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ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΚΤΠΡΟΤ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

(Όλνκα, έδξα, ζθνπνί, πφξνη) 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο

 – ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΔΓΡΑ 

Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «Δθπαηδεπηηθφο Όκηινο Κχπξνπ» κε έδξα ηε 

Λεπθσζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο

  -  ΚΟΠΟΙ 

θνπνί ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Κχπξνπ είλαη: 

α)  Η πξνψζεζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία: 

 Να αλαδεηθλχεη ηελ ειιεληθή θαη ρξηζηηαληθή θπζηνγλσκία ηεο Κχπξνπ θαη 

λα δηαζθαιίδεη ηηο παξαδφζεηο θαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο.   

 Να ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ησλ επξσπατθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηεο 

Κχπξνπ. 

β)  Η παξαθνινχζεζε ησλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηάζεσλ θαη ε ζπκβνιή ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ. 

γ)   Η ζπζηεκαηηθή κειέηε πξνβιεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ θαη ε 

ζπκβνιή ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

δ)  Η ζπκβνιή ζηελ πξναγσγή ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ θαη, 

γεληθφηεξα, ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζε ζπλεξγαζία κε αλάινγνπο νξγαληζκνχο 

ηφζν ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο. 

ε) Η θαιιηέξγεηα αγσληζηηθνχ πλεχκαηνο ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηελ ειεπζεξία ηεο 

Κχπξνπ θαη ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζ’ νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν. 

ζη) Η δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθήο βηβιηνζήθεο θαη εθπαηδεπηηθνχ αξρείνπ. 



 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο

 – ΜΔΑ 

Μέζα κε ηα νπνία ζα επηδησρζνχλ νη ζθνπνί ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Κχπξν 

είλαη: 

α)  Η νξγάλσζε επηηξνπψλ κε ζθνπφ ηε ζπζηεκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε 

παξέκβαζε ζηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα ηεο Κχπξνπ. 

β)  Η δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη ε αλάιεςε κειεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ θαη, γεληθφηεξα, ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. 

γ) Η νξγάλσζε δηαιέμεσλ, ζπδεηήζεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξίσλ. 

δ) Η ζπλεξγαζία κε ηδξχκαηα βαζηθήο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο θαη 

ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Διιάδα θαη ηδηαίηεξα κε 

ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. 

ε) Η απφθηεζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο κέζσ δαλεηζκνχ θαη 

ππνζήθεπζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, φηαλ εμππεξεηνχληαη νη ζθνπνί ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Κχπξνπ. 

ζη) Άιιεο εθδειψζεηο πνπ ζα θξίλεη θαηάιιειεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, 

πάληνηε ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο

 – ΠΟΡΟΙ 

Πφξνη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Κχπξνπ είλαη:  

α)  Οη ζπλδξνκέο ησλ κειψλ. 

β) Γηθαηψκαηα απφ εθδειψζεηο πνπ ζα νξγαλψλεη ν Δθπαηδεπηηθφο Όκηινο 

Κχπξνπ. 

γ)  Γσξεέο θαη ρνξεγίεο πξνο ηνλ Δθπαηδεπηηθφ Όκηιν Κχπξνπ. 

δ)  Άιινη πφξνη απφ λφκηκε πεγή. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΔΕΤΣΕΡΟ 

(Μέιε, δηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο) 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο

 – ΜΔΛΗ 

Μέιε γίλνληαη κε αίηεζή ηνπο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επί εηδηθνχ εληχπνπ 

ηνπ ζσκαηείνπ επηζηήκνλεο νη νπνίνη είηε θαηέρνπλ δίπισκα ή πηπρίν πνπ ηνπο 

επηηξέπεη λα εξγνδνηεζνχλ απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο Κχπξνπ είηε έρνπλ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα.  Η αίηεζε ππνζηεξίδεηαη απφ δπν 

κέιε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Κχπξνπ.  Κάζε αίηεζε εγγξαθήο κέινπο 

εμεηάδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξία ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο

 – ΤΝΓΡΟΜΗ 

Η ζπλδξνκή ησλ κειψλ είλαη ππνρξεσηηθή.  Η εηήζηα ζπλδξνκή θαζνξίδεηαη απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο

 – ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΔΛΩΝ 

Όια ηα κέιε πνπ έρνπλ ηαθηνπνηεκέλεο ηηο ζπλδξνκέο ηνπο πξνο ηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ Όκηιν Κχπξνπ έρνπλ δηθαίσκα: 

α)  Να εθιεγνχλ θαη λα εθιέγνληαη, φπσο πξνλνείηαη ζην άξζξν 21. 

