
  
 

Ενημέρωση Μελών 23 Νοεμβρίου  2018 :  Αναγκαστική   
Καταστατική Γενική Συνέλευση, λόγω νέας Νομοθεσίας, 
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018  

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Σας προσκαλούμε στην 1η  Καταστατική  Γενική Συνέλευση του 
Συνδέσμου μας η οποία θα διεξαχθεί την  Πέμπτη  13 Δεκεμβρίου και 
ώρα 4:30μ.μ.   στο οίκημα της ΕΤΥΚ στη Λευκωσία, οδός Πρεβέζης 8 
στον 1ο όροφο. 
 
Η Καταστατική Συνέλευση επιβάλλεται από το νέο νόμο Περί 
Σωματείων και Ιδρυμάτων ο οποίος δημοσιεύτηκε στην επίσημη 
εφημερίδα της Δημοκρατίας στιις 14 Ιουλίου του 2017.  
 
Οι Αλλαγές είναι υποχρεωτικές και επιβάλλονται για σκοπούς 
συμμόρφωσης με  τις πρόνοιες του νέου νόμου ο οποίος από τις 
14/07/17 έχει καταργήσει τον παλαιό Νόμο περί Σωματείων και 
Ιδρυμάτων του 1972. 
 
Οι αλλαγές είναι οι ίδιες για όλα τα Σωματεία/Συνδέσμους και 
παρέχεται προθεσμία το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019, για να 
εγκριθούν από Καταστατικές Συνελεύσεις.  
 
Απαιτούμενη ΑΠΑΡΤΙΑ για Καταστατικές  Αλλαγές. 
 
Πρέπει να τονίσουμε ότι βάσει του άρθρου 24 του Καταστατικού του 
Συνδέσμου μας ( βλέπετε  πιο κάτω ), για την αλλαγή άρθρων του 
Καταστατικού (εκτός των σκοπών του Συνδέσμου) απαιτείται η 
παρουσία της  πλειοψηφίας των μελών του Συνδέσμου οι οποίοι 
έχουν δικαίωμα ψήφου (δηλαδή έχουν τακτοποιημένες τις Ετήσιες 
Συνδρομές τους).  
 
 
 
 



  
<<  ΑΡΘΡΟ 24ο  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
Για την τροποποίηση του Καταστατικού χρειάζεται απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία τα των ¾ των παρόντων μελών της 
Συνέλευσης και με απαρτία το ήμισυ πλέον ενός των μελών του 
Σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου, ειδικά όμως για την 
τροποποίηση των σκοπών του σωματείου απαιτείται η εξασφάλιση της 
συναίνεσης των ¾ του συνόλου των μελών. >> 
 

Πρέπει να τονίσουμε ότι η μη συμμόρφωση με τις 

πρόνοιες  του νέου νόμου μέχρι την ημερομηνία 

προθεσμίας(30/06/2019)  θα έχει καταστροφικές 

συνέπειες οδηγώντας στη  διαγραφή του Συνδέσμου 

μας. 

 
Ο Σύνδεσμος έχει ακόμα πολύ έργο να επιτελέσει γι’ αυτό θα πρέπει 
όλοι να παραβρεθούμε στην Καταστατική Συνέλευση. 
 
Είμαστε σίγουροι ότι,  αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της 
παρούσας Συνέλευσης θα είμαστε όλοι παρόντες στις 13 του 
Δεκέμβρη. 
 
Στο  πλαίσιο της Καταστατικής Συνέλευσης θα γίνει και ενημέρωση 
των μελών για όλες τις ενέργειες του Συνδέσμου. 
 
   
Με εκτίμηση, 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
 
Στηρίζουμε τον Σύνδεσμο - Διεκδικούμε όσα μας άρπαξαν 

 
 


