Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113
IΔIΩΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIOΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ME ΕΓΓΥΗΣΗ

IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ
ΚΑI
ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ

ΤΗΣ
ΕΤΑIΡΕIΑΣ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΖΩΔΙΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΩΔΙΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ
1.

Το όνομα της εταιρείας είναι “ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΖΩΔΙΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ” (εν τοις εφεξής «η Εταιρεία»).

2.

Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην Κύπρο.

3.

Η Εταιρεία είναι υπεράνω κομμάτων. Το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αλλοιωθεί
από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση.

4.

Οι σκοποί της ίδρυσης της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:
(1)

Η μελέτη, προώθηση, ανάπτυξη και προβολή του λαϊκού πολιτισμού της
Ζώδιας σε όλες του τις εκφάνσεις ήτοι όσον αφορά τις παραδόσεις, τα
τραγούδια, τον λαϊκό βίο, τα ήθη και έθιμα, την τέχνη κλπ με
οποιοδήποτε τρόπο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ήθελε ορίσει.

(2)

Η διοργάνωση ποικίλων καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων για
προβολή του λαϊκού πολιτισμού της Ζώδιας.

(3)

Η προώθηση, ανάπτυξη και διατήρηση της μνήμης της Πάνω και Κάτω
Ζώδιας και η διατήρηση και προώθηση της επιθυμίας και της
αγωνιστικής διάθεσης για επιστροφή.

(4)

Η προώθηση και ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων και της
αλληλεγγύης μεταξύ των Ζωδιατών μέσω της διοργάνωσης ποικίλων
καλλιτεχνικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων.

(5)

Η προαγωγή της πνευματικής, πολιτιστικής και σωματικής ανάπτυξης
των Ζωδιατών και της ψυχαγωγίας τους με την διοργάνωση ποικίλων
εκδηλώσεων, προγραμμάτων, μαθημάτων, εκθέσεων, σεμιναρίων
διαλέξεων, συζητήσεων, προβολής ταινιών, εκπαιδευτικών και
ψυχαγωγικών περιηγήσεων.

(6)

Η διοργάνωση ψυχαγωγικών βραδιών και εκδηλώσεων με σκοπό την
προαγωγή και προώθηση της ψυχαγωγίας των Ζωδιατών.

(7)

Η λήψη, εξασφάλιση και αποδοχή οικονομικής αρωγής, συνεισφορών,
δωρεών κινητής και ακίνητης περιουσίας και συμφερόντων παντός είδους
παραχωρηθέντων από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και η
χρησιμοποίησή τους προς επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

(8)

Η καταβολή χρημάτων και λήψη πρόνοιας για εκδρομές, εκθέσεις,
βραβεία και άλλα έπαθλα και εκδηλώσεις που διοργανώνονται προς όφελος
των Ζωδιατών.

(9) Η δωρεά χρημάτων σε δυσπραγούντες Ζωδιάτες και σε άλλους οργανισμούς
με αγαθοεργούς σκοπούς όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ήθελε
καθορίσει με σχετικούς κανονισμούς.
(10) Η διοργάνωση και λήψη πρόνοιας για εκδρομές, εκθέσεις, βραβεία και
άλλα έπαθλα και εκδηλώσεις που διοργανώνονται προς τον σκοπό εξεύρεσης
οικονομικών πόρων προς υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.
(11) Ο δανεισμός και η εξεύρεση χρημάτων και κεφαλαίων βάσει τέτοιων όρων ως
η Εταιρεία θεωρεί ορθούς και η έκδοση ομολόγων, δεσμεύσεων,
συναλλαγματικών, υποσχετικών και άλλων γραμματίων, διαπραγματεύσιμων
εγγράφων και αξιών και η επιβάρυνση ή δέσμευση του ενεργητικού και της
επιχείρησης της Εταιρείας προκειμένου να καθίσταται δυνατή η επίτευξη των
σκοπών της Εταιρείας.
(12) Η κατοχύρωση, εγγραφή, λήψη, εξασφάλιση, ανάπτυξη, αγορά και η άλλως
πως απόκτηση οιωνδήποτε αδειών, εγκρίσεων, παραχωρήσεων, προνομίων και
δικαιωμάτων επί προνομίων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων, δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εφευρέσεως, δικαιωμάτων ανατυπώσεως, δικαιωμάτων
απορρήτων μεθόδων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών και παρομοίων
δικαιωμάτων.
(13) Η χορήγηση μη αποκλειστικών αδειών και η άλλως πως διάθεση, κατά τρόπο
μη αποκλειστικό, δικαιωμάτων για τη χρήση αδειών, εγκρίσεων,
παραχωρήσεων, προνομίων και δικαιωμάτων επί προνομίων ευρεσιτεχνίας,
σχεδίων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εφευρέσεως,
δικαιωμάτων ανατυπώσεως, δικαιωμάτων απορρήτων μεθόδων, εμπορικών
σημάτων, εμπορικών επωνυμιών και παρομοίων δικαιωμάτων της Εταιρείας
σε οποιοδήποτε πρόσωπο το ζητήσει, έναντι καταβολής της κανονικής και
εύλογης εμπορικής αξίας για κάθε τέτοια άδεια και/ή δικαίωμα.
(14)

Η χρησιμοποίηση όλων των εσόδων της Εταιρείας αποκλειστικά για την
προώθηση των σκοπών της Εταιρείας, ως αυτοί αναγράφονται στο παρών
Ιδρυτικό Έγγραφο.

(15)

Η εξαγγελία και διαφήμιση της Εταιρείας και των δραστηριοτήτων της ως
ήθελε φανεί σκόπιμο στην Εταιρεία.

(16)

Η καταβολή όλων των εξόδων για την προαγωγή, σύσταση και εγγραφή
της Εταιρείας και η υιοθέτηση διευθετήσεων που τυχόν να έχουν γίνει
πριν από την σύσταση της σε σχέση με την σύσταση και τις εργασίες της.

(17)

Η λήψη μέτρων αναφορικά με την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας
σε οποιοδήποτε μέρος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας δυνάμει της εν
ισχύ νομοθεσίας σε τέτοια μέρη και η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων
ήθελαν θεωρηθεί αναγκαία για την χορήγηση προς την Εταιρεία των
ίδιων ή παρόμοιων δικαιωμάτων και προνομίων όπως κατέχονται από
εγχώριους οργανισμούς ίδιας φύσης.
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(18)

Η διεξαγωγή οποιωνδήποτε άλλων εργασιών οι οποίες ήθελαν φανεί προς
την Εταιρεία ότι δύνανται εύκολα να διεξαχθούν μαζί με τους πιο πάνω
σκοπούς ή σε σχέση με αυτούς.

(19) Γενικά η εκτέλεση κάθε πράξης ως η Εταιρεία ήθελε κρίνει συντελεστική
ή παρεμπίπτουσα προς την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών ή οποιωνδήποτε από
αυτούς.
(20) Η εκτέλεση των σκοπών της Εταιρείας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
(21)

Η εκτέλεση των σκοπών της Εταιρείας ως εντολοδότης, εντολοδόχος,
εμπιστευματοδόχος ή άλλως πως και υπό και διά εμπιστευματοδόχων,
εντολοδόχων ή άλλως πως και είτε μόνη είτε σε σύμπραξη με άλλους.

(22) Η Εταιρεία δεν θα επιδίδεται σε αγοραπωλησίες γής και ακίνητης
ιδιοκτησίας και δεν θα πραγματοποιεί επενδύσεις με σκοπό το κέρδος και
γενικά δεν θα ασχολείται με οποιανδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα
και δεν θα ανταγωνίζεται επιχειρήσεις.
Δηλώνεται δια του παρόντος ότι οι σκοποί της Εταιρείας όπως αυτοί εκτίθενται
σε κάθε μια από τις υποπαραγράφους της παρούσας παραγράφου είναι χωριστοί
και σαφείς σκοποί της Εταιρείας, ότι δεν περιορίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο
λόγω αναφοράς σε άλλη υποπαράγραφο ή λόγω της σειράς με την οποία
εκτίθενται, ή λόγω του ονόματος της Εταιρείας και ότι σε κάθε περίπτωση θα
τους παρέχεται η ευρύτερη δυνατή ερμηνεία.
5.

