
ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΣτΑΣΗΣ ΤΟ 
" ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ" 

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Τηρουμένων των ζητημάτων που κdθορίζονται πιο κάτω, το C3A και τα 
περιουσιακά του στοιχεία θα διοικούνται και θα διαχειρίζονται σύμφωνα με το 
παρόν έγγραφο σύστασης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο 
συστήνεται βάσει της διάταξης 6 του παρόντος εγγράφου σύστασης. 

3. ΣΚΟΠΟΙ 

Το C3A είναι μη εμπορικό, μη θρησκευτικό, μη πολιτικός οργανισμός και οι 
σκοποί του είναι οι εξής : 

(i) 	 Η προώθηση της εκπαίδευσης του κοινού και ειδικότερα της 
εκπαίδευσης των ατόμων της τρίτης ηλικίας που δεν διαθέτουν πλέον 
πλήρη και έμμισθη απασχόληση στην Κύπρο. 

(iί) 	 Η ενθάρρυνση των ατόμων της τρίτης ηλικίας να διευρύνουν τις 
γνώσεις τους. 

(iii) 	 Η υποστήριξη των τοπικών ομάδων και επιτροπών τους και η 
παροχή βοήθειας στο να δημιουργούνται νέες τοπικές ομάδες. 

4. ΕΞΟΥΣΙΕΣ 

Για την προώθηση των σκοπών και μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 
ασκεί τις ακόλουθες εξουσίες: 

I. 	 εξουσία να συγκεντρώνει κεφάλαια, να προσκαλεί και να λαμβάνει 
εισφορές υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη συγκέντρωση 

κεφαλαίων το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα αναλαμβάνει 
οποιεσδήποτε σημαντικές μόνιμες εμπορικές δραστηριότητες και 

θα συμμορφώνεται προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις της 
νομοθεσίας. 

11. 	 Εξουσία να λαμβάνει δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, 
κληροδοτήματα και συνδρομές από πρόσωπα που επιθυμούν να 
προάγουν τους σκοπούς του C3A και να διατηρεί κεφάλαια σε 
καταπίστευμα για τον ίδιο. 

111. 	 εξουσία να αγοράζει, να λαμβάνει ως μισθωτήριο ή σε 
αντάλλαγμα οποιαδήποτε περιουσιακό στοιχείο που είναι 
απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών και να το 
να το εξοπλίζει προκειμένου να το χρησιμοποιεί. ~,."::~::.~~~~;-:r·~~Ίδ 1 



IV. 	 εξουσία τηρουμένων οποιωνδήποτε συγκαταθέσεων απαιτούνται 
από τη νομοθεσία να πουλάει, εκμισθώνει ή διαθέτει όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία του C3A ή μέρος αυτών. 

V. 	 εξουσία να συνεργάζεται με άλλα σωματεία , εθελοντικές 
οργανώσεις και νομοθετημένες αρχές που ενεργούν για την 
προώθηση των σκοπών ή παρεμφερών σκοπών και να 
ανταλλάσσει πληροφορίες και συμβουλές με αυτές. 

νι. 	 εξουσία να υποστηρίζει οποιαδήποτε σωματεία ή ιδρύματα, για 
την προώθηση των σκοπών του . 

Vll. 	 εξουσία να διορίζει και να συστήνει τέτοιες συμβουλευτικές 
επιτροπές όπως ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει δέον. 

Vl\1. 	 εξουσία να διοργανώνει και να πραγματοποιεί συνέδρια, ομιλίες, 
σεμινάρια και κύκλους μαθημάτων. 

ΙΧ. 	 εξουσία να εκδίδει βιβλία, τεύχη, εκθέσεις, φυλλάδια, περιοδικά 
και καθοδηγητικό υλικό και να παράγει ταινίες και βίντεο. 

Χ. 	 εξουσία να πράττει οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες όπως ήθελε 
κριθούν απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών του. 

ΧΙ. 	 εξουσία να εντάσσει και να εντάσσεται σε άλλους οργανισμούς ή 
σωματεία για την επίτευξη των σκοπών του. 

