ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ
ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ
ΔΠΧΝΤΜΙΑ
1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ».

ΔΓΡΑ
2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα – Λόθνπ.

ΚΟΠΟΙ
3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη:
I. Η αλάπηπμε θαη ζύζθημε ησλ δεζκώλ θηιίαο, ζπλαδέιθσζεο, ζπλεξγαζίαο θαη πλεπκαηηθήο
αλάπηπμεο ησλ απαληαρνύ Λνθίησλ θαη θίισλ ηεο Λόθνπ.
II. Η επηζήκαλζε, πξνώζεζε γηα επίιπζε ησλ εηδηθώλ θαη γεληθώλ πξνβιεκάησλ ηεο Κνηλόηεηαο Λόθνπ.
III. Η αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε, ηελ πξόνδν θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Λόθνπ.
IV. Η πξνζηαζία θαη πξνβνιή ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ησλ παξαδόζεσλ ηεο Κνηλόηεηαο.
V. Η πνιηηηζηηθή, πλεπκαηηθή, ηνπξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Λόθνπ.

ΜΔΑ
4. Η πινπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ επηδηώθεηαη κε ηα αθόινπζα:
I. Με ηε κεγαιύηεξε δπλαηή θηλεηνπνίεζε όισλ ησλ Λνθηηώλ θαη θίισλ ηεο Λόθνπ, ηελ αλάιεςε
επνηθνδνκεηηθήο δξάζεο θαη ην ζπληνληζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ πην πάλσ
ζθνπώλ.

II. Με ηε ζπλεξγαζία κε ηηο λόκηκεο αξρέο ηεο Κνηλόηεηαο θαη ηελ παξνρή εηζεγήζεσλ εζηθήο θαη πιηθήο
ζπκπαξάζηαζεο γηα ηελ πξνώζεζε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Κνηλόηεηαο.
III. Με ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ζπλζεθώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κνλίκσλ ή επνρηαθώλ θαηνίθσλ ζην
ρσξηό.
IV. Με ηελ ελίζρπζε θάζε πξνζπάζεηαο γηα κνξθσηηθή θαη πλεπκαηηθή θίλεζε ζην ρσξηό, όπσο θαη ε
δηαηήξεζε ησλ εζώλ θαη εζίκσλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο γλήζηαο παξαδνζηαθήο θιεξνλνκηάο.
V. Με ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο πλδέζκνπο ζηελ Κύπξν θαη ην εμσηεξηθό.
VI. Με ηελ ίδξπζε Σακείνπ γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ πλδέζκνπ.
VII. Με ηελ έθδνζε, εθηύπσζε θαη θπθινθνξία νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, θπιιαδίνπ δειηίνπ, πεξηνδηθνύ ή
άιινπ εληύπνπ πνπ λα ζρεηίδεηαη θαη λα πξνσζεί ηνπο ζθνπνύο ηνπ πλδέζκνπ, ε δηνξγάλσζε
δηαιέμεσλ, εθδξνκώλ, θηλεκαηνγξαθηθώλ θαη ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ, αζιεηηθώλ θαη άιισλ
πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ σο επίζεο θαη ε επέλδπζε ζε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία νπνηαδήπνηε
θύζεσο όια ηα έληππα ζα δηαλέκνληαη δσξεάλ.
VIII. Με ηε ζύλαςε δαλείσλ γηα ηελ πξνώζεζε ησλ πην πάλσ ζθνπώλ.
IX. Με ηελ επηθνηλσλία, επαθή, ππνβνιή εηζεγήζεσλ θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ
πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ.
X. Με ηε δεκηνπξγία παξαξηεκάησλ ηνπ πλδέζκνπ ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηεο Κύπξνπ θαη ηνπ
εμσηεξηθνύ.
XI. Με ηελ πξνζηαζία ηεο πθηζηάκελεο κνξθήο ηνπ ρσξηνύ, αξρηηεθηνληθή, πνιενδνκηθή, πνιηηηζηηθή
θιπ θαη ηελ πεξαηηέξσ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηεο θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν λόκηκν κέζν ή ηξόπν
ή ελέξγεηα πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ.

