
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 "ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ" (CYPRUS THIRD AGE) 

 

 

 
1 

 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 

Η επωνυμία του σωματείου είναι στα Ελληνικά «ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 

"CYPRUS THIRD AGE'' από τώρα και στο εξής επονομαζόμενο ως Το "C3A" με έδρα το 

Δικηγορικό Γραφείο L.G. ZAMBARTAS LLC, 82 Σπύρου Κυπριανού, Euro House, 1ος 

Όροφος, 4042, Λεμεσός, Κύπρος.  

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Τηρουμένων των ζητημάτων που καθορίζονται πιο κάτω, το C3A και τα περιουσιακά 

του στοιχεία θα διοικούνται και θα διαχειρίζονται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό 

από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο συστήνεται βάσει της διάταξης 6 

του παρόντος καταστατικού. 

3. ΣΚΟΠΟΙ 

Το C3A είναι μη εμπορικός, μη θρησκευτικός, 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. 

 

(ii) 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: 

Ι.  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. 
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II.  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. 

III.  εξουσία να αγοράζει, να λαμβάνει ως μισθωτήριο ή σε αντάλλαγμα 

οποιαδήποτε περιουσιακό στοιχείο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη 

των σκοπών και να το συντηρεί και να το εξοπλίζει προκειμένου να το 

χρησιμοποιεί. 

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. 

VI.  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. 

VIII.  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. 
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5. ΜΕΛΗ 

(α)  Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται 

ούτε κληρονομείται. 

(β)        Μέλη του C3A έχουν δικαίωμα να γίνουν άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να 

προωθήσουν το έργο του C3A και έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους 

σύμφωνα με το συμφωνηθέν της τοπικής ομάδας τους και 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 άλλους όρους που επιβάλλονται δεόντως από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

(γ) Άτομο που προσφέρει ή/και πρόσφερε  σημαντικά στους σκοπούς του C3A 

μπορεί να ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος με απόφαση μιας τοπικής ομάδας. 

Άτομα που είναι υψηλών αναγνωρισμένα  στη Κύπρο ή το εξωτερικό μπορούν 

επίσης να ανακηρυχθούν επίτιμα μέλη (πάντοτε με απόφαση της τοπικής 

ομάδας). 

(δ)  Κάθε πρόσωπο που είναι μέλος θα έχει μία ψήφο. Επίτιμα μέλη δεν 

δικαιούνται ψήφο. 

(ε)  Κάθε μη κερδοσκοπική οργάνωση που είναι μέλος θα έχει το δικαίωμα να 

λαμβάνει ειδοποίηση και να παρίσταται στις 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. 

(ζ)  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 

απλήρωτο 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. 
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 (η) Μέλη του σωματείου όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα θα είναι άτομα 

οποιασδήποτε εθνότητας που είναι στη Τρίτη Ηλικία (δηλ. την περίοδο μετά 

την πρώτη ηλικία παιδικής εξάρτησης και μετά την δεύτερη ηλικία πλήρους 

απασχόλησης ή/και πατρικής ευθύνης).  

(θ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποβάλει από το σωματείο μέλη που 

έχουν συμπεριφερθεί εναντίον των σκοπών του σωματείου ή που 

χρησιμοποιούν το C3A για προσωπικό ή/και οποιοδήποτε εμπορικό κέρδος ή 

όφελος. 

(ι) Κάθε μέλος του σωματείου χάνει την ιδιότητα του μέλους εφόσον συντρέχουν 

ένας ή περισσότεροι λόγοι 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. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 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. Η διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι ένα έτος 

και θα αποφασίζεται εάν θα παραμείνει ή θα αλλάξει η σύνθεση του σε κάθε ετήσια 

Γενική Συνέλευση  που θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 

8(στ) του Νόμου.  

(i) 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. 
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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 λύση , 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. 

(ii) Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα αποτελείται από περισσότερα από 8 μέλη που θα 

είναι: 

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

(β) Τουλάχιστον 1 και μέγιστος αριθμός  5 μελών που προτείνονται από τις 

τοπικές ομάδες τους  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. 

(iii) 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. 

(iv) 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 περιεγράφηκε 

ανωτέρω στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
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(v) 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 . 

(α) 'Ένα μέλος του Διοικητικό Συμβουλίου θα παύσει να κατέχει το αξίωμα του 

εάν 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). 

(ε)Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος της διοίκησης του σωματείου 

καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική 

αισχρότητα, ο Έφορος, έπειτα από αίτημα οποιουδήποτε μέλους ή 

αυτεπάγγελτα, καλεί το αρμόδιο όργανο να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες 

για την αντικατάσταση του συγκεκριμένου μέλους της διοίκησης σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του καταστατικού του σωματείου. 

7. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔIΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

ετησίως. Εντός της πρώτης τριμηνίας εκάστου έτους το διοικητικό συμβούλιο 

ή ο γραμματέας του σωματείου θα γνωστοποιούν στον Έφορο- 
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 (α) Αριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες 

έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους 

 (β) σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης 

του σωματείου με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας 

τους, και 

 (γ) κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος 

αριθμός ετησίων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό. 

(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. 

(v) Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη 

συζήτηση ή στην ψηφοφορία εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη 

διενέργεια δικαιοπραξίας, η την έγερση, ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του 

σωματείου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή 

αυτού εξ αίματος η εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη 

διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής 

η κεφαλαιουχικής στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος 

αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του 

τρίτου βαθμού. 