ΧΙΙ. 	 εξουσία να ζητά συνδρομή από τα μέλη τοπικών ομάδων όπως 
καθορίζονται από καιρό σε καιρό. 

5. ΜΕΛΗ 

(α} 	 Μέλη του C3A έχουν δικαίωμα να γίνουν άτομα τα οποία ενδιαφέρονται 
να προωθήσουν το έργο του C3A και έχουν καταβάλει την ετήσια 
συνδρομή τους και οποιοσδήποτε εταιρικός οργανισμός ή σωματείο ή 
μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων που ενδιαφέρεται να προωθήσει 
το έργο του C3A και έχει καταβάλει οποιαδήποτε ετήσια συνδρομή, 
υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνούν να τηρούν τους κανονισμούς του 
παρόντος εγγράφου σύστασης και οποιουσδήποτε όρους που 
επιβάλλονται δεόντως από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

(β) 	 Κάθε πρόσωπο που είναι μέλος θα έχει μία ψήφο. 

(γ) 	 Κάθε οργάνωση που είναι μέλος θα έχει το δικαίωμα να λαμβάνει 
ειδοποίηση και να παρίσταται σης Γενικές Συνελεύσεις του C3A μετά 
τον διορισμό ενός προσώπου που να την εκπροσωπεί και αφού 
πληροφορήσει σχετικά ενδελεχώς τον γραμματέα αλλά δεν θα έχει 
δικαίωμα ψήφου. 

(δ) 	 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα και μετά από εύλογη αιτία 
να παύσει από μέλος οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργάνωση. που είναι 



μέλος. εάν το ποσό της ετήσιας συνδρομής ή άλλο απαιτούμενο 
ποσό παραμείνει aπλήρωτο επί διάστημα 3 μηνών μετά την 
ημερομηνία κατά την οποία είναι πληρωτέο ή εάν το μέλος ενεργεί 
κατά τρόπο επιβλαβή για το C3A ή για τη διοίκηση του C3A ή κατά 
τρόπο που βλάπτει την καλή φήμη του C3A υπό την προϋπόθεση ότι 
το εν λόγω πρόσωπο ή ο διορισμένος αντιπρόσωπος της εν λόγω 
οργάνωσης που είναι μέλος, θα έχει το δικαίωμα να μιλήσει ενώπιον 
του Διοικητικού Συμβουλίου πριν ληφθεί μια τελική απόφαση. 

(ε) 	 Μέλη του σωματείου όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα θα είναι 
Κύπριοι και αλλοδαποί, που θα έχουν περάσει το 18°ν έτος της 
ηλικίας τους και συμφωνούν με τους σκοπούς του σωματείου. 

(ζ) 	 Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποβάλει από το σωματείο 
μέλη που έχουν συμπεριφερθεί εναντίον των σκοπών του σωματείου. 

(η) 	 Κάθε μέλος του σωματείου χάνει την ιδιότητα του μέλους έφ · όσον 
συντρέχουν ένας ή περισσότεροι όροι για την αποχώρηση μέλους. 
(1) Γραπτή δήλωση παραίτησης ή αποχώρησης από το σωματείο 
απευθυνόμενη στο Δ.Σ. 2. Μέλος του σωματείου εξερχόμενο δεν έχει 
κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του σωματείου. 

6. ΔΙΟΙΚΗ1ΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Η διαχείριση του C3A στο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τα μέλη, 
των οποίων καθήκον θα είναι να εκτελούν την γενική πολιτική του και να 
φροντίζουν για την διοίκηση, την διαχείριση και τον έλεγχο των υποθέσεων 
και των περιουσιακών στοιχείων του C3A. 

(i) Επίτιμοι Αξιωματούχοι 

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του C3A τα μέλη θα επιλέξουν μεταξύ των 
ιδίων έναν προεδρεύοντα της συνεδρίας , έναν γραμματέα και έναν ταμία που 
θα κατέχουν το αξίωμα τους από τη λήξη εκείνης της συνεδρίας. 