ΑΡΥΔ
5. Η πξαγκάησζε θαη πξνώζεζε ησλ πην πάλσ ζθνπώλ ή νπνησλδήπνηε από απηνύο, ε εγγξαθή κειώλ, ε
ζπλεξγαζία κε θξαηηθέο ή ηνπηθέο θαη όιεο γεληθά νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πλδέζκνπ ζα επηδηώθνληαη καθξηά
από θνκκαηηθή ή πνιηηηθή αλάκημε ή ζθνπηκόηεηα, έκκεζε ή άκεζε.

ΜΔΛΗ
6. Όξνη εηζόδνπ:
Μέινο ηνπ πλδέζκνπ κπνξεί λα γίλεη νπνηνδήπνηε πξόζσπν θαη ησλ δύν θύισλ, πνπ έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18 ν
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Σα κέιε δηαθξίλνληαη ζε Σαθηηθά, Δπίηεκα θαη Αξσγά.


ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ
I. Πξόζσπα πνπ γελλήζεθαλ ζηε Λόθνπ θαη δηακέλνπλ ζηε Λόθνπ, ζηελ Κύπξν ή ζην
εμσηεξηθό.
II. Πξόζσπα πνπ έρνπλ θαηαγσγή από ηε Λόθνπ από ηεο πιεπξάο ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο
ηνπο ή ησλ πξνγόλσλ ηνπο.
III. Πξόζσπα πνπ δελ θαηάγνληαη από ηε Λόθνπ αιιά έρνπλ παληξεπηεί κε πξόζσπα πνπ
έρνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο από ηε Λόθνπ, ζύκθσλα κε ηηο πην πάλσ παξαγξάθνπο Ι θαη ΙΙ.
IV. Πξόζσπα εκεδαπά / αιινδαπά πνπ θαηνηθνύλ κόληκα ζηε Λόθνπ ή θαηέρνπλ πεξηνπζία
ζηε Λόθνπ ρσξίο λα είλαη Λνθίηεο.



ΑΡΧΓΑ ΜΔΛΗ
Αξσγά κέιε ζεσξνύληαη πξόζσπα ηα νπνία κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηαβάιινπλ
εηήζηα ζπλδξνκή πξνο ην ύλδεζκν ην ύςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη από ηα ίδηα.



ΔΠΙΣΙΜΑ ΜΔΛΗ
I. Δπίηηκα κέιε αλαθεξύζζνληαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε πξόζσπα ηα νπνία πξνζέθεξαλ ή
πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο είηε ζην ύλδεζκν είηε ζηελ Κνηλόηεηα Λόθνπ είηε
ζηελ παηξίδα αλεμάξηεηα αλ είλαη Λνθίηεο ή όρη.
II. Οπνηνδήπνηε άηνκν ή άηνκα ή σκαηεία νπ έρνπλ εληζρύζεη κε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή
βνήζεηα ην ύλδεζκν, αλαθεξύζζνληαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Γσξεηέο ηνπ
πλδέζκνπ. Γη’ απηό ζα ηεξείηαη εηδηθό βηβιίν Γσξεηώλ – Υνξεγώλ.



ΔΓΓΡΑΦΗ
I. Γηα λα εγγξαθεί θάπνηνο σο ηαθηηθό κέινο ηνπ πλδέζκνπ, πξέπεη λα ππνβάιεη γξαπηή αίηεε
ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, κε ηελ νπνία λα δεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην κεηξών κειώλ.
II. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κειεηά ηελ αίηεζε θαη εθ’ όζνλ ηελ απνδερηεί, κε απόθαζε ηνπ
εγθξίλεη ηελ εγγξαθή ηνπ αηηεηνύ ζην κεηξών ησλ κειώλ ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε.