β)  Να εηζεγνχληαη ζέκαηα πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα κειέηε. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο

 – ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΜΔΛΩΝ 

Οη ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ είλαη: 

α)  Να παξαθνινπζνχλ ηηο εθδειψζεηο ηνπ ζσκαηείνπ θαη λα πξνάγνπλ ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ. 

β)  Να παξίζηαληαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο. 

γ)  Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηηο εθάζηνηε 

απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. 

 



ΑΡΘΡΟ 9
Ο

 – ΠΑΤΗ ΜΔΛΩΝ 

Παχνπλ λα είλαη κέιε φζνη: 

α)  Τπνβάιινπλ εγγξάθσο παξαίηεζε. 

β)  Καζπζηεξνχλ ηε ζπλδξνκή ηνπο πεξηζζφηεξν απφ δπν ζπλερή ρξφληα. 

γ) Δλεξγνχλ αληίζεηα πξνο ηνπο ζθνπνχο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Οκίινπ Κχπξνπ. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

(Γηνίθεζε, Γηνηθεηηθά Όξγαλα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ) 

 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο

 – ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

Όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Κχπξνπ είλαη: 

α) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

β)  Η Γεληθή πλέιεπζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
Ο

 – ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

α) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη επηακειέο θαη εθιέγεηαη κε κπζηηθή 

ςεθνθνξία ζχκθσλα κε ηα άξζξα 20, 21, 22, 23 θαη 24.  Γέθα κέξεο κεηά ηελ 

εθινγή, ν πιεηνςεθήζαο ζπγθαιεί ηνπο εθιεγέληεο θαη θαηαξηίδνληαη ζε 

ζψκα κε πξφεδξν, αληηπξφεδξν, γξακκαηέα, β΄ γξακκαηέα, ηακία θαη δχν 

ζπκβνχινπο. 

β)  Η ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο. 

γ)  Όηαλ ην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξαηηεζεί ή απνρσξήζεη, 

αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ πξψην επηιαρφληα. 

δ)  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη κε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε δπν κήλεο θαη έθηαθηα φηαλ ππάξρεη αλάγθε.  

Απαξηία ππάξρεη φηαλ ηα παξφληα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα.  Οη 

απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ πιεηνςεθία 

ησλ κειψλ πνπ είλαη παξφληα.  ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο 

ηνπ Πξνέδξνπ. 

ε)  Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο 

ζπλεδξίεο παχεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

αληηθαζηζηάηαη απφ ηνλ πξψην επηιαρφληα.  Διιείςεη επηιαρφλησλ, ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νξίδεη απφ ηα κέιε. 

ζη) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνσζεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη 

αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Κχπξνπ.  Μέζα ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 



κπνξεί λα νξίδεη επηηξνπέο απφ ηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ γηα κειέηε θαη 

πξνψζεζε δηαθφξσλ ζεκάησλ.  

δ) Αλ ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνβάινπλ 

παξαίηεζε, νκαδηθά ή θερσξηζκέλα θαηά δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

ηφηε ηα ππφινηπα κέιε ζπγθαινχλ Γεληθή πλέιεπζε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12
Ο

 – ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Κχπξνπ πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ, θαιεί καδί κε ην 

Γξακκαηέα ηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ ζε γεληθέο θαη έθηαθηεο ζπλειεχζεηο χζηεξα 

απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη εθπξνζσπεί ην ζσκαηείν καδί κε 

ην Γξακκαηέα ζε θάζε αξρή θαη ηδηψηε «δηθαζηηθά θαη εμψδηθα». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13
Ο

 – ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ 

Ο Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν, φηαλ απηφο απνπζηάδεη, νπφηε θαη 

αζθεί φια ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ φπσο νξίδεη ην άξζξν 12. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14
Ο

 – ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

Ο Γξακκαηέαο θπιάηηεη ηε ζθξαγίδα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Κχπξνπ, ηεξεί 

κεηξψν ησλ κειψλ, εηνηκάδεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, δηεθπεξαηψλεη ηελ αιιεινγξαθία θαη ππνγξάθεη καδί κε ηνλ 

Πξφεδξν φια ηα έγγξαθα.  Δπίζεο, θξνληίδεη γηα ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ ζσκαηείνπ 

θαη εθπξνζσπεί καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηνλ Δθπαηδεπηηθφ Όκηιν Κχπξνπ ζε θάζε 