Οι Αξιωματούχοι θα εκλέγονται για διάστημα ενός έτους. Οι αποχωρούντες 
Αξιωματούχοι έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για επανεκλογή υπό 
την προϋπόθεση ότι κανένας τους δεν δύναται να κατέχει το αξίωμα του 
Προεδρεύοντα επί διάστημα που υπερβαίνει τα 3 συνεχή έτη χωρίς μία 
ενδιάμεση περίοδο τουλάχιστον ενός έτους στην οποία δεν κατέχει το εν λόγω 
αξίωμα. 	 ·· 
Εάν οι υποψηφιότητες που θα ληφθούν δεν επαρκούν για την πλήρωση των 
κενών θέσεων για Αξιωματούχους και/ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το 
Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ως τελευταία καταφυγή , να κάνει έκκληση στα 
συγκεντρωμένα μέλη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ώστε να λάβει την άδεια 
τους να θέσει το ερώτημα κατά πόσον οποιοσδήποτε που είναι παρών θα 
ήταν πρόθυμος να αλλάξει άποψη και να θέσει υποψηφιότητα για μία από τις 
κενές θέσεις . Θα πρέπει να γίνει ψηφοφορία αναφορικά με αυτό το αίτημα και 
θα πρέπει να λάβει τις θετικές ψήφους τουλάχιστον των δύο τρίτων των 
μελών που παρίστανται και ψηφίζουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν υποψηφιότητες για μια ή περισσότερες από 
τις θέσεις των επίτιμων Αξιωματούχων το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το 



δικαίωμα να ζητήσει από τον αποχωρούντα αξιωματούχο να παραμείνει στη 
θέση του μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

(Ι'\ι 	 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 8 μέλη που θα είναι: 

(α) Οι επίτιμοι αξιωματούχοι που αναφέρονται στην προηγούμενη 
παράγραφο. 

(β) Τουλάχιστον 1 και μέγιστος αριθμός 7 μελών που εκλέγονται στην 
Ετήσια Γενική Συνέλευση και τα οποία θα κατέχουν το αξίωμα τους 
από τη λήξη εκείνης της συνεδρίας.(γ) · Το πρώτο Διοικητικό 
Συμβούλιο αποτελείται από 8 μέλη, δηλ. οι τρεις Αξιωματούχοι και 5 
άλλα μέλη. 

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επιπροσθέτως να διορίσει μέχρι 2 
από κοινού επιλεγμένα μέλη που θα έχουν πλήρες δικαίωμα ψήφου και 
των οποίων η θητεία θα διαρκεί μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική 
Συνέλευση. 

(ii) 	 Πρόσωπα τα οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη είναι δυνατόν 
να προσκληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παρευρίσκονται 
στις συνεδριάσεις λόγω της εμπειρογνωμοσύνης τους· όποτε 
απαιτείται η συμβουλή τους. 

(iii) 	 Κενές θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο που προκύπτουν λόγω 
παραίτησης ή λήξης της θητείας στο χρόνο διάστημα μεταξύ Ετήσιων 
Γενικών Συνελεύσεων δύνανται να πληρωθούν από κάποιο μέλος και 
τέτοιο διορισμένο μέλος θα ολοκληρώσει τη θητεία του μέλους που 
αυτός ή αυτή αντικαθιστά και θα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για 
εκλογή σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω στην 
επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

(iν) 	 Οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι δυνατό να 
καταστούν άκυρες εξαιτίας οποιασδήποτε κενής θέσης ή της 
αδυναμίας διορισμού ή εξαιτίας οποιουδήποτε μειονεκτήματος στον 
διορισμό , στην εκλογή ή στην από κοινού επιλογή ενός μέλους . 

(ν) 	 Ένα μέλος του Διοικητικό Συμβουλίου θα παύσει να κατέχει το 
αξίωμα του εάν 

(α) καταστεί ανίκανος ή /λόγω διανοητικής διαταραχής, ασθένειας ή 
βλάβης να διαχειρίζεται και να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του ή της. 

(β) απουσιάζει χωρίς την άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου από 3 
συνεχείς συνεδριάσεις και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η 
θέση του ή της θα κενωθεί. 