Τα εισοδήματα και η περιουσία της Εταιρείας από όπου και αν προέρχονται θα
χρησιμοποιούνται μόνο για την προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας όπως αυτοί
εκτίθενται στο παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο και ουδέν μέρος αυτών θα πληρώνεται
ή μεταφέρεται αμέσως ή εμμέσως σε μορφή μερίσματος, επιμερίσματος (bonus),
δωρεάς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ως κέρδος προς τα μέλη της Εταιρείας.
Νοουμένου ότι τίποτε από τα πιο πάνω διαλαμβανόμενα θα εμποδίζει την
πληρωμή καλή τη πίστη εύλογης και αρμόζουσας αμοιβής προς αξιωματούχο ή
υπηρέτη της Εταιρείας, ή σε μέλος της Εταιρείας, προς ανταμοιβή για υπηρεσίες
που έχουν παρασχεθεί προς την Εταιρεία ούτε θα εμποδίζει την πληρωμή τόκου
επί εύλογου επιτοκίου για χρημάτων που έχουν δανεισθεί προς την Εταιρεία, ή
την πληρωμή ευλόγου και αρμόζοντος ενοικίου για ακίνητα που εκμισθώνονται
ή ενοικιάζονται προς την Εταιρεία από κάποιο από τα μέλη της. αλλά με κανένα
άλλο τρόπο εκτός όπως προνοείται πιο κάτω, κανένας Σύμβουλος της Εταιρείας
θα δικαιούται να διορίζεται σε έμμισθη θέση στην Εταιρεία ή σε θέση στην
Εταιρεία για την οποία καταβάλλεται αμοιβή και εκτός ως άλλως προνοείται
κατωτέρω ουδεμία αμοιβή ή άλλο ευεργέτημα σε χρήματα ή που έχει χρηματική
αξία θα δίδεται από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε Σύμβουλο αυτής εκτός της
καταβολής εξόδων, τόκου και ενοικίου όπως προαναφέρεται. Νοείται ότι η
τελευταία προαναφερθείσα επιφύλαξη δεν θα εφαρμόζεται σε τυχόν πληρωμή
προς Εταιρεία της οποίας δυνατόν να είναι μέλος Σύμβουλος της Εταιρείας, και
στην οποία το συγκεκριμένο μέλος δεν θα κατέχει περισσότερο του 1% μέρους
του κεφαλαίου, οπότε τέτοιο μέλος δεν θα υποχρεούται να λογοδοτήσει για
οποιοδήποτε μερίδιο κερδών τα οποία ήθελε λάβει σε σχέση προς τέτοιες
πληρωμές.
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Νοείται περαιτέρω ότι κανένας Σύμβουλος δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου σε
περίπτωση ψηφίσματος για ή σε σχέση με οποιοδήποτε μισθό ή αμοιβή ή
δικαιώματα πληρωτέα σε αυτόν.
6.

Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.

7.

Κάθε μέλος της Εταιρείας αναλαμβάνει να συνεισφέρει στο ενεργητικό αυτής,
σε περίπτωση που αυτή θα διαλυθεί ενόσω τέτοιο πρόσωπο είναι μέλος αυτής, ή
εντός ενός έτους αφ` ότου έπαυσε να είναι μέλος, για την πληρωμή των χρεών
και υποχρεώσεων της Εταιρείας τα οποία είχαν συναφθεί προτού παύσει να είναι
μέλος, ως και για την εξόφληση των δαπανών, τελών και εξόδων της διάλυσης
και για την διευθέτηση των δικαιωμάτων των εισφορέων μεταξύ των, για τέτοιο
ποσό όπως δύναται να χρειαστεί το οποίο δεν υπερβαίνει τα πενήντα Ευρώ.

8.

Σε περίπτωση διάλυσης ή εκκαθάρισης της Εταιρείας, οποιαδήποτε περιουσιακά
στοιχεία παραμένουν για οποιοδήποτε λόγο, μετά την ικανοποίηση όλων των
χρεών και των υποχρεώσεων της Εταιρείας, δεν θα καταβάλλονται ή δεν θα
διανέμονται μεταξύ των μελών αυτής, αλλά θα εκχωρούνται ή θα μεταφέρονται
σε άλλο οργανισμό ή οργανισμούς οι οποίοι θα είναι εγκεκριμένα φιλανθρωπικά
ιδρύματα και ή προς την Κυπριακή Δημοκρατία και ή προς Κρατικές Υπηρεσίες,
όπως θα καθοριστεί από τα μέλη της Εταιρείας πριν ή κατά το χρόνο της
διάλυσης.
9. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί πλήρεις και αληθείς λογαριασμούς υποδεικνύοντας
όλα όσα εισπράττονται και καταβάλλονται από την Εταιρεία καθώς και
δικαιολογητικά για τέτοιες καταβολές ή εισπράξεις και εμφανίζοντας την
περιουσία, τις οφειλές και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας. Όλα τα μέλη θα έχουν
δικαίωμα ελέγχου των λογαριασμών, όμως τέτοιο δικαίωμα θα υπόκειται σε
λογικούς περιορισμούς ως προς τον χρόνο και τον τρόπο του ελέγχου, σύμφωνα
με τους εκάστοτε Κανονισμούς της Εταιρείας. Οι λογαριασμοί της Εταιρείας
πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, και η ακρίβεια του
εισοδήματος και λογαριασμού εσόδων και εξόδων καθώς και ο ισολογισμός θα
πιστοποιούνται δεόντως από προσοντούχο ελεγκτή ή ελεγκτές.
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Εμείς, των οποίων τα ονόματα και διευθύνσεις είναι υπογεγραμμένα, επιθυμούμε να
συστήσουμε Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

1.

...........................................................
Ιωάννης Δημητριάδης – Ελεγκτής
Αρ.Ταυτότητας: 482922
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Αγίας Αικατερίνης 20
Αρχάγγελος
Λευκωσία 2334
Κύπρος.

2.

…………………………………….
Ανδρέας Τοούλας – Φαρμακοποιός
Αρ.Ταυτότητας:099572
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Ορφέως 24, Διαμ. 401
Λυκαβητός
Λευκωσία 1070
Κύπρος.

3.

………………………………………….
Ανδρέας Παπαπολυβίου
Αρ.Ταυτότητας:096981
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Θάσου 7,
Αγλαντζιά
Λευκωσία 2122
Κύπρος.

4 ………………………………………………
Χαράλαμπος Κρασιάς - Τραπεζικός Υπάλληλος
Αρ.Ταυτότητας:500650
Από Πάνω Ζώδια και τώρα στην
Πανίκου Δημητριου 14,
Έγκωμη
Λευκωσία 2412
Κύπρος.
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5……………………………………………..
Δημήτρης Κάττος – Συνταξιούχος
Αρ.Ταυτότητας:509337
Από Πάνω Ζώδια και τώρα στην
Κέννεντυ 53,
Παλλουριώτισσα
Λευκωσία 1046
Κύπρος.
6………………………………………………..
Ανδρέας Χατζηστυλλής – Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης
Αρ.Ταυτότητας:648162
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Αντώνη Παυλίδη 26Α,
Λακατάμια
Λευκωσία 2323
Κύπρος.
7………………………………………………..
Σόλων Κασίνης – Κυβερνητικός Υπάλληλος
Αρ.Ταυτότητας: 452875
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Ζώδιας 3,
Λατσιά
Λευκωσία 2231
Κύπρος.
8………………………………………………..
Ανδρέας Πιφάνης – Ελεγκτής
Αρ.Ταυτότητας: 639266
Αργακίου 16,
Έγκωμη
Λευκωσία 2417
Κύπρος.
9………………………………………………..
Ανδρέας Σιακός – Επιχειρηματίας
Αρ.Ταυτότητας:537862
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Αγίου Νεοφύτου 29,
Στρόβολος
Λευκωσία 2055
Κύπρος.
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10………………………………………………..
Δημήτρης Χατζηαργυρού – Επιχειρηματίας
Αρ.Ταυτότητας:628810
Αντώνη Παπαδόπουλου 16,
Έγκωμη
Λευκωσία 2412
Κύπρος.
11………………………………………………..
Νίκος Λειψός – Επιχειρηματίας
Αρ.Ταυτότητας:442293
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Ακρόπολεως 23,
Πάνω Δευτερά
Λευκωσία 2460
Κύπρος.
12………………………………………………..
Γιώργος Κουττούκης - Επιχειρηματίας
Αρ.Ταυτότητας:665682
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Ολύμπου 5,
Έγκωμη
Λευκωσία 2411
Κύπρος.
13………………………………………………..
Χαράλαμπος Κάττος – Βιομήχανος
Αρ.Ταυτότητας:426328
Από Πάνω Ζώδια και τώρα στην
Καλυψούς 6Α,
Λευκωσία 2014
Κύπρος.