III. ε πεξίπησζε πνπ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνξξίςεη ηελ αίηεζε , ν αηηεηήο κπνξεί λα
πξνζθύγεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε , ηεο νπνίαο ε απόθαζε γηα απνδνρή ή όρη ηνπ
αηηεηή είλαη νξηζηηθή θαη ηειεζίδηθε.


ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ
I. Να θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα επόδσζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ θαη λα
ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ.
II. Οθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθώλ Οξγάλσλ ηνπ
πλδέζκνπ.
III. Να θαηαβάιινπλ, εθηόο από ην δηθαίσκα εγγξαθήο ηνπο , ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπο,
ηαθηηθά , ζην Σακείν ηνπ πλδέζκνπ.
IV. Σν δηθαίσκα εγγξαθήο – εηήζηαο ζπλδξνκήο ηαθηηθνύ κέινπο νξίδεηαη ζε €10. Σν πνζό
απηό κπνξεί λα απμνκεηώλεηαη κε απόθαζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σα επίηηκα
κέιε δελ θαηαβάιινπλ θακηά ζπλδξνκή.
V. Όια ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη ζηηο Γεληθέο
πλειεύζεηο , λα ιακβάλνπλ ην ιόγν θαη λα εθθέξνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα θάζε ζέκα.
VI. Σν δηθαίσκα ςήθνπ γηα απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο όπσο επίζεο θαη ην δηθαίσκα
ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη πεξηνξίδεηαη ζηα ηαθηηθά κέιε κόλνλ θαη εθ’ όζνλ είλαη
ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα, 10 κέξεο πξηλ ηε Γεληθή πλέιεπζε.
VII. Η ηδηόηεηα ηνπ κέινπο δελ επηδέρεηαη αληηπξνζώπεπζε θαη δελ κεηαβηβάδεηαη ή
θιεξνλνκείηαη.



ΑΠΟΥΧΡΗΗ/ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΟΤ
I. Οπνηνδήπνηε κέινο δηθαηνύηαη λα απνρσξήζεη νπνηεδήπνηε ην ζειήζεη, αθνύ
γλσζηνπνηήζεη ηνύην κε έγγξαθε δήισζή ηνπ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, αιιά
ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή ηεο ζπλδξνκήο ηνπ έηνπο εληόο ηνπ νπνίνπ απνρσξεί.
II. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηαγξάθεη από ην κεηξών ηα κέιε πνπ απνρσξνύλ ή πεζαίλνπλ.
III. Η πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απνβνιή κέινπο από ην ύλδεζκν γίλεηαη κε απόθαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο θαη απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ θαηόπηλ πξόηαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο:

α) Γηα όζνπο πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο αληίζεηεο κε ην Καηαζηαηηθό ηνπ πλδέζκνπ.
β) Γηα όζνπο θαζπζηεξνύλ αδηθαηνιόγεηα θαη πεξηζζόηεξν από δύν (2) ρξόληα ηελ εθπιήξσζε ησλ
νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεώλ ηνπο πξνο ηνλ ύλδεζκν.

ΠΟΡΟΙ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ
7. Οη πόξνη ηνπ πλδέζκνπ πξνέξρνληαη από:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

πλδξνκέο – εγγξαθέο κειώλ
Δηζθνξέο κειώλ
Δηζθνξέο
Έζνδα αζιεηηθώλ ζπλαληήζεσλ θαη θαιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ
Έξαλνη
Οπνηνδήπνηε άιιν λόκηκν κέζν.

ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ
8. Σα όξγαλα ηνπ πλδέζκνπ είλαη:
α) Η Γεληθή πλέιεπζε
β) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην
α) Η ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
I.

Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην Αλώηαην Όξγαλν ηνπ πλδέζκνπ θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ δελ
αληίθεηηαη ζην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό.