(νi)  Κάθε ζήτημα θα αποφασίζεται με πλειοψηφία ψήφων των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα και ψηφίζουν επί του ερωτήματος 
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που τίθεται αλλά σε περίπτωση ισοψηφίας ο Προεδρεύων της συνεδρίασης 

θα διαθέτει δεύτερη ή υπερισχύουσα ψήφο. 

(νii)  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. 

(νiii)  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 Καταστατικό. 

(ix)  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. 

(x)  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 πίστη 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 

(i)  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 
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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 κεφάλαια 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 πίστη εύλογων και δεδομένων ποσών για μικροέξοδα κατά 

την πορεία των εργασιών του C3A. Νοείται ότι τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου μπορούν να ανακτήσουν η/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά 

έξοδα που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 

περιλαμβανομένης και της αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή 

άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς 

προγράμματα, εφόσον προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα, νοουμένου ότι 

το καταστατικό του ιδρύματος δεν ορίζει διαφορετικά. 

(iν)  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. 

(vi) Τα μέλη της διοίκησης του σωματείου έχουν την υποχρέωση να τηρούν 

λογιστικά βιβλία στα οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των 

δοσοληψιών του σωματείου και να καταρτίζουν στο τέλος κάθε οικονομικού 

έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς: 

(α) Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του σωματείου κατά την 

διάρκεια του οικονομικού έτους, 
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(β) λογαριασμό του πιστωτικού υπολοίπου κατά την έναρξη του 

οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για 

λογαριασμό τους κατά την διάρκεια αυτού 

(γ)λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή 

που τους οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά την 

διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους.  

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 

και θα καταγράφονται στο Μητρώο Περιουσιακών Στοιχείων 

Β.  Πόροι του σωματείου συμπεριλαμβάνουν, 1. Δωρεές και εισφορές από 

άτομα, οργανώσεις, εκκλησίες του εσωτερικού ή εξωτερικού. Β. Εισπράξεις 

από διάφορες εκδηλώσεις που θα διοργανώνει το σωματείο. 

10. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 

1.  Το σωματείο θα αντιπροσωπεύεται δικαστικά και εξώδικα και ενώπιον 

παντός τρίτου από τον Πρόεδρο του, κωλυομένου, θα ορίζεται άλλο πρόσωπο 

για την ειδική αυτή αντιπροσώπευση. 

11. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

(i) Θα γίνεται μια Ετήσια Γενική Συνέλευση του C3A που θα συνεδριάζει τουλάχιστον 

μία φορά κάθε έτος, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 8(στ) του Νόμου. 

 

(ii) Κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση θα συγκαλείτε 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. 

 

(iv) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρουσιάζει σε κάθε Ετήσια Συνέλευση την έκθεση 

και τους λογαριασμούς του προηγούμενου έτους προς έγκριση. 
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(v) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ζητά έγκριση για τον διορισμό ενός ανεξάρτητου 

ελεγκτή για τους λογαριασμούς του σωματείου. 

 

(vi) 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. 

 

(vii) 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. 

 

(viii) 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 καταστατικού του, ή διάλυση του. 

 

(ix) 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 για μεταβολή του σκοπού του 

σωματείου απαιτείται η συναίνεση των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών 

του σωματείου. Νοείται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται εκ των 

πραγμάτων δυσχερής η παρουσία των τριών τετάρτων των μελών, ο Έφορος 

δύναται να παρέχει την συγκατάθεση του για την υποβολή αίτησης στο 

Δικαστήριο για τη έκδοση διατάγματος το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στο 

αιτούν σωματείο να προωθήσει τη διαδικασία λήψης απόφασης στη παρουσία 

τουλάχιστον μέχρι των δύο πέμπτων του συνόλου των μελών του.  

 

(x) Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στη ψηφοφορία 

εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή τη έγερση 

ή κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου 

αυτού ή συγγενή αυτού εξ’ αίματος η εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού 

συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρίας, 

προσωπικής ή κεφαλαιούχης, στη οποία ή στην διοίκηση της οποίας συμμετέχει 
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το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος η εξ αγχιστείας μέχρι και 

του τρίτου βαθμού συγγένειας.  

12. 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. 

13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

(i)  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 

απαρτία. 

(iv)  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. 

 

 



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 "ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ" (CYPRUS THIRD AGE) 

 

 

 
13 

 

14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Το Καταστατικό είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με ψήφισμα που αποφασίστηκε από 

τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μελών που παρίστανται και ψηφίζουν σε μία Γενική 

Συνέλευση. Για να αλλαχτούν  όμως οι Σκοποί του σωματείου χρειάζεται η 

συγκατάθεση των ¾ των μελών του σωματείου. 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. 

15. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

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 ενεργητικά 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. 

Μολαταύτα, οι όροι διάλυσης του σωματείου θα είναι σύμφωνοι με τα άρθρα 24 και 

25 του περί σωματείων και ιδρυμάτων νόμου. 

16. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Το οποιοδήποτε θέμα που δεν προνοείται στο παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με 

απόφαση του Δ.Σ και για οποιοδήποτε ζήτημα δεν υπάρχει ειδική πρόνοια στο 

Καταστατικό, καθώς επίσης και για οποιοδήποτε ζήτημα σε σχέση με το οποίο 

υπάρχει ασάφεια, θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων 

και για Άλλα Συναφή θέματα Νόμου του 2017 (Ν. 104(Ι)/2017). 