(γ) εάν έρθει αντιμέτωπος με μια ψηφοφορία στην οποία δεν λαμβάνει 
ψήφο εμπιστοσύνης από το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπεία των 
ενεργειών του ή της που βλάπτουν την καλή φήμη του C3A ή της 
επιβλαβούς συμπεριφοράς του ή της για το C3A ή της αδυναμίας να 
συμμορφώνεται προς τους όρους του παρόντος εγγράφου σύστασης ή 
τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 



(δ) γνωστοποιήσει γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο την επιθυμία του 
ή της να παραιτηθεί (αλλά μόνο εάν τουλάχιστον πέντε μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν στις θέσεις τους όταν η 
γνωστοποίηση της παραίτησης πρόκειται να τεθεί σε ισχύ κάτι το οποίο 
θα λάβει χώρα τουλάχιστον 21 ημέρες από την παραλαβή της 
γνωστοποίησης). 

1. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗ1ΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(i) 	 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκαλεί τουλάχιστον 4 τακτικές 
συνεδριάσεις ετησίως. 

(ii) 	 Μια έκτακτη συνεδρίαση μπορεί να συγκληθεί κατά οποιονδήποτε 
χρόνο από τον Προεδρεύοντα ή από οποιαδήποτε (2) δυο μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου αφού δοθεί ειδοποίηση τουλάχιστον 
επτά ημερών στα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
αναφορικά με τα ζητήματα που πρόκειται να συζητηθούν . 

(iii) 	 Ο ή η Προεδρεύων θα προεδρεύει των συνεδριάσεων και απουσία 
του ή της Προεδρεύοντα το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιλέξει ένα 
από τα παρόντα μέλη ως προεδρεύοντα της συνεδρίασης πριν την 
διεκπεραίωση οποιασδήποτε υπόθεσης. 

(iν) 	 Απαρτία θα υφίσταται όταν στη συνεδρίαση είναι παρόν τουλάχιστο 
το ένα τρίτο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη 
δεδομένη χρονική στιγμή ή τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

· όποιος, αριθμός είναι μεγαλύτερος. 

(ν) 	 Κάθε ζήτημα θα αποφασίζεται με πλειοψηφία ψήφων των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα και ψηφίζουν επί 
του ερωτήματος που τίθεται αλλά σε περίπτωση ισοψηφίας ο 
Προεδρεύων της συνεδρίασης θα διαθέτει δεύτερη ή υπερισχύουσα 
ψήφο. 

(νi) 	 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα τηρεί πρακτικά των διαδικασιών στις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και οποιασδήποτε 
υποεπιτροπής και αυτά τα πρακτικά θα διατίθενται για έλεγχο σε 

περίπτωση που ζητηθεί από τα μέλη. 

(νii) 	 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να δημιουργεί 
και να τροποποιεί τους κανόνες αναφορικά με τη διενέργεια των 

εργασιών του ,τη σύγκληση και την διεκπεραίωση των 
συναντήσεων του και την φύλαξη των εγγράφων. Δεν είναι δυνατόν 
να δημιουργηθεί οποιοσδήποτε κανόνας που να αντίκειται στο 
παρόν Έγγραφο Σύστασης . 

(νiii) 	 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει υποεπιτροπές που να 
αποτελούνται από τουλάχιστον ένα μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου με σκοπό την διενέργεια οποιασδήποτε λειτουργίας ή 
εργασίας που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ήταν 
πιο πρόσφορο να αναληφθεί ή να διενεργηθεί από μια 
υποεπιτροπή , υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι ενέργειες και οι 
διαδικασίες οποιασδήποτε τέτοιας υποεπιτροπής θα αναφέρονται 
πλήρως και άμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. 



