ηνλ θφζκν, ζε θαηξφ εηξήλεο ή πνιέκνπ.
4. Να δηνξγαλψλεη θαη λα παξέρεη ππεξεζίεο πεξίζαιςεο ζε πεξηπηψζεηο
θαηαζηξνθήο ή έθηαθηεο αλάγθεο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο Δζληθέο
Οξγαλψζεηο, εάλ ηνχην θξηζεί αλαγθαίν.
5. Nα δηαηεξείηαη κφληκα θαη ελεξγά νξγαλσκέλνο θαη εηδηθφηεξα:
(α) λα είλαη νξγαλσκέλνο, εμνπιηζκέλνο θαη ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο
αλά πάζα ζηηγκή
(β) λα εγγξάθεη κέιε
(γ) λα πξνζιακβάλεη, εθπαηδεχεη θαη λα αλαζέηεη ηέηνην πξνζσπηθφ θαη
εζεινληέο φπσο θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ
(δ) λα αθππλίδεη ην δεκφζην ελδηαθέξνλ γηα ην έξγν ηνπ Κ.Δ.. θαη λα
νξγαλψλεη εθζηξαηείεο γηα ζπγθέληξσζε πφξσλ
(ε) λα ζπγθεληξψλεη, εθπαηδεχεη θαη δηεπζχλεη Οκάδεο Δζεινληηθήο
Βνήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Κ.Δ..
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(ζη) λα πξνζθέξεη ζηα κέιε θαη ζε άιινπο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηα
ηδαληθά ηνπ Κηλήκαηνο, επθαηξίεο γηα ζπλαληήζεηο, έηζη ψζηε λα
εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε νη ζθνπνί ηνπ Κ.Δ..
(ζ) λα ιακβάλεη νπνηαδήπνηε αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
εκβιήκαηνο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη ησλ ιέμεσλ «Δξπζξφο
ηαπξφο», άιισλ δηαθξηηηθψλ εκβιεκάησλ ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη
απφ ηηο πλζήθεο ηεο Γελεχεο θαη ηα Δπηπξφζζεηα Πξσηφθνιια θαη ηηο
νλνκαζίεο ηνπο, θαζψο θαη ηνπ εκβιήκαηνο ηνπ Κ.Δ.., ηνπ νλφκαηνο,
ηεο ζηνιήο θαη ησλ δηαθξηηηθψλ ζεκάησλ ηνπ.
6. Να απνθαζηζηά νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο, λα βνεζά κέιε νηθνγελεηψλ
λα απνθαζηζηνχλ επαθή θαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ επεκεξία
ηνπο, κεηά απφ ρσξηζκφ πνπ είλαη σο επαθφινπζν πνιέκνπ,
εζσηεξηθήο δηακάρεο, θπζηθήο θαηαζηξνθήο, ζαλάηνπ ή αξξψζηηαο,
7. Να εκπλέεη αγφξηα θαη θνξίηζηα ζην πλεχκα ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη
λα πξνσζεί ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ θαη λέσλ ζην έξγν ηνπ Δξπζξνχ
ηαπξνχ θαη ηεο Δξπζξάο Ηκηζειήλνπ
8. Να πξνσζεί ηηο Θεκειηψδεηο Αξρέο ηνπ Κηλήκαηνο θαη ην δηεζλέο
αλζξσπηζηηθφ δίθαην, έηζη ψζηε λα αλαπηπρζνχλ αλζξσπηζηηθά ηδεψδε
αλάκεζα ζηνλ πιεζπζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ παηδηψλ θαη λέσλ.
9. Να εληζρχεη ηηο ηαηξηθέο, λνζνθνκεηαθέο θαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο
επεκεξίαο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ πνιηηεηαθψλ αξρψλ θαηά
ηελ εμάζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, φζνλ αθνξά ηνπο αζζελείο θαη
πιεγσκέλνπο, παξαρσξψληαο επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ, επηπξφζζεηεο
απνζήθεο, εηδηθφ εμνπιηζκφ θαη επηπξφζζεηεο αλέζεηο φπνπ θξίλεηαη
απαξαίηεην θαη ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, κέρξηο φηνπ γίλεη πξφλνηα
απφ ηηο επίζεκεο αξρέο, πξνκεζεχνληαο νπνηνδήπνηε απαξαίηεην
πξνζσπηθφ θαη πξνκήζεηεο πνπ ειιείπνπλ.
10. Να θαηαξηίδεη θαη λα εθπαηδεχεη ην θνηλφ ζηελ παξνρή πξψησλ
βνεζεηψλ, ζηελ θαη’ νίθνλ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ζηελ αληαπφθξηζε
ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά θαη ζε θαηαζηξνθέο θαη ζε άιιεο
πεξηπηψζεηο εληφο ησλ πιαηζίσλ δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ Δξπζξνχ
ηαπξνχ.
11. ε ππνζηήξημε ησλ δεκνζίσλ αξρψλ, λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο, έηζη
ψζηε λα δηαζθαιίδεη ζεβαζκφ γηα ην δηεζλέο αλζξσπηζηηθφ δίθαην,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνψζεζεο, δηάδνζεο θαη εζληθήο εθαξκνγήο
ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ πξνζηαζία
ησλ δηαθξηηηθψλ εκβιεκάησλ ηνπο.
12. Να εγθαζηδξχεη, ιεηηνπξγεί θαη δηαηεξεί ηδξχκαηα ηα νπνία εκπίπηνπλ
θαη πξνάγνπλ νπνηνπζδήπνηε απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ Κ.Δ..
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13. Γεληθά λα ελεξγεί σο θαλάιη κέζσ ηνπ νπνίνπ ην θνηλφ ζα κπνξεί λα
εθθξάδεη ηε ζπκπάζεηα ηνπ γηα ηνπο αζζελείο θαη πάζρνληεο, φκσο,
εθηφο ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (3), (4), (9) θαη (14)
ηνπ παξφληνο, θαη ρσξίο λα επηρνξεγεί θπβεξλεηηθά ζρέδηα ή λα
αλαιακβάλεη επζχλεο νη νπνίεο απνηεινχλ λφκηκα θπβεξλεηηθέο
αξκνδηφηεηεο.
14. Να ζπλεξγάδεηαη κε θπβεξλεηηθέο θαη, ηνπηθέο αξρέο θαη άιινπο
εζεινληηθνχο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη αζρνινχληαη κε εξγαζίεο
παξφκνηεο κε απηέο ηνπ Κ.Δ.., λννπκέλνπ φηη ν Κ.Δ.. ζα δηαηεξεί ηνλ
έιεγρν δηαρείξηζεο γηα ηα δηθά ηνπ θνλδχιηα, πξνζσπηθφ θαη πιηθά.
15. Να βαζίδεηαη γηα ηε ζπληήξεζή ηνπ ζε εζεινληηθέο εηζθνξέο θαη,
νπνηεδήπνηε είλαη εθηθηφ, λα πξνζθέξεη ηε βνήζεηά ηνπ δσξεάλ,
λννπκέλνπ φηη θάπνηεο κφληκεο θαη θαζνξηζκέλεο ππεξεζίεο είλαη
δπλαηφλ λα πξνζθέξνληαη πάλσ ζηε βάζε φηη εθείλνη πνπ κπνξνχλ θαη
ζέινπλ, ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ θαη
λννπκέλνπ επίζεο φηη ρνξεγίεο απφ θπβεξλεηηθέο ή ηνπηθέο αξρέο
κπνξνχλ λα γίλνληαη απνδεθηέο.
16. Να αγνξάδεη, κηζζψλεη ή ελνηθηάδεη ή άιισο πσο λα απνθηά θαη λα
θαηέρεη, λα απνδέρεηαη δσξεέο, λα βειηηψλεη, δηαρεηξίδεηαη θαη
αλαπηχζζεη, πσιεί, κεηαβηβάδεη, απαιιάζζεη, εθρσξεί, θιεξνδνηεί,
ππνζεθεχεη, απνμελψλεη ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα ρεηξίδεηαη ή λα
αμηνπνηεί νπνηαδήπνηε θηλεηή ή αθίλεηε πεξηνπζία ή ελεξγεηηθφ ηνπ
Κ.Δ.. γηα ζθνπνχο ηνπ Κ.Δ..
17. Να δαλείδεηαη ρξήκαηα, λα ιακβάλεη δάλεηα, λα ζπγθεληξψλεη ρξήκαηα,
πίζησζε ή άιιεο δηεπθνιχλζεηο θαη λα απνδέρεηαη ή λα εμαζθαιίδεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο θξίλεη νξζφηεξνλ.
18. Να επελδχεη φια ηα ρξήκαηα θαη ηνπο πφξνπο ηνπ Κ.Δ.. ηα νπνία δελ
είλαη άκεζα αλαγθαία γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ, ζε ηέηνηεο επελδχζεηο,
αμίεο ή πεξηνπζία φπσο θξίλεη νξζφηεξνλ.
19. Να αζθεί νπνηεζδήπνηε άιιεο εμνπζίεο ή ιεηηνπξγίεο ζχκθσλα κε ην
Νφκν, ην Καηαζηαηηθφ ή νπνηνπζδήπνηε Καλνληζκνχο θαη λα πξνβαίλεη
ζε φιεο ηηο άιιεο παξφκνηεο ελέξγεηεο θαη πξάμεηο πνπ παξνπζηάδνληαη
ή θξίλνληαη αλαγθαίεο, ζπλαθείο ή πξφζθνξεο, γηα επίηεπμε
νπνησλδήπνηε απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ Κ.Δ.. ή ηελ εμάζθεζε
νπνησλδήπνηε εθ ησλ εμνπζηψλ ηνπ.
20. Να ελεξγεί εληφο ηνπ πλεχκαηνο θαη ησλ πξνλνηψλ ησλ πλζεθψλ ηεο
Γελεχεο, ησλ Δπηπξφζζεησλ Πξσηνθφιισλ θαη ησλ Θεκειησδψλ
Αξρψλ ηνπ Κηλήκαηνο.
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ΣΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΜΔΛΗ
Άξζξν 7 – Μέιε
(1) Η εγγξαθή κειψλ ζηνλ Κ.Δ.. γίλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα, ηε
θπιή, ην θχιν, ηε ζξεζθεία, ηελ πίζηε, ηε γιψζζα, ηηο πνιηηηθέο
πεπνηζήζεηο ή άιιν είδνο δηάθξηζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ
Καηαζηαηηθνχ θαη νπνησλδήπνηε Καλνληζκψλ εθδίδνληαη ππφ απηνχ, είλαη
δε αλνηθηή ζε φια ηα πξφζσπα πνπ δηακέλνπλ ζηελ Κχπξν.
(2) Οη θαηεγνξίεο κειώλ ηνπ Κ.Δ.. είλαη νη εμήο:
(α) Μόνιμα Μέλη
Μφληκα κέιε είλαη εθείλα ηα πξφζσπα ηα νπνία πξνζθέξνπλ εζεινληηθή
ππεξεζία θαη πιεξψλνπλ ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ
ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σα κφληκα κέιε ζα εγγξάθνληαη ζε έλα απφ ηνπο
Κιάδνπο ηνπ Κ.Δ...
(β) Επίτιμα Μέλη
Δπίηηκα κέιε είλαη εθείλα ηα πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ αλαθεξπρζεί ζε
Δπίηηκα Μέιε απφ ην πκβνχιην ζε αλαγλψξηζε ησλ εμαίξεησλ ππεξεζηψλ
πνπ έρνπλ πξνζθέξεη ζηνλ Κ.Δ.. ή ζε νπνηαδήπνηε Θπγαηξηθή Μνλάδα,
ή έρνπλ επηδείμεη ελδηαθέξνλ γηα ην έξγν ηνπ Κ.Δ.., ή Θπγαηξηθήο
Μνλάδαο ή είλαη πηζαλφ λα επηδείμνπλ ηέηνην ελδηαθέξνλ ζην κέιινλ.
Σν πκβνχιην δχλαηαη λα αλαθεξχμεη έλα άηνκν ζε:
(i)
(ii)

Δπίηηκν Πξφεδξν ηνπ Κ.Δ.. ή Θπγαηξηθήο Μνλάδαο θαηά
πεξίπησζε, ή
Δπίηηκν Αληηπξφεδξν ηνπ Κ.Δ.. ή Θπγαηξηθήο Μνλάδαο θαηά
πεξίπησζε.