14………………………………………………..
Πέτρος Μαραγκός – Δημόσιος Υπάλληλος
Αρ.Ταυτότητας:788262
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Αυτοστέγασης 27,
Αγία Βαρβάρα
Λευκωσία 2560
Κύπρος.
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15………………………………………………..
Ανδρέας Σιακόλας – Μεσιτέμπορος
Αρ.Ταυτότητας:096834
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Χονδρική Αγορά
Καϊμακλί
Λευκωσία 1027
Κύπρος.
16………………………………………………..
Χαράλαμπος Ιωαννίδης – Χημικός
Αρ.Ταυτότητας:551965
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Ομόνοιας 4,
Ακρόπολη
Στρόβολος
Λευκωσία 2008
Κύπρος.
17………………………………………………..
Πέτρος Κασσός – Συνταξιούχος
Αρ.Ταυτότητας:096818
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Στασίνου 4,
Στρόβολος
Λευκωσία 2014
Κύπρος.
18………………………………………………..
Μάχη Χατζηκώστα – Τραπεζικός
Αρ.Ταυτότητας:660972
Από Πάνω Ζώδια και τώρα στην
Λεωφόρος Καντάρας 110,
Καϊμακλί
Λευκωσία 1027
Κύπρος.
19………………………………………………..
Κώστας Πρωτοπαπά - Συνταξιούχος
Αρ.Ταυτότητας:074381
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Πριάμου 13,
Μακεδονίτισσα
Έγκωμη
Λευκωσία 2412
Κύπρος.
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20………………………………………………..
Γιώργος Παπαγεωργίου – Επιπλοποιός
Αρ.Ταυτότητας:852691
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Θηρεσίας 10,
Στρόβολος
Λευκωσία 2043
Κύπρος.
21………………………………………………..
Νεόφυτος Χρίστου – Συνταξιούχος
Αρ.Ταυτότητας:169376
Από Πάνω Ζώδια και τώρα στην
Καραϊσκάκη 4,
Μακεδονίτισσα
Έγκωμη
Λευκωσία 2414
Κύπρος.
22………………………………………………..
Ανδρέας Χατζηβασιλείου – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Αρ.Ταυτότητας:177301
Από Πάνω Ζώδια και τώρα στην
Αγίας Σοφίας 103,
Ηφαίστου 17,
Στρόβολος
Λευκωσία 2058
Κύπρος.
23………………………………………………..
Χρίστος Χριστοδούλου – Λογιστής Ελεγκτής
Αρ.Ταυτότητας:787262
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Αφροδίτης 17Α,
Καϊμακλί
Λευκωσία 1026
Κύπρος.
24………………………………………………..
Γιώργος Κάττος – Λογιστής
Αρ.Ταυτότητας:1037643
Από Πάνω Ζώδια και τώρα στην
Λεωφόρος Τζων Κέννεντυ 53
Παλλουριώτισσα
Λευκωσία
Κύπρος.
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25………………………………………………..
Νίκος Καζίνος – Αστυνομικός
Αρ.Ταυτότητας:812027
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Κεφαλληνίας 26Α, Διαμ. 30
Αγλαντζιά
Λευκωσία 2107
Κύπρος.
26………………………………………………..
Ανδρέας Ζωδιάτης - Συνταξιούχος
Αρ.Ταυτότητας:170033
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Μετοχίου 58,
Άγιος Ανδρέας
Λευκωσία 1109
Κύπρος.
27………………………………………………..
Κύπρος Κάτσιης – Κοινοτάρχης Κάτω Πολεμιδιών
Αρ.Ταυτότητας:148707
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
14ος Δρόμος Αρ. 21
Συνοικισμός Άγιος Νικόλαος
Κάτω Πολεμίδια
Λεμεσός 4159
Κύπρος.
28………………………………………………..
Θεονίτσα Σκορδή Αλεξάνδρου – Ιστορικός Αρχαιολόγος – Φιλόλογος Εκπαιδευτικός
Αρ.Ταυτότητας:149762
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Ομήρου 76,
Άγιος Νικόλαος
Λεμεσός
Κύπρος.
29………………………………………………..
Δρ. Σολομωνίδης Γ. Χριστόφορος – Ορθοπεδικός Χειρούργος
Αρ.Ταυτότητας:499159
Από Πάνω Ζώδια και τώρα στην
Αγίας Σοφίας 103,
Απόστολος Ανδρέας
Λεμεσός 3066
Κύπρος.
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30………………………………………………..
Ανδρέας Μασούρας – Επιχειρηματίας
Αρ.Ταυτότητας:530077
Από Πάνω Ζώδια και τώρα στην
Αγίας Μαρίνας 8,
Λέμπα
Πάφος 8260
Κύπρος.
Yπεγράφη τηv

ημέραv τoυ μηvός

2013

Μάρτυς τωv ως άvω υπoγραφώv:
(Υπ) ..……...............................…………….
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ιδ. Υπάλληλος
Νέστωρος 42, Καιμακλί
1026 Λευκωσία
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Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΩΔΙΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ερμηνεία
1.

Στο Καταστατικό αυτό –
«Γραμματέας»

σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο διορισμένο για να εκτελεί
τα καθήκοντα του γραμματέα της Εταιρείας.

«Δημοκρατία»

σημαίνει τη Δημοκρατία της Κύπρου.

«Διοικητικός Σύμβουλος
ή Σύμβουλος»
σημαίνει μέλος
Εταιρείας.

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

της

«Εταιρεία»

σημαίνει την εταιρεία με την επωνυμία
“ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΖΩΔΙΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ ”.

«Νόμος»

σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113 (ως αυτός
έχει τροποποιηθεί) ή οποιοδήποτε νόμο αντικαθιστά ή
τροποποιεί αυτόν.

«σφραγίδα»

σημαίνει την κοινή σφραγίδα της Εταιρείας.

Εκτός αν δηλώνεται αντίθετη πρόθεση, εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά,
ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν αναφορές σε τυπογραφεία, λιθογραφία,
φωτογραφία, σε ηλεκτρονική μορφή και άλλους τρόπους παράστασης ή
αναπαράστασης λέξεων σε ορατή μορφή.
Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που
περιλαμβάνονται στο καταστατικό αυτό έχουν την ίδια έννοια με εκείνη του
Νόμου ή οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού που ισχύει κατά την ημερομηνία κατά
την οποία το παρόν καταστατικό καθίσταται δεσμευτικό για την Εταιρεία.
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Αποκλεισμός του Πίνακα “Γ”
2.

(α)

Οι Κανονισμοί που περιέχονται στον Πίνακα “Γ” του πρώτου
Παραρτήματος του Νόμου δεν εφαρμόζονται παρά μόνο στο μέτρο που
αυτοί επαναλαμβάνονται ή διαλαμβάνονται στους Κανονισμούς αυτούς.

(β)

Παρά οτιδήποτε αντίθετο τυχόν να περιλαμβάνεται στο παρόν, για όσο
χρόνο η Εταιρεία ενεργεί ως Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με
εγγύηση, χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, με ένα μοναδικό μέλος:
(i)

Το μοναδικό μέλος διεξάγει όλες τις εξουσίες της γενικής
συνέλευσης, βάσει των προνοιών του Νόμου, νοουμένου πάντα
ότι οι αποφάσεις οι οποίες θα λαμβάνονται από αυτό το μέλος σε
γενικές συνελεύσεις, θα καταγράφονται σε πρακτικά, ή θα
γίνονται γραπτώς.

(ii)

Οι συμφωνίες που διενεργούνται μεταξύ του μοναδικού μέλους
της Εταιρείας, καταγράφονται σε πρακτικά ή γίνονται γραπτώς
εκτός εάν έχουν σχέση με τις εν λειτουργία υποθέσεις της
Εταιρείας οι οποίες διεξάγονται υπό κανονικές συνθήκες.
Μέλη

3.

Ο αριθμός των μελών με τα οποία η Εταιρεία προτίθεται να εγγραφεί είναι
τριάντα αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να εισάγει νέα
Μέλη σύμφωνα με τους Κανονισμούς του παρόντος Καταστατικού.

4.
Τα μέλη θα είναι οι Υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου και οποιαδήποτε άλλα
πρόσωπα θα υποβάλουν αίτηση για να γίνουν Μέλη και εγκριθούν ως Μέλη από το
Διοικητικό Συμβούλιο όπως προνοείται στο παρόν Καταστατικό.
5. Τα Μέλη θα διαιρούνται σε τρείς διαφορετικές τάξεις, ως εξής:
5.1 Συνήθη Μέλη,
5.2 Μέλη ‘’Φίλοι Ζωδιατών’’ και
5.3 Επίτιμα Μέλη
6. Οι Υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου θα είναι όλοι Συνήθη Μέλη. Όσα άλλα
πρόσωπα δεχθεί ως Μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι Μέλη στην αντίστοιχη τάξη
στην οποία θα γίνονται δεκτά
Προσόντα Μελών και δικαιώματα κάθε τάξης
7. Συνήθη Μέλη θα είναι άτομα που γεννήθηκαν ή κατοικούσαν στην Ζώδια πριν
την τουρκική εισβολή του 1974, οι απογόνοι τους και οι νόμιμοι σύζυγοι τους.
Τα Συνήθη Μέλη θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των Μελών
και δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για θέση Διοικητικού Συμβούλου όπως
προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό και θα υποχρεούνται να καταβάλουν ετήσια
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συνδρομή όπως θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το παρόν
Καταστατικό.
8. Μέλη ‘’Φίλοι Ζωδιατών’’ θα είναι άτομα που επιθυμούν να υποστηρίξουν τους
σκοπούς της Εταιρείας και που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της
Εταιρείας, ανεξαρτήτως καταγωγής.
Τα Μέλη ‘’Φίλοι Ζωδιατών’’ θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις
των Μελών, όχι όμως και δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για θέση
Διοικητικού Συμβούλου και θα υποχρεούνται να καταβάλουν ετήσια συνδρομή όπως
θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό.
9. Επίτιμα Μέλη θα είναι άτομα τα οποία έχουν με οποιοδήποτε τρόπο ευεργετήσει
τις κοινότητες Πάνω & Κάτω Ζώδιας ή την Εταιρεία και τα οποία έχουν
προσφέρει εξαιρετικές δωρεές, υπηρεσίες, αγαθοεργίες στο κοινωνικό σύνολο
και γενικότερα άτομα των οποίων οι συνεισφορές είναι τόσο εξαιρετικές που
αξίζουν ειδικής αναγνώρισης καθώς και Ζωδιάτες οι οποίοι για οποιοδήποτε
λόγο διαπρέπουν επαγγελματικά ή άλλως πως στην Κύπρο ή και στο εξωτερικό.
Τα Επίτιμα Μέλη δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των
Μελών και δεν θα έχουν υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής.
Εισδοχή Μελών
10. Οποιοδήποτε πρόσωπο πληρεί τις προϋποθέσεις για να γίνει μέλος σε
οποιαδήποτε Τάξη Μελών, δύναται να υποβάλλει αίτηση για εισδοχή του ως
Μέλος της συγκεκριμένης Τάξης, με την συμπλήρωση και παράδοση στον
Γραμματέα της Εταιρείας αιτήσεως τέτοιου τύπου που θα καθορίζει από καιρό
σε καιρό το Διοικητικό Συμβούλιο και το οποίο θα αναρτάται στην ιστοσελίδα
της Εταιρείας.
10 Α. Η αίτηση θα υπογράφεται από τον αιτητή και θα συνυπογράφεται από
οποιαδήποτε δύο υφιστάμενα Μέλη της Τάξης ‘’Συνήθη Μέλη’’.
10Β. Η αίτηση θα εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως
επόμενη συνεδρίαση του μετά την λήψη της αιτήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο
δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιμο να αναβάλει την απόφαση του για μελλοντική
συνεδρίαση καθώς και να καλέσει τον αιτητή να παρουσιαστεί ενώπιον του ή να
ή/και να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις, πληροφορίες η παραστάσεις σε σχέση
με την αίτηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται στην συνεδρίαση που παρουσιάζεται αρχικά η
αίτηση ή σε μεταγενέστερη συνεδρίαση όπως περιγράφεται σε αυτόν τον
Κανονισμό, να αποφασίσει την έγκριση ή την απόρριψη του αιτητή ως Μέλους
στην Τάξη Μελών στην οποία έγινε η αίτηση.
10Γ. Αιτήσεις οι οποίες λαμβάνονται μέχρι τριάντα μέρες πριν την ημερομηνία
της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα εξετάζονται στην αμέσως επόμενη συνεδρία
του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την ετήσια Γενική Συνέλευση.
Εάν αποφασίσει την έγκριση του αιτητή θα δώσει οδηγίες στον Γραμματέα να
εγγράψει τον Αιτητή ως Μέλος στην Τάξη των Μελών για την οποία το
15

Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δεχθεί τον αιτητή εφ’όσον ο αιτητής
καταβάλει την σχετική συνδρομή όπως θα καθοριστεί για κάθε Τάξη, από το
Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό.
11. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αιτιολογήσει γραπτώς τους λόγους
απόρριψης ή αποδοχής κάθε αίτησης για εγγραφή ως Μέλους.
12. Όσον αφορά την εισδοχή Επίτιμου Μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο θα
εξετάζει κάθε περίπτωση αν η πρόταση για εισδοχή γίνει γραπτώς και
αιτιολογημένη από τουλάχιστον 2 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Η εισδοχή Μέλους θα γίνεται με την πληρωμή της πρώτης ετήσιας συνδρομής
από το Μέλος και το όνομα του θα εγγράφεται στον Κατάλογο Μελών που θα
τηρείται για τον σκοπό αυτό και ο Γραμματέας θα διευθετεί την έκδοση στο
Μέλος Πιστοποιητικού Μέλους σφραγισμένου με την Σφραγίδα της Εταιρείας.

Συνδρομές Μελών
14. Κάθε Μέλος θα καταβάλλει ετήσια συνδρομή στην Εταιρεία που θα καθορίζεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ετήσια συνδρομή δύναται να είναι διαφορετική
για κάθε τάξη Μελών.
14 Α. Η πρώτη ετήσια συνδρομή για τα Μέλη της τάξης ‘’Συνήθη Μέλη’’ καθορίζεται
στο ποσό των Ευρώ 15 και για τα Μέλη της τάξης ‘’Φίλοι Ζωδιατών’’ καθορίζεται στο
ποσό των Ευρώ 10.
14Β. Τα Επίτιμα Μέλη θα εξαιρούνται πλήρως από την πληρωμή οποιασδήποτε
συνδρομής.
14Γ. Η συνδρομή θα πληρώνεται με βάση ημερολογιακό χρόνο άσχετα με το χρονικό
διάστημα για το οποίο ένα μέλος ήταν Μέλος της Εταιρείας κατά την διάρκεια του
ημερολογιακού χρόνου με τον οποίο σχετίζεται η συνδρομή.
15. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αλλάζει την ετήσια συνδρομή που είναι
πληρωτέα από οποιαδήποτε Τάξη Μελών, με μείωση ή αύξηση της οποτεδήποτε,
αλλά οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή θα ισχύει για τον ημερολογιακό χρόνο που
ακολουθεί τον χρόνο κατά τον οποίο πάρθηκε η απόφαση για αλλαγή.
Υποχρεώσεις Μελών
16. Κάθε Μέλος οποιασδήποτε Τάξης Μελών, υποχρεούται:
α. να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού,
β. να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή που θα καθοριστεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, για την Τάξη
Μέλους στην οποία ανήκει.
γ. Να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις και εντολές του Διοικητικού
Συμβουλίου.
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δ. Να μην επιδεικνύει διαγωγή ασυμβίβαστη με τους σκοπούς της Εταιρείας
και να μην αντιστρατεύεται εσκεμμένα τους σκοπούς της Εταιρείας
ε. Να μην ενεργεί με τρόπους που να παραβλάπτουν τα συμφέροντα της
Εταιρείας και των μελών της ή με τρόπους που υποσκάπτουν το κύρος της Εταιρείας.

Αποβολή & Αποχώρηση Μελών
17. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποβάλλει οποιοδήποτε Μέλος δεν
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τον Κανονισμό 16 του
παρόντος Καταστατικού καθώς και οποιοδήποτε Μέλος:
α. έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα
β. έχει επιδείξει με πράξη ή παράλειψη του έλλειψη πίστης προς τις αρχές και
τους σκοπούς της Εταιρείας.
18. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα αποφασίζει για την αποβολή Μέλους εκτός εάν
δώσει στο Μέλος αυτό την ευκαιρία να κάμει γραπτές ή προφορικές
παραστάσεις ενώπιον του.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για αποβολή Μέλους θα πρέπει να
είναι γραπτή και αιτιολογημένη.
19. Οποιοδήποτε Μέλος επιθυμεί να αποχωρήσει θα πρέπει να δίδει γραπτή
ειδοποίηση τουλάχιστον τριών μηνών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,
η οποία ειδοποίηση όμως δεν θα ισχύει πριν το τέλος του ημερολογιακού έτους
κατά την διάρκεια του οποίου δόθηκε και στις 31 Δεκεμβρίου του έτους στο
οποίο δίδεται τέτοια ειδοποίηση θα θεωρείται ότι το Μέλος έχει αποχωρήσει.
20. Κάθε Μέλος που αποβάλλεται ή αποχωρεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς 17 –
19 παραπάνω θα διαγράφεται από το Μητρώο Μελών της Εταιρείας και
συνδρομές που οφείλονται για το τρέχον ημερολογιακό έτος ή για προηγούμενα
έτη από Μέλος που αποχώρησε ή αποβλήθηκε θα είναι πληρωτέες προς την
Εταιρεία και δεν θα επιστρέφονται οποιεσδήποτε συνδρομές έχουν ήδη
πληρωθεί.
Γενικές Συνελέυσεις
21. Η Εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε έτος γενική συνέλευση που θα συνιστά την
ετήσια γενική συνέλευση της επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που τυχόν θα
συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και θα ορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις
ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν, και οι ετήσιες γενικές συνελεύσεις δεν πρέπει
να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες. Νοείται ότι εφόσον
η Εταιρεία συγκροτεί την πρώτη της ετήσια γενική συνέλευση εντός δεκαοκτώ
μηνών από την ίδρυση της, δεν χρειάζεται να συγκαλέσει ετήσια γενική
συνέλευση στο έτος της ίδρυσής της, ή στο επόμενο έτος. Η ετήσια γενική
συνέλευση συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που θα ορίζει το Διοικητικό
Συμβούλιο.
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22. Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις
ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
23. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται, οποτεδήποτε το κρίνουν πρέπον, να
συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση και έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα
συγκαλούνται επίσης ύστερα από τέτοια απαίτηση, ή, σε περίπτωση παράλειψης,
δύνανται να συγκαλούνται από τέτοιους απαιτητές, όπως προνοείται από το
άρθρο 126 του Νόμου.
Ειδοποίηση για γενικές συνελεύσεις
24. Ετήσια γενική συνέλευση και συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση
ειδικού ψηφίσματος συγκαλείται με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση
τουλάχιστον είκοσι μιας ημερών, και συνέλευση της Εταιρείας, εκτός από ετήσια
γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού
ψηφίσματος συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων
ημερών.
Η ειδοποίηση δεν θα περιλαμβάνει την ημέρα κατά την οποία
επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται και την ημέρα για την οποία δίνεται, και θα
ορίζει τον τύπο, την ημέρα και την ώρα της συνέλευσης και, στην περίπτωση
ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής, και θα πρέπει να δίνεται,
με τρόπο που αναφέρεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, που
ενδεχόμενα να καθορίζεται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, στα
πρόσωπα που σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας δικαιούνται να
λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την Εταιρεία.
Νοείται ότι συνέλευση της Εταιρείας θεωρείται, ανεξάρτητα από το ότι
συγκαλείται με ειδοποίηση μικρότερη από αυτή που ορίζεται στο καταστατικό
αυτό, ότι έχει δεόντως συγκληθεί, αν συμφωνηθεί με τον τρόπο αυτό –
(α)

στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική
συνέλευση, από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να
ψηφίσουν σε αυτή, και

(β)

στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης από πλειοψηφία σε
αριθμό των μελών που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν σε αυτή
που είναι πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει μαζί όχι λιγότερο από το
ενενήντα πέντε τοις εκατό όλων των δικαιωμάτων ψήφου στη συνέλευση
αυτή όλων των μελών.

25. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης για συνέλευση σε, ή η μη παραλαβή
ειδοποίησης για συνέλευση, από οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να λάβει
ειδοποίηση δεν ακυρώνει τις διαδικασίες στη συνέλευση αυτή.
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Διαδικασία στις Γενικές Συνελεύσεις
26. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική,
ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική
συνέλευση εφ’όσον αφορά εξέταση των λογαριασμών, του ισολογισμού και των
εκθέσεων των συμβούλων και ελεγκτών και το διορισμό τους, και τον ορισμό
της αμοιβής των ελεγκτών.
27. Καμιά εργασία δεν διεξάγεται σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρξει απαρτία
κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της και εκτός όπου στο
παρόν προνοείται διαφορετικά, όλα τα παρόντα μέλη αυτοπροσώπως ή διά
δεόντως διορισμένου πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα συνιστούν απαρτία.
28. Αν εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της
συνέλευσης, κανένα μέλος δεν είναι παρών, η συνέλευση, αν είχε συγκληθεί
ύστερα από απαίτηση μελών, θα διαλύεται, σε κάθε άλλη περίπτωση θα
αναβάλλεται για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο χρόνο
και τόπο, ή σε τέτοια άλλη ημέρα και σε τέτοιο άλλο χρόνο και τόπο που οι
σύμβουλοι δύνανται να αποφασίσουν, και αν στην εξ αναβολής συνέλευση δεν
επιτευχθεί απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη
συγκρότησή της, τα παρόντα μέλη θα συνιστούν απαρτία.
29. Σε κάθε Γενική Συνέλευση θα προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου και αν αυτός δεν είναι παρών εντός δεκαπέντε λεπτών από την ώρα
που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης, ή αν αυτός δεν είναι σε
θέση να προεδρεύσει, τότε τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά ως
προεδρεύοντα της συγκεκριμένης συνέλευσης.
30. Ο πρόεδρος δύναται με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε συνέλευσης στην οποία
υπάρχει απαρτία (και θα έχει υποχρέωση αν του δώσει οδηγίες η συνέλευσης),
να αναβάλλει τη συνέλευση από καιρό σε καιρό και από τόπο σε τόπο, αλλά
καμιά εργασία δεν διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση, εκτός
από την εργασία που παραμένει ατέλειωτη στη συνέλευση από την οποία έγινε η
αναβολή. Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες ημέρες,
ειδοποίηση της εξ αναβολής συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για
την αρχική συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν χρειάζεται να
δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ
αναβολής συνέλευση.
31. Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα
αποφασίζεται κατά πλειοψηφία, με ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί (πριν
από ή με την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ανάτασης των χεριών)
μυστική ψηφοφορία(α)

από τον πρόεδρο, ή

(β)

από τουλάχιστον
αντιπροσώπου, ή

δύο

μέλη

παρόντα

αυτοπροσώπως

ή

μέσω
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(γ)

από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω
αντιπροσώπου που κατέχουν μετοχές που αντιστοιχούν όχι λιγότερο από
το ένα δέκατο του συνολικού αριθμού των ψήφων των μετοχών όλων των
μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση.

Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία με τον τρόπο αυτό, δήλωση του προέδρου ότι
ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα, ή με μια
συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή έχει απορριφθεί και έγινε σχετική καταχώρηση στο
βιβλίο των πρακτικών, της διαδικασίας της Εταιρείας, αποτελεί αμάχητη
απόδειξη για το γεγονός χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της
αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος.
Η απαίτηση για ψηφοφορία δύναται να αποσύρεται
32. Εκτός όπως προνοείται στον κανονισμό 33, αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία αυτή
θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα υποδείξει ο πρόεδρος, και το αποτέλεσμα της
μυστικής ψηφοφορίας συνιστά την απόφαση της συνέλευσης, στην οποία
ζητήθηκε η μυστική ψηφοφορία.
33. Αν υπάρχει ισοψηφία, είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε σε
περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της συνέλευσης στην οποία
γίνεται η ανάταση των χεριών ή στην οποία η μυστική ψηφοφορία απαιτείται,
δικαιούται σε δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
34. Αν ζητηθεί ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου, ή για θέμα αναβολής της
συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η ψηφοφορία ζητηθεί για
οποιοδήποτε άλλο θέμα αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο που ο πρόεδρος της
συνέλευσης θα ορίζει, και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία
ζητήθηκε ψηφοφορία δύναται να συνεχίζεται ενώ θα εκκρεμεί η εργασία για την
οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.
35. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, γραπτό ψήφισμα υπογραμμένο από όλα
τα μέλη που εκάστοτε δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση και να παραστούν και
ψηφίσουν σε γενικές συνελεύσεις (ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από τους
δεόντως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους) θα είναι έγκυρο και ισχυρό
σαν να ήταν το ψήφισμα που εγκρίνεται σε γενική συνέλευση της Εταιρείας που
συγκαλείται και συνέρχεται δεόντως.
Ψήφοι Μελών
36. Κάθε Μέλος που ανήκει στην τάξη ‘’ Συνήθη Μέλη’’ έχει μια ψήφο.
37. Μέλος διανοητικά άρρωστο, ή μέλος για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από
Δικαστήριο αρμόδιο για ζητήματα διανοητικής αρρώστιας, δύναται να ψηφίζει,
είτε όταν πρόκειται για ανάταση των χεριών είτε όταν πρόκειται για μυστική
ψηφοφορία, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, της επιτροπής του, του
παραλήπτη, του φροντιστή περιουσίας ή άλλου προσώπου που επέχει θέση
διαχειριστή, επιτροπής, παραλήπτη ή φροντιστή περιουσίας διορισμένου από το
Δικαστήριο, και ότι τέτοιος διαχειριστής, επιτροπή, παραλήπτης, φροντιστής
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περιουσίας ή άλλο πρόσωπο, θα δύναται, σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει
μέσω αντιπροσώπου.
38. Δεν δικαιούται κανένα μέλος να ψηφίζει σε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι
κλήσεις και όλα τα ποσά που έχουν καταστεί πληρωτέα από αυτό στην Εταιρεία
συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων συνδρομών του έχουν πληρωθεί.
39. Σε περίπτωση ψηφοφορίας, ο ψήφοι δύνανται να δίνονται προσωπικά ή μέσω
αντιπροσώπου.
40. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό
και να υπογράφεται από το μέλος που προβαίνει στο διορισμό ή τον
αντιπρόσωπο του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό, ή, στην
περίπτωση που το μέλος που προβαίνει στον διορισμό είναι νομικό πρόσωπο,
είτε με τη σφραγίδα του, ή με υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου
αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του. Αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι
μέλος της Εταιρείας.
41. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος όπως και οποιοδήποτε
άλλο πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση, αν υπάρχει δυνάμει της οποίας
τούτο υπογράφτηκε, ή πιστοποιημένο από πιστοποιούντα υπάλληλο, αντίγραφο
του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης θα κατατίθεται στο εγγεγραμμένο
γραφείο της Εταιρείας, ή σε άλλο τόπο εντός της Δημοκρατίας που θα
καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, όχι
αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση
της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που
αναγράφεται στο πληρεξούσιο προτίθεται να ψηφίσει, ή στην περίπτωση
ψηφοφορίας όχι αργότερα από 24 ώρες πριν από το χρόνο που ορίζεται για τη
συγκρότηση της συνέλευσης, και αν υπάρξει παράλειψη το πληρεξούσιο
έγγραφο δεν θεωρείται έγκυρο.
42. Πληρεξούσιο έγγραφο θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς
αυτό τύπο, που επιτρέπουν οι περιστάσεις «......................................... Λίμιτεδ,
Εγώ/εμείς ...................................... από .................................. της πιο πάνω
Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον ...................................................... από
..................................... ως τον αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για
μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην (ετήσια ή έκτακτη, ανάλογα με την
περίπτωση) γενική συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την
......................... ημέρα του ...............................200....., και σε οποιαδήποτε
αναβολή της.
Υπογράφτηκε σήμερα την ...................... ημέρα του .............................20....»
43. Όταν είναι επιθυμητό να παραχωρείται στα μέλη η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή
εναντίον ενός ψηφίσματος, το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός του
αντιπροσώπου θα ακολουθεί τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτό τύπο
που επιτρέπουν οι περιστάσεις 21