(ix) 	 Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα είναι δυνατόν να 
κατηγορηθεί ή να θεωρηθεί υπεύθυνο για απώλεια που 
προκλήθηκε από οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε ή παραλείφθηκε 
από το μέλος ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή λόγω οποιουδήποτε λάθους ή οποιασδήποτε 
παράλειψης που έγινε καλή τη πiστει από οποιοδήποτε μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή λόγω οποιουδήποτε άλλου ζητήματος 
εκτός της σκόπιμης απάτης από δεδομένο πρόσωπο ή 
οποιουδήποτε αδικήματος εν γνώσει του πέρα από το πλαίσιο της 
δεδομένης εξουσίας ή περιορισμού εκ μέρους του εν λόγω Μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

8. OIKONOMIKA 

Τα κεφάλαια του C3A, συμπεριλαμβανομένων όλων των δωρεών, 
συνεισφορών και κληροδοτημάτων , θα τοποθετούνται σε έναν 
λογαριασμό ή λογαριασμούς τους οποίους θα εκμεταλλεύονται το 
Διοικητικό Συμβούλιο εν ονόματι του C3A σε τέτοια τράπεζα ή 
τέτοιες τράπεζες όπως ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο από καιρό σε 
καιρό αποφασίσει. Όλες οι επιταγές που θα εκδίδονται από τον 
λογαριασμό ή τους λογαριασμούς πρέπει να φέρουν την υπογραφή 
τουλάχιστον 2 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(ii) 	 Τα κεφαλαία που ανήκουν στο C3A θα χρησιμοποιούνται μόνο για 
την προώθηση των σκοπών του. 

(iii) 	 Τα κεφάλαια δεν θα μεταφέρονται με οποιονδήποτε τρόπο σε μέλη, 
υπό την προϋπόθεση ότι κανένα στοιχείο στο παρόν έγγραφο δεν 
θα αποτρέπει την πληρωμή καλή τη πίστει ευλόγων και 
δεδομένων ποσών για μικροέξοδα κατά την πορεία των εργασιών 
του C3A. 

(ίν) 	 Κάθε αρμόζον κόστος , χρέωση και δαπάνη που εμπίπτει στη 
διαχείριση του C3A μπορεί να καταβληθεί από τα κεφάλαια του 
C3A. 

(ν) 	 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις 
της αναφορικά με : 

α)την τήρηση των λογιστικών αρχείων για το C3A. 
β)την ετοιμασία των ετήσιων αναλύσεων των λογαριασμών για 
το C3A. 
γ)την ανεξάρτητη εξέταση και έλεγχο των αναλύσεων των 
λογαριασμών του C3A. 

'\.__..

9. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του C3A θα χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά σε σχέση με τους στόχους του C3A. Τα περιουσιακά στοιχεία 
ανήκουν στο C3A. 

Β. Πόροι του σωματείου 1. Δωρεές και εισφορές από άτομα, 
οργανώσεις, εκκλησίες του εσωτερικού ή εξωτερικού. Β. Εισπράξεις από 
διάφορες εκδηλώσεις που θα διοργανώνει το σωματείο. 

'tO. ΔΙΚΑΣτΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝτΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 



1. Το σωματείο θα αντιπροσωπεύεται δικαστικά και εξώδικα και ενώπιον 
παντός τρίτου από τον Πρόεδρο του, κωλυομένου ή μη αποδεχομένου, θα 
ορiζεται άλλο πρόσωπο για την ειδική αυτή αντιπροσώπευση. 

2. Το Δ.Σ. θα έχει την δυνατότητα και εξουσία να καθορίζει τους όρους και ης 
λεπτομέρειες της αντιπροσώπευσης, και αν το πρόσωπο το οποίο επελέγηκε 
δεν αποδέχεται, το Δ.Σ. ορίζει άλλο πρόσωπο για την ειδική αυτή 
αντιπροσώπευση. 

11. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

{ί) 	 Θα γίνεται μια Ετήσια Γενική Συνέλευση του C3A που θα λαμβάνει 
χώρα τον μήνα Νοέμβριο κάθε έτους ή όσο το δυνατόν 
συντομότερα μετά από αυτό τον μήνα αλλά εντός 15 μηνών από 
την προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

(ii) 	 Κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Ο γραμματέας θα επιδίδει τουλάχιστον 21 ημερών 
ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σε όλα τα μέλη του 
C3A. Όλα τα μέλη του C3A θα έχουν δικαίωμα να παρίστανται και 
να ψηφίζουν στη συνεδρίαση. 

(iii) 	 Η τυχαία παράλειψη της επίδοσης ειδοποίησης σε οποιοδήποτε 
μέλος δεν θα ακυρώνει τις διαδικασίες οποιασδήποτε Γενικής 
Συνέλευσης. 