Σα Δπίηηκα Μέιε δελ ζα έρνπλ νπνηαδήπνηε εθηειεζηηθή εμνπζία ή
νπνηνδήπνηε δηθαίσκα λα ςεθίδνπλ, λα εθιέγνπλ ή λα εθιέγνληαη ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ Κ.Δ.., αιιά δελ ζα ηνπο απνζηεξεζεί ην δηθαίσκα λα
πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ Κ.Δ.. ή ζε Θπγαηξηθή Μνλάδα κε
νπνηαδήπνηε άιιε ηδηφηεηα.
(γ) Προστάτες
Σν πκβνχιην δχλαηαη λα δηνξίζεη Πξνζηάηε ή Πξνζηάηεο ηνπ Κ.Δ... Σν
αμίσκα ηνπ Πξνζηάηε δελ ζπλεπάγεηαη ηελ άζθεζε νπνησλδήπνηε
εθηειεζηηθψλ εμνπζηψλ θαη νη Πξνζηάηεο δελ ζα έρνπλ νπνηνδήπνηε
δηθαίσκα λα ςεθίδνπλ, λα εθιέγνπλ ή λα εθιέγνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
Κ.Δ...
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Ννείηαη φηη ην πκβνχιην ζα θαζνξίδεη θαη δεκνζηεχεη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ
ζεσξεί θαηαιιειφηεξν, ηηο θαηεγνξίεο ησλ κειψλ ηνπ Κ.Δ.. θαη ηνπο
φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ζα απνιακβάλνπλ ηα νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηά
ηνπο θαη φηη ζα δχλαηαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ λα ηηο ηξνπνπνηεί.
Άξζξν 8: Τπνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα ησλ κόληκσλ κειώλ
(1) Σα κφληκα κέιε ηνπ Κ.Δ.. έρνπλ ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:
(α) λα ηεξνχλ θαη λα δηαδίδνπλ ηηο Θεκειηψδεηο Αξρέο
(β) λα πξνσζνχλ ην έξγν ηνπ Κ.Δ..
(γ) λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ππαθνχνπλ ζην Καηαζηαηηθφ
νπνηνπζδήπνηε Καλνληζκνχο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε απηφ

θαη

(δ) λα πιεξψλνπλ ηελ εηήζηα ζπλδξνκή κέινπο
(ε) λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην έξγν ηνπ Κ.Δ..
(2) Σα κφληκα κέιε ηνπ Κ.Δ.. έρνπλ ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα:
(α) ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ θαη νπνησλδήπνηε
Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε απηφ, λα εθιέγνπλ θαη λα
εθιέγνληαη ζηα ζψκαηα δηνίθεζεο ηνπ Κ.Δ..
(β) λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ςεθίδνπλ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ
Θπγαηξηθψλ Μνλάδσλ θαη, εάλ εθιέγνληαη, ζηηο ζπλειεχζεηο αλσηέξνπ
επηπέδνπ ηνπ Κ.Δ..
(γ) λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν ηνπ Κ.Δ..
(δ) ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ θαη νπνησλδήπνηε
Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε απηφ, λα παξνπζηάδνπλ
πξνηάζεηο θαη λα εγείξνπλ ζέκαηα ζε νπνηαδήπνηε αξρή εληφο ηνπ Κ.Δ..
Ννείηαη φηη ηα κφληκα κέιε ηνπ Κ.Δ.. ηα νπνία εξγνδνηνχληαη απφ ηνλ
Κ.Δ.., δελ ζα έρνπλ νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα ςήθνπ θαη δελ έρνπλ
δηθαίσκα λα εθιεγνχλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηα εθιειεγκέλα αμηψκαηα ησλ
νξγάλσλ ηνπ Κ.Δ.. γηα φζν δηάζηεκα εξγνδνηνχληαη απφ ηνλ Κ.Δ...
Άξζξν 9: Απώιεηα ηδηόηεηαο κέινπο ηνπ Κ.Δ..
(1) Οπνηνδήπνηε κέινο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα ππνβάιεη γξαπηψο ηελ
παξαίηεζή ηνπ απφ κέινο.
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(2) Η ζπλδξνκεηηθή ζπκκεηνρή ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν δψδεθα κελψλ, εθηφο
εάλ αλαλεσζεί ε ζπλδξνκή. Σα κέιε ζα ιακβάλνπλ ππελζχκηζε γηα ηελ
αλαγθαηφηεηα ηεο αλαλέσζεο ηεο ζπλδξνκήο, έλα κήλα πξηλ απφ ηε ιήμε
ηεο.
(3) Ο ζάλαηνο κέινπο ζα επηθέξεη απηφκαην ηεξκαηηζκφ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ
κέινπο.
(4) Οη Δπηηξνπέο ησλ Κιάδσλ δχλαληαη λα απνβάινπλ κέιε γηα ζνβαξφ
ιφγν, γηα ηνλ νπνίν ην κέινο ζα ελεκεξψλεηαη έγθαηξα. Οπνηνδήπνηε
κέινο απνβάιιεηαη ζα έρεη ην δηθαίσκα έθεζεο ζην πκβνχιην ηνπ Κ.Δ..,
ε απφθαζε ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή. Σν πκβνχιην
ζα ζεζπίζεη Καλνληζκνχο πνπ ζα αθνξνχλ ηελ αθξφαζε ησλ εθέζεσλ,
έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη φια ηα κέιε ηπγράλνπλ δίθαηεο
κεηαρείξηζεο θαη φηη ε δηαδηθαζία είλαη δίθαηε θαη ζχκθσλε κε ην Κππξηαθφ
Γίθαην. Σν πκβνχιην ζα δηεπθξηλίζεη πεξαηηέξσ ηέηνηνπο ιφγνπο νη
νπνίνη δπλαηφ λα ζεσξεζνχλ σο ζνβαξέο αηηίεο. Γηα ζθνπνχο απνβνιήο,
ζνβαξή αηηία νξίδεηαη ε επίδεημε ραξαθηήξα ή ήζνπο αζπκβίβαζηνπ κε ηηο
επηά Θεκειηψδεηο Αξρέο ή ε ελαζρφιεζε κε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο
είλαη επηδήκηεο γηα ηε θήκε ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κ.Δ...
ΣΜΗΜΑ IV: ΓΙΟΙΚΟΤΝΣΑ ΩΜΑΣΑ
Άξζξν 10: Κακία ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ
Σα κέιε ησλ δηνηθνχλησλ ζσκάησλ ηνπ Κ.Δ.. ζα ελεξγνχλ απνθιεηζηηθά
πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Κ.Δ.. ε πεξίπησζε πνπ κέινο ησλ δηνηθνχλησλ
ζσκάησλ απνθηά πςειφβαζκε ζέζε ζηελ Κπβέξλεζε ή ζε πνιηηηθφ θφκκα, ην
κέινο πξέπεη λα παξαηηεζεί απφ ηα θαζήθνληα ηνπ εληφο ηνπ Κ.Δ.. Δάλ δελ
ζπκβεί απηφ, ην κέινο ζα πξάμεη ην παλ γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ηα λέα ηνπ
θαζήθνληα δελ πξνθαινχλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ.
ε πεξίπησζε
ζχγθξνπζεο ζπκθέξνληνο, ην κέινο ζα απέρεη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε
απνθάζεσλ θαη ε ελ ιφγσ ζχγθξνπζε ζα ιήμεη κε κφλν γλψκνλα ηα
ζπκθέξνληα ηνπ Κ.Δ..

Άξζξν 11: Γεληθή πλέιεπζε
(1) Η Γεληθή πλέιεπζε εθπξνζσπεί ηνλ Κ.Δ.. ζην ζχλνιφ ηνπ. Απαξηίδεηαη
απφ:
(α) ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ
(β) ηνπο πξνέδξνπο ησλ Δπηηξνπψλ ησλ Κιάδσλ, θαη
(γ) ηνπο εθιειεγκέλνπο αληηπξνζψπνπο ησλ Κιάδσλ, εθιειεγκέλνπο γηα
ην ζθνπφ απηφ απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ Κιάδσλ. Ννείηαη φηη ν
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αξηζκφο ηέηνησλ εθιειεγκέλσλ αληηπξνζψπσλ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 1%
(έλα ηνηο εθαηφ) ησλ κειψλ ηνπ Κ.Δ.. ή 100 (εθαηφ) πξφζσπα,
νπνηνδήπνηε είλαη ην ςειφηεξν.
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ν αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ νη νπνίνη εθιέγνληαη
απφ θάζε Κιάδν θαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία ζα νξίδνληαη απφ ην πκβνχιην,
έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ν θάζε Κιάδνο αληηπξνζσπεχεηαη αλάινγα
κε ην κέγεζνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ.
(2) Ο Γηεπζπληήο θαη ν Βνεζφο Γηεπζπληήο, εάλ ππάξρεη, ζα ζπκκεηέρνπλ ππφ
ζπκβνπιεπηηθή ηδηφηεηα ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, αιιά
ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
(3) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη νπνησλδήπνηε
Καλνληζκψλ, ε Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε αλψηαηε αξρή ηνπ Κ.Δ.. θαη νη
ιεηηνπξγίεο ηεο είλαη:
(α) λα εθιέγεη κέρξη δεθαπέληε (15) κέιε ηνπ πκβνπιίνπ (ζην εμήο «ηα
Δθιειεγκέλα Μέιε»)
(β) απφ ηα Δθιειεγκέλα Μέιε, λα εθιέγεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Κ.Δ..
(γ) απφ ηα Δθιειεγκέλα Μέιε, λα εθιέγεη έλα (1) ή δχν (2) φπσο ε Γεληθή
πλέιεπζε δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα απνθαζίζεη, Αληηπξνέδξνπο ηνπ
Κ.Δ..
(δ) λα δηαηππψλεη ηελ απνζηνιή θαη πνιηηηθέο πνπ δηέπνπλ ηνλ Κ.Δ..
(ε) λα εγθξίλεη ηα ζρέδηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κ.Δ..
(ζη) λα εγθξίλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Κ.Δ..
(δ) λα δηνξίδεη ηνπο ειεγθηέο ηνπ Κ.Δ..
(ε) λα θαζνξίδεη ην πνζφ ηεο ζπλδξνκήο ησλ κειψλ, θαη
(ζ) λα δηαζθαιίδεη φηη ην Καηαζηαηηθφ θαη νπνηνηδήπνηε Καλνληζκνί είλαη
ζχγρξνλνη, λα εγθξίλεη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ζε απηνχο ή άιιν λέν
Καηαζηαηηθφ ή Καλνληζκνχο θαη λα παξαθνινπζεί ηελ ελαξκφληζε ηεο
ζρεηηθήο εζληθήο λνκνζεζίαο κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ Κηλήκαηνο ηνπ Δξπζξνχ
ηαχξνπ θαη ηεο Δξπζξάο Ηκηζειήλνπ.
Ννείηαη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ε Γεληθή πλέιεπζε δελ
ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηηθή ζπλεδξία, νη ιεηηνπξγίεο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (ε),
(ζη) θαη (δ) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζα πεξηέξρνληαη ζην πκβνχιην
ηνπ Κ.Δ..
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη νη ιεηηνπξγίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο νη νπνίεο
θαζνξίδνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (α), (β) θαη (γ) ηεο παξνχζαο
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παξαγξάθνπ, ζα αζθνχληαη ζε θάζε δεχηεξε ηαθηηθή ζπλέιεπζε (δειαδή
θάζε ηέζζεξα (4) ρξφληα).
(4) Η Γεληθή πλέιεπζε ζα ζπγθαιείηαη θάζε δχν ρξφληα ζε ηαθηηθή