«........................................ Λίμιτεδ.
Εγώ/εμείς ..................................... από ............................... μέλος/μέλη της πιο
πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον ......................... από
............................ ή σε περίπτωση κωλύματος τον .............................. από
............................ως τον αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για
λογαριασμό μου/μας στην (ετήσια ή έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) γενική
συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την ...................... ημέρα του
........................ 20........., και σε οποιαδήποτε αναβολή της.
Υπογράφτηκε σήμερα την ...................... ημέρα του .....................20....
Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υπέρ*/εναντίον του ψηφίσματος. Εκτός αν
του δοθεί διαφορετική εξουσιοδότηση, ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά
βούληση.
-------------------------------------------------* Απαλείψατε ότι δεν είναι επιθυμητό.»
44. Το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα
εκλαμβάνεται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή το δικαίωμα
συμμετοχής σε απαίτηση για διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας.
45. Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους πληρεξούσιου εγγράφου θα είναι
έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή διανοητική αρρώστια του
αντιπροσωπευομένου ή την προηγούμενη ανάκληση του πληρεξουσίου ή την
εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έγινε το πληρεξούσιο, νοουμένου ότι ο
τέτοιος θάνατος, διανοητική αρρώστια, ανάκληση ή μεταβίβαση που
αναφέρονται πιο πάνω, δεν θα έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς και παραληφθεί από
την Εταιρεία στο εγγεγραμμένο γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή
της εξαναβολής συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξουσίου.
Σύμβουλοι & διαδικασία διορισμού Συμβούλων
46. Εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, οι
Σύμβουλοι θα εκλέγονται από τα Συνήθη Μέλη και ο αριθμός των συμβούλων
θα είναι τουλάχιστον πέντε και δεν θα ξεπερνά τους δέκα. Τα ονόματα των
πρώτων συμβούλων ορίζονται γραπτώς από τους υπογράψαντες το ιδρυτικό
έγγραφο της Εταιρείας ή από την πλειοψηφία τους.
47 . Τα Συνήθη Μέλη, εφ’όσον δεν είναι ταυτόχρονα μέλη Διοικητικού
Συμβουλίου σε οποιουσδήποτε άλλους ομίλους, οργανώσεις, σωματεία, συλλόγους,
ιδρύματα κλπ που αφορούν ή σχετίζονται με την Ζώδια ή μέλος των κοινοτικών
αρχών της Πάνω ή Κάτω Ζώδιας, θα δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για
εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέσω ειδικού εντύπου όπως θα
εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
και το οποίο θα καταχωρείται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, είτε με
παράδοση ή με ταχυδρομική επιστολή ή με ηλεκτρονική επιστολή προς την
ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είτε με τηλεομοιότυπο στον αριθμό
τηλεομοιότυπου της Εταιρείας, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την Γενική
Συνέλευση κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
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λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το
παρόν Καταστατικό ή η εκλογή νέου/ων μέλους/ών για πλήρωση κενής/ων θέσης/εων.
47Α. Οι πρώτοι Διοικητικοί Σύμβουλοι που διορίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό
46, θα κατέχουν το αξίωμα τους για περίοδο πέντε ετών οπόταν θα αποχωρήσουν
από το αξίωμα τους και η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει νέα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου που θα κατέχουν το αξίωμα τους για τρία έτη. Με την λήξη κάθε
τριετούς θητείας η Γενική Συνέλευση θα εκλέγει τα νέα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
47Β. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται από την Γενική
Συνέλευση με πλειοψηφία ως εξής: Από τους υποβάλλοντες υποψηφιότητα
σύμφωνα με τον Κανονισμό 47, θα εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που θα
λάβουν τις περισσότερες ψήφους μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου.
48. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον
Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία των οποίων θα διαρκεί όσο η
θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που τους εκλέγει.
49. Οι Σύμβουλοι δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή για την συμμετοχή τους
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αλλά θα δικαιούνται να πληρώνονται
όλα τα λογικά έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα στα οποία κανονικά
υποβάλλονται για να παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις των συμβούλων ή για να
επιστρέφουν από αυτές ή σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρείας.
Εξουσίες Δανεισμού
50. Οι σύμβουλοι δύνανται, να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για να
δανείζονται χρήματα και να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν ολόκληρο ή μέρος της
επιχείρησης και περιουσίας της Εταιρείας και να εκδίδουν χρεωστικά ομόλογα,
τίτλους, ομολογιακά δάνεια και άλλα χρεόγραφα, είτε αυτοτελή ή υπό μορφή
ασφάλειας που να εξασφαλίζει οποιοδήποτε δάνειο, ευθύνη ή υποχρέωση της
Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου αλλά δεν θα δανείζονται ή
εξασφαλίζουν με τους τρόπους αυτούς, οποιοδήποτε ποσό χρημάτων πάνω από
το ποσό των Ευρώ 10.000 χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Γενικής
Συνέλευσης.
Εξουσίες και Καθήκοντα των Συμβούλων
51. Οι σύμβουλοι διαχειρίζονται τις δραστηριότητες της Εταιρείας, και δύνανται να
πληρώνουν όλα τα έξοδα που προκύπτουν για την προαγωγή και εγγραφή της
Εταιρείας και δύνανται να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν
απαιτούνται από το Νόμο ή από το καταστατικό αυτό να ασκούνται από την
Εταιρεία σε γενική συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του Νόμου και
του Καταστατικού αυτού, και των προνοιών οποιωνδήποτε κανονισμών, που δεν
είναι ασυμβίβαστοι με τις πιο πάνω πρόνοιες, που δυνατό να καθορίζονται από
την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
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52. Οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό και οποτεδήποτε με πληρεξούσιο
έγγραφο, να διορίζουν οποιαδήποτε Εταιρεία, ή πρόσωπο, οίκο ή οργανισμό
προσώπων, είτε υποδεικνύεται άμεσα ή έμμεσα από τους συμβούλους, ως
αντιπρόσωπο ή αντιπροσώπους της Εταιρείας για τέτοιους σκοπούς και με
τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις (που δεν υπερβαίνουν εκείνες
που έχουν ή ασκούν οι σύμβουλοι δυνάμει του καταστατικού αυτού) και για την
περίοδο και με τους όρους που οι σύμβουλοι, κατά την κρίση τους θεωρούν
σωστό, και τα πληρεξούσια αυτά έγγραφα δύνανται να περιλαμβάνουν τέτοιες
πρόνοιες για την προστασία και διευκόλυνση προσώπων που συναλλάσσονται με
τον πληρεξούσιο αυτό αντιπρόσωπο, που οι σύμβουλοι δυνατό να θεωρήσουν
σωστό και δυνατό επίσης να εξουσιοδοτούν τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να
μεταβιβάσει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις
που μεταβιβάζονται σε αυτόν.
53. Οι σύμβουλοι μεριμνούν για την τήρηση πρακτικών σε βιβλία που
προμηθεύονται για (α) όλους τους διορισμούς αξιωματούχων που έγιναν από τους συμβούλους,
(β) τα ονόματα των συμβούλων που είναι παρόντα σε κάθε συνέλευση των
συμβούλων και οποιασδήποτε επιτροπής των συμβούλων,
(γ) όλα τα ψηφίσματα και διαδικασίες σε όλες τις συνελεύσεις της Εταιρείας και
των συμβούλων, και των επιτροπών των συμβούλων,
και κάθε σύμβουλος που είναι παρών σε συνέλευση των συμβούλων ή επιτροπής
συμβούλων υπογράφει το όνομα του στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό.
54. Οποιοσδήποτε σύμβουλος, δύναται με έγγραφο υπογεγραμμένου από αυτόν και
παραδομένου στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, να διορίζει
οποιονδήποτε άλλο σύμβουλο για να ενεργεί ως Αντικαταστάτης Σύμβουλος
αυτού σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση ή συνεδρία του Διοικητικού
Συμβουλίου ή των επιτροπών αυτού στις οποίες ο ίδιος δεν είναι παρών, και
δύναται κατά την κρίση του να παύει τέτοιο αντικαταστάτη Σύμβουλο με
έγγραφο υπογεγραμμένο από αυτόν και παραδομένο στο εγγεγραμμένο γραφείο
της Εταιρείας. Ο αντικαταστάτης Σύμβουλος υπόκειται ως προς όλα τα
ζητήματα στους όρους οι οποίοι υφίστανται σε σχέση προς τους άλλους
συμβούλους της Εταιρείας και κάθε αντικαταστάτης σύμβουλος ασκεί και
εκτελεί όλες τις εξουσίες και καθήκοντα του Συμβούλου που τον έχει διορίσει.
Οποιοσδήποτε σύμβουλος, ο οποίος ενεργεί ως αντικαταστάτης Σύμβουλος, έχει
πρόσθετη ψήφο κατά τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και
οποιωνδήποτε επιτροπών του για κάθε Σύμβουλο για τον οποίον ενεργεί ως
αντικαταστάτης. Ο αντικαταστάτης σύμβουλος παύει αυτόματα να είναι τέτοιος
εάν το πρόσωπο που τον διορίζει παύει για οποιονδήποτε λόγο να είναι
Σύμβουλος
Έκπτωση Συμβούλων
55. Το αξίωμα του συμβούλου κενώνεται όταν:
(α) ο σύμβουλος 24

(1)

χωρίς τη συναίνεση της Εταιρείας σε γενική συνέλευση κατέχει
οποιοδήποτε άλλο κερδοφόρο αξίωμα στην Εταιρεία, ή

(2)

πτωχεύει ή προβαίνει σε οποιαδήποτε διευθέτηση ή διακανονισμό με
τους πιστωτές του γενικά,

(3)

εμποδίζεται από του να είναι σύμβουλος δυνάμει διατάγματος που
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 180 του Νόμου, ή

(4)

καθίσταται διανοητικά άρρωστος, ή

(5)

παραιτείται από το αξίωμά του με γραπτή ειδοποίηση προς την
Εταιρεία, ή

(6) έχει άμεσα ή έμμεσα συμφέρον σε οποιαδήποτε σύμβαση με την Εταιρεία και
παραλείπει να δηλώσει τη φύση του συμφέροντός του σύμφωνα με τον τρόπο
που απαιτεί το άρθρο 191 του Νόμου.
(7) Απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς συνεχείς συνεδρίες του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Σύμβουλος που έχει συμφέρον σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή με οποιοδήποτε
θέμα που προκύπτει από αυτή, δεν πρέπει να ψηφίζει και αν ψηφίζει δεν υπολογίζεται η
ψήφος του.
Πλήρωση Θέσης Συμβούλου
56. Κενωθείσα θέση συμβούλου της Εταιρείας θα πληρώνεται από τους κατά σειρά
επιλαχόντες στην προηγούμενη εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με
τους Κανονισμούς 46, 47, 47Α&Β, και αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες από την
αμέσως προηγούμενη εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, τότε το Διοικητικό
Συμβούλιο θα διορίσει οποιοδήποτε Σύνηθες Μέλος ως Διοικητικό Σύμβουλο
για πλήρωση της κενής θέσης, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, οπόταν και
θα πραγματοποιείται εκλογή Διοικητικού Συμβούλου για πλήρωση της κενής
θέσης, με την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό
για εκλογή Διοικητικών Συμβούλων.
Ακολουθητέα Διαδικασία Συμβούλων
57. Οι Σύμβουλοι δύνανται να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασίας, να
αναβάλλουν, και διαφορετικά να ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους, όπως κρίνουν
σωστό. Συνεδρία Συμβούλων θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά τον
μήνα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τοποθεσία
εντός της Κύπρου θα καθορίζεται στην ειδοποίηση για την Συνεδρίαση.
57 Α.Συνεδρία