II. Σα κέιε ηνπ πλδέζκνπ ζπλέξρνληαη κηα θνξά ην ρξόλν ζε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε.
III. Η Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη όρη αξγόηεξα από 31 Οθησβξίνπ θάζε ρξόλνπ.
IV. Σελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιεί ν Πξόεδξνο θαη ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο ν Αλαπιεξσηήο. Σελ
αθξηβή εκεξνκελία θαη ώξα νξίδεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
V. Η Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε νξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπιάρηζηνλ 20 κέξεο πξηλ ηελ
εκεξνκελία ζύγθιεζήο ηεο. Η γλσζηνπνίεζή ηεο γίλεηαη κε ηνλ εκεξήζην ηύπν ή κε πξνζσπηθή
πξόζθιεζε ζε όια ηα ηαθηηθά κέιε ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν θξίλεη ζθόπηκν ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην.

VI.

Η Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ παξεπξίζθνληαη ηα 3/5 ησλ κειώλ πνπ έρνπλ
δηθαίσκα ςήθνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απαξηία ζηελ ώξα νπ νξίζηεθε ε πλέιεπζε αλαβάιιεηαη
γηα κηζή ώξα , νπόηε όζα κέιε θαη αλ παξεπξίζθνληαη απνηεινύλ απαξηία.

VII. Η Γεληθή πλέιεπζε:
α) Δγθξίλεη ηελ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
β) Δθιέγεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
γ) Δθιέγεη ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή
δ) Απνθαζίδεη ηειεζίδηθα γηα ηελ είζνδν ή απνβνιή κέινπο.
ε) Δγθξίλεη ηελ Έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο
ζη) Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηόηεηα άιινπ νξγάλνπ.
VIII. Ο Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο πλέιεπζεο. ηε ζπλέρεηα εθιέγεηαη Πξνεδξείν από
ηξία ηαθηηθά κέιε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηώλ ηεο πλέιεπζεο. Δθιέγεηαη επίζεο θαη ηξηκειήο
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ε νπνία δηεμάγεη ηελ ςεθνθνξία. Σα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο δελ κπνξνύλ
λα είλαη ππνςήθηα γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ή ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή.
IX.

Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε αλάηαζε ησλ ρεξηώλ εθηόο αλ γηα ζπγθεθξηκέλν ζέκα απαηηήζνπλ κπζηηθή
ςεθνθνξία ην 1/10 ησλ παξόλησλ κειώλ. Η εθινγή Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο
γίλεηαη πάληνηε κε κπζηηθή ςεθνθνξία.

X. Οη ππνςήθηνη γηα εθινγή ππνβάιινπλ ζην Γξακκαηέα ηνπ πλδέζκνπ έγγξαθε ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπο, ε
νπνία ππνζηεξίδεηαη από δύν κέιε πνπ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο πξνο ην
ύλδεζκν, ην αξγόηεξν 10 κέξεο πξηλ από ηε ζύγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
XI. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ ην θαηαζηαηηθό πξνβιέπεη
δηαθνξεηηθά, ησλ παξόλησλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο θαηά ηελ εθινγή ησλ
κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ε απόθαζε ιακβάλεηαη κε θιήξν. ε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζε άιια ζέκαηα, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη θαη αλ πάιη ππάξμεη πιεηνςεθία
ηόηε ε ηειηθή απόθαζε ιακβάλεηαη κε θιήξν.
ΔΚΣΑΚΣΔ ΓΔΝΙΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΙ
 Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεύζεηο ζπγθαινύληαη όηαλ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θξίλεη ηνύην αλαγθαίν ή
όηαλ δεηήζνπλ ηνύην, εγγξάθσο, από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ηνπιάρηζην 1/3 ησλ κειώλ ηνπ
πλδέζκνπ, γηα νξηζκέλν ζθνπό πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε.
 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ππνρξέσζε λα ζπγθαιέζεη ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζε 15 κέξεο
από ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο.
 Η Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ παξεπξίζθεηαη ηνπιάρηζην ην 1/2 ησλ κειώλ.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απαξηία, ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα κηζή ώξα.
Μεηά ηελ παξέιεπζε κηζήο ώξαο ηα παξόληα κέιε απνηεινύλ απαξηία.

 Καηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηνύληαη κόλν ηα ζέκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε
ησλ κειώλ πνπ δήηεζαλ απηή.

β) ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
I. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνηειείηαη από 15 κέιε θαη εθιέγεηαη από ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε.
II. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζπλέξρνληαη ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπο θαη εθιέγνπλ κεηαμύ ηνπο
ηνλ Πξόεδξν, Αλαπιεξσηή Πξόεδξν, Αληηπξόεδξν, Γξακκαηέα, Βνεζό Γξακκαηέα, Σακία, Βνεζό Σακία, 4
Τπεύζπλνπο Δθδειώζεσλ θαη 4 Μέιε.
III. Η ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη δηεηήο.
IV. Υεξεύνπζεο Θέζεηο:
Η ζέζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ρεξεύεη όηαλ ην κέινο:
α) απνζάλεη
β) παξαηηεζεί εγγξάθσο
γ) θαηαζηεί θπζηθά ή πλεπκαηηθά αλίθαλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ
δ) θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ εκπεξηέρεη έιιεηςε ηηκηόηεηαο ή εζηθή αηζρξόηεηα
ε) ρσξίο εύινγε αηηία απνπζηάζεη από ηέζζεξηο ζπλερείο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ.
ζη) Παύζεη λα είλαη ηαθηηθό κέινο.
Υεξεύνπζεο ζέζεηο ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πιεξνύληαη από αλαπιεξσκαηηθά κέιε, θαηά ηε ζεηξά
επηηπρίαο ηνπο ζηηο εθινγέο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην δηνξίδεη έλα κέινο ηνπ πλδέζκνπ σο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ζα
ρεξεύζνπλ 4 ή πεξηζζόηεξεο ζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηόηε ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ή ην πςειόηεξν ζε ηάμε κέινο, ζπγθαιεί Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζε 15 κέξεο γηα ηελ
αλάδεημε λένπ πκβνπιίνπ.
V.

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζθαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ, ηνλ Πξόεδξν ή
νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ Λόθνπ, ηνλ ηεξέα ή νπνηνδήπνηε ηαθηηθό κέινο γηα
λα παξαθάζνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ, ιόγσ ηεο ζέζεώο ηνπο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.

VI. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ παξεπξίζθνληαη ηνπιάρηζην 8 από ηα κέιε ηνπ,
κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ν Πξόεδξνο ή Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο ή Αληηπξόεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο.
VII. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηεμάγεη ηηο εξγαζίεο ηνπ πλδέζκνπ θαη ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα θαη
απνθάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ.
VIII. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλεδξηάδεη κηα θνξά ην κήλα ή θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη απηό αλαγθαίν.

IX. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ππεύζπλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη
δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ πλδέζκνπ.
X. Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα , παξ’ όιν πνπ πξνζθιήζεθε κε
επηζηνιή, γηα ηέζζεξηο ζπλερόκελεο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο, ράλεη απηόκαηα ην αμίσκά ηνπ. Απνπζίεο ιόγσ
αζζέλεηαο ή απνπζίαο ζην εμσηεξηθό είλαη από κόλεο ηνπο δηθαηνινγεκέλεο.
XI. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία, ζε πεξίπησζε δε ηζνςεθίαο ν
Πξόεδξνο έρεη ηε ληθώζα ςήθν.
XII. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαξηίδεη επηηξνπέο θαη ππνεπηηξνπέο από κέιε ηνπ
πλδέζκνπ, γηα απνηειεζκαηηθόηεξε πξνώζεζε ησλ απνθάζεώλ ηνπ.
XIII. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δαλείδεηαη ρξήκαηα κέρξη €50.000. Γηα δάλεην
κεγαιύηεξν ηνπ πνζνύ απηνύ απαηηείηαη έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Η ζύλαςε δαλείνπ πξέπεη λα
γίλεηαη όηαλ απηό είλαη απνιύησο αλαγθαίν θαη δελ ππάξρεη επρέξεηα ή δπλαηόηεηα γηα εμεύξεζε ρξεκάησλ
κε άιιν ηξόπν.

ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
9. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:
I. κπνξεί λα εθιέγεη νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε κπζηηθή ςεθνθνξία κεηαμύ
ησλ κειώλ ηνπ
II. πξνεδξεύεη θαη θαηεπζύλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζπλππνγξάθεη κε ην
Γξακκαηέα όια ηα επίζεκα έγγξαθα
III. ινγνδνηεί ζηε Γεληθή πλέιεπζε
IV. πξνζππνγξάθεη κε ηνλ Αλαπιεξσηή Πξόεδξν θαη ηνλ Σακία όιεο ηηο επηηαγέο.

ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
10. Ο Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο βνεζά ηνλ Πξόεδξν ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξώλεη
όηαλ απνπζηάδεη ή αδπλαηεί λα πξνζέιζεη ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηε Γεληθή πλέιεπζε κε
ηηο ίδηεο εμνπζίεο θαη δηθαηώκαηα.

ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ
11.

Ο Αληηπξόεδξνο βνεζά ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Πξόεδξν ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο.

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
12. Ο Γξακκαηέαο ηεξεί ηα πην θάησ βηβιία:
I.
II.
III.

Μεηξών Μειώλ
Βηβιίν Πξαθηηθώλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ
Βηβιίν Πξαθηηθώλ πλεδξηάζεσλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Ο Γξακκαηέαο θαηαρσξεί ηελ αιιεινγξαθία ζε θαθέινπο, δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία, ηεξεί αξρείν, θπιάζζεη
ηε ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ θαη πξνζππνγξάθεη κε ηνλ Πξόεδξν θάζε έγγξαθν ηνπ πλδέζκνπ.

ΒΟΗΘΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
13. Ο Βνεζόο Γξακκαηέαο βνεζά ην Γξακκαηέα ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξώλεη όηαλ
απηόο απνπζηάδεη.

ΣΑΜΙΑ
14. Ο Σακίαο:
I.

II.

ηεξεί βηβιίν Σακείνπ ζην νπνίν θαηαρσξεί ηαθηηθά θαη κε αθξίβεηα όιεο ηηο εηζπξάμεηο θαη
πιεξσκέο ηνπ πλδέζκνπ
εηζπξάηηεη ρξήκαηα θαη εθδίδεη ακέζσο θαη πάληα αξηζκεκέλε έληππε θαη δηπιόηππε απόδεημε

III.

δεηά πάληα θαη ακέζσο απνδείμεηο γηα νπνηαδήπνηε πιεξσκή

IV.

θπιάζζεη όιεο ηηο απνδείμεηο ζε θαηάιιειν ή θαηάιιεινπο θαθέινπο

V.
VI.
VII.

εθηειεί όιεο ηηο πιεξσκέο ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
θαηαζέηεη ζε Σξάπεδα πνπ εγθξίλεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θάζε πνζό πνπ ππεξβαίλεη ηα €100
πξνζππνγξάθεη κε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Πξόεδξν όιεο ηηο επηηαγέο

VIII.

ηεξεί βηβιίν πεξηνπζίαο ζην νπνίν αλαγξάθεηαη θαη εκθαίλεηαη θάζε ζηηγκή ε θηλεηή θαη αθίλεηε
πεξηνπζία ηνπ πλδέζκνπ

IX.

παξέρεη όζεο πιεξνθνξίεο ηνπ δεηήζνπλ ν Πξόεδξνο, ν Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο, ν Αληηπξόεδξνο, ε
Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, ε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πλδέζκνπ.

X.