ζπλέιεπζε, ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ ζα θαζνξηζηεί ζηελ πξνεγνχκελε
Γεληθή πλέιεπζε ή απφ ην πκβνχιην πνπ ζα ελεξγεί ππφ ηελ
εμνπζηνδφηεζε πνπ ηνπ παξέρεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.
(5) Η Γεληθή πλέιεπζε ζα ζπγθαιείηαη ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε κεηά απφ
πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ, αθνχ εμαζθαιίζεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
πκβνπιίνπ ή θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο ζην γξακκαηέα ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ν Πξφεδξνο, ή κε ππάξρνληνο ηνπ
Πξνέδξνπ, ν Αληηπξφεδξνο, θαη εάλ ππάξρεη πέξαλ ηνπ ελφο παξψλ, ηφηε
(εθηφο εάλ δηαθνξεηηθά ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπο) ν εθ ησλ παξφλησλ
αξραηφηεξνο ζε ζεηεία θαη εάλ είλαη ίζνη, αλάινγα κε ηελ ειηθία, θαη
ειιείςεη, απηψλ ν γξακκαηέαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζα ζπγθαιέζεη κηα
έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
(6) Η Γεληθή πλέιεπζε ζα ζπγθαιείηαη, αθνχ δνζεί απφ ην Γξακκαηέα ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπιάρηζην ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ γξαπηή εηδνπνίεζε
ζε φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο, ή, εάλ ην πκβνχιην δψζεη ηέηνηα εληνιή, ζε
πεξίπησζε έθηαθηεο ζπλέιεπζεο, αθνχ δνζεί κηθξφηεξε εηδνπνίεζε,
αλάινγα κε ηελ νδεγία, νπφηε ηέηνηα εηδνπνίεζε ζηέιιεηαη κε
ηειενκνηφηππν, κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, κε ηαρπδξνκείν, κε
πξνζσπηθή παξάδνζε ή κε εηδνπνίεζε πνπ ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ ηχπν. Η
εηδνπνίεζε ζα πεξηέρεη ιεπηνκέξεηεο ηεο εκεξνκελίαο, ηνπ ρψξνπ θαη ησλ
εξγαζηψλ ηεο ζπλεδξίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Ννείηαη φηη νπνηαδήπνηε ηπραία παξάιεηςε εηδνπνίεζεο γηα ζπλεδξία ζε
νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή ε κε ιήςε απφ
νπνηνδήπνηε κέινο ηέηνηαο εηδνπνίεζεο, δελ ζα αθπξψλεη νπνηνδήπνηε
ςήθηζκα ή απφθαζε πνπ ζα παξζεί ζε ηέηνηα ζπλέιεπζε.
(7) Ο Πξφεδξνο ηνπ Κ.Δ.. ζα πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Γεληθψλ
πλειεχζεσλ θαη ν Γηεπζπληήο ζα είλαη απηνδηθαίσο (ex officio) ν
γξακκαηέαο απηήο.
ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ ή
αληθαλφηεηαο ηνπ λα ελεξγεί, νη εμνπζίεο θαη ηα θαζήθνληα ηεο πξνεδξίαο
πεξηέξρνληαη ζηνλ Αληηπξφεδξν θαη εάλ είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο
παξφληεο, ηφηε (εθηφο εάλ άιισο ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπο) ν εθ ησλ
παξφλησλ αξραηφηεξνο ζε ζεηεία θαη εάλ είλαη ίζνη, ν πξεζβχηεξνο. ε
πεξίπησζε απνπζίαο ή αληθαλφηεηαο ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ηφηε ηα παξφληα
κέιε ζα εθιέγνπλ έλα εμ απηψλ γηα λα πξνεδξεχζεη ηεο ζπλεδξίαο.
(8) Δθηφο εάλ άιισο πξνλνείηαη ζην Καηαζηαηηθφ, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο, ην έλα δεχηεξν ησλ κειψλ, φπσο πξναλαθέξεηαη
ζηελ παξάγξαθν (1) αλσηέξσ, ζα απνηεινχλ απαξηία θαη εάλ ν αξηζκφο
είλαη πεξηηηφο, ηφηε απαξηία ζα απνηειέζεη ν πιεζηέζηεξνο αξηζκφο πέξαλ
ηνπ ελφο δεπηέξνπ.
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(9) Οπνηνδήπνηε κέινο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) αλσηέξσ,
δχλαηαη λα δηνξίζεη πιεξεμνχζην λα ελεξγεί σο αληηπξφζσπνο ηνπ/ηεο ζε
νπνηαδήπνηε ζπλεδξία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηελ νπνία ηέηνην κέινο
δχλαηαη λα παξεπξεζεί θαη λα αζθήζεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη λα
εθπιεξψζεη φια ηα θαζήθνληα πνπ δπλαηφ λα έρεη ην ζπγθεθξηκέλν κέινο.
Ο δηνξηζκφο ηνπ πιεξεμνπζίνπ ζα γίλεηαη γξαπηψο, ζα ππνγξάθεηαη απφ
ην δηνξίδνλ κέινο θαη ζα θαηαηίζεηαη ζηα Γξαθεία Γηνίθεζεο, φρη αξγφηεξα
απφ 24 ψξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζχγθιεζεο ηεο ζπλέιεπζεο πνπ
αθνξά.
(10) Δθηφο εάλ δηαθνξεηηθά πξνλνείηαη ζην Καηαζηαηηθφ, νη απνθάζεηο ζηηο
ζπλεδξίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζα ιακβάλνληαη απφ ηελ πιεηνςεθία
ησλ παξφλησλ κειψλ ςεθίδνληαο κε αλάηαζε ρεξηψλ, εθηφο εάλ δεηεζεί
κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) απφ ηα παξφληα κέιε θαη
πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. Κάζε έλα απφ ηα κέιε ζα έρεη έλα ςήθν θαη
ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ν Πξνεδξεχσλ ηεο ζπλεδξίαο ζα έρεη ηε ληθψζα
ςήθν.
(11) Δάλ ζε κηα ζπλεδξία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δελ ζρεκαηίδεηαη απαξηία
εληφο ηξηάληα ιεπηψλ απφ ηελ ψξα πνπ θαζνξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξία, απηή
ζα αλαβάιιεηαη γηα ηελ ίδηα εκέξα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο, ηελ ίδηα ψξα
θαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη εάλ ζε κηα ηέηνηα αλαβιεζείζα ζπλεδξία δελ
ζρεκαηηζηεί απαξηία εληφο ηξηάληα ιεπηψλ απφ ηελ ψξα πνπ θαζνξίδεηαη
γηα ηε ζπλεδξία, ηα παξφληα κέιε ζα απνηεινχλ απαξηία.
(12) Η δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζα
ζπλάδεη κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη νπνησλδήπνηε Καλνληζκψλ
ηπρφλ εθδνζνχλ ππφ απηφ.
Άξζξν 12 – πκβνύιην
(1) Σν πκβνχιην είλαη ην ζψκα πνπ δηνηθεί ηνλ Κ.Δ.. κεηαμχ ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Απαξηίδεηαη απφ:
(α) ηνλ Πξφεδξν θαη Αληηπξφεδξν(νπο) ηνπ Κ.Δ..
(β) ηα Δθιειεγκέλα Μέιε, θαη
(γ) ηνπο πξνέδξνπο θαη ηνπο ηακίεο ησλ Δπηηξνπψλ ησλ Κιάδσλ.
(2) Σν πκβνχιην δχλαηαη λα δηνξίδεη πξνζσπηθφηεηεο νη νπνίεο ζα
επηιέγνληαη απφ ην πκβνχιην γηα ηα εηδηθά πξνζφληα ηνπο ή ιφγσ ησλ
εηδηθψλ ππεξεζηψλ ή ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο ηνλ Δξπζξφ ηαπξφ γηα λα
ελεξγνχλ σο εκπεηξνγλψκνλεο ζην πκβνχιην θαη λα παξεπξίζθνληαη θαη
λα εθθξάδνπλ απφςεηο ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο, φηαλ ζα πξνζθαινχληαη,
αιιά ρσξίο λα έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
(3) Σν πκβνχιην δχλαηαη λα πξνζθαιεί κε κέιε ηνπ λα παξεπξίζθνληαη θαη
λα εθθέξνπλ απφςεηο ζηηο ζπλεδξηάζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη
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αμησκαηνχρσλ ή ππαιιήισλ ηνπ Κ.Δ.., νη νπνίνη ζα παξεπξίζθνληαη ππφ
ζπκβνπιεπηηθή ηδηφηεηα, αιιά ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
(4) Ο Γηεπζπληήο θαη ν Βνεζφο Γηεπζπληήο, εάλ ππάξρεη, ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ, ππφ ζπκβνπιεπηηθή ηδηφηεηα, αιιά ρσξίο
δηθαίσκα ςήθνπ.
(5) Σν πκβνχιην δχλαηαη λα ελεξγεί αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε θελή ζέζε
ζηε ζχλζεζή ηνπ.
(6) Η ζεηεία γηα φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ηέζζεξα ρξφληα.
(7) Καλέλα κέινο ηνπ πκβνπιίνπ δελ ζα πιεξψλεηαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ.
(8) Δληφο ηνπ πιαηζίνπ νπνησλδήπνηε γεληθψλ νδεγηψλ ή απνθάζεσλ πνπ ζα
πηνζεηνχληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ
Καηαζηαηηθνχ θαη νπνησλδήπνηε Καλνληζκψλ εθδνζνχλ ζχκθσλα κε
απηφ, ην πκβνχιην πεξηβάιιεηαη κε φιεο ηηο αλαγθαίεο εμνπζίεο γηα ηε
δηαθπβέξλεζε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Κ.Δ.., θαη γηα ηελ
άζθεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ θαη
νπνηνπζδήπνηε Καλνληζκνχο. Δηδηθφηεξα, ην πκβνχιην:
(α) Γηνξίδεη ηνλ Σακία ηνπ Κ.Δ.. κεηαμχ ησλ Δθιειεγκέλσλ Μειψλ
(β) ηελ πξψηε ζπλεδξία ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνινπζεί ηε Γεληθή
πλέιεπζε ζηελ νπνία γίλνληαη εθινγέο, δηνξίδεη σο κέινο ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνλ αληηπξφζσπν ησλ πξνέδξσλ ησλ
Δπηηξνπψλ ησλ Κιάδσλ, δπλάκεη ππφδεημεο απφ ηνπο πξνέδξνπο ησλ
Δπηηξνπψλ ησλ Κιάδσλ
(γ) Γηνξίδεη ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ
(δ) Μεηά απφ ζχζηαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, δηνξίδεη ην Γηεπζπληή
ηνπ Κ.Δ.. θαη δχλαηαη, εάλ ην θξίλεη αλαγθαίν θαη γίλεηαη εηζήγεζε απφ ηελ
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, λα δηνξίδεη επίζεο Βνεζφ Γηεπζπληή
(ε) Γηνξίδεη ηέηνηνπο άιινπο αμησκαηνχρνπο ηνπ Κ.Δ.., φπσο απφ θαηξφ
ζε θαηξφ απνθαζηζηεί
(ζη) Γηνξίδεη ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ Σκήκαηνο Νέσλ φπσο πξνλνείηαη
ζην Άξζξν 21 πην θάησ
(δ) Γηαζθαιίδεη φηη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ζχκθσλα
κε ην Καηαζηαηηθφ θαη νπνηνπζδήπνηε Καλνληζκνχο εθδίδνληαη ζχκθσλα
κε απηφ θαη εγθαζηδξχεη άιιεο ηέηνηεο Δπηηξνπέο, σο θξίλεη πξέπνλ
(ε) Πξνλνεί γηα ηε ζχζηαζε θαη δηάιπζε ησλ Θπγαηξηθψλ Μνλάδσλ θαη
απνθαζίδεη γηα ηελ πεξηνρή πνπ θαιχπηεηαη απφ έθαζηε Θπγαηξηθή
Μνλάδα
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(ζ) Δγθξίλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Κ.Δ..
(η) Δγθξίλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Κ.Δ.. γηα ηα έηε γηα ηα νπνία
ε Γεληθή πλέιεπζε δελ ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξία
(θ) Δγθξίλεη θαη ηξνπνπνηεί Καλνληζκνχο νη νπνίνη είλαη αλαγθαίνη έηζη
ψζηε λα εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά ην Καηαζηαηηθφ
(ι) Δπνπηεχεη ηα κέιε ηνπ Κ.Δ..
(κ) Απνθαζίδεη επί ησλ αηηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηηο Θπγαηξηθέο
Μνλάδεο
(λ) Καζνξίδεη πνιηηηθέο γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη εζεινληέο ηνπ Κ.Δ..
(μ) Γηαζθαιίδεη ηε καθξνρξφληα βησζηκφηεηα ηνπ Κ.Δ.. θαη απνθαζίδεη γηα
ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ
(ν) Καζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Κ.Δ.., εγθαζηδξχεη δνκή θαη δηακνξθψλεη
ηηο ζπλζήθεο θαη ην πιαίζην επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ
(π) Καζνξίδεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεσο ηνπ Κ.Δ.. θαη
ζέηεη επίπεδα ηα νπνία πεγάδνπλ απφ απηήλ
(ξ) Απνθαζίδεη γηα ηελ απνλνκή κεηαιιείσλ θαη άιισλ ηηκεηηθψλ
δηαθξίζεσλ ζε πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ πξνζθέξεη εμαίξεηεο ππεξεζίεο
ζηνλ Κ.Δ.. θαη ζην Κίλεκα γεληθφηεξα.
(9) Σν πκβνχιην ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθέο ζπλεδξίεο ζε ηέηνην ρξφλν θαη ρψξν
ή ρψξνπο, φπσο θαηά θαηξνχο θαζνξίδεηαη απφ απηφ θαη ηνπιάρηζην κηα
θνξά αλά ηξηκελία.
(10) Έθηαθηεο ζπλεδξίεο ηνπ πκβνπιίνπ δηελεξγνχληαη θαηφπηλ
πξσηνβνπιίαο ηνπ Πξνέδξνπ ή θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο ελφο ηξίηνπ
ησλ κειψλ ζην γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ν
Πξφεδξνο ή ειιείςεη απηνχ ν Αληηπξφεδξνο, θαη εάλ ππάξρνπλ πέξαλ ηνπ
ελφο παξφληεο, ηφηε (εθηφο εάλ άιισο ζπκθσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο) ν εθ
ησλ παξφλησλ αξραηφηεξνο ζε ζεηεία, θαη εάλ είλαη ίζνη, ν πξεζβχηεξνο,
θαη ειιείςεη απηψλ ν γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ, ζα ζπγθαιέζεη ηελ
έθηαθηε ζπλεδξία ηνπ πκβνπιίνπ.
(11) Δηδνπνίεζε γηα νπνηαδήπνηε ζπλεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ε νπνία ζα
θαζνξίδεη ην ρψξν, ηφπν, εκέξα θαη ψξα ηέηνηαο ζπλεδξίαο θαη ζε
πεξίπησζε εηδηθήο εξγαζίαο, ηε γεληθή θχζε ηέηνηαο εξγαζίαο, ζα γίλεηαη
απφ ην γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ζε θάζε κέινο ηνπ πκβνπιίνπ κε
εηδνπνίεζε, ε νπνία ζα ζηέιιεηαη κε ηειενκνηφηππν, ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν, ηαρπδξνκείν ή ζα παξαδίδεηαη δηα ρεηξφο, φρη ιηγφηεξν απφ
ηέζζεξηο εβδνκάδεο πξηλ απφ ην ζπλεδξία:
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Ννείηαη φηη ζπλεδξία ηνπ πκβνπιίνπ, παξφιν πνπ ζπγθαιείηαη κε
κηθξφηεξε εηδνπνίεζε απφ απηή πνπ θαζνξίδεηαη αλσηέξσ, ζα ζεσξείηαη
φηη ζπγθιήζεθε δεφλησο, εάλ απνθαζίζεη ε πιεηνςεθία, ζε αξηζκφ, ησλ
κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ε ηπραία παξάιεηςε επίδνζεο εηδνπνίεζεο ηεο
ζπλεδξίαο ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ή ε κε παξαιαβή
απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηέηνηαο εηδνπνίεζεο, δελ ζα αθπξψλεη
νπνηνδήπνηε ςήθηζκα εγθξηζεί ή απφθαζε παξζεί ζε ηέηνηα ζπλεδξία.
(12) Οη ζπλεδξίεο ηνπ πκβνπιίνπ ζα πξνεδξεχνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ
Κ.Δ.. θαη ν Γηεπζπληήο ζα είλαη απηνδηθαίσο (ex officio) ν γξακκαηέαο
απηήο. ηελ απνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ή ζε πεξίπησζε αληθαλφηεηαο ηνπ λα
ελεξγήζεη, νη εμνπζίεο θαη ηα θαζήθνληα ηεο Πξνεδξίαο ζα πεξηέιζνπλ
ζηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Κ.Δ.. θαη εάλ είλαη παξφληεο πέξαλ ηνπ ελφο, ηφηε
(εθηφο εάλ άιισο ζπκθσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο) ν εθ ησλ παξφλησλ
αξραηφηεξνο ζε ζεηεία θαη εάλ είλαη ίζνη, ν πξεζβχηεξνο. ε πεξίπησζε
απνπζίαο ή αληθαλφηεηαο ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ην πκβνχιην ζα εθιέγεη ηνλ
Πξνεδξεχνληα ηεο ζπλεδξίαζεο απφ ηα Δθιεγκέλα Μέιε ηνπ.
(13) Δθηφο εάλ άιισο πξνλνείηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ, ην έλα δεχηεξν ησλ
κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ απνηεινχλ απαξηία θαη εάλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ
είλαη πεξηηηφο, ηφηε απαξηία ζα απνηειεί ν πιεζηέζηεξνο αξηζκφο πέξαλ
ηνπ ελφο δεπηέξνπ.
(14) Δθηφο εάλ άιισο πξνλνείηαη ζην Καηαζηαηηθφ, απνθάζεηο ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ζα ιακβάλνληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ κειψλ θαη ε ςεθνθνξία ζα γίλεηαη κε αλάηαζε ρεξηψλ, εθηφο
εάλ δεηεζεί κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) απφ ηα
παξφληα θαη έρνληα δηθαίσκα ςήθνπ κέιε. Κάζε κέινο ηνπ πκβνπιίνπ
ζα έρεη κία ςήθν θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ν πξνεδξεχσλ ηεο
ζπλεδξίαο ζα έρεη ηε ληθψζα ςήθν.
(15) Δάλ εληφο κηζήο ψξαο απφ ην ρξφλν πνπ νξίζηεθε γηα ηε ζπλεδξία, δελ
ππάξρεη απαξηία ηνπ πκβνπιίνπ, ηφηε απηή ζα αλαβιεζεί γηα ηελ ίδηα
εκέξα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο θαηά ηνλ ίδην ρξφλν θαη ζηνλ ίδην ηφπν ή
ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρξφλν θαη ηφπν απνθαζηζηεί θαη εάλ ζε κηα ηέηνηα
αλαβιεζείζα ζπλεδξία δελ ππάξμεη απαξηία εληφο κηζήο ψξαο απφ ην
ρξφλν πνπ νξίζηεθε ε ζπλεδξία, ηφηε ηα παξφληα κέιε ζπληζηνχλ
απαξηία.
(16) Η δηαδηθαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ζα ζπλάδεη
κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη νπνησλδήπνηε Καλνληζκψλ πνπ
εθδίδνληαη ζχκθσλα κε απηφ.
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Άξζξν 13 – Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή
(1) Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή είλαη ην θπβεξλψλ ζψκα ζην δηάζηεκα πνπ
κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ θαη δίδεη αλαθνξά
ζε θάζε ηαθηηθή ζπλεδξία ηνπ πκβνπιίνπ γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξία ηνπ πκβνπιίνπ.
Απαξηίδεηαη απφ:
(α) ηνλ Πξφεδξν θαη Αληηπξφεδξν(νπο) ηνπ Κ.Δ..
(β) ηνλ Σακία ηνπ Κ.Δ.. θαη
(γ) ηνλ αληηπξφζσπν ησλ πξνέδξσλ ησλ Δπηηξνπψλ ησλ Κιάδσλ πνπ
δηνξίζηεθε απφ ην πκβνχιην ζχκθσλα κε ην Άξζξν 12(8)(β) αλσηέξσ.
(2) Ο Γηεπζπληήο θαη ν Βνεζφο Γηεπζπληήο, εάλ ππάξρεη, ζα ιακβάλνπλ κέξνο
ππφ ηε ζπκβνπιεπηηθή ηνπο ηδηφηεηα ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο, αιιά ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
(3) ε