(iν) 	 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρουσιάζει σε κάθε Ετήσια Συνέλευση 
την έκθεση και τον ισολογισμό τέλους χρήσης του C3A του 
προηγούμενου έτους προς έγκριση. 

(ν) 	 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ζητά έγκριση για τον διορισμό ενός 
ανεξάρτητου ελεγκτή για τον ισολογισμό τέλους χρήσης. 

(νi) 	 Οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να 
γίνονται από τα μέλη γραπτώς και πρέπει να έχουν περιέλθει στα 
χέρια του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον 14 
ημέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που ο 
αριθμός των υποψηφιοτήτων υπερβαίνει τον αριθμόν των κενών 
θέσεων, η εκλογή θα γίνεται με μυστική ψηφοφορία. 

(νίί) 	 Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα συζητούνται οποιεσδήποτε 
προτάσεις για την τροποποίηση του εγγράφου σύστασης 
τηρουμένης της διάταξης 13 και άλλες εργασίες που αναφέρονται 
στην Ημερήσια Διάταξη. 

(νiii) 	 Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση τα μέλη μπορούν να επιλέξουν έναν 
Πρόεδρο εάν η δημιουργία μιας τέτοιας θέσης έχει συμφωνηθεί σε 
μια Γενική Συνέλευση.Ο Πρόεδρος που εκλέγεται από το C3A δεν 
θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν θα έχει δικαίωμα 
ψήφου. 



(ίχ) 	 Οι Γενικές συνελεύσεις αποφασίζουν για κάθε υπόθεση ή θέμα του 
σωματείου μη υπαγόμενο σε άλλο όργανο όπως η εκλογή των 
προσώπων της διοίκησης τον διορισμό ελεγκτών του σωματείου, 
μεταβολή του σκοπού του σωματείου ή του καταστικού του, ή 
διάλυση του. 

(χ) 	 Οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών προς λήψη οποιασδήποτε 
απόφασης συμπεριλαμβανομένης και απόφασης για την 
τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση του σωματείου. Για 
λήψη απόφασης όμως για μεταβολή του σκοπού του σωματείου 
απαιτείται η συναίνεση των % του συνόλου των μελών του 
σωματείου. 

11. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να συγκαλεί Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση του σωματείου κατά οποιονδήποτε χρόνο και εάν τουλάχιστον το 
ένα πέμπτο των μελών ζητήσει μία τέτοια συνεδρίαση γραπτώς δηλώνοντας 
τα ζητήματα που θα συζητηθούν. Ο γραμματέας θα συγκαλέσει την εν λόγω 
συνεδρίαση. Θα επιδοθεί ειδοποίηση τουλάχιστον 21 ημερών. Στην 
ειδοποίηση θα πρέπει να δηλώνεται το ζήτημα που θα συζητηθεί. Απαρτία θα 
σχηματίζεται όταν 25% των μελών θα είναι παρόντα. 

12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣτJΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

Ο γραμματέας ή κάποιο άλλο πρόσωπο ειδικά για τον σκοπό αυτό 
διορισμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο θα τηρεί πλήρη πρακτικά των 
διαδικασιών σε κάθε Γενική Συνέλευση του C3A 

(ii) 	 Θα σχηματίζεται απαρτία όταν τουλάχιστον 25% του αριθμού των 
μελών του C3A είναι παρόντα. 

(iii) 	 Εάν εντός μισής ώρας από τον καθορισμένο χρόνο για τη συνεδρίαση 
δεν έχει σχηματιστεί απαρτία, η συνεδρίαση, εάν συγκλήθηκε μετά από 
αίτημα των μελών, θα διαλύεται Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα 
αναβάλλεται για κατάλληλη ημέρα και ώρα όπως ήθελε το Διοικητικό 
Συμβούλιο ορίσει υπό την προϋπόθεση ότι δίδεται ειδοποίηση 21 
ημερών στα μέλη. Εάν κατά τη συνεδρίαση εξ αναβολής δεν 
σχηματιστεί απαρτία εντός μισής ώρας από την καθορισμένη ώρα για 
τη συνεδρίαση, τα παρόντα μέλη θα αποτελούν ατταρτία. 