παξαδίδεη, αλ ηνπ δεηεζεί, ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ακέζσο ύζηεξα από εμέιεγμε ησλ
ινγαξηαζκώλ, ηα ρξήκαηα, βηβιία θαη έγγξαθα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ

XI.

είλαη πξνζσπηθά ππεύζπλνο γηα ηα ρξήκαηα, βηβιία θαη έγγξαθα ηα νπνία έρεη ζηελ θαηνρή ή ππό
ηνλ έιεγρό ηνπ.

ΒΟΗΘΟ ΣΑΜΙΑ
15. Ο Βνεζόο Σακίαο βνεζά ηνλ Σακία ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαη αλαπιεξώλεη απηόλ όηαλ
απνπζηάδεη.

ΔΞΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
16. Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη από 3 κέιε θαη εθιέγεηαη από ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. Διέγρεη ηα
ινγηζηηθά βηβιία θαη νπνηαδήπνηε πξάμε νηθνλνκηθήο θύζεο (κε ηε ζπκκεηνρή εγθεθξηκέλνπ ινγηζηή) θαη κηα
θνξά, ηνπιάρηζην, ην ρξόλν ππνβάιιεη πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε Έθζεζε απηνύ ηνπ ειέγρνπ πξνο έγθξηζε θαζώο
επίζεο ππνβάιιεη απηή πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην έλα κήλα πξν ηεο ζπγθιήζεσο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Αληίγξαθν ηεο εθζέζεσο απηήο θνηλνπνηείηαη ζε νπνηνδήπνηε κέινο δέθα κέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε εθ’
όζν δεηήζεη απηό. Η ζεηεία ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη δηεηήο. Γελ επηηξέπεηαη κέινο ηεο Δμειεγθηηθήο
Δπηηξνπήο λα είλαη θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.

ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
17. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή εθιέγεηαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε, κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεσο, επνπηεύεη
γηα λα δηελεξγεζνύλ νη αξραηξεζίεο γηα εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ, κε βάζε ηα κεηξώα κειώλ θαη απνθαίλεηαη πξνζσξηλά γηα
θάζε ακθηζβήηεζε πνπ ζα πξνθύςεη ή πνπ ζα ππνβιεζεί.

ΠΑΤΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
18. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα παπζνύλ κε απόθαζε ηεο Δηήζηαο ή Έθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο γηα παξάβαζε ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ ή γηα ακέιεηα ή γηα αδηαθνξία ζηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηνπο.

ΑΡΥΑΙΡΔΙΔ
19. Η ςεθνθνξία γηα αλάδεημε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γίλεηαη κπζηηθά κε εηδηθά
ζθξαγηζκέλα ςεθνδέιηηα. Φεθνδέιηην γηα λα είλαη έγθπξν πξέπεη λα έρεη από 13 κέρξη 15 νλόκαηα γηα Γηνηθεηηθό
πκβνύιην θαη 3 γηα Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. Οη ςεθνθόξνη ηνπνζεηνύλ ηα ςεθνδέιηηα κέζα ζε θάιπεο θαη
θξαηείηαη θαηάζηαζε από ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή.
Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηε δηαινγή ησλ ςήθσλ θαη ζηελ αλαθήξπμε ησλ επηηπρόλησλ κε ζεηξά
επηηπρίαο. Καζνξίδεηαη δε θαη ε ζεηξά ησλ επηιαρόλησλ πνπ ζεσξνύληαη ζαλ αλαπιεξσκαηηθνί. ε πεξίπησζε
ππνςεθίαο, ε απόθαζε ιακβάλεηαη κε θιήξν.
Δλλνείηαη όηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο κόλν ππνςεθηνηήησλ 15 γηα αλάδεημε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 3 γηα
Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή δελ δηεμάγεηαη ςεθνθνξία.

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ
20. Ι.