πεξίπησζε θελσζείζαο ζέζεο ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, νη
απνθάζεηο ηεο ζα αλαζηέιινληαη κέρξηο φηνπ πιεξσζεί ηέηνηα θελσζείζα
ζέζε θαη ζε πεξίπησζε πνπ θελσζεί ε ζέζε ηνπ Σακία ή ηνπ
αληηπξνζψπνπ ησλ πξνέδξσλ ησλ Δπηηξνπψλ ησλ Κιάδσλ, ην
πκβνχιην ζα ρξεηαζηεί, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 12 αλσηέξσ, λα θαιέζεη
έθηαθηε ζπλεδξίαζε, έηζη ψζηε λα πιεξσζνχλ νη θελσζείζεο ζέζεηο ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο.

(4) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ
εθδίδνληαη ζχκθσλα κε απηφ, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θέθηεηαη ηηο
αθφινπζεο εμνπζίεο ή φζεο ηεο έρνπλ εκπηζηεπζεί ή αλαηεζεί απφ ην
πκβνχιην ή ηε Γεληθή πλέιεπζε:
(α) Να πξνβαίλεη ζε εηζεγήζεηο πξνο ην πκβνχιην γηα ην δηνξηζκφ ηνπ

Γηεπζπληή, θαη αλ θξίλεη πξέπνλ ηνπ Βνεζνχ Γηεπζπληή, θαη λα ζπληάζζεη
ηε ζχκβαζε δηνξηζκνχ απφ ηνλ Κ.Δ. ηνπ Γηεπζπληή θαη Βνεζνχ Γηεπζπληή
(εάλ ππάξρεη) θαη λα θαζνξίζεη ηνπο θαλφλεο δπλάκεη ησλ νπνίσλ ν
Γηεπζπληήο κπνξεί λα δηνξίζεη πξνζσπηθφ γηα ηηο ζέζεηο ησλ Γξαθείσλ
Γηνίθεζεο.
(β) Να δηνξίζεη ππνεπηηξνπέο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπο

πξνέδξνπο απηψλ θαη λα αλαζέηεη ζε απηνχο ηέηνηεο απφ ηηο εμνπζίεο ηεο
σο ζεσξεί πξέπνλ θαη λα δίδεη νδεγίεο θαη λα ζεζπίζεη θαλφλεο γηα ηε
δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζα έρεη ηελ
εμνπζία λα εθιέγεη ζε ηέηνηεο ππνεπηηξνπέο πξφζσπα άιια απφ ηα κέιε
ηνπ πκβνπιίνπ ή ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο.
(γ) Να θαζνξίζεη θξηηήξηα γηα ηνπο απνδέθηεο βνήζεηαο απφ ηνλ Κ.Δ..
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(δ) Να ζεζπίζεη Καλνληζκνχο γηα έγθξηζε απφ ην πκβνχιην, νη νπνίνη είλαη