των Συμβούλων μπορεί να λάβει χώρα μέσω τηλεφώνου ή άλλου
οπτικού ή ακουστικού μέσου όπου όλα τα πρόσωπα που είναι παρόντα μπορούν
συγχρόνως να ακούσουν και να ακουσθούν από όλα τα άλλα παρόντα πρόσωπα
και τα πρόσωπα που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό θεωρούνται παρόντα στη
συνεδρία.
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57 Β.Η ειδοποίηση για την σύγκληση Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
θα αποστέλλεται στους Συμβούλους είτε ταχυδρομικά, είτε με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο είτε με τηλεομοιότυπο στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση
ή στον αριθμό τηλεομοιότυπου που θα υποβάλουν στην Εταιρεία.
58. Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αποφασίζονται με
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
58Α. Σύμβουλος δύναται, και ο γραμματέας ύστερα από αίτηση συμβούλου
οφείλει, να συγκαλεί οποτεδήποτε συνεδρίαση των συμβούλων.
58B. Δεν χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για συνεδρίαση συμβούλων σε
οποιοδήποτε Διοικητικό Σύμβουλο που κατά το χρόνο εκείνο απουσιάζει από τη
Δημοκρατία.
59. Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους συμβούλους
δύναται να ορίζεται από τους συμβούλους, και αν δεν καθοριστεί με τον τρόπο
αυτό θα είναι πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι Αντικαταστάτες
τους.
60. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλέγεται σύμφωνα με τον
Κανονισμό 50 θα προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
αλλά αν ο πρόεδρος δεν είναι παρών σε οποιαδήποτε συνεδρίαση μέσα σε
δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που έχει οριστεί για τη συγκρότηση της, τότε οι
παρόντες σύμβουλοι δύνανται να εκλέξουν έναν από αυτούς ως πρόεδρο της
συνεδρίασης.
61. Οι σύμβουλοι δύνανται να μεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους σε
επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλος ή μέλη από αυτούς όπως θεωρούν
σωστό οποιαδήποτε επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, έχει
υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί να
συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε κανονισμούς που της επιβάλλονται από τους
συμβούλους.
62. Επιτροπή δύναται να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριάσεών της. Αν δεν εκλεγεί
τέτοιος πρόεδρος, ή αν σε μια συνεδρίαση ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε
πέντε λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότησή της, τα παρόντα μέλη
δύνανται να επιλέξουν έναν από αυτούς ως πρόεδρο της συνεδρίασης.
63. Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και να αναβάλλει τη συνεδρίαση όπως το
θεωρεί ορθό. Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αποφασίζονται
με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο
πρόεδρος της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
64. Όλες οι πράξεις σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των συμβούλων ή επιτροπής
συμβούλων, ή οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί ως σύμβουλος, θα είναι
έγκυρες ανεξάρτητα από το ότι θα έχει εκ των υστέρων, ανακαλυφθεί ότι υπήρχε
κάποιο μειονέκτημα στο διορισμό του συμβούλου αυτού ή του προσώπου που
ενέργησε όπως πιο πάνω, η ότι αυτοί ή οποιοσδήποτε από αυτούς ήσαν
έκπτωτοι, ωσάν κάθε τέτοιο πρόσωπο διορίστηκε κανονικά και είχε τα προσόντα
να είναι σύμβουλος.
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65. Γραπτό ψήφισμα υπογραμμένο από όλους τους συμβούλους που εκάστοτε
δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση συνεδρίασης των συμβούλων θα είναι εξίσου
έγκυρο και δεσμευτικό, όπως θα ήταν αν εγκρίνετο σε συνεδρίαση των
συμβούλων που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά.
Γραμματέας
66. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέγει από τα μέλη του τον Γραμματέα της
Εταιρείας η θητεία του οποίου θα διαρκεί όσο η θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου που τον εκλέγει. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Γραμματέας
παύσει να είναι Σύμβουλος της Εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο, τότε το
Συμβούλιο θα τον παύει από την θέση του και θα διορίσει ως Γραμματέα άλλο
Σύμβουλο, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το όνομα του πρώτου Γραμματέα ορίζεται γραπτώς από τους υπογράψαντες το
ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας ή από την πλειοψηφία τους.
67. Πρόνοια του Νόμου ή του καταστατικού αυτού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να
γίνει κάτι από ή σε σχέση με σύμβουλο και το γραμματέα δεν θεωρείται ότι έχει
εφαρμοστεί αν αυτό έγινε από ή σε σχέση με το ίδιο πρόσωπο που ταυτόχρονα
ενεργεί και ως σύμβουλος και ως, ή αντί του, γραμματέα.
Η Σφραγίδα
68. Οι σύμβουλοι μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας, η οποία θα
χρησιμοποιείται μόνο με την εξουσιοδότηση των συμβούλων ή επιτροπής των
συμβούλων εξουσιοδοτημένης από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό, και
κάθε έγγραφο στο οποίο τοποθετείται η σφραγίδα υπογράφεται από σύμβουλο.
Οικονομικές καταστάσεις και έλεγχος
69. Οι σύμβουλοι μεριμνούν ώστε να τηρούνται τα λογιστικά βιβλία τα οποία
κρίνονται αναγκαία για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με
τον Νόμο και τα οποία θα είναι επαρκή για την παρουσίαση αληθινής και
δίκαιης εικόνας των υποθέσεων της εταιρείας, όπως και την εξήγηση των
συναλλαγών της.
70. Τα λογιστικά βιβλία φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, ή
τηρουμένου του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι
σύμβουλοι θεωρούν σωστό, και πάντοτε είναι ανοιχτά σε επιθεώρηση από τους
συμβούλους.
71. Οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να αποφασίζουν κατά πόσο και σε
ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο και τόπο και κάτω από ποιούς όρους ή
κανονισμούς οι οικονομικές καταστάσεις και τα βιβλία της Εταιρείας, ή
οποιαδήποτε από αυτά, θα είναι ανοικτά για επιθεώρηση από μέλη που δεν είναι
σύμβουλοι, και κανένα μέλος (που δεν είναι σύμβουλος) δεν θα έχει δικαίωμα
επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας
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εκτός ως προνοείται από νόμο ή ως επιτρέπεται από τους συμβούλους ή από την
Εταιρεία σε γενική συνέλευση (18(2)(β) του 167(Ι) του 2003).
72. Οι σύμβουλοι μεριμνούν ώστε να καταρτίζονται και να παρουσιάζονται ενώπιον
της Εταιρείας σε γενική συνέλευση και εντός των χρονικών διαστημάτων που
ορίζονται στο Νόμο τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 152 του Νόμου
έγγραφα (18(2)(γ) του 167(Ι) του 2003).
73. Αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 152 του
Νόμου, αποστέλλονται όχι λιγότερο από είκοσι μια ημέρες πριν από την
ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, σε κάθε μέλος,
και σε κάθε κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας. Νοείται ότι δεν
απαιτεί να αποστέλλεται αντίγραφο των εγγράφων αυτών σε οποιοδήποτε
πρόσωπο που η διεύθυνσή του είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή σε περισσότερους
από ένα από κοινούς κατόχους οποιωνδήποτε χρεωστικών ομολόγων (18(2)(δ)
του 167(Ι) του 2003).
Έλεγχος
74. Διορίζονται ελεγκτές και τα καθήκοντα τους ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα
153 και 156 (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου.
Ειδοποιήσεις
75. Ειδοποίηση δύναται να δίνεται από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε μέλος είτε
προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό ή προς την
εγγεγραμμένη διεύθυνσή του, ή (αν δεν έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στη
Δημοκρατία) στη διεύθυνση, αν υπάρχει, εντός της Δημοκρατίας που αυτό έχει
γνωστοποιήσει στην Εταιρεία για τους σκοπούς των ειδοποιήσεων της Εταιρείας
προς το μέλος είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μέλους, είτε στον αριθμό
τηλεομοιότυπου του Μέλους.
Όταν ειδοποίηση αποστέλλεται με το
ταχυδρομείο, η επίδοση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, και ότι έχει
εκτελεστεί στην περίπτωση ειδοποίησης συνέλευσης με την εκπνοή είκοσι
τεσσάρων ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την
ειδοποίηση, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά το χρόνο στον οποίο η
επιστολή θα παραδιδόταν κατά τη συνηθισμένη διανομή του ταχυδρομείου.
76. Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται με οποιοδήποτε τρόπο όπως
εξουσιοδοτείται πιο πάνω προς (α) Κάθε μέλος το οποίο έδωσε στην Εταιρεία εγγεγραμμένη διεύθυνση εντός
της Δημοκρατίας ή ηλεκτρονική διεύθυνση ή αριθμό τηλεομοιότυπου.
(β) κάθε πρόσωπο που είναι νομικός αντιπρόσωπος ή διαχειριστής
πτωχεύσαντος μέλους, όταν το μέλος αν δεν είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η
πτώχευσή του θα εδικαιούτο να λάβει ειδοποίηση για τη συνέλευση, και
(γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας.
Κανένα άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις για γενικές
συνελεύσεις.
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Διάλυση Εταιρείας
77. Η Εταιρεία δύναται να διαλυθεί εκούσια με ειδικό ψήφισμα προς τούτο. Η
παράγραφος 6 του ιδρυτικού εγγράφου της Εταιρείας ισχύει ως εάν οι πρόνοιες
αυτής επαναλαμβάνονταν στο παρόν καταστατικό.