(ίν) 	 Ο ή η Προεδρεύων του C3A Θα προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης 
στην οποία παρίσταται. Εάν απουσιάζει ο ή η Προεδρεύων τα παρόντα 
μέλη θα επιλέξουν ένα ως προεδρεύοντα της συνέλευσης. 

(ν) 	 Εάν υπάρξει ισοψηφία ο Προεδρεύων θα έχει μία υπερισχύουσα ψήφο. 
(νi) 	 Η ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση μέσω εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου ή με πληρεξούσιο επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι 
το υπογεγραμμένο πληρεξούσιο έγγραφο και/ή γραπτή εξουσιοδότηση 
θα παραληφθεί από τον γραμματέα τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την 
ημερομηνία της συνέλευσης. 

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 

Το έγγραφο Σύστασης είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με ψήφισμα που 
αποφασίστηκε από τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μελών που παρίστανται και 
ψηφίζουν σε μία Γενική Συνέλευση. Στην ειδοποίηση της Γενικής Συνέλευσης 
πρέπει να περιλαμβάνεται γνωστοποίηση του ψηφίσματος που να καθορίζει 



τους όρους της προτεινόμενης τροποποίησης η οποία απαιτείται να είναι 
σύμφωνα με την νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

14. ΔΙΑΛΥΣΗ 

Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι είναι αναγκαία η σκόπιμη η 
διάλυση του C3A, έχει το δικαίωμα να συγκαλέσει συνάντηση όλων των 
μελών του C3A, για την οποία θα επιδοθεί ειδοποίηση τουλάχιστον 21 
ημερών {στην οποία θα δηλώνονται οι όροι της διάλυσης που θα προταθεί). 
Εάν η πρόταση επικυρωθεί από πλειοψηφία δύο τρίτων όσων παρίστανται και 
έχουν δικαίωμα ψήφου το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει την εξουσία να 
ρευστοποιήσει οποιαδήποτε ενεργητικά στοιχεία για ή εκ μέρους του 
σωματείου. Οποιαδήποτε ενεργηηκά στοιχεία παραμένουν μετά την εξόφληση 
οποιωνδήποτε αρμοζόντων χρεών, υποχρεώσεων και οφειλών θα δοθούν ή 
θα μεταβιβαστούν σε άλλα τέτοια σωματεία ή φιλανθρωπικές οργανώσεις των 
οποίων οι σκοποί είναι παρεμφερείς με τους σκοπούς του C3A όπως ήθελαν 
τα μέλη του C3A αποφασίσει. 

15. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ MEXPI ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Μέχρι η πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση να λάβει χώρα το παρόν έγγραφο 
σύστασης θα ισχύει ως εάν οι αναφορές σε αυτό σε σχέση με το Διοικητικό 
Συμβούλιο να ήταν αναφορές σε πρόσωπα των οποίων οι υπογραφές 
εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παρόντος εγγράφου. 

Το παρόν έγγραφο σύστασης εγκρίθηκε κατά την ημερομηνία που αναφέρεται 
ανωτέρω από τα πρόσωπα των οποίων οι υπογραφές εμφανίζονται στο κάτω 
μέρος του παρόντος εγγράφου. 

16. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τροποποίηση του καταστατικού. Το παρόν καταστατικό δύναται να 
τροποποιηθεί σε Γενική Συνέλευση και με απόφαση λαμβανομένη με 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών. Για τροποποίηση 
όμως των σκοπών του σωματείου απαιτείται η συναίνεση των % του συνόλου 
των μελών του σωματείου. 

Διάλυση του σωματείου. Το σωματείο διαλύεται κατόπιν απόφασης της 
απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων και ψηφιζόντων μελών λαμβανομένης 
σε οποιαδήποτε συνέλευση. Οι όροι διάλυσης του σωματείου θα είναι 
σύμφωνοι με το άρθρο 24 και 25 του περί σωματείων και ιδρυμάτων νόμου 
του 1972. 

Οποιοδήποτε θέμα δεν προνοείται στο παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με 
απόφαση του Δ.Σ. 