αλαγθαίνη, νχησο ψζηε λα εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά ην Καηαζηαηηθφ,
θαη
(ε) Να ιακβάλεη απνθάζεηο γηα νπνηαδήπνηε ζεκαληηθά ζέκαηα ηπρφλ
εγεξζνχλ.
(5) Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη φηαλ ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή
Αληηπξφεδξν ηνπ Κ.Δ.., αλ θξηζεί αλαγθαίν, θαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά
θάζε δχν κήλεο.
(6) Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη κεηά απφ γξαπηή απαίηεζε πξνο ην γξακκαηέα,
απφ φρη ιηγφηεξα απφ ην έλα ηξίην ησλ κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο,
ν Πξφεδξνο, ή θσιπνκέλνπ απηνχ ν Αληηπξφεδξνο, θαη εάλ ππάξρνπλ
πέξαλ ηνπ ελφο παξφληεο, ηφηε (εθηφο εάλ ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά
κεηαμχ ηνπο) ν εθ ησλ παξφλησλ αξραηφηεξνο ζε ζεηεία θαη εάλ είλαη ίζνη,
ν πξεζβχηεξνο, θαη ειιείςεη απηψλ, ν γξακκαηέαο, ζα ζπγθαιεί ζπλεδξία
ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο.
(7) Δηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ επηά εκεξψλ γηα ζπλήζε ζπλεδξία θαη πέληε
εκεξψλ γηα ζπλεδξία ε νπνία δεηείηαη απφ κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο, θαζνξίδνληαο ηνλ ρψξν, εκέξα, ψξα θαη εξγαζίεο ηέηνηαο
ζπλεδξίαο, ζα απνζηέιιεηαη ζε θάζε κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε
ηειενκνηφηππν, κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηαρπδξνκείν ή κε παξάδνζε
δηα ρεηξφο θαη ζα ζπλνδεχεηαη κε εκεξήζηα δηάηαμε ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα
δηεμαρζνχλ.
Ννείηαη φηη ζπλεδξία ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, παξφιν πνπ θαιείηαη κε
κηθξφηεξε εηδνπνίεζε απφ απηή πνπ θαζνξίδεηαη αλσηέξσ, ζα ζεσξείηαη
φηη έρεη δεφλησο θιεζεί, εάλ ζπκθσλεζεί απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ
ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο.
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ηπραία παξάιεηςε επίδνζεο εηδνπνίεζεο γηα
ζπλεδξίαζε ζε νπνηνδήπνηε κέινο ή ε κε ιήςε απφ νπνηνδήπνηε κέινο
ηέηνηαο εηδνπνίεζεο, δελ ζα αθπξψλεη νπνηνδήπνηε ςήθηζκα εγθξηζεί ή
απφθαζε παξζεί ζε ηέηνηα ζπλεδξίαζε.
(8) Ο Πξφεδξνο ηνπ Κ.Δ.. ζα πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηψλ ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο θαη ν Γηεπζπληήο ζα είλαη απηνδηθαίσο ν γξακκαηέαο (ex officio)
απηήο. ηελ απνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ή ιφγσ αληθαλφηεηαο ηνπ λα
ελεξγήζεη, ηα θαζήθνληα θαη εμνπζίεο ηνπ Πξνέδξνπ ζα πεξηέξρνληαη ζηνλ
Αληηπξφεδξν ηνπ Κ.Δ.. θαη εάλ είλαη παξφληεο πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο,
ηφηε (εθηφο εάλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο), ν εθ ησλ παξφλησλ
αξραηφηεξνο ζε ζεηεία θαη εάλ είλαη ίζνη, ν πξεζβχηεξνο. ηελ απνπζία ή
αληθαλφηεηα ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ηφηε ηα παξφληα κέιε ζα εθιέγνπλ
πξφεδξν απφ ηα παξηζηάκελα κέιε.
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(9) Δθηφο εάλ πξνλνείηαη δηαθνξεηηθά ζην Καηαζηαηηθφ, ηξία απφ ηα κέιε ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο απνηεινχλ απαξηία.
(10) Δθηφο εάλ πξνλνείηαη δηαθνξεηηθά ζην Καηαζηαηηθφ, νη απνθάζεηο ζηηο
ζπλεδξίεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζα ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία
ησλ παξφλησλ θαη κε αλάηαζε ρεξηψλ. Κάζε κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο έρεη δηθαίσκα ελφο ςήθνπ θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ν
Πξφεδξνο ζα έρεη ηε ληθψζα ςήθν.
(11) Δάλ δελ ππάξρεη απαξηία ζε κηα ζπλεδξίαζε ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο εληφο ηξηάληα ιεπηψλ απφ ην ρξφλν πνπ νξίζηεθε γηα ηε
ζπλεδξίαζε, ζα αλαβάιιεηαη γηα ηελ ίδηα εκέξα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο,
θαηά ηνλ ίδην ρξφλν θαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη εάλ ζε κηα ηέηνηα αλαβιεζείζα
ζπλεδξία δελ ππάξμεη απαξηία εληφο ηξηάληα ιεπηψλ απφ ην ρξφλν πνπ
νξίζηεθε γη απηή, ηα παξφληα κέιε ζπληζηνχλ απαξηία.
(12) Η δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
ζα δηέπεηαη απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ
εθδίδνληαη ζχκθσλα κε απηφ.
Άξζξν 14 – Πξόεδξνο/Αληηπξόεδξνο
(1) Ο Πξφεδξνο ηνπ Κ.Δ.. είλαη ν αλψηαηνο αμησκαηνχρνο ηνπ Κ.Δ.. θαη
είλαη ππφινγνο πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα λα δηαζθαιίδεη φηη ν Κ.Δ..
πξνσζεί ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ ην Καηαζηαηηθφ. Ο
Πξφεδξνο αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ, φπσο πξνλνείηαη ζε απηφ ην
Καηαζηαηηθφ. Ο Πξφεδξνο ελεξγεί δπλάκεη ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπ παξέρεη
ε Γεληθή πλέιεπζε, ην πκβνχιην θαη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη
θαζνδεγεί ηηο ππνζέζεηο ηνπ Κ.Δ.. ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο απνθάζεηο
ηνπο θαη θαηά ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Δ..
(2) Ο Πξφεδξνο έρεη ηα αθφινπζα θαζήθνληα:
(α) Να ζπγθαιεί θαη λα πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο, ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ θαη απηψλ ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο.
(β) Να παξνπζηάδεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κηα αλαζθφπεζε ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ Κ.Δ..
(γ) Να ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία ησλ ζσκάησλ ηνπ Κ.Δ..
(δ) Να αληηπξνζσπεχεη ηνλ Κ.Δ.. ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, θαη
(ε) Να εθηειεί νπνηαδήπνηε άιιε ιεηηνπξγία πνπ ηνπ εκπηζηεχεηαη ή
αλαζέηεη ε Γεληθή πλέιεπζε, ην πκβνχιην θαη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή.
Υσξίο πεξηνξηζκφ ησλ αλσηέξσ, ν Πξφεδξνο δχλαηαη λα αλαζέηεη
νπνηεζδήπνηε απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ή νπνηνδήπνηε κέξνο απηψλ
ζηνλ/ζηνπο Αληηπξφεδξν/νπο ή ζην Γηεπζπληή, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο.
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(3) (α) ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο αληθαλφηεηαο ή κε δηαζεζηκφηεηαο ηνπ
Πξνέδξνπ λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληά ηνπ, ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Κ.Δ.., θαη
αλ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη πέξαλ ηνπ ελφο, ηφηε (εθηφο εάλ ζπκθσλήζνπλ
δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο), ν εθ ησλ δηαζέζηκσλ αξραηφηεξνο, ζα αλαιάβεη
ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ.
(β) ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θελσζείζα ζέζε ζην αμίσκα ηνπ
Πξνέδξνπ, νη εμνπζίεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ ζα κεηαβηβάδνληαη
ζηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Κ.Δ.. θαη εάλ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη πέξαλ ηνπ
ελφο, ηφηε (εθηφο εάλ ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο) ζηνλ εθ ησλ
δηαζέζηκσλ αξραηφηεξν, νπνίνο ζα ππεξεηεί σο αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο
γηα λα ζπκπιεξψλεη ηελ θελσζείζα ζέζε γηα ην ππφινηπν ηεο ηξέρνπζαο
ζεηείαο.

Άξζξν 15 – Σακίαο
(1) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη νπνησλδήπνηε
Καλνληζκψλ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε απηφ, ν Σακίαο έρεη ηα αθφινπζα
θαζήθνληα:
(α) Να ειέγρεη φιε ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία θαη φια ηα θνλδχιηα
θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Κ.Δ..
(β) Να εηνηκάδεη ηνπο εηήζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Γξαθείσλ Γηνίθεζεο
θαη ηνπ Θεξαπεπηηθνχ Κέληξνπ Παηδηψλ ηέιια νπιηψηε κε ηε βνήζεηα
ηνπ Γηεπζπληή.
(γ) Να δηαζθαιίδεη φηη νη ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ησλ Γξαθείσλ Γηνίθεζεο
θαη ηνπ Θεξαπεπηηθνχ Κέληξνπ Παηδηψλ ηέιια νπιηψηε ηεξνχληαη κε
αθξίβεηα θαη είλαη πάληνηε ελεκεξσκέλεο.
(δ) Να δηαζθαιίδεη φηη νη ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ησλ Θπγαηξηθψλ
Μνλάδσλ ηεξνχληαη κε αθξίβεηα θαη είλαη πάληνηε ελεκεξσκέλεο.
(ε) Να εθδίδεη πξνο ηα Γξαθεία Γηνίθεζεο, ην Θεξαπεπηηθφ Κέληξν Παηδηψλ
ηέιια νπιηψηε θαη πξνο ηηο Θπγαηξηθέο Μνλάδεο θαηάιιειεο νδεγίεο γηα
ηε δένπζα εθηέιεζε θαη εθαξκνγή ησλ πην πάλσ ιεηηνπξγηψλ, θαη
(ζη) Να ζπληνλίδεηαη κε ηνπο Διεγθηέο γηα ηελ έγθαηξε δηεμαγσγή ειέγρνπ
γηα φια ηα ζπζηαηηθά φξγαλα ηνπ Κ.Δ...