Τροποποίηση Καταστατικού
78. Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε σχετικής πρόνοιας στο παρόν καταστατικό και ή
στον Νόμο, η Εταιρεία δέν θα προβαίνει στην τροποποίηση του παρόντος
καταστατικού χωρίς να έχει λάβει την προηγούμενη άδεια του Υπουργού
Οικονομικών.
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ΟΝΟΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

1.

...........................................................
Ιωάννης Δημητριάδης – Ελεγκτής
Αρ.Ταυτότητας: 482922
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Αγίας Αικατερίνης 20
Αρχάγγελος
Λευκωσία 2334
Κύπρος.

2.

…………………………………….
Ανδρέας Τοούλας – Φαρμακοποιός
Αρ.Ταυτότητας:099572
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Ορφέως 24, Διαμ. 401
Λυκαβητός
Λευκωσία 1070
Κύπρος.

3.

………………………………………….
Ανδρέας Παπαπολυβίου
Αρ.Ταυτότητας:096981
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Θάσου 7,
Αγλαντζιά
Λευκωσία 2122
Κύπρος.

4 ………………………………………………
Χαράλαμπος Κρασιάς - Τραπεζικός Υπάλληλος
Αρ.Ταυτότητας:500650
Από Πάνω Ζώδια και τώρα στην
Πανίκου Δημητριου 14,
Έγκωμη
Λευκωσία 2412
Κύπρος.
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5……………………………………………..
Δημήτρης Κάττος – Συνταξιούχος
Αρ.Ταυτότητας:509337
Από Πάνω Ζώδια και τώρα στην
Κέννεντυ 53,
Παλλουριώτισσα
Λευκωσία 1046
Κύπρος.
6………………………………………………..
Ανδρέας Χατζηστυλλής – Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης
Αρ.Ταυτότητας:648162
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Αντώνη Παυλίδη 26Α,
Λακατάμια
Λευκωσία 2323
Κύπρος.
7………………………………………………..
Σόλων Κασίνης – Κυβερνητικός Υπάλληλος
Αρ.Ταυτότητας: 452875
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Ζώδιας 3,
Λατσιά
Λευκωσία 2231
Κύπρος.
8………………………………………………..
Ανδρέας Πιφάνης – Ελεγκτής
Αρ.Ταυτότητας: 639266
Αργακίου 16,
Έγκωμη
Λευκωσία 2417
Κύπρος.
9………………………………………………..
Ανδρέας Σιακός – Επιχειρηματίας
Αρ.Ταυτότητας:537862
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Αγίου Νεοφύτου 29,
Στρόβολος
Λευκωσία 2055
Κύπρος.
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10………………………………………………..
Δημήτρης Χατζηαργυρού – Επιχειρηματίας
Αρ.Ταυτότητας:628810
Αντώνη Παπαδόπουλου 16,
Έγκωμη
Λευκωσία 2412
Κύπρος.
11………………………………………………..
Νίκος Λειψός – Επιχειρηματίας
Αρ.Ταυτότητας:442293
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Ακρόπολεως 23,
Πάνω Δευτερά
Λευκωσία 2460
Κύπρος.
12………………………………………………..
Γιώργος Κουττούκης - Επιχειρηματίας
Αρ.Ταυτότητας:665682
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Ολύμπου 5,
Έγκωμη
Λευκωσία 2411
Κύπρος.
13………………………………………………..
Χαράλαμπος Κάττος – Βιομήχανος
Αρ.Ταυτότητας:426328
Από Πάνω Ζώδια και τώρα στην
Καλυψούς 6Α,
Λευκωσία 2014
Κύπρος.

14………………………………………………..
Πέτρος Μαραγκός – Δημόσιος Υπάλληλος
Αρ.Ταυτότητας:788262
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Αυτοστέγασης 27,
Αγία Βαρβάρα
Λευκωσία 2560
Κύπρος.
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15………………………………………………..
Ανδρέας Σιακόλας – Μεσιτέμπορος
Αρ.Ταυτότητας:096834
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Χονδρική Αγορά
Καϊμακλί
Λευκωσία 1027
Κύπρος.
16………………………………………………..
Χαράλαμπος Ιωαννίδης – Χημικός
Αρ.Ταυτότητας:551965
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Ομόνοιας 4,
Ακρόπολη
Στρόβολος
Λευκωσία 2008
Κύπρος.
17………………………………………………..
Πέτρος Κασσός – Συνταξιούχος
Αρ.Ταυτότητας:096818
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Στασίνου 4,
Στρόβολος
Λευκωσία 2014
Κύπρος.
18………………………………………………..
Μάχη Χατζηκώστα – Τραπεζικός
Αρ.Ταυτότητας:660972
Από Πάνω Ζώδια και τώρα στην
Λεωφόρος Καντάρας 110,
Καϊμακλί
Λευκωσία 1027
Κύπρος.
19………………………………………………..
Κώστας Πρωτοπαπά - Συνταξιούχος
Αρ.Ταυτότητας:074381
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Πριάμου 13,
Μακεδονίτισσα
Έγκωμη
Λευκωσία 2412
Κύπρος.
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20………………………………………………..
Γιώργος Παπαγεωργίου – Επιπλοποιός
Αρ.Ταυτότητας:852691
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Θηρεσίας 10,
Στρόβολος
Λευκωσία 2043
Κύπρος.
21………………………………………………..
Νεόφυτος Χρίστου – Συνταξιούχος
Αρ.Ταυτότητας:169376
Από Πάνω Ζώδια και τώρα στην
Καραϊσκάκη 4,
Μακεδονίτισσα
Έγκωμη
Λευκωσία 2414
Κύπρος.
22………………………………………………..
Ανδρέας Χατζηβασιλείου – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Αρ.Ταυτότητας:177301
Από Πάνω Ζώδια και τώρα στην
Αγίας Σοφίας 103,
Ηφαίστου 17,
Στρόβολος
Λευκωσία 2058
Κύπρος.
23………………………………………………..
Χρίστος Χριστοδούλου – Λογιστής Ελεγκτής
Αρ.Ταυτότητας:787262
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Αφροδίτης 17Α,
Καϊμακλί
Λευκωσία 1026
Κύπρος.
24………………………………………………..
Γιώργος Κάττος – Λογιστής
Αρ.Ταυτότητας:1037643
Από Πάνω Ζώδια και τώρα στην
Λεωφόρος Τζων Κέννεντυ 53
Παλλουριώτισσα
Λευκωσία
Κύπρος.
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25………………………………………………..
Νίκος Καζίνος – Αστυνομικός
Αρ.Ταυτότητας:812027
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Κεφαλληνίας 26Α, Διαμ. 30
Αγλαντζιά
Λευκωσία 2107
Κύπρος.
26………………………………………………..
Ανδρέας Ζωδιάτης - Συνταξιούχος
Αρ.Ταυτότητας:170033
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Μετοχίου 58,
Άγιος Ανδρέας
Λευκωσία 1109
Κύπρος.
27………………………………………………..
Κύπρος Κάτσιης – Κοινοτάρχης Κάτω Πολεμιδιών
Αρ.Ταυτότητας:148707
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
14ος Δρόμος Αρ. 21
Συνοικισμός Άγιος Νικόλαος
Κάτω Πολεμίδια
Λεμεσός 4159
Κύπρος.
28………………………………………………..
Θεονίτσα Σκορδή Αλεξάνδρου – Ιστορικός Αρχαιολόγος – Φιλόλογος Εκπαιδευτικός
Αρ.Ταυτότητας:149762
Από Κάτω Ζώδια και τώρα στην
Ομήρου 76,
Άγιος Νικόλαος
Λεμεσός
Κύπρος.
29………………………………………………..
Δρ. Σολομωνίδης Γ. Χριστόφορος – Ορθοπεδικός Χειρούργος
Αρ.Ταυτότητας:499159
Από Πάνω Ζώδια και τώρα στην
Αγίας Σοφίας 103,
Απόστολος Ανδρέας
Λεμεσός 3066
Κύπρος.
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30………………………………………………..
Ανδρέας Μασούρας – Επιχειρηματίας
Αρ.Ταυτότητας:530077
Από Πάνω Ζώδια και τώρα στην
Αγίας Μαρίνας 8,
Λέμπα
Πάφος 8260
Κύπρος.

Χρονολογήθηκε σήμερα την ........ ημέρα του μηνός .............................................2013.
Μάρτυρας για τις πιο πάνω υπογραφές:

ΒΕΒΑΙΩΝΩ ότι το πιο πάνω Ιδρυτικό
Εγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας
συντάχτηκαν από μένα.

(Yπ.) ……………………………………….
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ιδ. Υπάλληλος
Νέστωρος 42, Καιμακλί
1026 Λευκωσία

(Υπ) .............................................................

ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
Δικηγόρoς
Λεωφ. Στασίνου 8, PHOTIADES
BUSINESS CENTER, 2ος όροφος, Γραφείο
201, Λευκωσία, Κύπρος
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