αξρή ή ηδηψηε.  Σν Γξακκαηέα, φηαλ θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη ν Βνεζφο 

Γξακκαηέαο. 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 15
Ο

 – ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΑΜΙΑ 

Ο Σακίαο εηζπξάηηεη φ,ηη νθείιεηαη ζην ηακείν κε δηπιφηππεο απνδείμεηο, θάλεη 

πιεξσκέο κε δηπιφηππεο απνδείμεηο γηα ηα έμνδα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ππνβάιιεη 

ζηε Γεληθή πλέιεπζε γεληθή έθζεζε θαη απνινγηζκφ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

ηακείνπ.  Σεξεί ηδηαίηεξν βηβιίν ηακείνπ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηε 

ζθξαγίδα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Κχπξνπ θαη επζχλεηαη πξνζσπηθά γηα θάζε 

δαπάλε πνπ γίλεηαη. Δπίζεο ηεξεί βηβιία πεξηνπζίαο ηνπ ζσκαηείνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16
Ο

 – ΔΛΔΓΚΣΔ 

ε θάζε εθινγηθή Γεληθή πλέιεπζε εθιέγνληαη δπν κέιε σο ειεγθηέο.  Οη 

ειεγθηέο δελ κπνξνχλ λα είλαη ζπγρξφλσο θαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Οη ειεγθηέο ειέγρνπλ θάζε ρξφλν φια ηα βηβιία θαη έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη απφ 

ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ζσκαηείνπ θαη ππνβάιινπλ ζρεηηθή 

έθζεζε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17
Ο

 – ΤΓΚΛΗΗ ΓΔΝΙΚΗ  ΤΝΔΛΔΤΗ 

Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην ζψκα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Κχπξνπ 

θαη ζπγθαιείηαη κε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, θάζε ρξφλν ην Μάξηην θαη έθηαθηα 

κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  Ο Πξφεδξνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ζπγθαιέζεη έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, φηαλ ην δεηήζνπλ κε γξαπηή αίηεζή ηνπο 

ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ 

ησλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη κέζα ζε δέθα (10) κέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 

αίηεζεο.  Μαδί κε ηελ αίηεζε γηα ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο ππνβάιιεηαη θαη 

θαηάζηαζε ησλ ζεκάησλ πνπ είλαη πξνο ζπδήηεζε. Σα πξαθηηθά ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηεξεί ν Γξακκαηέαο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18
Ο

 – ΔΡΓΟ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

Η Γεληθή πλέιεπζε ραξάζζεη ηε γεληθή πνιηηηθή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ 

Κχπξνπ θαη ηα πιαίζηα ηεο δξάζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.   Αζρνιείηαη 



επίζεο κε γεληθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζσκαηείν.  Η Γεληθή πλέιεπζε 

ζπδεηεί θαη εγθξίλεη ηα πεπξαγκέλα θαη ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Σακία, 

αληίζηνηρα. 

 

ηηο ζπλεδξίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο φια ηα κέιε ζεσξνχληαη ηζφηηκα θαη 

έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ λννπκέλνπ φηη ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21.  Οη 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ.  ε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 

 

Η Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηα κηζά απφ ηα 

κέιε ηνπ ζσκαηείνπ.  Αλ δε ζρεκαηηζηεί απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε 

αλαβάιιεηαη γηα κηζή ψξα, νπφηε ζεσξείηαη φηη ππάξρεη απαξηία, αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ είλαη παξφληα.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο

 – ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο πξνεδξεχεη ηξηκειέο Πξνεδξείν απφ Πξφεδξν, 

Αληηπξφεδξν θαη Γξακκαηέα πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηα κέιε, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ησλ ππνςεθίσλ ζε πεξίπησζε εθινγψλ.  Οη 

απνθάζεηο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ 

κειψλ γξάθνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν πξαθηηθψλ θαη ππνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηνπ 

πξνεδξείνπ.  Σν βηβιίν απηφ θπιάηηεη ν Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη ην παξαδίδεη ζην πξνεδξείν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε ηελ εθινγή ηνπ θαη ην 

μαλαπαίξλεη κεηά ηε ζχληαμε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, 

φρη φκσο αξγφηεξα απφ νθηψ (8) κέξεο απφ ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηεο. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 

(Αξραηξεζίεο) 

 

ΑΡΘΡΟ 20
Ο

 – ΥΡΟΝΟ 

Οη αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ 

κειψλ ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο γίλνληαη θάζε ηξία ρξφληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ή έθηαθηεο Γεληθήο ζπλέιεπζεο γηα ζθνπνχο 

εθινγψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21
Ο

 – ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΔΚΛΟΓΗ 

Γηθαίσκα λα εθιεγνχλ σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δηθαίσκα λα 

εθιέμνπλ έρνπλ φια ηα ηαθηηθά κέιε κε ηαθηνπνηεκέλεο ηηο ηακεηαθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο θαη έλα ζπκπιεξσκέλν ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εγγξαθήο 

ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 22
Ο

 – ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Όζα απφ ηα κέιε έρνπλ ηαθηνπνηεκέλεο ηηο ζπλδξνκέο ηνπο, θαη ηαπηφρξνλα 

έρνπλ ζπκπιεξψζεη έλα ρξφλν σο κέιε ηνπ νκίινπ, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 

ππνςεθηφηεηα ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  Σα νλφκαηα ησλ 

ππνςεθίσλ γξάθνληαη ζε πίλαθα κε αιθαβεηηθή ζεηξά. 

 

Σα κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δελ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 

ππνςεθηφηεηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 23
Ο

 – ΣΡΟΠΟ 

Κάζε κέινο παξαιακβάλεη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο έλα 

ςεθνδέιηην ζθξαγηζκέλν κε ηε ζθξαγίδα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Κχπξνπ θαη 

ππνγξακκέλν απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ςεθίδεη επηά 

ππνςεθίνπο γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  Σα δπν (2) κέιε ηεο ειεγθηηθήο 

επηηξνπήο εθιέγνληαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ.  



ΑΡΘΡΟ 24
Ο

 – ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΥΩΝ 

Μεηά ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο γίλεηαη δηαινγή ησλ ςήθσλ θαη επηιέγνληαη νη 

επηηπρφληεο θαη νη επηιαρφληεο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο κεηαμχ δπν (2) 

ππνςεθίσλ, ε αλαθήξπμε γίλεηαη κε θιήξσζε.  Δπίζεο ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ κε 

ηα νλφκαηα ησλ επηηπρφλησλ θαη ησλ επηιαρφλησλ θαη παξαδίδεηαη ζ’ απηφλ πνπ 

πιεηνςήθεζε. 

 

Σν παιαηφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξαδίδεη ππνρξεσηηθά ηε δηνίθεζε ηνπ 

ζσκαηείνπ ζην λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην αξγφηεξν ζε επηά (7) κέξεο απφ ηε 

ζπγθξφηεζε ζε ζψκα. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ 

(Γηάιπζε - Σξνπνπνίεζε) 

 

ΑΡΘΡΟ 25
Ο

 – ΓΙΑΛΤΗ 

Η δηάιπζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Κχπξνπ απνθαζίδεηαη απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειψλ πνπ έρνπλ ηαθηνπνηεκέλεο ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή φηαλ ν αξηζκφο ησλ ηαθηηθψλ κειψλ γίλεη 

κηθξφηεξνο απφ 21.  ε πεξίπησζε δηάιπζεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 

ζσκαηείνπ παξαρσξνχληαη ζε ίδξπκα πνπ ζα απνθαζίζεη ε Γεληθή πλέιεπζε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26
Ο

 – ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 

Σξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ γίλεηαη κε ζχγθιεζε Καηαζηαηηθήο πλέιεπζεο 

θαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ πνπ 

έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.  Δμαηξνχληαη ηα άξζξα «έλα» (φλνκα) θαη «δπν» (ζθνπνί) 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Κχπξνπ ηα νπνία δελ ηξνπνπνηνχληαη.  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΣΟ 

(Γεληθέο Γηαηάμεηο) 

 

ΑΡΘΡΟ 27
Ο

 – ΚΑΣΑΘΔΔΙ 

Κάζε πνζφ κεγαιχηεξν ησλ €100 θαηαηίζεηαη απφ ηνλ Σακία ζην φλνκα ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Κχπξνπ ζε Σξάπεδα ή ζε πλεξγαηηθφ Πηζησηηθφ Ίδξπκα. 

ΑΡΘΡΟ 28
Ο

 – ΦΡΑΓΙΓΑ 

Η ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ είλαη θπθιηθή, θέξεη ην φλνκα ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ 

ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ, θαη ζην θέληξν έρεη παξάζηαζε πνπ εθθξάδεη ην πλεχκα 

ηνπ ειιελνρξηζηηαληθνχ πνιηηηζκνχ ζε κηα Δλσκέλε Δπξψπε. 