22

Άξζξν 16 – Δπηηξνπή Οηθνλνκηθώλ
(1) Η Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγεί σο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ζην
πκβνχιην θαη ζα απαξηίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη άιια ηέζζεξα κέιε,
πνπ δηνξίδνληαη απφ ην πκβνχιην γηα πεξίνδν ηεζζάξσλ ρξφλσλ. Ο
Σακίαο ηνπ Κ.Δ.. ζα είλαη ν πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ.
(2) Σα θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ είλαη ηα αθφινπζα:
(α) Να παξέρεη ζπκβνπιέο γηα φια ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ
Κ.Δ..
(β) Να ζπκβνπιεχεη γηα ην πνζφ θαη/ή ην πνζνζηφ ησλ εηζνδεκάησλ ησλ
Θπγαηξηθψλ Μνλάδσλ απφ εξάλνπο θαη άιισο πσο, ην νπνίν ζα
δηαηίζεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Δ..
(γ) Να εμεηάδεη θαη λα πξνβαίλεη ζε εηζεγήζεηο ζην πκβνχιην γηα ηνπο
πξνηεηλφκελνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Κ.Δ.. πνπ ζα εηνηκάδνληαη απφ
ηνλ Σακία θαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο απηέο ζα εηνηκάδνληαη
απφ ηνπο Διεγθηέο.
(δ) Να εθθξάδεη ζην πκβνχιην απφςεηο γηα ηε δηαρείξηζε θαη επέλδπζε
ησλ δηαζέζηκσλ θνλδπιίσλ ηνπ Κ.Δ.. θαη λα πξνβαίλεη ζε εηζεγήζεηο ζηε
Γεληθή πλέιεπζε, ζην πκβνχιην θαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα
νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά κέηξα ηα νπνία ζεσξεί θαηάιιεια.
(ε) Να αλαζεσξεί πεξηνδηθά ηε θφξκνπια, δπλάκεη ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη
ε ζπλδξνκή ησλ κειψλ ηνπ Κ.Δ..
(ζη) Να βνεζά ην πκβνχιην θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζηελ εθαξκνγή
θαη πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Κ.Δ..
(δ) Να δίδεη αλαθνξά γηα ην έξγν ηεο ζε θάζε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ.
(3) Ο Γηεπζπληήο θαη ν Βνεζφο Γηεπζπληήο, εάλ ππάξρεη, ζα ζπκκεηέρεη ππφ
ηε ζπκβνπιεπηηθή ηνπ ηδηφηεηα ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο
Οηθνλνκηθψλ, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα ςήθνπ.
(4) Η δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ
δχλαηαη λα θαηαγξαθεί ζε Καλνληζκνχο νη νπνίνη ζα εθδνζνχλ δπλάκεη ηνπ
Καηαζηαηηθνχ απηνχ.
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ΣΜΗΜΑ V: ΓΙΔΤΘΤΝΗ
Άξζξν 17 – Γηεπζπληήο
(1) Ο Γηεπζπληήο ηνπ Κ.Δ.. ζα δηνξίδεηαη απφ ην πκβνχιην κεηά απφ
ζχζηαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο
ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ θαη νπνησλδήπνηε Καλνληζκψλ εθδίδνληαη βάζεη
απηνχ. Ο Γηεπζπληήο είλαη ν αλψηαηνο εθηειεζηηθφο αμησκαηνχρνο ηνπ
Κ.Δ.. θαη ιφγσ ηεο ζέζεο απηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε θαη
δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ Κ.Δ.., ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο, θαλνληζκνχο
θαη νδεγίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο. Ο Γηεπζπληήο ζα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ ππφ ηελ επίβιεςε
ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Πξνέδξνπ.
(2) Ο Γηεπζπληήο έρεη ηα αθφινπζα θαζήθνληα:
(α) Να εθαξκφδεη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηνπ πκβνπιίνπ
θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο.
(β) Να δηεπζχλεη ηα Γξαθεία Γηνίθεζεο θαη λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ην νπνίν εκπηζηεχηεθαλ ζ’ απηά.
(γ) Να εθδίδεη νδεγίεο πξνο ηηο Θπγαηξηθέο Μνλάδεο γηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ην έξγν ηνπ Κ.Δ..
(δ) Να βνεζά ηνλ Σακία ζηελ εηνηκαζία ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ Γξαθείσλ Γηνίθεζεο θαη ηνπ Παηδηθνχ
Αλαξξσηεξίνπ.
(ε) Να εγθαζηδξχζεη ηε δνκή θαη λα νξγαλψζεη ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ησλ
Γξαθείσλ Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο,
ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, λα πξνηείλεη ηελ
πξφζιεςε ηθαλνχ πξνζσπηθνχ θαη, φηαλ είλαη αλαγθαίν, λα πξνηείλεη ηνλ
ηεξκαηηζκφ ηεο εξγνδφηεζεο ηέηνησλ πξνζψπσλ. Να ππνδεηθλχεη ζηελ
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαηάιιεινπο ππνςεθίνπο, γηα δηνξηζκφ ζηε ζέζε
ηνπ Βνεζνχ Γηεπζπληή, εάλ ζεσξεί ηέηνηα ζέζε σο απαξαίηεηε.
(ζη) Να έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα, εθηφο απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ
Αληηπξφεδξν/νπο, λα επηθνηλσλεί κε ηα ζπζηαηηθά ζψκαηα ηνπ Κηλήκαηνο.
(δ) Να είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ηνπ Κ.Δ.. σο πξνο ηξίηα
πξφζσπα θαη δηθαζηήξηα δηθαίνπ γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο, φπνηεο θαη αλ
είλαη απηέο, πεξηιακβαλνκέλσλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθηεινχληαη ππφ κνξθή
πηζηνπνίεζεο (in notarial form) ζε ζρέζε κε ηελ απφθηεζε, δηαρείξηζε θαη
δαπάλε ησλ πφξσλ ηνπ Κ.Δ..
(ε) Να δηεπζχλεη ηηο ελέξγεηεο πνπ απνθαζίζηεθαλ απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε ή ην πκβνχιην ή ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. ε εμαηξεηηθέο ή
επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ν Γηεπζπληήο, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία (ex
proprio motu) ζα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα.
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(ζ) Να εθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηίζεληαη απφ ην
Καηαζηαηηθφ ή πνπ ηνπ εκπηζηεχεηαη ην πκβνχιην ή ε Δθηειεζηηθή
Δπηηξνπή ή ν Πξφεδξνο.
(η) Να ππνβάιιεη έθζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Δ.. ζηε Γεληθή
πλέιεπζε θαη ζην πκβνχιην θαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή.
(θ) Να ιακβάλεη κέξνο ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ππφ ζπκβνπιεπηηθή ηδηφηεηα.