Σξνπνπνίεζε ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ κπνξεί λα γίλεη κόλν από Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ
ζπγθαιείηαη εηδηθά γηα ην ζθνπό απηό, είηε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είηε από κε αίηεζε ηνπ 1/3 ησλ
κειώλ, πνπ απεπζύλεηαη κε δηθαηνινγεκέλε έθζεζε γηα ηηο πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο.

ΙΙ.

Καηά ηε ζπδήηεζε θαη ςήθηζε νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη ηνπιάρηζην ηα
κηζά ζπλ έλα κέιε πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη απαηηείηαη ε πιεηνςεθία 2/3 ησλ παξόλησλ κειώλ.

ΙΙΙ.

Δηδηθά γηα ηε κεηαβνιή ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ απαηηείηαη ε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ κειώλ ηνπ
ζσκαηείνπ.

ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΞΧΓΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΔΤΗ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ
21. Ο ύλδεζκνο αληηπξνζσπεύεηαη ελώπηνλ νπνηνπδήπνηε Γηθαζηεξίνπ, Αξρήο, ώκαηνο ή πξνζώπνπ από ηνλ
Πξόεδξν θαη ην Γξακκαηέα ή από νπνηαδήπνηε άιια δύν κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ ζα απνθαζίζεη ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην.

ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ
22. Η εξκελεία ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ ελαπόθεηηαη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πλδέζκνπ, ην νπνίν
κπνξεί λα απνθαζίζεη θαη γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ην παξόλ Καηαζηαηηθό αιιά ζε θακηά
πεξίπησζε δε ζα αληίθεηηαη πξνο ην Νόκν.

ΓΙΑΛΤΗ
23. Ι.

Ο ύλδεζκνο δηαιύεηαη εάλ ν αξηζκόο ησλ κειώλ κεησζεί ζε ιηγόηεξα από 20.

ΙΙ.

Ο ύλδεζκνο δηαιύεηαη, επίζεο, αλ ηνύην απνθαζηζηεί από Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα ζπγθιεζεί
γηα ην ζθνπό απηό από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ή κε αίηεζε πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην από ην 1/3
ηνπιάρηζην ησλ κειώλ.

ΙΙΙ.

Η απόθαζε γηα δηάιπζε είλαη έγθπξε κόλν όηαλ παξεπξίζθνληαη, ηνπιάρηζην, ηα κηζά ζπλ έλα κέιε πνπ
έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη ςεθίζνπλ ππέξ ηεο δηάιπζεο ηα 3/4 ησλ παξόλησλ κειώλ.

IV.

Αλ απνθαζηζηεί δηάιπζε ηνπ πλδέζκνπ, απηόο πεξηέξρεηαη ζε θαηάζηαζε εθθαζάξηζεο, ε νπνία γίλεηαη
από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Μεηά ηελ πιεξσκή ησλ ρξεώλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ πλδέζκνπ, ην
απνκέλνλ πεξηνπζηαθό ζηνηρείν παξαρσξείηαη ζην Κνηλνηηθό πκβνύιην Λόθνπ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί
πξνο όθεινο ηεο θνηλόηεηαο.

ΦΡΑΓΙΓΑ-ΔΜΒΛΗΜΑ
24. Ο ύλδεζκνο έρεη ζθξαγίδα κε ηελ επσλπκία ηνπ γύξσ θπθιηθά θαη ην έηνο ίδξπζήο ηνπ, ζην κέζν δε ζαλ
έκβιεκα έρεη ην θηίξην ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Λόθνπ, θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα επηζηνιόραξηα θαη ηα
έγγξαθά ηνπ.

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΙΓΡΤΗ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ
ΚΑΙ ΔΓΚΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ
25. Ο ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ ηδξύζεθε θαη ην παξόλ Καηαζηαηηθό εγθξίζεθε θαη ςεθίζηεθε ζε ηδξπηηθή θαη
θαηαζηαηηθή πλέιεπζε ζηνλ Ύςσλα, ηελ 1ε επηεκβξίνπ 1987.
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