(ι) Να ελεξγεί απηνδηθαίσο (ex officio) σο ν γξακκαηέαο ζηηο ζπλεδξηάζεηο
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
θαη ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή νπνησλδήπνηε
Καλνληζκψλ εθδίδνληαη βάζεη απηνχ, θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο φισλ ησλ
άιισλ νξγάλσλ πνπ ζα ηδξπζνχλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ή ην
πκβνχιην ή ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή.
Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ν Γηεπζπληήο ζα ελεκεξψλεη ηνλ
Πξφεδξν.
Ο Γηεπζπληήο ζα βνεζείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ Γξαθείσλ Γηνίθεζεο
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηεπζπληηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ.
(3) Ο Γηεπζπληήο θαη ν Βνεζφο Γηεπζπληήο, εάλ ππάξρεη, δελ ζα θαηέρνπλ
νπνηνδήπνηε άιιν δηνξηζκφ ζηνλ Κ.Δ..
ΣΜΗΜΑ VI: ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ
Άξζξν 18 – Δξκελεία
ην Καηαζηαηηθφ απηφ, εθηφο εάλ άιισο ξεηά πξνλνείηαη:
(α) Ο φξνο «Θπγαηξηθή Μνλάδα» πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε κνλάδα εληφο
ηνπ Κ.Δ.., εθηφο απφ ηα Όξγαλα Γηνίθεζεο, γηα ηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζην
Σκήκα IV, πνπ ζπζηάζεθε κε βάζε ην παξφλ Καηαζηαηηθφ θαη ν φξνο
«Κ.Δ..» πεξηιακβάλεη φιεο ηηο Θπγαηξηθέο Μνλάδεο ηνπ Κ.Δ..
(β) Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε «Δπηηξνπή Κιάδνπ» (Branch Committee)
πεξηιακβάλεη θαη ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ Σκήκαηνο Νέσλ (Youth Section)
θαη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε «Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν θαη Σακία Δπηηξνπήο
Κιάδνπ» πεξηιακβάλεη ηνλ αληίζηνηρν αμησκαηνχρν ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Σκήκαηνο Νέσλ.
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Άξζξν 19: ύζηαζε θαη Γηάιπζε
(1) Με ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηνπ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κ.Δ..
επεθηείλνληαη ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, ην πκβνχιην δχλαηαη λα
εμνπζηνδνηήζεη ηε ζχζηαζε επαξρηαθψλ Κιάδσλ ή άιισλ Θπγαηξηθψλ
Μνλάδσλ, θαζνξίδνληαο ηελ πεξηνρή πνπ ζα θαιχπηεηαη απφ θάζε κηα
απφ απηέο θαη αλαζέηνληαο νπνηαδήπνηε ππεπζπλφηεηα θξίλεη αλαγθαία
γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ Κ.Δ.. θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, ζηελ ελ ιφγσ
πεξηνρή.
(2) Σν πκβνχιην δχλαηαη θαηά ην δνθνχλ λα δηαθνξνπνηεί ηελ πεξηνρή πνπ
θαιχπηεηαη απφ κηα Θπγαηξηθή Μνλάδα θαη δχλαηαη αλά πάζα ζηηγκή λα
δηαιχζεη κηα Θπγαηξηθή Μνλάδα θαη λα ιάβεη κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ
έξγνπ ηνπ Κ.Δ.. θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ζηελ
πεξηνρή ε νπνία πξνεγνπκέλσο θαιππηφηαλ απφ ηέηνηα Θπγαηξηθή
Μνλάδα.
(3) ε πεξίπησζε πνπ κηα Θπγαηξηθή Μνλάδα παξαβαίλεη νπνηεζδήπνηε απφ
ηηο πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή νπνησλδήπνηε Καλνληζκψλ
ηνπ Κ.Δ.., ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο νδεγίεο γηα ηε γεληθή
πνιηηηθή πνπ απφ θαηξφ ζε θαηξφ θαζνξίδεηαη απφ ην πκβνχιην ηνπ Κ.Δ..
ή ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, κεηά πνπ ζα θιεζεί λα ην πξάμεη γξαπηψο, ην
πκβνχιην, κε ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κπνξεί
λα δψζεη ζε κηα ηέηνηα Θπγαηξηθή Μνλάδα έμη εκεξνινγηαθνχο κήλεο
γξαπηή εηδνπνίεζε ηεο πξφζεζεο ηνπ λα δηαιχζεη ηε κνλάδα θαη θαηά ηελ
εθπλνή ηεο εηδνπνίεζεο απηήο, ε ζπγθεθξηκέλε Μνλάδα θαη νη ηνπηθέο
Θπγαηξηθέο ηεο Μνλάδεο, εάλ ππάξρνπλ, ζα δηαιπζεί, ηα κέιε ηεο ζα
παχζνπλ λα είλαη κέιε ηνπ Κ.Δ.., θαη ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, κεηά
απφ ηελ εμφθιεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ δεφλησο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εηδνπνίεζεο, ζα
πεξηέιζνπλ ζηνλ Κ.Δ.. θαηφπηλ απαίηεζεο ηνπ πκβνπιίνπ ή φπσο ην
πκβνχιην δψζεη νδεγίεο. Σν πκβνχιην ζα έρεη εμνπζία λα πξνβαίλεη ζε
ηέηνηεο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο κνλάδαο ζηελ πεξηνρή
πνπ πξνεγνπκέλσο θαιππηφηαλ απφ απηή θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, φπσο ζα θξίλεη ην ίδην.
Άξζξν 20 – Λεηηνπξγία θαη δηνίθεζε
(1) Οη Θπγαηξηθέο Μνλάδεο ζα απαξηίδνληαη απφ κέιε ηνπ Κ.Δ.. ζηελ
πεξηνρή πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε Θπγαηξηθή Μνλάδα θαη ζα
εθαξκφδνπλ ηηο πνιηηηθέο, ζπκκνξθψλνληαη ζηηο νδεγίεο θαη ππαθνχνπλ
ζηνπο θαλφλεο πνπ απφ θαηξφ ζε θαηξφ νξίδνληαη, δίδνληαη ή θαζνξίδνληαη
απφ ην πκβνχιην ή ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ζα αλαθέξνληαη ζηα
ζψκαηα απηά.
(2) Οη Θπγαηξηθέο Μνλάδεο ζα δηνηθνχληαη απφ ηνπηθέο επηηξνπέο πνπ
δηνξίδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ σο πξνλνείηαη απφ απηφ ην Καηαζηαηηθφ.
Σεξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε νδεγηψλ πνπ δπλαηφ λα δνζνχλ απφ θαηξφ ζε
θαηξφ απφ ην πκβνχιην ή ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, νη επηηξνπέο ησλ
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Κιάδσλ δχλαληαη λα εηζεγεζνχλ ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ Θπγαηξηθψλ
Μνλάδσλ θαη Δπηηξνπψλ ηνπο.
(3) Η θάζε Θπγαηξηθή Μνλάδα ζα ζπγθαιεί ηνπιάρηζηνλ κηα ηαθηηθή γεληθή
ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο θάζε έηνο, κε ηελ πξψηε ηαθηηθή γεληθή
ζπλέιεπζε αλά έηνο λα ιακβάλεη ρψξα πξηλ ηηο 30 Ινπλίνπ.
(4) Η εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ κηαο Θπγαηξηθήο Μνλάδαο, κεηαμχ
άιισλ, ζα ιακβάλεη θαη αζρνιείηαη κε αλαθνξέο γηα ην έξγν, ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα κέιε ηεο Θπγαηξηθήο Μνλάδαο πνπ αθνξά, ζα
ιακβάλεη θαη εμεηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο ηέηνηαο Θπγαηξηθήο
Μνλάδαο γηα ην πξνεγνχκελν έηνο θαη ζα εθιέγεη ηελ επηηξνπή κηαο
ηέηνηαο Θπγαηξηθήο Μνλάδαο, φπσο πξνλνείηαη ζην Καηαζηαηηθφ απηφ.
(5) ηελ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο Θπγαηξηθήο Μνλάδαο, ε
νπνία ζπγθαιείηαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα, ζα εθιέγνληαη ν πξφεδξνο θαη
φια ηα άιια κέιε ηεο επηηξνπήο ηεο Θπγαηξηθήο Μνλάδαο. Μέινο πνπ
απνζχξεηαη δηθαηνχηαη ζε επαλεθινγή ή επαλαδηνξηζκφ, ηεξνπκέλσλ ησλ
πξνλνηψλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ.
(6) Έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο Θπγαηξηθήο Μνλάδαο δχλαηαη
λα ζπγθιεζεί αλά πάζα ζηηγκή θαη ζα ζπγθαιείηαη θαηφπηλ γξαπηήο
αίηεζεο, απφ ηνπιάρηζηνλ επηά κέιε ηεο Θπγαηξηθήο Μνλάδαο.
(7) Η επηηξνπή ηεο Θπγαηξηθήο Μνλάδαο ζα απαξηίδεηαη απφ εηθνζηπέληε (25)
κέιε θαηά ην κέγηζηνλ. Σεξνπκέλσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ θαη
νπνησλδήπνηε νδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ, θάζε επηηξνπή Θπγαηξηθήο
Μνλάδαο ζα δηνξίδεη, απφ ηα κέιε ηεο, πξφεδξν θαη ηέηνηνπο άιινπο
αμησκαηνχρνπο, φπσο ζα θξίλεη αλαγθαίν.
(8) Οη πην θάησ ηίηινη πξνλννχληαη απνθιεηζηηθά γηα αμησκαηνχρνπο ησλ
Θπγαηξηθψλ Μνλάδσλ, ηεξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε νδεγηψλ δίδνληαη απφ
ην πκβνχιην θαη λννπκέλνπ φηη ην πκβνχιην ζα έρεη ηελ εμνπζία λα
πξνζζέηεη, αλαθαιεί ή αιιάδεη ηέηνηνπο ηίηινπο ή νπνηνπζδήπνηε εμ
απηψλ:
Πξόεδξνο, αληηπξόεδξνο, γξακκαηέαο, ηακίαο
Η ρξήζε ηνπ ηίηινπ ζα ππνδεηθλχεη πάληνηε φηη αλαθέξεηαη ζε έλα
αμησκαηνχρν ηεο ππφ αλαθνξά Θπγαηξηθήο Μνλάδαο.
(9) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ, ην πκβνχιην ζα
ζεζπίδεη θαλνληζκνχο γηα ηηο εθινγέο ησλ επηηξνπψλ ησλ Θπγαηξηθψλ
Μνλάδσλ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπο, ζα θαζνξίδεη ηηο εμνπζίεο ηνπο, ηα
θαζήθνληα ηνπο θαη ηε δηαδηθαζία. Όιεο απηέο νη επηηξνπέο ζα ππφθεηληαη
ζε ζπλνιηθφ έιεγρν θαη θαηεχζπλζε απφ ην πκβνχιην ηνπ Κ.Δ..
(10) Η επηηξνπή κηαο Θπγαηξηθήο Μνλάδαο ζα θαηαβάιιεη ηε κεγαιχηεξε
δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα θαηαζηήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ην επίθεληξν
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Κ.Δ.. ζηελ πεξηνρή ηεο.
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(11) Μηα Θπγαηξηθή Μνλάδα ζα ζπλεηζθέξεη ζηνλ Κ.Δ.. ηέηνην πνζφ φπσο
ζα απνθαζίζεη ην πκβνχιην.
(12) Κακηά Θπγαηξηθή Μνλάδα δελ ζα δηεμάγεη νπνηνδήπνηε έξγν ή
δξαζηεξηφηεηα άιιε απφ ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ
Κ.Δ.. θαη θακία Θπγαηξηθή Μνλάδα δελ ζα έρεη νπνηαδήπνηε εμνπζία
εθθξαζζείζα ή εμππαθνπφκελε, λα εμνπζηνδνηεί, ή λα επηηξέπεη ζε ηξίηνπο
λα ρξεζηκνπνηνχλ ην έκβιεκα ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ, λα επηβαξχλεη ην
ελεξγεηηθφ (to pledge the credit) ηνπ Κ.Δ.. ή λα επηθέξεη νπνηεζδήπνηε
νηθνλνκηθέο ή άιινπ είδνπο ππνρξεψζεηο εθ κέξνπο ηνπ, εθηφο εάλ ξεηά
εμνπζηνδνηείηαη λα ην πξάμεη απφ ηνλ Γηεπζπληή, νχηε θαη ν Κ.Δ.. ζα
επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε, ακέιεηα ή πηαίζκα εθ
κέξνπο Θπγαηξηθήο Μνλάδαο ή νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο.
Άξζξν 21 – Σκήκα Νέσλ
(1) Σν Σκήκα Νέσλ ζα απαξηίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ Σκήκαηνο
Νέσλ θαη ηηο Δπαξρηαθέο Δπηηξνπέο ηνπ Σκήκαηνο Νέσλ. Η Κεληξηθή
Δπηηξνπή ηνπ Σκήκαηνο Νέσλ ζα δηνξηζηεί απφ ην πκβνχιην γηα ζεηεία
ηεζζάξσλ ρξφλσλ θαη ζα απαξηίδεηαη απφ:
(α) πξφεδξν
(β) αληηπξφεδξν
(γ) γξακκαηέα
(δ) ηακία θαη
(ε) κέρξη 16 κέιε απφ ηηο Δπαξρηαθέο Δπηηξνπέο ηνπ Σκήκαηνο Νέσλ
Ννείηαη φηη φιεο νη Δπαξρηαθέο Δπηηξνπέο ηνπ Σκήκαηνο Νέσλ ζα
αληηπξνζσπεχνληαη ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ Σκήκαηνο Νέσλ.
(2) Σα θαζήθνληα ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Σκήκαηνο Νέσλ ζα είλαη:
(α) Να ζπκβνπιεχεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο λένπο θαη
δξαζηεξηφηεηεο ησλ λέσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ Κ.Δ..
(β) Να πξνσζεί θαη λα αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνξά
ζηνπο λένπο, φπσο απνθαζίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ή ην
πκβνχιην, σο επίζεο θαη λα εμεηάδεη θαη λα κειεηά, θαη’ απαίηεζε ηνπ
πκβνπιίνπ, ζέκαηα δηακφξθσζεο πνιηηηθήο πνπ αθνξνχλ ζηνπο λένπο.
(γ) Να αλαζθνπεί θαη λα εηζεγείηαη γηα πηνζέηεζε απφ ην πκβνχιην
αλαζεσξήζεηο ηεο πνιηηηθήο γηα ηνπο λένπο.
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(δ) Να αλαδεηεί ηηο απφςεηο ησλ λέσλ γηα ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ κε ηνπο
λένπο πνιηηηθψλ ηνπ Κ.Δ.. θαη λα δηαζθαιίδεη φηη εθείλεο νη απφςεηο
θνηλνπνηνχληαη ζην πκβνχιην.
(ε) Να ζπκβνπιεχεη ην Γηεπζπληή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο πνπ
αθνξά ζηνπο λένπο θαη γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο
πνπ αθνξνχλ ζηε λενιαία εληφο ηνπ Κ.Δ..
(ζη) Να ζπληάζζεη θαλνληζκνχο γηα ηηο Δπαξρηαθέο Δπηηξνπέο ηνπ
Σκήκαηνο Νέσλ θαη λα ηηο ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζην πκβνχιην.
(δ) Να ελεκεξψλεη ην πκβνχιην θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηηο γεληθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζε ηαθηή βάζε, θαη
(ε) Να δηεμάγεη νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη
εξάλσλ, φπσο ζα εμνπζηνδνηείηαη απφ ην πκβνχιην.

(3) Οη δηαδηθαζίεο ηνπ Σκήκαηνο Νέσλ δχλαληαη λα θαηαγξαθνχλ ζε
Καλνληζκνχο, πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε απηφ ην Καηαζηαηηθφ.
ΣΜΗΜΑ VII: ΔΚΛΟΓΔ ΚΑΙ ΔΝΑΛΛΑΞΙΜΟΣΗΣΑ
Άξζξν 22 – Γηάξθεηα αμηώκαηνο/επαλεθινγή
(1) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν εθιέγεηαη ζε εθιειεγκέλε ζέζε ηνπ Κ.Δ.., είηε
δηνηθνχληνο ζψκαηνο ζε θεληξηθφ επίπεδν είηε ζπγαηξηθήο κνλάδαο, δελ
δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ ππνςεθηφηεηα γηα ηελ ίδηα ζέζε, κεηά πνπ
ζα έρεη ππεξεηήζεη γηα ηξεηο ζπλερφκελεο ηεηξαεηείο ζεηείεο (κέγηζην
δψδεθα ρξφληα) ζ’ απηή ηε ζέζε, κέρξηο φηνπ παξέιζεη αθφκα κηα πιήξεο
ζεηεία ηεζζάξσλ (4) ρξφλσλ.
(2) Πξφζσπα άλσ ησλ εβδνκήληα πέληε (75) εηψλ δελ δχλαληαη λα είλαη
ππνςήθηνη γηα νπνηαδήπνηε εθιέμηκε ζέζε ηνπ Κ.Δ.. Ννείηαη πεξαηηέξσ
φηη νη ππνςήθηνη γηα ζπκκεηνρή ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ Σκήκαηνο
Νέσλ δελ δχλαληαη λα είλαη πέξαλ ησλ πελήληα (50) ρξφλσλ θαη νη
ππνςήθηνη γηα ζπκκεηνρή ζηηο Δπαξρηαθέο Δπηηξνπέο ηνπ Σκήκαηνο
Νέσλ δελ δχλαληαη λα είλαη πέξαλ ησλ ζαξάληα πέληε (45) ρξφλσλ.
(3) ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίπησζεο
δηεζλνχο ή κε δηεζλνχο ζχγθξνπζεο, ε νπνία δελ επηηξέπεη ηε ζχγθιεζε
Γεληθήο πλέιεπζεο, ηα πξναλαθεξφκελα κέιε ζα ζπλερίζνπλ λα
θαηέρνπλ ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ηνπο κέρξηο φηνπ θαηαζηεί δπλαηή ε ζχγθιηζε
ηνπ αληίζηνηρνπ εθινγηθνχ νξγάλνπ, παξφιν πνπ ε ζεηεία ηνπο πηζαλφλ
λα έρεη ιήμεη.
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ΣΜΗΜΑ VIII: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ
Άξζξν 23 – Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε θνλδπιίσλ θαη πεξηνπζίαο
(1) Όια ηα θνλδχιηα θαη ε πεξηνπζία πνπ θαηέρνληαη απφ ηνλ Κ.Δ.. ζα
αλήθνπλ ζηνλ Κ.Δ.. θαη ζα ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρφ ηνπ.
(2) Δληφο ησλ νξίσλ πνπ ζέηνπλ νη ζηφρνη ηνπ, ν Κ.Δ.. δχλαηαη λα απνθηά,
θαηέρεη, απνμελψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη νπνηαδήπνηε πεξηνπζία φπσο ζεσξεί
νξζφλ.
(3) Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζα είλαη ππφινγε ζην πκβνχιην γηα ηε δηαρείξηζε
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Δ.., ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο,
νδεγίεο θαη θαλφλεο πνπ απφ θαηξφ ζε θαηξφ νξίδνληαη, δίδνληαη ή
ζεζπίδνληαη απφ ην πκβνχιην.
Άξζξν 24 – Αθίλεηε πεξηνπζία
(1) Όιε ε αθίλεηε πεξηνπζία πνπ απνθηάηαη απφ ηνλ Κ.Δ.. ζα αλήθεη θαη ζα
εγγξάθεηαη επ’ νλφκαηη ηνπ Κ.Δ.., έηζη ψζηε λα θξαηείηαη, ηεξνπκέλσλ ηνπ
Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ Καλνληζκψλ, εθ κέξνπο ηνπ Κ.Δ..
(2) Όια ηα ζπκβφιαηα θαη έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε ή πψιεζε απφ
ηνλ Κ.Δ.. αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ζα ππνγξάθνληαη ή εθηεινχληαη απφ
ηέηνην πξφζσπν ή πξφζσπα φπσο ήζειε εμνπζηνδνηήζεη ε Δθηειεζηηθή
Δπηηξνπή.
(3) Ο Κ.Δ.. δχλαηαη λα απνδεθηεί νπνηαδήπνηε κεηαβίβαζε (conveyance)
αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα δηθή ηνπ ρξήζε ή πξνο φθεινο ηνπ.
Άξζξν 25 – Υξήζε ρξεκαηηθώλ πόξσλ
(1) Οη ρξεκαηηθνί πφξνη ηνπ Κ.Δ.. ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ
Κ.Δ.. σο πξνλνείηαη ζην Καηαζηαηηθφ απηφ θαη ηνπο Καλνληζκνχο.
(2) Οη ρξεκαηηθνί πφξνη ηνπ Κ.Δ.. δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη, ρσξίο
ηελ έγθξηζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, γηα δσξεέο ρξεκάησλ ζε
νξγαληζκνχο ή ζεζκνχο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ Δξπζξφ ηαπξφ, ή ζε
ηακεία ηα νπνία θάλνπλ ηα ίδηα έθθιεζε ζην θνηλφ γηα ππνζηήξημε ή
δχλαληαη λα ιάβνπλ ππνζηήξημε απφ ηελ Κπβέξλεζε ή ηηο ηνπηθέο αξρέο.
(3) Ο Κ.Δ.. δχλαηαη λα απνδερζεί σο αληηπξφζσπνο ή επίηξνπνο,
ρξεκαηηθνχο πφξνπο ή πεξηνπζία ζε θαηαπίζηεπκα ή πνπ δίλεηαη γηα
ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, λννπκέλνπ φηη ηέηνηα ρξήζε είλαη εληφο ηνπ γεληθνχ
πιαηζίνπ ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη δελ παξαβηάδεη ηηο Θεκειηψδεηο Αξρέο.
(4) Ο Κ.Δ.. δχλαηαη λα ζρεκαηίζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί νπνηνδήπνηε
απνζεκαηηθφ, αζθάιεηα ή άιια θνλδχιηα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ή
νπνηεζδήπνηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ.
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Άξζξν 26 – Δπελδύζεηο
(1) Όια ηα ρξήκαηα πνπ ζην παξφλ ζηάδην είλαη ζηελ θαηνρή ηνπ Κ.Δ.., ηα
νπνία απνηεινχλ πιεφλαζκα απφ δηθαηνινγεκέλεο ηξέρνπζεο αλάγθεο
ηνπ, δχλαηαη λα επελδπζνχλ κε ηέηνην ηξφπν, σο ην πκβνχιην θαηά ηελ
ππφδεημε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο δχλαηαη λα νξίζεη.
(2) Δάλ ν Κ.Δ. έρεη επελδχζεηο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξέπεη λα επηζεσξεί
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο επελδχζεηο απηέο θαη λα παξέρεη
γξαπηψο ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηηο εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιέο ηεο:
(i)

γηα ην ηί ζα θξαηήζεη, ηη ζα πσιήζεη θαη ηη ζα αγνξάζεη,

(ii)

έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη επελδχζεηο εμππεξεηνχλ
θαιχηεξα ηηο αλάγθεο θαη
γηα λα δηαζθαιίδεηαη φηη ππάξρεη επξεία δηαθνξνπνίεζε σο
θξίλεηαη απαξαίηεην ζηηο ήδε ππάξρνπζεο επελδχζεηο.

(iii)

Καηφπηλ εηζεγήζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζα
ιακβάλεη απνθάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο επελδχζεηο.
Άξζξν 27 – Σξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί
(1) Όια ηα ρξήκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ Κ.Δ.. ζα θαηαηίζεληαη ζε
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ.
(2) Οχηε ν Κ.Δ.. νχηε νπνηαδήπνηε απφ ηηο Θπγαηξηθέο ηνπ Μνλάδεο ζα
αλνίγνπλ ή ζα ιεηηνπξγνχλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ρσξίο απφθαζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ. Όινη νη ινγαξηαζκνί ζα αλνίγνληαη επ’ νλφκαηη
ηνπ Κ.Δ.. θαη ζα αθνινπζεί, φπνπ ρξεηάδεηαη, ην φλνκα ηεο Θπγαηξηθήο
Μνλάδαο ή ην φλνκα ζπγθεθξηκέλνπ ηακείνπ κε ην νπνίν ζρεηίδεηαη ν ελ
ιφγσ ινγαξηαζκφο.
(3) Σν/ηα φλνκα/ηα ηνπ/ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ γηα λα εθδίδνπλ επηηαγέο ζα
νξίδνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ νξγάλνπ πνπ ην αθνξά. ηελ πεξίπησζε
Θπγαηξηθήο Μνλάδαο, φιεο νη επηηαγέο πνπ εθδίδνληαη ζα θέξνπλ δχν
ππνγξαθέο.
Άξζξν 28 – Γσξεέο
(1) Ο Κ.Δ.. δχλαηαη, δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) θαησηέξσ, λα
απνδέρεηαη απεξηφξηζηεο εηζθνξέο θαη βνήζεηα, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή,
απφ άηνκα, δεκφζηεο αξρέο θαη ηδησηηθά ζψκαηα.
(2) Ο Κ.Δ.. δελ ζα απνδέρεηαη δσξεέο νη νπνίεο πεγάδνπλ άκεζα απφ
εηζνδήκαηα δξαζηεξηνηήησλ πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο
Θεκειηψδεηο Αξρέο.
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Άξζξν 29 – Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
(1) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Κ.Δ.. ζα θιείνπλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
θάζε ρξφλνπ θαη ζα ειέγρνληαη ινγηζηηθά εηήζηα. Η Γεληθή πλέιεπζε ζα
δηνξίδεη έλα εγθεθξηκέλν ινγηζηή (Certified Public Accountant) (CY) γηα λα
ελεξγεί σο ειεγθηήο.
(2) Η κνξθή κε ηελ νπνία ζα ηεξνχληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζα είλαη
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Οηθνλνκηθά Πξφηππα Διέγρνπ (IFRS).

ΣΜΗΜΑ ΙΥ: ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ/ΔΡΜΗΝΔΙΑ/ΔΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ
Άξζξν 30 – Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο
(1) Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηελ νπνία ζα εγθξηζεί απηφ
ην Καηαζηαηηθφ, ε Γεληθή πλέιεπζε ζα εθιέμεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Κ.Δ..,
ηνλ/ηνπο Αληηπξφεδξν/νπο ηνπ Κ.Δ.. θαη ηα Δθιειεγκέλα Μέιε ηνπ
πκβνπιίνπ γηα πεξίνδν ηεζζάξσλ ρξφλσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ
Καηαζηαηηθνχ απηνχ.
Ννείηαη φηη φζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ πκβνπιίνπ, ν Πξφεδξνο
θαη ν Σακίαο ησλ Δπηηξνπψλ ησλ Κιάδσλ, σο πξνλνείηαη ζην Άξζξν
12(1)(γ) πην πάλσ, ζα είλαη εθείλνη πνπ ζα θαηέρνπλ ην αμίσκα θαηά ηελ
έγθξηζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ, κέρξηο φηνπ ζπγθξνηεζνχλ νη λέεο
Δπηηξνπέο ησλ Κιάδσλ δπλάκεη ησλ πην θάησ παξαγξάθσλ.
(2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξψηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ακέζσο κεηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ε νπνία ζα έρεη
εγθξίλεη ην Καηαζηαηηθφ απηφ θαη ε νπνία ζα ζπγθιεζεί κε κηθξφηεξε
πξνεηδνπνίεζε απφ απηή πνπ πξνλννχλ νη ηζρχνληεο θαλνληζκνί, νη
εθιειεγκέλνη αληηπξφζσπνη ησλ Κιάδσλ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Άξζξνπ
11(1)(γ), ζα είλαη εθείλνη νη νπνίνη ζα εθιεγνχλ γηα απηφ ην ζθνπφ ζηελ
ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ησλ Κιάδσλ, ε νπνία έρεη εθιέμεη ηέηνηνπο
αληηπξνζψπνπο.
(3) Πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν ην Καηαζηαηηθφ
απηφ ζα έρεη εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, φιεο νη Θπγαηξηθέο
Μνλάδεο, εθηφο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Σκήκαηνο Νέσλ, ζα
ζπγθαιέζνπλ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπο, φπνπ ζα εθιέμνπλ ηηο
επηηξνπέο θαη ηνπο αμησκαηνχρνπο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ
Καηαζηαηηθνχ απηνχ.
(4) Πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ
απηφ ην Καηαζηαηηθφ ζα εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην πκβνχιην
ζα δηνξίζεη ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ Σκήκαηνο Νέσλ ζχκθσλα κε ηηο
πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ.
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(5) Σα Δπίηηκα κέιε ηα νπνία ζα θαηέρνπλ απηή ηε ζέζε θαηά ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ, ζα παξακείλνπλ Δπίηηκα κέιε γηα ην
ππφινηπν ηεο δσήο ηνπο.
(6) Οη Θπγαηξηθέο Μνλάδεο νη νπνίεο πθίζηαλην θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο
ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ, ζα ζπλερίζνπλ λα πθίζηαληαη, εθηφο εάλ ιεθζεί
δηαθνξεηηθή απφθαζε αλά πάζα ζηηγκή απφ ην πκβνχιην.
(7) Ο πεξηνξηζκφο ησλ ηξηψλ ζπλερφκελσλ ζεηεηψλ πνπ πξνλνείηαη ζην
Άξζξν 22 αλσηέξσ, ηζρχεη απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζα
ηεζεί ζε ηζρχ ην Καηαζηαηηθφ απηφ.
Άξζξν 31 -Δξκελεία
Δάλ εγεξζεί νπνηαδήπνηε εξψηεζε σο πξνο ηελ εξκελεία, εθαξκνγή ή
πξφζεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ, ή σο πξνο νπνηαδήπνηε ζέκαηα ηα νπνία
δελ γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζην Καηαζηαηηθφ, ηέηνηα εξσηήκαηα, ζα
επηιχλνληαη κε αλαθνξά ζην Νφκν θαη ,φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ην ζέκα ζα
παξαπέκπεηαη ζην πκβνχιην γηα λα απνθαζίζεη (for a ruling).
Άξζξν 32 - Έλαξμε Ιζρύνο
(1) Σν Καηαζηαηηθφ απηφ ζα ηεζεί ζε ηζρχ αθνχ εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε.
(2) Σν Καηαζηαηηθφ απηφ ππεξηζρχεη θαη αληηθαζηζηά ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ
Κ.Δ.. ηνπ 1985. Όιεο νη δηαδηθαζίεο, εληνιέο, θαλφλεο (regulations) πνπ
ιήθζεζαλ ή έγηλαλ δπλάκεη ησλ Καλνληζκψλ ηνπ 1985, εθηφο εάλ έρνπλ
αθπξσζεί ή έρνπλ θξηζεί κε άιιν ηξφπν φηη δελ ζπλάδνπλ κε ηηο πξφλνηεο
ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ, ζα παξακείλνπλ ζε ηζρχ ή ζε εθαξκνγή, κέρξηο
φηνπ αληηθαηαζηαζνχλ ή ηξνπνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ
απηφ.
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